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Massavedsbrist kan stoppa bruk 
Skogsindustrier i hela landet har svårt att få fram råvara på grund av vinterns väderförhållanden, 

på Kvarnsveden i Borlänge är man bredd att stoppa maskinerna i väntan på mer massaved. 

– Vi har fått signaler om att det är problem att få fram ved och att det kan innebära att man 
stoppar maskinerna några dagar extra i samband med ett underhållsstopp. Men det är inte bara 

vi som är drabbade, det är brist i hela skogsindustrin. Både inom SCA, Holmen och även 

sågverksindustrin är det lika, alla är utsatta, säger Anders Pettersson, ordförande i det lokala 

facket Pappers avdelning 50. 
Företaget uppger att man inte kommenterar virkesförsörjningen på lokal nivå. 

Sveriges Television Dalarna 16/3 

 

Amerikanskt intresse för Billerud Korsnäs 
Bedömare tror att amerikanska International Paper riktar in sig på Norden och Billerud Korsnäs 

sedan det amerikanska bolaget fått nej till ett bud på Smurfit Kappa. Möjligheten omnämns av 

analytikerföretaget Pareto Securities i en ny rapport där man poängterar förpackningsbranschens 

starka utveckling. Samtidig varnar analytikerföretaget Kepler Cheuvreax för att de risker som 
ändå finns i den internationella förpackningsbranschen underskattas av finansmarknaden. 

Nya Wermlands-Tidningen 15/3 

 

Vill räkna ut effektivaste maskinkörningen 
Bättre matematik ska kunna göra skogsmaskinernas timmerhantering effektivare och markska-

dorna mindre i skogsbruket enligt Eddie Wadbro, biträdande universitetslektor vid institutio-

nen för datavetenskap vid Umeå universitet. De alternativa färdvägarna i personbilarnas GPS-

system är förebilden men det är krångligare i skogen. 
– Det gäller att få med allting för att skapa en optimal färdväg. Hur långt ska man köra, vilken 

bränsleförbrukning blir det? Hur är markens lutning och bärighet, hur blöt är den? Man får 

heller inte avverka vilka träd som helst, det kan finnas fornminnen att ta hänsyn till, och så 
vidare. Antalet möjliga vägar blir väldigt många, säger han. 

Ny Teknik 15/3 

 

Miniraffinaderi för biodrivmedel 
Forskningsprojektet Bio4Energy vid Umeå universitet, och Åbo Akademi håller på att ta fram 
en liten anläggning för framställning av drivmedel rån bioråvara. Den ryms i en container och 

kan producera 250 liter bränsle per dygn och man får dessutom ut gasol och vatten. 

– Teknologin behöver inte byggas i bioraffinaderiskala. Det kan vara en mack eller en by som 
använder tekniken. Eftersom man även får ut gasol och vatten, kan man även tänka sig att pro-

ducera el på småskalig väg, via en gasmotor, och återanvända vattnet, säger Jyri-Pekka Mik-

kola vid Bio4Energy. 
Norrbottens Affärer 20/3 

Se även sidan 13 

 

 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/brist-pa-massaved-kan-stanga-pappersbruk
https://nwt.se/arbeteekonomi/2018/03/15/rykten-om-billerud-korsnas
https://www.nyteknik.se/automation/matematiken-visar-vag-for-skogsmaskinerna-6904201
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Skogsnäringen 

Klimatet problem för skogsindustriföretagen 
Klimatförändringarna med varmare vintrar kan få stora effekter för trä- och skogsföretag som 
Billerud Korsnäs, Holmen, Stora Enso och UPM-Kymmene enligt tidningen Finance Apprise. 

– Rent generellt visar forskningen att vintrarna i Sverige kommer att vara varmare om 30 år. Det 

kommer också att vara mindre snö generellt sett, särskilt i söder, och i Skåne kommer det inte 

vara mycket snö alls, säger Erik Kjellström, chef på SMHI:s klimatmodelleringsenhet Rossby 
Centre. 

Land Skogsbruk 20/3 

Dagens Nyheter 19/3 

Finance Apprise 19/3 

Bioekonomiriksdag för nya skogsprodukter 
Paper Province och Region Värmland är huvudarrangörer för Bioekonomiriksdagen i Karlstad 
där experter, företagare och politiker möts. 

– Det är viktigt med omställningen till fossilfria material. Det kan handla om att plasten ska 

innehålla trä och bli mer miljövänlig och nedbrytbar till att öka byggnationen i trä. Det är en 
mycket större klimatpåverkan att bygga i stål och betong, säger Linda Janliden Resare, pro-

jektledare för The Bioeconomic Region på Region Värmland som också poängterar vikten av 

forskning och inte minst av att den kopplas till företag så att dessa kan tillverka saker som ned-
brytbar plast, tyg och fiskfoder. 

Nya Wermlands-Tidningen 21/3 

Även Södras transporter fossilfria 2030 
2020 ska Södras produktion vara fossilfri och 2030 ska det gälla även transporterna enligt kon-
cernens övergripande hållbarhetsmål. 

– Våra arbetsfordon och våra egna bilar går på fossilfri HVO-diesel. Vi har en tank med HVO 

på varje anläggning och det fungerar till 100 procent att köra transporterna på HVO. Även mer-
parten av de åkerier som kör in råvara till Södras industrier tankar fossilfritt, säger Henrik Bro-

din som samordnar Södras hållbarhetsprojekt. 
Land Skogsbruk 17/3 

  

http://www.landskogsbruk.se/skog/problem-i-skogen-nar-vintrarna-blir-varmare/
https://www.dn.se/nyheter/sverige/sa-blir-den-svenska-vintern-i-framtiden/
http://www.financeapprise.com/warm-winters-threat-timber-industry-scandinavia/
https://nwt.se/arbeteekonomi/2018/03/21/med-fokus-pa-en-trafylld-framtid
http://www.landskogsbruk.se/skog/fossilfritt-sodra-2030/
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Man kan inte förkorta fysiska avstånd 
”Det går att påverka mycket med politik men det går faktiskt inte att förkorta fysiska avstånd!” 
skriver moderata riksdagsledamöterna Jessica Rosencrantz och Lars Beckman i en debattarti-

kel där de kritiserar regeringen för att den går vidare med förslaget om kilometerskatt för tung 

trafik. 
”Omställningen mot ett klimatneutralt samhälle är beroende av biodrivmedel från skogen och vi 

vill uppmuntra till en ökad inblandning av biodrivmedel. Paradoxalt nog hör skogsindustrin till 

de som drabbas hårdast av en kilometerskatt”, skriver de vidare. 
Gefle Dagblad 18/3 

Nytt bud med energiprofil på Norske Skog 
Den norske industriägaren Jens Ulltveit-Moe har tillsammans med en internationell gruppering 

med bland andra Cyrus Capital och Halcyon Capital lagt ett bud på Norske Skogs konkursbo på 
mellan fyra och fem miljarder kronor. De är ungefär dubbelt så mycket som det bud som 

tidigare rapporterats från den största fordringsägaren Oceanwood i samarbete med Kjell Inge 

Røkkes Aker. 
– Pappersverksamheten kommer vara nyckeln länge framöver, men tyvärr är utsikterna för 

tidningspapper väldigt dåliga. De är lite bättre för magasinspapper, som Saugbruks i Halden 

producerar. Men vi vill utveckla Norske Skog mer och mer i riktning mot ett energiföretag, det 

är där framtiden ligger, säger Ulltveit-Moe. 
ATL 20/3 

Norskog.no 19/3 

Massa- och pappersindustrin 

Billerud Korsnäs efter i förpackningarnas medvind 
Dagens Industris medarbetare Mats Lundstedt noterar i en analys att Billerud Korsnäs har 

hamnat på efterkälken när förpackningsindustrin uppvärderas. Återkommande produktions-

problem och fördyrat bygge av den nya maskinen på Gruvön anges som orsak. 

