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En kall och torr påsk hejdar råvarubristen 
Påskens köldknäpp framkallade glädje inom skogsindustrin. Snön har börjat försvinna men 

marken är fortfarande hård så man kan passa på att avverka och skota ut så mycket som möjligt 
och därmed lindra den hotande råvarubristen inom massaindustrin. 

– Det bästa är om det är precis som det är nu: soligt, blåsigt och varmt, med ett par minusgrader 

på natten. Vi får hoppas på en vårflod av massaved som kommer ut, så att industrin kan hämta 

andan, säger Sveaskogs skogsbrukschef Fredrik Klang. 
Tidningarnas Telegrambyrå 3/4 

Se även sidan 9 

Sunpine utökar biodieselproduktionen 
Sunpine i Piteå kommer att investera 250 miljoner kronor i en ny helt ny anläggning för fram-
ställande av talldiesel. Den ska öka produktionskapaciteten med 50 procent. Nyheten presen-

terades vid innovations- och näringsminister Mikael Dambergs besök i Piteå. 

– Med rätt förutsättningar kan Sunpine stå för 14 procent av behovet av all förnyelsebar diesel i 

Sverige 2030. Det vore stort om Sverige kunde ta den positionen. Jag är övertygad om att det 
hållbara svenska skogsbruket kan täcka en betydande del av landets behov av förnyelsebara 

drivmedel. Marknaden för vår hållbara talldiesel växer och vi vill ta ansvar för det svenska 

bränslebytet till förnyelsebara drivmedel, säger Sunpines vd Magnus Edin. 
– Det här är en glädjens dag och av stor betydelse för den gröna omställning som Sverige är 

inne i, säger ministern. 
Piteå-Tidningen 4/4 

Norran Affärsliv 4/4 

Sunpines pressmeddelande 4/4 

Effektivitet värd miljoner i Ställdalen 
Ahlstrom-Munksjö i Ställdalen har arbetat med ett effektivitetsprojekt i sin produktion av fiber-

duk sedan 2016 och har tjänat miljoner på det enligt platschef Olof Nilsson. 

– De områden vi fokuserar på är kvalitet, miljö och hälsa. Vi strävar också efter så kallad lean 

production, att bara ha det material framme som för tillfället behövs. Vi arbetar också ständigt 
med produktutveckling, både för att få ner kostnader och öka andelen naturfiber när det gäller 

textilmaterialet som ingår i fiberduken, säger han. 

– Vi har minskat mängden kasserad produkt och mängden stopp i produktionen med 30 procent, 
säger produktionschef Johan Fredriksson. 

Nerikes Allehanda 26/3 

Många nya användningar av träfiber 
Att efterfrågan på papper och pappersmassa har en sjunkande tendens kan förklara den uppfin-

ningsrikedom som branschen visar kring nya produkter som kan ersätta oljebaserade produkter 

genom att använda trätes tre huvudkomponenter lignin, cellulosa och hemicellulosa på nya sätt. 

Viskos, lyocell och tencel är textilmaterial som kan tillverkas av träfiber, mikrosvampar som 
växer i sulfitlut kan bli fiskfoder, biodiesel kan framställas ur tallolja, lignin kan blandas i be-

tong för att förbättra dess flytegenskaper med mera. 
Nerikes Allehanda 30/3 

 

 

http://www.blt.se/tt-ekonomi/skogsindustrin-glads-at-kylig-pask/
http://www.pt.se/nyheter/pitea/sunpine-investerar-250-miljoner-10827549.aspx
https://www.norran.se/affarsliv/sunpine-investerar-250-miljoner-i-ny-fabrik/
http://www.mynewsdesk.com/se/sunpine/pressreleases/sunpine-investerar-250-miljoner-i-ny-fabrik-2467270
http://www.na.se/orebro-lan/ljusnarsberg/skog-och-tyg-blir-vatservetter-och-bildelar-en-verksamhet-som-utvecklas-hela-tiden
http://www.na.se/naringsliv/sjunkande-efterfragan-pa-papper-och-pappersmassa-nu-tillverkas-klader-och-korvskinn-fran-skogen
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Skogsnäringen 

Skogsindustrins exportvärde ökar 
Skogsindustrin stod för 23 procent av svensk industris investeringar under 2017. I kronor mätt 
blir det 16,4 miljarder. Skogsindustrins exportvärde ökade under året med 5,4 procent till 132 

miljarder kronor vilket är tio procent av Sveriges totala exportvärde. 