”Bortsett från produktionsproblemen är det rejäl medvind för hela branschen just nu. Billerud 
Korsnäs är inget undantag, utan samtliga tre affärsområden möter en stark efterfrågan och 

priserna är på väg uppåt för i stort sett alla produkter”, skriver Lundstedt. 
Dagens Industri 15/3 

Risk att Domsjöraffinaderiet byggs utomlands 
Centerpartisterna Tommy Olsson och Jörgen Brink tar i en debattartikel upp att Domsjös 

planer på ett gigantiskt bioraffinaderi nu ligger på is på grund av att man inte tror sig kunna få 
tag på råvara. 

”Alltmer skog skyddas av staten, och detta är en av orsakerna till att projekteringen av Domsjö-

projektet ligger på is. Enligt ansvarig vd för anläggningen kan satsningen inte grundas på import 
av virke. Om det inte finns möjlighet att öka uttaget i de svenska skogarna finns det risk för att 

anläggningen hamnar någon annanstans – det vill säga utanför Sveriges gränser”, skriver de. 
Hela Hälsingland 21/3 

Ny svaggasanläggning tar bort lukt i Skutskär 
Stora Enso Skutskärs bruk ska minska sina utsläpp av svavelhaltiga gaser till en investerings-

kostnad av 150 miljoner kronor. Därmed försvinner också det mesta av lukten från bruket. 

– Vi har installerat ett svaggassystem. Det innebär egentligen ett rörsystem som vi ansluter till 
olika punkter där vi samlar in svavelhaltiga gaser, som vi leder till en sodapanna där de 

förbränns, säger Hans Sjöberg, chef för teknikavdelningen på Skutskärs bruk. 
Sveriges Television Gävleborg 19/3 

http://www.gd.se/opinion/debatt/nej-till-kilometerskatt-det-ar-en-straffskatt-pa-avstand
http://www.atl.nu/skog/vill-gora-om-norske-skog-till-bioenergiforetag/
http://norskog.no/naeringspolitikk/ulltveit-moe-byr-pa-norske-skog/
https://www.di.se/analys/mats-lundstedt-chans-till-revansch-for-pressad-skogsaktie/
http://www.helahalsingland.se/opinion/insandare/raffinaderi-kan-paskynda-gron-omstallning
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/gavleborg/lukten-ska-bort-fran-skutskar


 5 

Fler möjligheter med renare lignin 

Universitetslektor Martin Lawoko vid KTH har utvecklat en unik miljövänlig metod för rening 
av lignin så att det kan ges nya kemiska egenskaper. 

– Det gör att forskningen kan användas för att utveckla lignin för helt nya produkter, till exem-

pel för specialkemikalier och bioplaster. Från den så kallade kraftprocessen, vilket ligninet vi 
forskat om kommer, produceras 70 miljoner ton per år i världen. Ungefär fem procent av detta 

kommer från Sverige. Här finns det en stor potential, säger Lawoko. 
Land Skogsbruk 16/3 

KTH:s pressmeddelande 15/3 

Nymölla tar ansvar och har tillstånd 
”Vid pappersmassa- och papperstillverkning används vatten, som Nymölla bruk tar från 

Skräbeån. Uttaget är reglerat i vattendomar. Precis som för andra vattenanvändare, industrier 

och hushåll, uppstår avloppsvatten som efter rening släpps ut i vattendrag, sjöar eller hav. I vårt 
och Bromölla reningsverks fall i Hanöbukten. Bromölla kommun tar ansvar och har tillstånd för 

sitt reningsverk och vi tar ansvar och har tillstånd för vår verksamhet”, skriver Nymölla bruks 

platschef Michael Lindemann och dess miljöchef Ola Petersson i en replik till Andreas Vos, 

Åhus Maritima Sällskap, som i en debattartikel framfört att bruket borde ta ansvar för alla gifter 
som kommer ut med avloppsvattnet via brukets avloppstub. 

Kristianstadsbladet 9/3 
Vos ursprungliga debattartikel: Kristianstadsbladet 3/3 

Vill veta vad gamla avloppstuben innehåller 
”Tar vi tiotusentalet kemikalier ifrån reningsverkets utgående processvatten plus tusentalet läke-

medel samt flytande plast (polymer ifrån reningstekniken) lägger till pappersbrukets egna miljö-

gifter och sätter till 30 grader varmt vatten och blandar allt detta. Sedan kör vi ut det med jämna 

mellanrum över flera kilometer långa tuber. Då är miljökatastrofen ett faktum”, skriver Andre-

as Vos, Åhus Maritima Sällskap, i ett inlägg i debatten om Nymöllas avlopp. 

”Nu ska den gamla tuben bytas till en med större dimension men vad innehåller då den gamla 

flera kilometer långa tub som antagligen är fylld till två tredjedelar med en sedimenterad gift-
cocktail ifrån reningsverk och pappersindustrin”, fortsätter han. 

Kristianstadsbladet 17/3 

Iggesunds försäljning får ny direktör 
Kenneth Nystén blir ny försäljnings- och marknadsdirektör för Holmenägda Iggesund Paper-

board efter Arvid Sundblad. Han kommer närmast från finländska kemikaliekoncernen Kemira 

men har också arbetat för Stora Enso och Metsä-Serla. 

– Hans förmåga att skapa starka resultat och motiverade säljteam kommer att ha stor betydelse 
när vi går framåt och vidareutvecklar kartongverksamheten, säger Daniel Peltonen, vd för Igge-

sund Paperboard. 
Hela Hälsingland 15/3 

Holmens pressmeddelande 15/3 

Träindustrin 

Vida måste sanera i Boxholm 
Länsstyrelsen kräver nu att Vida, som köpte den nedlagda sågen i Boxholm av Rörvik, sanerar 

delar av området. Det gäller bland annat två dammar, verkstaden och smörjoljelagret. 
– Vi kommer att fixa till det här, självklart. Vi har inga avsikter att inte sköta miljön, säger 

Santhe Dahl, vd för sågverkskoncernen Vida AB, som inte har några planer för området, man 

köpte för att komma åt maskinerna. 
Östgöta Correspondenten 18/3 

  

http://www.landskogsbruk.se/forskning/renat-skogsavfall-blir-hallbara-skogsprodukter/
http://www.landskogsbruk.se/forskning/renat-skogsavfall-blir-hallbara-skogsprodukter/
http://www.kristianstadsbladet.se/debatt/nymolla-bruk-byter-inte-avloppstub-for-att-oka-produktionen/
http://www.kristianstadsbladet.se/debatt/nar-blir-utslapp-i-hanobukten-svanenmarkta/
http://www.kristianstadsbladet.se/debatt/en-miljoskandal-for-hanobukten/
http://www.helahalsingland.se/gavleborg/hudiksvall/iggesund-paperboard-far-ny-forsaljnings-och-marknadsdirektor-en-inspirerande-och-utmanande-uppgift
https://www.holmen.com/sv/press/nyhetsarkiv/nyheter/ny-forsaljnings--och-marknadsdirektor-for-iggesund-paperboard/
http://corren.se/nyheter/boxholm/nu-maste-sagverket-saneras-om5040755.aspx
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Snart slut på Norsälven 
De sista trävarorna lastas nu ut från Moelven Norsälven AB i Vålberg som läggs ner. 44 an-
ställda har sagts upp men få är kvar. Maskineriet kommer att användas på andra sågverk i kon-

cernen. 

– Trots att det är sorgligt så känns det bra att så många av de som blev uppsagda har nya jobb 
eller på väg att få nya jobb i dag. Vad jag förstått så är det 20 kollektivanställda som fått något 

nytt i alla fall. Handlar det inte om fasta tjänster så de har ett jobb att gå till i nuläget. Några av 

de kollektivanställda hade redan sagt upp sig när beslutet kom och 36 stycken fick anställnings-

stöd av ett konsultföretag. En del blir tyvärr arbetslösa i april och en av fem på tjänstemannasi-
dan har ännu inte fått något jobb, säger vd Thomas Haglund. 

Värmlands Folkblad 15/3 

Vill förädla råvaran på Gotland 
Mellanskog och sågverket Gotlandsflis AB har inlett ett samarbete för att mer virke ska stanna 

på Gotland. 

– Vi behöver få fram volymer för allt gotländskt virke behövs till sågverken, snickerierna, trä-
förädlingsföretagen och transportföretagen på Gotland, säger Mellanskogs virkesområdeschef 

Jan Ekdahl. 

Det gotländska kärnvirkesprojektet som vilat i 20 år ska också återuppväckas. Man har sänt in 

provtrissor till Rise, Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner för analys av kvaliteten. 
– Det har legat still i 20 år, men startades upp igen genom nya bidrag från Almi Gotland och ska 

pågå till 2020, säger Gotlandsflis vd Ulf Ahlby. 
Hela Gotland 20/3 

Skogsbruket 

Klen virkesfångst bakom Norrskogs lönsamhetsproblem 
Norrskog har redovisat ett positivt resultat endast tre gånger under de senaste tio åren, i fjol blev 
det ett minus på åtta miljoner kronor. Problemet är för lågt virkesflöde och problem med det nya 

kantverket på sågverket i Hissmofors. Föreningens industridel gjorde dock en vinst i fjol på åtta 

miljoner kronor efter att ha förbättrat rörelseresultatet med 64 miljoner kronor 
– Vi jobbar med att komma över mer virke och att få fler skogsägare att känna att de har ett eget 

lag. Men vi behöver också jobba med både kostnader och intäkter. Sen behöver vi förbättra och 

effektivisera det interna flödet. Det måste bli säkrare och tryggare med en högre förutsägbarhet, 

då kan vi också välja andra typer av kunder. Men grunden för det är ett starkt virkesflöde, säger 
vd Olov Söderström som dock har 24 000 hektar undervärderad ägd skog bland tillgångarna. 

ATL 15/3 

Stora Enso får böta för otillåten pontonbro 
Åklagarmyndighetens riksenhet för miljö- och arbetsmiljömål har lagt ett strafföreläggande på 

50 000 kronor till Stora Enso Skog för att bolaget lagt ut en pontonbro i Klarälven utan tillstånd 

för att kunna gallra på ön Pannkakan i Forshaga till gagn för vitryggig hackspett hösten 2016. 
Brottet rubriceras som otillåten miljöverksamhet. 

Nya Wermlands-Tidningen 15/3 

Värmlands Folkblad 15/3 

Sveriges Television Värmland 15/3 

Dala-Demokraten 15/3 

  

https://www.vf.se/karlstad/sista-plankorna-lastas-vid-sagverket/
http://www.helagotland.se/ekonomi/de-vill-fa-battre-snurr-pa-skogsbruket-15110983.aspx
http://www.atl.nu/skog/norrskog-vi-behover-fanga-mer-virke/
https://nwt.se/forshaga/2018/03/15/stora-enso-far-bota-for-pontonbro
https://www.vf.se/forshaga/stora-enso-botfalls-for-pontonbro/
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/bro-vid-pannkakan-blev-pannkaka
http://www.dalademokraten.se/blaljus/stora-enso-botfalls-pa-50-000-kronor
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Miljarder att hämta med drönare 
”Drönare är en relativt billig investering och tekniken är extremt användarvänlig. Potentialen är 
stor och skogsbruket har inte råd att blunda för den här moderna tekniken. Enligt en beräkning 

Skogsstyrelsen gjorde som en del av ett underlag till regeringen kan det handla om miljardbe-

lopp som kan hämtas hem i ökade skogsvärden och effektiviseringar på enkelt sätt”, skriver 
Anton Holmström, verksamhetsutvecklare, och Patrik André, kart- och inventeringschef, på 

Skogsstyrelsen i en debattartikel som de avslutar med: 

”Vilket skogsföretag blir först med att slutredovisa sina avverkningar till markägaren med ett 

bifogat drönarfoto över avverkningen?” 
ATL 16/3 

Allt fler kvinnor blir skogsägare 
Allt fler kvinnor ger sig in i skogsnäringen enligt statistik från LRF Konsult. Kvinnor stod i fjol 
för 26,5 procent av nyetableringarna och 22,2 procent av tillköpen av skog. 

– Många tänker att det finns en massa fördomar, men så är det inte längre. Vi är själva ute och 

röjer och vi märker att fler tjejer intresserar sig för skogen. Det finns även en del män som inte 
själva är så bra på skog som har rådfrågat oss om hur vi gör. I Sverige har man kommit långt, 

sedan kan man alltid komma längre, säger Jennie Winquist som tillsammans med systern An-

nika Granquist tagit över familjens skogsfasighet. 
ATL 16/3 

Jämtlands skogar lagrar mest koldioxid 
Skogssällskapets statistik visar att skogen i Jämtlands län lagrar mest koldioxid per invånare, 

3 139 ton. Det motsvarar utsläpp från omkring 4 400 resor tur och retur till Thailand per 
invånare. 