För sågade trävaror ökade exportvärdet med nio procent till den nya rekordnivån 27 miljarder 
kronor. För massa har exportvärdet ökat med sju procent till 19 miljarder kronor. Papper och 

papp, som står för drygt hälften av värdet för skogsprodukter, har haft en uppgång med fyra 

procent till nästan 67 miljarder kronor. 
ATL 22/3 

Skogsindustriernas pressmeddelande 21/3 

Vill ha fler kvinnor i skogsnäringen 
Caroline Lagergren, jägmästare och vice vd på Hellsten kommunikation, vill se fler kvinnor 

arbeta i skogsnäringen. 
– Träråvaran har många användningsområden, jag skulle vilja säga att det är framtidens 

bransch. Den kännetecknas av ansvarstagande och innovation. Fler tjejer borde vilja vara med 

på den här resan, säger hon. 

– Förr fanns det inte ens passande kläder för kvinnor i skogen, men nu har det i alla fall hänt en 
del. Faktum är att det finns kvinnor högt upp i organisationerna, särskilt i styrelser, men sällan i 

ledande positioner. Det är synd, för jag tycker det måste bli mer jämställt ute på företagen, i 

själva verksamheten, säger hon vidare. 
Tidningen Skogen 24/3 

Södras produktion snart fossilfri 
Södra har under fjolåret ökat andelen förnybara bränslen för processdrift från 98,7 till 99,3 pro-
cent och är därmed nära målet om fossilfri produktion 2020. Transporterna ska vara fossilfria år 

2030. 

– Det här är mycket glädjande, både för Södra och för hela samhället. Det är ett kvitto på att 

övergången till fossilfrihet inte bara är möjlig, utan också på att vi i Södra har förutsättningarna 
att kunna visa vägen på detta område, säger vd Lars Idermark. 

ATL 25/3 

Södras pressmeddelande 22/3 

Ökande intresse för gröna obligationer 
Intresset för så kallade gröna obligationer ökar, främst bland institutionella placerare som pen-

sionsfonder och försäkringsbolag. En grön obligation är ett lån på kapitalmarknaden där man tar 

in pengar som uteslutande ska användas för att finansiera kvalificerade gröna projekt. 

– Det kan exempelvis handla om nya tekniker för omställning till förnybar energi, vattenåtervin-
ning eller mer miljövänlig infrastruktur, säger Lars Mac Key, ansvarig för hållbara produkter 

på Danske Banks avdelning för kreditkapitalmarknader. 

Ett exempel är Sveaskog som gett ut en grön obligation på en miljard kronor med hållbart 
skogsbruk som grund.  

Tidningen Skogen 22/3 

  

http://www.atl.nu/skog/fler-investeringar-i-skogsindustrin-under-2017/
http://www.skogsindustrierna.se/aktuellt/nyheter/2018/skogsindustrin-investerar-mest/
https://www.skogen.se/nyheter/fler-tjejer-borde-vara-med-pa-resan
http://www.atl.nu/skog/sodras-verksamhet-snart-fossilfri/
https://www.sodra.com/sv/om-sodra/pressrum/pressmeddelanden/2857087/
https://www.skogen.se/nyheter/gron-obligation-ger-trippelvinst
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Massa- och pappersindustrin 

Skogsindustrier i utsläppstoppen 
Flera av skogsindustrierna i Västernorrlands län ligger i topp bland de företag som släpper ut 
mest växthusgaser enligt en rapport från länsstyrelsen. Metsä Board Husumfabriken släppte 

2016 ut dubbelt så mycket som nästa bruk på listan men är på tredje plats totalt. Övriga skogs-

industrier på tio i topp-listan är SCA Östrand, SCA Ortviken, Mondi Dynäs och Domsjö 
Fabriker. 

Örnsköldsviks Allehanda 2/4 

Ny EU-regel minskar lukten i Skutskär 
Till hösten är den nya svaggasanläggningen vid Skutskär intrimmad och då kommer utsläppen 

av illaluktande svavelgaser att minska, lovar Carl Norell, pressansvarig på Stora Enso. 

– I och med att vi räknar med att den nya anläggningen ska vara i full drift till hösten 2018 så 

kommer vi att klara de krav som det nya direktivet ställer på verksamheten, säger han. 
Orsaken till att Stora Enso investerat 150 miljoner i gashanteringen är ett EU-direktiv med nya 

utsläppsregler som antogs 2014 som gör att företaget måste minska sina svavelutsläpp ytterli-

gare innan 2018 års utgång. 
Upsala Nya Tidning 29/3 

Nymöllas utsläpp under gränsvärdena 
”Det som är kvar i avloppsvattnet efter reningen är fosfor, kväve och vissa lösta vedämnen. Ut-
släppen ligger under de gränsvärden som är fastlagda i vårt tillstånd från Mark- och miljödom-

stolen. Vedämnena är samma sorts ämnen (humusämnen) som finns i en del sjöar och vatten-

drag. Humus är mörkfärgade organiska substanser i jorden som bildas när växtdelar bryts ner. 

Den bruna färgen i sjöar och vattendrag beror på humusämnen”, skriver Stora Enso Nymöllas 
platschef Michael Lindemann och dess miljöchef Ola Petersson i ett svar på Andreas Vos 

tidigare frågor om innehållet i avloppsvattnet i tuben från Nymölla. 
Kristianstadsbladet 24/3 

Vos ursprungliga debattartikel: Kristianstadsbladet 3/3 

Lindemanns och Peterssons första svar: Kristianstadsbladet 9/3 

Fler frågor från Vos: Kristianstadsbladet 17/3 

Kort papperstransport per tåg 
Green Cargo och Yilport ingår treårsavtal gällande tågpendlar mellan Granudden och Gävles 

containerterminal i Fredriksskans. 

– Med dessa tågpendlar visar vi att det går att konkurrera med lastbil även på så korta sträckor 

som 14 km, om det planeras på ett effektivt sätt, säger Lennart Westring, på Green Cargo, om 
de aktuella transporterna av 40-fots containers lastade med pappersprodukter som ska vidare ut i 

världen med olika rederier. 

– Billerud Korsnäs volym som vi hanterar på Granudden är av vital betydelse för hamnen men 
också en utmaning trafikmässigt genom staden, säger Håkan Bergström på Yilport Nordic. 

Järnvägsnyheter.se 28/3 

Green Cargos pressmeddelande 28/3 

Södra höjer åter massapriset 
Södra höjer den 1 april återigen priset på barrmassa, NBSK, i Europa till 1 170 dollar per ton. 
Lönsamheten har också stärkts då motsvarande prishöjningar på massaved inte genomförts. 

– Den globala marknaden för barrmassa är fortsatt riktigt stark, och efterfrågan överstiger just 

nu utbudet. Vår prishöjning är en direkt följd av det rådande globala marknadsläget, säger mark-
nadsdirektör Magnus Björkman. 