– Eftersom mängden skog i Sverige ökar så ökar också lagringen av koldioxid. Skogen är en 

fantastisk resurs när den växer. Samtidigt kan skogen bli klimatsmarta material som ersätter olja 
och andra fossila råvaror. En nödvändighet om vi ska kunna minska utsläppen i enlighet med 

Parisavtalet, säger Erik Risby, skogsförvaltare på Skogssällskapet i Östersund. 
Länstidningen Östersund 15/3 

Skogssällskapets pressmeddelande 14/3 

I Dalarna lagrar den växande skogen 290 miljoner ton koldioxid enligt Skogssällskapets uppgif-

ter. 

– Eftersom mängden skog i Sverige ökar så ökar också lagringen av koldioxid. Skogen är en 
fantastisk resurs när den växer. Samtidigt kan skogen bli klimatsmarta material som ersätter olja 

och andra fossila råvaror. En nödvändighet om vi ska kunna minska utsläppen i enlighet med 

Parisavtalet, säger Lennart Nilsson, skogsförvaltare på Skogssällskapet i Falun. 
Dala-Demokraten 14/3 

Skogen i Kalmar län tar upp 150 miljoner ton koldioxid vilket motsvarar 840 Thailandsresor per 

invånare enligt Skogssällskapets beräkningar som publiceras inför internationella skogsdagen 

den 21 mars. Uppgiften har tagits fram med hjälp av en beräkningsmodell av Gustaf Egnell på 

Institutionen för skogens ekologi och skötsel vid Sveriges lantbruksuniversitet. 
Östra Småland 20/3 

Gröna jobb klarar reservatens skötsel 
”Det verkar på Sofia Karlsson som om varje hektar som producerar naturvård och friluftsliv 
istället för plank och bioenergi är en förlust för samhället och dess medborgare. Vi tvivlar på att 

Karlssons medlemmar delar hennes negativa syn på naturvårdens och friluftslivets värden”, 

skriver Christer Johansson, Birdlife Sverige, i en replik till Sofia Karlsson, LRF Västra Sve-
rige, som hävdat att staten inte klarar av att sköta de reservat som redan finns. 

”Tyvärr verkar författaren ha missat att regeringen 2018–2020 storsatsar på gröna jobb som 

skall få 5 000 nyanlända och långtidsarbetslösa att kunna utföra de åtgärder som Sofia Karlsson 

efterfrågar. Dessutom satsas 50 miljoner enbart på naturvårdande skötsel, speciellt i naturskyd-
dade områden”, skriver han vidare. 

Borås Tidning 16/3 
Sofia Karlssons tidigare debattartikel: Borås Tidning 11/3 

  

http://www.atl.nu/debatt/dronarna-kan-effektivisera-skogsbruket/
http://www.atl.nu/lantbruk/fler-kvinnor-vill-aga-skog/
http://www.ltz.se/jamtland/den-jamtlandska-skogen-lagrar-mest-koldioxid-per-invanare-i-hela-landet
https://via.tt.se/pressmeddelande/skog-som-skots-binder-mer-koldioxid-och-forbattrar-klimatet?publisherId=2046144&releaseId=2305273
http://www.dalademokraten.se/dalarna/sa-mycket-koldioxid-lagrar-skogen-i-dalarna-en-fantastisk-resurs-nar-den-vaxer-1
http://www.ostrasmaland.se/kalmar/sa-mycket-koldioxid-klarar-skogen/
http://www.bt.se/debatt/ar-friluftsliv-och-naturvard-en-forlust-for-samhallet-lrf/
http://www.bt.se/debatt/statlig-naturvard-pa-kredit/
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Tvist om bedömning av återplantering 
Kenneth Andersson och hans fru avverkade ett 12,7 hektar stort skogsparti i Dikanäs för 15 år 
sedan och sparade mindre granar och planterade i resterande luckor. Skogsstyrelsen anser emel-

lertid att det inte är tillräckligt och att hygget ska markberedas maskinellt och planteras om. 

Anderssons framhärdar dock och riskerar nu ett nytt vite på 140 000 kronor. 
– Jag ska inte behöva betala det när det finns skog på marken. Men jag som företagare som 

försöker skapa sysselsättning blir en måltavla eftersom jag har pengar. Det är godtyckligt och 

kränkande det som Skogsstyrelsens verksamhet bjuder på, säger Kenneth Andersson som nu 

stämmer Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist som enligt Andersson är ytterst 
ansvarig för att Skogsstyrelsen inte bedömer hygget som en volymblädning vilket enligt 

makarna Andersson är möjligt. 
Västerbottens Folkblad 14/3 

Godkänner inte kalhygge med lite träd på 
– De har anmält och utfört kalavverkning. För att det blev kvar lite hyggesrester kan man inte 

ändra sig. Det är ett kalhygge med lite träd på, säger Joel Reisek, skogskonsulent på Skogssty-
relsen, om makarna Anderssons hygge (ovan). 

– Vår uppfattning är att ärendet snart ska kunna avslutas. Det hoppas vi på. Det beror lite på vad 

vi ser när vi tittar på området i sommar. Men är det inte godkänt när vi åker dit kommer vi döma 

ut det här vitet, säger han. 
Västerbottens Folkblad 14/3 

Stölder stoppar skolans skotare 
Gripar, förardatorer och säten har på två veckor stulits från sex skotare, tillhöriga Stora Seger-
stads Naturbrukscentrum i Gislaved. Leverantören John Deere har haft svårt att få fram reserv-

delar och gymnasieutbildningen drabbas. 

– Det är en förlust för oss som skola men allra mest för eleverna som förlorar körtid. Utbildnin-
gen är viktig, säger Per Gunnar Johansson, skogsbruksledare på Stora Segerstads Naturbruks-

centrum. 
ATL 21/3 

Skogsbruket inte orsak till kvicksilverförorening 
Skogsbruket vållar höga kvicksilverhalter i sjöar genom att kvicksilver som kommer bit i luften 

från andra länder lagras i skogsmarken och sedan slipper ut när skogen brukas. Skogsbruket är 

därmed inte den egentliga orsaken. 
– Problemet har alltså inte sina orsaker i Sverige men skogsbruket bidrar till att kvicksilvret 

kommer ut i sjöarna, säger Rolf Lidskog, professor i miljösociologi vid Örebro universitet som 

forskat i saken. 
Karlskoga Tidning 19/3 

Skogsstyrelsens prioriteringar klara 
I år prioriterar Skogsstyrelsen bland annat tillsyn av de nya metoderna för virkesmätning, åter-

växtåtgärder samt kontroll av kulturmiljöer, hänsynskrävande biotoper och skyddszoner mot 
vattendrag. Minst 1 150 fältbesök för att kontrollera återväxtåtgärder och minst 1 900 biotop-

skyddsområden ska besökas. 
ATL 18/3 

Skogsstyrelsens pressmeddelande 15/3 

Stora Enso fördjupar samarbetet med SMHI 
SMHI och Stora Enso fördjupar sitt samarbete kring markbärighet i den digitala tjänsten SMHI 

Timbr som nu ska användas skarpt i majoriteten av Stora Ensos produktion i Sverige. 

– SMHI Timbr kommer ge oss värdefulla prognoser för skogsmarkens bärighet och göra att vi 
är på rätt plats vid rätt tidpunkt och att vi därigenom kan undvika körskador. Vår egen metod för 

att minska markskador – ”Rätt metod” i kombination med SMHIs prognoser för markbärighet 

ger oss ännu bättre möjligheter att planera vår produktion, säger Henrik Lenning, produktions-
chef på Stora Enso. 

Infrastrukturnyheter.se 21/3 

https://www.folkbladet.nu/plus/2061051/maste-markbereda-hygge-stammer-generaldirektoren
https://www.folkbladet.nu/plus/2064474/ar-ett-kalhygge-med-lite-trad-pa
http://www.atl.nu/entreprenad/stolder-staller-skogsmaskiner/
https://nwt.se/karlskoga-degerfors/2018/03/19/forskare-granskar-kvicksilver
http://www.atl.nu/skog/skogsstyrelsen-ska-kolla-kulturmiljoer/
https://via.tt.se/pressmeddelande/har-bedriver-skogsstyrelsen-tillsyn-under-2018?publisherId=415163&releaseId=2307517
http://www.infrastrukturnyheter.se/20180321/21293/smhi-och-stora-enso-fordjupar-samarbetet-runt-markbarighet
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Tjädern klarar sig i gallringsskog med blåbär 

Tjädern behöver inte nödvändigtvis gammelskog för att spela och föryngra sig. Det går bra med 
vanlig gallringsskog så länge det finns blåbär kvar. Det visar en rapport av ornitologerna Chris-

ter Johansson och Jan Hellenberg som har sammanställt forskning i ämnet i rapporten ”Tjä-

dern – en kunskapssammanställning”. 
– Blåbärsriset är oerhört viktigt för tjädern och därför bör skogsbruket, som påverkat tjäderbes-

tåndet negativt under lång tid, hitta alternativ till trakthyggesbruket. Kalhyggesfria alternativ är 

att föredra för tjädern och många andra arter. Dagens fragmenterade skogslandskap med många 

små hyggen är inte heller bra, tjädern behöver sammanhängande skogsområden, säger Christer 
Johansson. 

Land Skogsbruk 16/3 

Djupare snö ger mer betesskador 
Det djupa snötäcket på många håll kommer sannolikt att bidra till ökade betesskador, dels på 

grund av kortare betesperiod på normala vinterbetesplatser och dels tvingas fler djur uppsöka 

områden med mindre snö. 
– Till skillnad från flera år i rad utan större geografiska rörelser i älgstammen blev det en orden-

tlig älgvandring denna vinter på grund av mycket snö som kom tidigt. Nu står det mycket älg 

koncentrerat och de rör sig väldigt lite. De måste äta för att leva och vi vet vad det innebär, 

säger Magnus Furmark, skogsinspektor på Norra skogsägarna. 
Tidningen Skogen 17/3 

För många älgar i Västerbottens län 
Efter älgjakten uppnåddes inte avskjutningsmålen i Västerbottens län där det finns omkring 
27 000 älgar. De borde vara 25 000 enligt länsstyrelsen. 

– Är betstrycket för högt så ska de minska men vi ska komma ihåg att betning är en naturlig 

onsekvens av att det finns klövdjur, säger Lars Dahlberg, jakthandläggare på Länsstyrelsen i 
Västerbotten. 

Sveriges Radio Västerbotten 20/3 

Betsskador gör det svårare att nå ett fossilfritt samhälle 
De stora betesskadorna på skogen, var tionde tall är skadad i Västerbottens län, kan bli ett 
samhällsproblem enligt Anders Lindkvist på Skogsstyrelsen. Skadekostnaden uppgår till 

hundratals miljoner kronor. 

– Det blir en enorm volymförlust på tillväxten. Betade tallar har väldigt svårt att repa sig efter 
en betning. Skogen är en fantastisk förnyelsebar råvara och ska ersätta mycket av det fossila 

bränslet i samhället. Tappar vi produktionen blir det tuffare att nå ett fossilfritt samhälle, säger 

han. 
Sveriges Radio Västerbotten 20/3 

Svårt att nå överenskomna viltmål 
Torbjörn Lövbom på Svenska jägareförbundet håller delvis med Skogsstyrelsen och länssty-

relsen om att älgstammen behöver bli mindre, i varje fall på sina håll. 
– Det kan vara så att man ska minska älgstammen på en del ställen, men på andra ställen är det 

också så att man redan har tagit ned älgstammen för mycket, säger han och påpekar att man va-

rit överens om målen men haft svårt att uppnå dem. 
Sveriges Radio Västerbotten 20/3 

Varnar för dålig återväxt i misskött skog 
Insändarsignaturen ”Skogsmästarn” hävdar att det avverkats mer än tillväxten i Norrlands in-
land och varnar för dålig återväxt då hundratusentals hektar inte blivit sådda eller planterade. 

”Lika illa är att stordelen av ungskogarna inte har blivit röjda eller gallrade. Det innebär att man 

förlänger omloppstiden; från planta till slutaverkningsmogen skog med 100- 200 år. Och med 

hundratusentals stammar per ha istället för två- tre tusen dröjer det minst hundra år innan man 
får massavedsskog. Hur ska det här gå då sågtimret svarar för omkring 75 procent av skogsäga-

rens rotnetto?” undrar signaturen. 
Länstidningen Östersund 20/3 

http://www.landskogsbruk.se/skog/en-myt-att-tjadern-kraver-gammelskog/
https://www.skogen.se/nyheter/mer-sno-mer-betesskador
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=109&artikel=6909981
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=109&artikel=6910528
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=109&artikel=6910941
http://www.ltz.se/opinion/insandare/insandare-misshandla-inte-skogen
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Diplodia konstaterad i Kalmar län 

De första angreppen av svampsjukdomen diplodia pinea har rapporterats från Kalmar län av en 
skogsägare som noterade bruna toppar på tallarna i fjol. 

– Men det var först efter en analys av prover hos Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i Uppsala 

som vi kan konstatera att fanns sporer av diplodia i beståndet. Skogsägaren bör se över sin tall-
ungskog och finns ett misstänkt angrepp av diplodia vill vi gärna att skogsägarna kontaktar oss. 

Hittills finns det två konstaterade angrepp, och vi har skickat in flera prov som varit negativa. 

Man ska vara uppmärksam, men det finns ingen anledning att måla fan på väggen, säger Ove 

Arnesson, skogsskadesamordnare vid Skogsstyrelsen i Kalmars distrikt. 
Östra Småland 19/3 

Bättre ekologi i skogen än på länge 
Norrskogs vd Olov Söderström skriver i en debattartikel att skogen i hög grad bidragit till att 
Sverige gjorde sig fritt från fattigdomen men att man tog för lite hänsyn till naturens behov av 

mångfald och diversitet. En vändpunkt kom dock med den nya skogsvårdslagen 1993. 