Sågverken har också problem med råvarubrist på grund av den gångna vinterns väderförhållan-

den. Under årets första två månader var produktionen två procent lägre än i fjol. 
ATL 31/3 

  

https://www.allehanda.se/vasternorrland/lista-de-slapper-ut-mest-vaxthusgaser-i-lanet-kubal-och-husumfabriken-i-topp
http://www.uppgang.com/nyheter/tierp/nu-ska-lukterna-fran-skutskar-minska-4941510.aspx
http://www.kristianstadsbladet.se/debatt/inga-detekterbara-miljogifter-runt-avloppstuben/
http://www.kristianstadsbladet.se/debatt/nar-blir-utslapp-i-hanobukten-svanenmarkta/
http://www.kristianstadsbladet.se/debatt/nymolla-bruk-byter-inte-avloppstub-for-att-oka-produktionen/
http://www.kristianstadsbladet.se/debatt/en-miljoskandal-for-hanobukten/
http://www.jarnvagsnyheter.se/20180328/7542/nytt-avtal-mellan-green-cargo-och-yilport-gavle-containerterminal
http://mynewsdesk.greencargo.com/pressreleases/framtiden-saekrad-foer-granudden-genom-nytt-avtal-mellan-green-cargo-och-yilport-2462143
http://www.atl.nu/skog/massabruken-vinner-kampen-om-ravaran/
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Bioplast bryts inte ner 
Regeringens utredare av plastens påverkan på miljön, Åsa Stenmarck, påpekar att det råder 
förvirring för konsumenterna när det gäller miljövänliga plastkassar och liknande produkter. 

Många butiker har bytt ut plastkassar gjorda på fossila råvaror som olja mot kassar tillverkade 

av förnybara råvaror som exempelvis sockerrör eller skogsråvara. Dessa marknadsförs ofta som 
”bionedbrytbar”, ”nedbrytbar” eller ”bioplast”. 

– Som konsument låter det bra. Man vill vara miljövänlig och då låter det bra att den är gjord på 

sockerrör. Men på vägen från fältet har sockerrören i processen blivit en polymer och har 

samma egenskaper som en plast gjord av olja. Och inga plaster bryts ner fullständigt i naturen,  
Dagens Nyheter 22/3 

Aftonkuriren 24/3 

Ny Teknik 26/3 

Regeringens pressmeddelande 23/3 

Nu kommer den upplösningsbara cementsäcken 
Billerud Korsnäs lanserar nu sin första förpackning med klimatpositiv inverkan, D-Sack, den 

upplösningsbara säcken för cement och andra byggmaterial som löses upp i en konventionell 
mixer. Det biobaserade kolet i papperet fångas därmed i själva konstruktionen. 

En livscykelanalys utförd av IVL Svenska Miljöinstitutet visar att D-Sack fångar koldioxid över 

ett hundraårsperspektiv, vilket innebär att den är klimatpositiv eftersom koldioxiden som 

fångades från atmosfären under trädets tillväxt och sedan inkorporerades i papperet, lagras i 
betongkonstruktionen. 

Byggkontakt 27/3 

Billerud Korsnäs pressmeddelande 27/3 

Tjejer fick prova på ingenjörsyrket i Karlsborg 
Billerud Korsnäs har för andra året i rad bjudit in flickor från högstadiet för att prova på ingen-

jörsyrket på fabriken i Karlsborg för en dag inom ramen för Womengineers ”Introduce a Girl to 

Engineering day”, IGE Day. 

– IGE Day är ett bra sätt för oss att inspirera tjejer i högstadie- och gymnasieålder att välja en 
karriär inom de tekniska yrkena. För många är ingenjörsyrket lika med att räkna matematik, 

men i dag visade vi en annan sida av yrket, säger Viktor Pettersson, kommunikationsansvarig 

på Billerud Korsnäs. 
Norrbottens Affärer 23/3 

Enander blir ny massachef i SCA 
Chefen för SCAs pappersbruk Ortviken, Kristina Enander tillträder den 1 november som ny 
chef för bolagets affärsområde massa efter Åke Westberg som går i pension. Därmed blir hon 

chef för massafabriken Östrand i Timrå som nu byggs ut kraftigt till en kapacitet på omkring en 