”Sedan dess har mycket hänt i den svenska skogen. Gammal död ved, enskilda träd och träd-
grupper sparas vid avverkningar i dag. Skogsägarna själva lämnar områden till helt fri utveck-

ling där inget skogsbruk bedrivs. Tillståndet i den svenska skogen är ur ekologisk synpunkt 

bättre än på länge, och det blir bara bättre och bättre tack vare den ’nya’ skogspolitiken och 

skogsbrukets nuvarande metoder”, skriver han men oroas av larm om att skogen är på väg att ta 
slut och att skogarna utarmas. 

”Den svenska skogen är fortfarande mycket viktig för vår ekonomi och vår välfärd. Skatteintäk-

terna från skogsbruk och skogsindustri är en av hörnpelarna i vår välfärdsstat, särskilt viktigt är 
detta i våra glest befolkade inlandskommuner. Det är dessutom där som myndigheterna ansträn-

ger sig mest för att minska arealerna skog som får brukas”, fortsätter han. 
Sundsvalls Tidning 21/3 

Östersunds-Posten 21/3 

Land Skogsbruk 21/3 

Viktigt med nationellt skogsprogram 
”Just nu går det bra för skogsindustrin. Förutsättningarna är sådana att om man inte tjänar rejält 

med pengar i skogsindustrin nu så kommer man aldrig att göra det. Men den gnagande frågan 

kvarstår – vart är skogsnäringen på väg? Och just därför är det så viktigt med ett nationellt 

skogsprogram. En plan för att förbereda svensk skogsnäring långsiktigt för en föränderlig värld 
med kraftig konkurrens”, skriver professor Sten B Nilsson i en debattartikel där han efterlyser 

resultat av det arbete som många lagt ner på skogsprogrammet. 

”En av drivkrafterna för skogsprogrammets etablering var att försöka överkomma de motsätt-
ningar som förelåg mellan skogens olika intressenter om nyttjandet av skogen. Det blev tvärt-

om. Motsättningarna har aldrig varit större än nu”, skriver han vidare. 
Altinget 6/3 

Väntar på regeringens syn på hållbarhet 
Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl instämmer i ett debattinlägg i Sten B 

Nilssons kritik mot att inget nationellt skogsprogram ännu presenterats. 

”I början av 2017 skickade den samlade miljö- och friluftsrörelsen ett bidrag till näringsdeparte-
mentet och skogsprogramprocessen. Det handlade om hur ett verkligt hållbart nyttjande av sko-

gen kan och bör se ut, något som vi hävdar måste finnas utvecklat i ett skogsprogram värt nam-

net när vi skriver år 2018”, skriver hon och fortsätter: 
”Men så här ännu ett år senare står vi fortfarande på samma punkt, utan att få veta om eller när 

vi kommer att få ta del av statsrådet Buchts och regeringens syn på hållbarhet vid nyttjandet av 

skogen. Vi talar om en regering som vill förverkliga FN:s hållbarhetsmål i Agenda 2030, men 
som fortfarande saknar beskrivning av vad ett hållbart nyttjande av skogen egentligen innebär”. 

Altinget 15/3 

  

http://www.ostrasmaland.se/kalmar/ny-svampsjukdom-hotar-skogen/
http://www.st.nu/opinion/debatt/bilden-av-den-svenska-skogen-ar-felaktig-tillstandet-ar-battre-an-pa-lange
http://www.op.se/opinion/debatt/debatt-norrskogs-vd-leve-den-svenska-skogen
http://www.landskogsbruk.se/debatt/skogsbruket-en-hornpelare-i-valfardsstaten/
https://www.altinget.se/miljo/artikel/vad-hander-med-skogsprogrammet
https://www.altinget.se/miljo/artikel/nar-kan-regeringen-besvara-fraagan-om-uthaalligt-skogsbruk
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Moderat som gillar nyckelbiotoper 
– Jag blir förbannad när moderater är emot nyckelbiotoper, man måste ha respekt för det här. 
Nyckelbiotoper är viktiga som en del i ekosystemet och av ekosystemtjänsterna. Det handlar om 

en naturlig balans, säger Bo Frank, moderat kommunfullmäktigesordförande i Växjö, med 

anledning av att Moderaterna och Centern lovat stopp för nyckelbiotopsinventeringen vid en 
borgerlig valseger. 

– Äganderätten är också oerhört viktig, samhället måste kunna kompensera markägare som 

påverkas. 58 procent av Sveriges yta är riksintresse av något slag: Arkeologi, renbete, försvar, 

miljö etcetera. Det är många bevarandeintressen att balansera, men politik är att väga olika 
intressen mot varandra. Jag tror på dialog och diskussion, naturhänsyn är en viktig parameter 

och samhällsbyggande går att förena med nyckelbiotoper, säger han. 
ATL 18/3 

Skog är ett ekosystem 
”Det är vårdslöst och kortsiktigt av Svebio att driva på för ökade avverkningsnivåer för skoglig 

bioenergi, utan att ta hänsyn till den fulla klimatpåverkan som detta innebär. Det skulle leda till 
mer växthusgasutsläpp och vara starkt negativt för den biologiska mångfalden och livet i 

skogen, som redan i dag är under stort hot”, skriver Lina Burnelius, ansvarig för skogsfrågor 

på Greenpeace Sverige, i en debattreplik till Gustav Melin, vd för branschorganisationen 

Svebio, samt Peter Granborn, vd för bioenergiföretaget Scandbio. 
”Man kan återplantera träd, men man kan inte plantera skog. Skog är ett ekosystem, ett myller 

av liv som människan inte kan kontrollera, ett ekosystem där svampar, insekter, lavar, mossor, 

fåglar, djur och växter får en chans att etablera levnadsmiljöer”, fortsätter hon. 
Nerikes Allehanda 17/3 

Tidigare inlägg av Gustav Melin: Nerikes Allehanda 20/2 

Svebios första debattartikel: Nerikes Allehanda 22/1 

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

Politiken viktar särintressen 
”Skogsbruk och tillhörande skogsindustri i nordligt boreal zon är troligen en av de bättre 

aktiviteter mänskligheten kan hålla på med. Just nu står vi inför ett genombrott där vedfiber i 

allt större utsträckning kommer att kunna användas till allt fler produkter som tidigare varit 
baserade på fossil råvara. Självklart måste det finnas en väl utbyggd naturvård även i den 

nordligt boreala zonen, diskussioner om vilken omfattning den ska ha fortgår löpande och 

kommer att fortsätta. Särintressen som det som Hallqvist står för kommer att ges utrymme att 
påverka men får finna sig i att bli viktade mot andra uppfattningar. En sådan viktning sker inom 

politiken”, skriver skogsbrukare Anders Pettersson i ett inlägg i skogsbruksdebatten mellan 

politikern Lars Adaktusson (KD) och skalbaggsforskaren Joel Hallqvist. 
Dala-Demokraten 14/3 

Tidigare inlägg av Lars Adaktusson: Dala-Demokraten 12/3 

Tidigare inlägg av Joel Hallqvist: Dala-Demokraten 12/3 

Förordning mot utplåningshotade arter  
”Det är märkligt att en annars så kompetent person som Lars Adaktusson inte satt sig in i den 

problematik som svenskt skogsbruk skapar. Helt kort handlar problematiken alltså inte om brist 
på skog eller virke utan att gamla artrika skogar skövlas och ersätts med produktionsskogar, mer 

eller mindre monokulturskogar. Det som tagit hundratals år att skapa raseras på några dagar. 

Speciella livsmiljöer och arter riskeras att utplånas för alltid. Det är det som bl.a. artskyddsför-

ordningen vill verka emot”, skriver skogsägaren Thomas Sundin, i en replik på ett tidigare 
debattinlägg av Europaparlamentarikern Lars Adaktusson (KD). 

Dala-Demokraten 16/3 

  

http://www.atl.nu/skog/moderat-mot-strommen-om-nyckelbiotoper/
http://www.na.se/naringsliv/greenpeace-svarar-vardslost-att-driva-pa-for-okade-avverkningsnivaer
http://www.na.se/opinion/debatt/vilken-syn-har-greenpeace-pa-bioenergi
http://www.na.se/opinion/debatt/skogen-viktig-for-ett-fossilfritt-orebro-lan
http://www.na.se/opinion/debatt/skogen-loser-inte-klimatkrisen
http://www.dalademokraten.se/opinion/debatt/debattsvar-drastiska-neddragningar-i-valfarden-om-skogsnaringen-avvecklas
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.dalademokraten.se/opinion/insandare/insandarsvar-skogsagare-det-som-tagit-hundratals-ar-att-skapa-raseras-pa-nagra-dagar
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Skogsstyrelsen och Kammarkollegiet ense om ersättning 
Skogsstyrelsens styrelseordförande Marie Larsson Stern hävdar att Skogsstyrelsen och Kam-
markollegiet har samma uppfattning i frågan om ersättning för avverkningsförbud i fjällnära 

skog. 

– Så vitt jag förstår är myndigheterna helt överens i den här frågan, och det finns en stor sam-
stämmighet, det är vad jag vet. Det är mycket viktigt att det här blir rätt och rättssäkert, just för 

skogsägarnas skull. Det är komplicerat på olika sätt och det är därför det tar tid, just nu kan jag 

inte säga mer än så, säger hon efter ett möte där Skogsstyresens styrelse diskuterat ersättningen 

utan att komma fram till något ny ståndpunkt. 
ATL 16/3 

Land Skogsbruk 16/3 

Inget lagstöd för nekad ersättning nära fjällen 
”Hittills har det varit Kammarkollegiet som redovisat de mest radikala åsikterna i fråga om 
samhällets möjligheter att ta för sig av de fjällnära markägarnas skogar utan att erbjuda någon 

nämnvärd ersättning. I ett PM framtaget av en arbetsgrupp sammansatt av tjänstemän från 

Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket, visar det sig nu att det även inom dessa myndigheter finns 

förespråkare för starkt reducerade intrångsersättningar”, skriver Anders Pettersson, Västerbot-
tens Allmänningsförbund, i en debattartikel. 

”Det finns absolut inget lagstöd för att diskriminera fjällnära skogsägare och ge dem sämre er-

sättning än andra när samhället vill ta av dem rättigheter!”, avlutar han. 
Östersunds-Posten 19/3 m.fl. 

Vad försiggår på Kammarkollegiet? 
”Ägare till fjällnära skogar och småskaliga vattenkraftverk gör klokt i att se upp med statens 
advokat – Kammarkollegiet. Intrycket man får är att myndigheten (eller någon som jobbar där) 

antingen är överdrivet rädd om statens pengar eller avogt inställd till äganderätten”, skriver Nya 

Wermlands-Tidningen (kons.) i en ledare. 

”Den stora frågan är vad som försiggår på Kammarkollegiet. Hur kan staten argumentera för 
vad som i princip är konfiskation av medborgarnas egendom? En förklaring som ges av LRF 

Skogsägarna är att aktivistiska tjänstemän driver sina egna agendor. Tjänstemannen på Kam-

markollegiet som argumenterar mot ersättning till markägarna uppges vara samma person som 
JO-anmälts för misstanke om jäv i vattenfrågor”, skriver tidningen vidare. 

Nya Wermlands-Tidningen 19/3 

Markägare blir försökskaniner 
”När det offentliga av olika skäl vill ta mark i anspråk ska markägaren få ersättning om ’Pågå-

ende markanvändning avsevärt försvåras’. Och inskränkningen ska relateras till ’berörd del’. 

Inte hela fastigheten. Principerna fastställdes i den näringspolitisk kamp som följde av plan- och 

bygg-lagen i mitten på 1980 -talet. Allt borde vara glasklart, men uppenbarligen inte”, skriver 
Pär Fornling i en ledare i Land Skogsbruk om att markägare nekats ersättning för avverknings-

förbud i fjällnära skog eftersom skogsbruket där inte anses vara pågående markanvändning. 

”I det läget har Skogsstyrelsen närmast uppmuntrat de drabbade markägarna att stämma staten. 
De vill nämligen ha domslut som klargör ett ganska oklart läge. Det är inte roligt för de mark-

ägare som blir någon sorts försökskaniner. Att stämma staten låter både olustigt och osäkert”, 

skriver han vidare. 
Land Skogsbruk 15/3 

Kretslopptänkande i all skogsskötsel 
”Många forskare varnar för ökande trädplantager med artfattiga miljöer som följd. Många fågel-

arter har minskat kraftigt de senaste 20-30 åren”, skriver Lennart Turesson i en insändare och 
fortsätter: 

”Nu är det nästan bara tillväxt och förtjänst som gäller. Att bilda reservat är inte en hållbar lös-

ning det måste till ett kretslopptänkande i all skogsskötsel”. 
Smålandsposten 17/3 

  

http://www.atl.nu/skog/myndigheterna-helt-overens/
http://www.landskogsbruk.se/skog/beslut-om-ersattning-for-fjallnara-skog-skjuts-upp/
http://www.op.se/opinion/debatt/debatt-fjallnara-skogsagare-diskrimineras
https://nwt.se/asikter/ledare/2018/03/19/varning-for-aktivister-i
http://www.landskogsbruk.se/ledare/kammarkollegiet-gor-skogsagare-till-forsokskaniner/
http://www.smp.se/debatt/vi-maste-forandra-skogs-och-jordbruket/
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Bristande grundlagskultur på myndigheter 
Sven-Erik Hammar, LRF Skogsägarna, oroas av myndigheternas förändringar i riktning mot 
tvångsingripanden och detaljreglering när det gäller nyckelbiotoper, artskyddsförordningen, 

ersättning för fjällnära skog och webbpublicering av avverkningsanmälningar. 

– Frivillighet och flexibilitet har betonats i de politiska besluten men vilja från myndigheterna 
att fullfölja den inriktningen har saknats. Det har lett till att myndigheterna distanserat sig från 

sin viktigaste målgrupp, skogsägarna, och motarbetar deras engagemang och positiva drivkraft. 