miljon ton massa per år. 
Land Skogsbruk 4/4 

Nyhetsbyrån Direkt 4/4 

SCA:s pressmeddelande 4/4 

Iggesundschefen går till Metsä Board 
Iggesund Paperboards fabrikschef i Iggesund, Olov Winblad von Walter, lämnar sin tjänst för 

att bli vd för Metsä Board Sverige AB. Iggesunds ekonomichef Gunnar Sjöholm tar över plats-

chefsrollen medan Holmen rekryterar en efterträdare. 
Hela Hälsingland 21/3 

 

  

https://www.dn.se/nyheter/politik/konsumenter-vilseleds-om-miljovanliga-plastpasar/
http://www.aftonkuriren.se/?p=122528
https://www.nyteknik.se/miljo/utredare-varnar-nedbrytbara-plaster-kan-leda-till-okad-nedskrapning-6906077
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/03/utredare-varnar-for-plast-som-marknadsfors-som-nedbrytbar/
http://www.byggkontakt.nu/produktnyhet/billerudkorsnas-lanserar-upplosningsbar-och-klimatpositiv-cementsack/
https://www.billerudkorsnas.se/media/pressmeddelanden/2018/billerudkorsnas-lanserar-sin-forsta-klimatpositiva-forpackning
http://www.norrbottensaffarer.se/na/malet-locka-tjejer-till-pappersindustrin-nm4795279.aspx
http://www.landskogsbruk.se/ekonomi/sca-far-ny-massachef/
http://www.privataaffarer.se/borsguiden/nyheter-detaljer?NewsId=b2219723-4106-44bf-8957-6dede6366306
https://www.sca.com/sv/om-sca/aktuellt/pressmeddelanden/2018/kristina-enander-ny-affarsomradeschef-massa/
http://www.helahalsingland.se/gavleborg/fabrikschef-lamnar-bruket-for-konkurrent-jag-har-bara-gott-att-saga-om-iggesund
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Träindustrin 

Mer förädling i Hasselfors 
Setra satsar 300 miljoner kronor på att ersätta två föråldrade justerverk vid sågverket i Hassel-
fors med en ny automatiserad anläggning där virket också hyvlas. Tidigare har man inte hyvlat 

alls i Hasselfors. 

– Det innebär en helt ny inriktning på vår verksamhet. Vi kommer att övergå till att tillverka 
hyvlat konstruktionsvirke, alltså reglar, som används som bärande delar i väggar och tak. Det 

handlar alltså om att vi gör mer förädling i egen regi. Och satsningen ligger också i tiden. Trä är 

ett miljöriktigt material, och har en given roll i omställningen till ett mer hållbart samhälle, sä-

ger platschef Jonas Fintling. 
Nerikes Allehanda 24/3 

ATA fortsätter investera i Sandsjöfors 
ATA Timber kommer att investera omkring 150 miljoner kronor i en ny fastbränslepanna och 
utökad torkkapacitet på klensågverket i Sandsjöfors där man i november invigde den nya klen-

såglinjen. Sandsjöfors är ett av två sågverk som ATA köpte av Rörvik Timber 2016. 

– Investeringen i Sandsjöfors är en av de större satsningarna som gjorts på sågverk i södra Sve-
rige under de senaste åren och sågverkets upptagningsområde har en stor tillgång på kvalitets-

råvara, vilket passar väl in i ATA-gruppens råvarustrategi som går ut på att till så stor del som 

möjligt köpa timmer lokalt, säger Claes Svensson, vd för ATA Timber och ATA Timber R-vik. 
ATL 25/3 

Setra vill ha järnväg till Heby 
Setra vill bygga ett järnvägsspår in på sågverksområdet i Heby för att förbättra logistiken, mins-

ka kostnaderna och göra verksamheten mer miljövänlig. 
– Vi har beslutat att vi vill gå vidare med detta, men det är andra delar som måste falla på plats 

innan det blir verklighet. Ett anslutningsspår skulle mest vara för att lasta och lossa skogspro-

dukter, främst timmer, säger Pontus Friberg, direktör för risk management på Setra Group som 
nu ska föra en dialog med såväl Trafikverket som kommunen för att eventuellt kunna ha ett spår 

klart 2020. 
Sala Allehanda 1/4 

Trävaruhandeln fortsätter att öka 
Fortsatt ökad efterfrågan i USA, Kina och Europa gjorde att den globala handeln med barrträ-

varor nådde en rekordnivå i fjol. handeln har ökat med 50 procent sedan 2008, enligt det ame-

rikanska nyhetsbrevet Wood Resource Quarterly. 
I Mellanöstern och Nordafrika tappar däremot trävarorna mark. Efter toppen 2015 då 11,5 

miljoner kubikmeter skeppades dit har marknaden minskat till omkring nio miljoner kubik-

meter, en försvagning med mer än 20 procent. 
ATL 24/3 

Sverige ger vika för Ryssland på egyptisk marknad 
Finland och framför allt Ryssland ökar sin trävaruexport till Egypten medan den svenska expor-
ten minskade under januari enligt analysföretaget Woodstat. Rysslands export till Egypten öka-

de under fjärde kvartalet i fjol med 63 procent, ökningen i januari, jämfört med januari i fjol, var 

42 procent. Den ryska exporten var 84 000 kubikmeter medan den svenska var 56 000 kubik-

meter, vilket var en minskning med sju procent. Finland exporterade i januari 120 000 kubikme-
ter till Egypten vilket var en ökning med tre procent. 

ATL 31/3 

  

http://www.na.se/orebro-lan/laxa/har-sitter-lennart-och-jorgen-och-sagar-granar-stor-forandring-pa-gang-vid-sagen-i-hasselfors
http://www.atl.nu/skog/ata-fortsatter-investera/
http://www.salaallehanda.com/uppsala-lan/heby/setra-vill-bygga-jarnvag-in-pa-heby-sag-bade-for-logistik-kostnad-och-miljo
http://www.atl.nu/skog/okad-handel-med-travaror-i-hela-varlden/
http://www.atl.nu/skog/sverige-tappar-mark-i-egypten/
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Amerikaexporten kan komma att öka 
USA:s konsumtion av barrträvaror kommer att nå en topp 2030 vilket gör att såväl europeiska 
som latinamerikanska sågverk får goda exportmöjligheter enligt en ny studie från Forest Edge 

och Wood Resources International. Enligt prognosen kommer marknaden att öka med 2,3 pro-

cent årligen. 
ATL 30/3 

Krympande orderingång för Derome 
Inbromsningen på bostadsrättsmarknaden i Stockholm märks allt tydligare och orderingången 

krymper för Derome. Den är nu 25 procent lägre än i fjol. Företaget räknar med en vikande 
marknad för småhus. 

– Bostadsbristen är fortfarande stor, men får inte bostadsutvecklarna finansiering så byggs det 

inte, säger Peter Mossbrant, vd för Derome Förvaltning och Derome Hus. 
Dagens Industri 23/3 

Bara förnybar energi till Deromes husfabrik 
Solceller och energi från vind- och vattenkraft ska driva Deromes nya husfabrik i Värö. Solen 
står för hälften via 6 600 kvadratmeter solceller på taket som installeras just nu. De ska produ-

cera 625 000 kilowattimmar per år. 

– Vi bygger våra hus i det mest miljövänliga byggmaterialet, trä och vi är stolta över att vi även 

kan tillgodose miljövänliga alternativ för energiförbrukningen, säger Derome Plusshus projekt-
chef Henrik Svahn. 