Det är sällsynt dålig tajming eftersom skogsägarna har en nyckelroll i ett fossilfritt samhälle, 

säger han och pekar på en bristande grundlagskultur hos myndigheterna som dock politikerna 
måste ta ansvar för, ,säger han och fortsätter: 

– Det finns ett politiskt ansvar att vikta saker mot varandra. Men när det krävs en avvägning så 

skickar politikerna det till myndigheten som i sin tur skickar det till domstol. 
ATL 19/3 

Välkomna nya röster i skogsdebatten 
Land Skogsbruks politiska redaktör Kerstin Davidson noterar en strömkantring i skogsdebatten 
där skyddsivrarna tagit stor plats. Men nu har en rad av landets ledarsidor uppmärksammat 

frågan om skogsskydd och äganderätt, bland andra Blekinge Läns Tidning och Västerbottens-

Kuriren. 

”De här nya rösterna i skogsdebatten behövs. Utredaren av skogsvårdslagen har föreslagit att 
miljöorganisationer ska kunna överklaga avverkningsbeslut. Miljöminister Karolina Skog 

uttalade nyligen i riksdagen att om alla intrång skulle ersättas ’skulle posten markersättningar i 

statens budget öka enormt mycket’. För dyrt, ansåg hon uppenbarligen”, skriver Davidson.  
Land Lantbruk 16/3 

Skogforsks vd får Guldkvisten 
Skogforsks vd Charlotte Bengtsson får utmärkelsen Guldkvisten av Föreningen Skogen, bland 
annat för att hon lyckats ge forskningscentret en mer aktiv roll i omvärlden. 

– Hennes engagemang, kompetens och tvärvetenskapliga sätt att arbeta räcker dessutom till för-

troendeuppdrag hos såväl forskningsstiftelser och akademier som skogsbolag, säger Föreningen 

Skogens vd Bengt Ek. 
Tidningen Skogen 19/3 

Energin 

Planerar HVO-raffinaderi i Norrsundet 
Colabitoil vill bygga ett raffinaderi för förnybar diesel i Norrsundet för närmare tre miljarder 

kronor för att producera HV-diesel.  

– Det har tagit längre än planerat men vi är i gång med en stor pilotanläggning för 50 Mkr och 
nyligen beslutade styrelsen att bolaget ska inleda arbetet med en ansökan om miljötillstånd för 

en fullskalig anläggning. Mycket hänger på att de politiska styrmedlen blir tillräckligt attraktiva 

och vi efterfrågar bland annat större långsiktighet, säger vd Jan Nordlöf. 
Dagens Industri 20/3 

HVO-mack vid Fiskarheden igång 
Energifabrikens HVO-tankstation vid Fiskarhedens sågverk har nu öppnat så att sågverkets bilar 

kan drivas med denna syntetiska diesel med växt- och djurfetter som råvara, till stor del rapsolja 
och slaktavfall. Utsläppen av växthusgaser minskar därmed med 90 procent för Fiskarhedens 

bilar och även för andra kunder som har vägen förbi. 

– Det handlar om tusentals lastbilar i veckan, så den ligger väldigt strategiskt riktigt, säger Ener-
gifabrikens delägare Erik Jacobsson. 

Dala-Demokraten 19/3 

http://www.atl.nu/skog/ansvaret-faller-tillbaka-pa-lagstiftaren/
http://www.landlantbruk.se/ledare/valkommen-stromkantring-i-skogsdebatten/
https://www.skogen.se/nyheter/guldkvist-till-charlotte-bengtsson
https://www.di.se/bil/borsnykomlingen-satsar-pa-fornybar-diesel/
http://www.dalademokraten.se/dalarna/malung-salen/nu-gar-det-att-tanka-fornybart-bransle-i-transtrand-hvo-tapp-oppnad-vid-fiskarhedens-sag


 14 

Akut pelletsbrist kan drabba värmeverk 

Det råder akut brist på pellets i landet som en följd av den långa och ihärdiga vintern. Efter tidi-
gare milda vintrar har storkonsumenter vågat ha små lager vilket nu straffar sig särskilt som 

även Baltikum har haft svårt att å fram virke så att sågverken har stått still. Flera stora industrier 

har också gått över till pellets i vinter. Situationen har lett till att gammal grot nu också tagits ur 
skogarna. 

– Vi ser en risk att vi kan komma att få problem med försörjningen av värmeverken framöver, 

säger Bengt-Erik Löfgren, koordinator på Pelletsförbundet. 
ATL 20/3 

Brand förvärrade pelletsbristen 
En bidragande orsak till pelletsbristen i Norrbotten är branden i spåntorken vid Stenvalls såg-

verk på Lövholmen i juni. Produktionsstoppet blev längre än förväntat. 
– Vi har varit för optimistiska att vi skulle klara av det, men det gjorde vi inte, säger Sven 

Stenvall, teknisk chef vid Stenvalls Trä. 

SCA har också känt av en ökad efterfrågan. 
– Vi känner av att efterfrågan är högre, inte minst från mellanstora köpare, som industrier och 

kommunala värmeverk, som behövt leverera mer energi än de två, tre senaste vintrarna, men vi 

har haft rekordproduktion av träprodukter i våra sågverk och då borde det också vara rekord-

produktion av sågspån, säger bolagets kommunikationsdirektör Björn Lyngfelt. 
Norrländska Socialdemokraten 21/3 

Pressad biomassa kräver mindre torkenergi 
Företaget Drinor har utvecklat en mekanisk avvattningspress för att minska vattenandelen i bio-
material och har nu fått igång en demonstrationsmaskin hos pelletstillverkaren Rindi i Älvdalen. 

Maskinen valsar biomaterialet med högt tryck för att få ut vatten. Det går då åt betydligt mindre 

värme i pelletsfabrikernas torkar när råvaran kommer dit. 
– Från början var tanken att använda avvattningspressen för att effektivisera transporterna av 

biomaterial, men vi insåg snart att det fanns betydligt fler användningsområden, säger Alexan-

der Thelander som tillsammans med Carl Romlin och Stefan Sobota utvecklat maskinen. 

Tanken är att avvattningen ska ske så nära skogen som möjligt, till exempel på virkesterminaler. 
Skogsaktuellt 15/3 

Flygets biobränsle tränger undan annat 
David van der Spoel, professor i biologi vid Uppsala universitet, är kritisk till entusiasmen 
kring att den svenska skogen kan leverera råvara till bränsle för allt inrikesflyg: 

– Om biodrivmedlet ska komma från skogen och vara hållbart måste andelen andra träprodukter 

minska, säger han och hävdar att industrins avsikt är att höja produktionen. 
– Vi måste minska skogsavverkningen och lagra in mer kol i träd och växtlighet. På så sätt kan 

vi få ner koldioxidhalten i atmosfären, säger van der Spoel vidare. 
ETC 15/3 

 

http://www.atl.nu/skog/pelletsbrist-driver-upp-priserna/
http://nsd.se/nyheter/lang-vinter-och-brand-orsak-till-pelletsbrist-nm4792643.aspx
http://www.skogsaktuellt.se/artikel/56450/mekanisk-avvattningspress-ska-snka-kostnaderna.html
https://www.etc.se/klimat/kritik-mot-loften-om-gront-flygbransle-fran-skogen