Skogsaktuellt 29/3 

Deromes pressmeddelande 28/3 

Felmontage vållade takras på Fiskarheden 
Det var en felaktig montering av en limträbalk, och inte den myckna snön, som orsakade takra-

set vid Fiskarhedens sågverk för en månad sedan. Balken gick rakt av. Sågverket genomför nu 

säkerhetsåtgärder vid andra balkar. Åtskilliga byggnader i landet kan ha motsvarande fel. Vem 

som ska stå till svars för felet är oklart men det blir inte sågverket. 
– Det har inte varit något fel på själva limträet utan det är ett förband mellan limträet som det 

har varit fel på, säger Fiskarhedens vice vd Magnus Larsson. 
Sveriges Television Dalarna 28/3 

Lång väg kvar trots ökat träbyggande 
– Träbyggandet har ökat, men vi har fortsatt en väldigt lång väg kvar. Det handlar om att tänka 

nytt och bryta vanan, säger Cecilia Holmström, partner och strategisk rådgivare på arkitektfir-
man Tengbom 

Hon framträdde när föreningen Trästad, Sveriges träbyggnadskansli, länsstyrelsen och Skogs-

styrelsen arrangerade konferensen ”Framtiden byggs i trä” i Karlstad. 

Hon hävdade bland annat att bygget av 710 000 bostäder i betong och stål med garage leder till 
30 miljoner ton koldioxidutsläpp medan motsvarande träbyggen släpper ut elva miljoner ton 

koldioxid. 
Värmlands Folkblad 29/3 

Vill ha träbyggen i hela Värmland 
Socialdemokraternas distriktskongress i Värmland har tagit ett beslut om att driva på för ett ökat 

byggande i trä i samtliga värmländska kommuner. 
”Igår genomfördes träbyggnadskonferensen Framtiden byggs i trä. En av arrangörerna var före-

ningen Trästad som vill inspirera till att utveckla träbyggnation och sprida kunskap om hur detta 

görs på bästa sätt. Arvika, Karlstad och Sunne kommuner är medlemmar men vi ser gärna att 

fler ansluter. En av många privata satsningar att lyfta fram i Värmland är Stora Ensos produk-
tionslinje för korslimmat trä i Grums”, skriver partiet i en insändare. 

Värmlands Folkblad 28/3 

  

http://www.atl.nu/skog/goda-exportmojligheter-till-usa/
https://www.di.se/nyheter/finansiering-spokar-for-snabbvaxande-derome/
http://www.skogsaktuellt.se/artikel/56763/sol--vind-och-vatten-ska-driva-deromes-nya-husfabri.html
http://www.mynewsdesk.com/se/deromegruppen/pressreleases/foernybar-energi-ska-driva-deromes-nya-husfabrik-2461820
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/fel-pa-balk-orsakade-takraset-i-fiskarheden
https://www.vf.se/karlstad/byggexperten-tra-ar-det-enda-alternativet/
https://www.vf.se/insandare/socialdemokraterna-i-varmland-vill-se-mer-trabyggnation-i-alla-kommuner/
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Stabilt för begagnad sågverksutrustning 
UJ Trading i Gussleby norr om Lindesberg är störst i Sverige i handel med begagnad sågverks-
utrustning och nya barkrivare. Fyra mekaniker och fem tjänstemän är sysselsatta på företaget 

som inte känner av att sågverken blir färre. 

– Nej faktiskt inte. De sågverk som finns kvar byter ut sin utrustning fortlöpande, och det sågas 
mer virke i Sverige än någonsin. Och vi exporterar till en stor del av världen. Är det lägre efter-

frågan på en marknad så brukar den vara högre någon annanstans, så vi har en stabil nivå på vår 

verksamhet, säger vd Lars Lindvall. 
Nerikes Allehanda 31/3 

Skogsbruket 

Massavedsbrist efter blöta och snö 
Den blöta hösten följd av en snörik vinter har lett fram till att det är brist på massaved eftersom 
skogsmaskinerna inte kommer fram. Även i Baltikum och Ryssland har blötan ställt till det för 

skogsbruket. 

– I dagsläget är det en skriande brist från Piteå i norr till Nymölla i Blekinge i söder. Där jagar 
man volymer till bruken. Och importen som brukar ske från Baltikum, uteblev i år, säger Svea-

skogs skogsbrukschef Fredrik Klang. 

– Det är ju ovanligt mycket snö vid kusten och det har ju gjort att vi har fått flytta maskinerna 
inåt landet och till andra typer av avverkningar än gallring. Och det gör att lastbilarna har fått 

längre att åka till industrin och då sjunker transportkapaciteten. Det är därför vi ligger lågt i 

planerna, säger Klang vidare. 
Sveriges Radio Ekot 4/4 

Dagens Nyheter 4/4 

Mindre massavedslager inför tjällossningen 
SCA klarar produktionen trots besvären med att få fram virke i den myckna snön men lagren 

minskar och det är de man behöver nu vid tjällossningen. 

– Det är ju på våren och tjällossningen som vi har de stora försörjningsproblemen, påsken är 
normalt den stora utmaningen, då släpper föret och det blir besvärligt att ta sig fram på skogs-

vägarna och de mindre vägarna. Då är det bra att ha ett lager med sig, säger Jörgen Bentz, 

virkeschef på SCA. 
Sveriges Radio Norrbotten 4/4 

Transporterna falskhals i snörik vinter 
Även i södra Sverige är bristen på massaved kännbar i form av sinande lager. Den myckna snön 
har dämpat avverkningen men transporten till bruken har varit ett större problem. 

– I skogen lägger vi ris framför maskinerna. Så flaskhalsen har inte varit skogen utan bristen på 

chaufförer som kan köra transporterna. Vi har extraresurser på väg in och virket blir lättare 
framåt vårkanten. Då kan man köra mer virke på varje lastbil, säger Håkan Benschjöld, region-

chef på Södra Skog. 
Sveriges Radio Blekinge 4/4 

Flera problem med mycket snö 
Stora snömängder ställer till med flera problem vid avverkning. Snön isolerar marken så det inte 

blir nog med tjäle för skogsmaskinerna att ta sig fram på utan markskador. Det blir gärna något 

högre stubbar när maskinföraren blir osäker på hur marken ser ut. Stockar gömda i snö blir svå-
rare att lasta på skotaren. 

De framgår av ett långt reportage i Nerikes Allehanda om maskinell avverkning i modernt 

skogsbruk och alla des aspekter. 
Nerikes Allehanda 1/4 

http://www.na.se/orebro-lan/lindesberg/storst-i-sverige-pa-begagnade-sagar-uj-trading-har-funnits-i-linde-sedan-1983
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6923561
https://www.dn.se/ekonomi/blot-host-och-snorik-vinter-ger-brist-pa-massaved/
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=98&artikel=6923984
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=105&artikel=6924134
http://www.na.se/orebro-lan/orebro/bildspecial-avverkning-omges-av-en-lang-rad-krav-for-varje-trad-som-avverkas-sa-planteras-tva-nya
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Massafabrikerna anpassar sig till råvarubristen 

Ångermanlands massaindustri påverkas också av vintern som präglats av en blöt höst och stora 
snömängder längs kusten. 

– Vi har inte behövt stanna av produktionen, även om vi fått vidta vissa åtgärder, säger Åke 

Forsgren, chef för Metsä Forest i Husum. 
– Vi har haft en extrem vädersituation i år som jag tror varken leverantörer eller förbrukare har 

varit förberedda på. Det stora problemet är att det gäller ett så stort område, att både Finland, 

Sverige och Baltikum haft samma situation. Alla har haft problem med att skörda och 

transportera, säger Lars Winter, vd för Domsjö fabriker som har fått anpassa produktionen 
efter tillgången, för att inte köra slut på lagret. 

Örnsköldsviks Allehanda 4/4 

Tror på högre priser med ökad virkesfångst 
I samband med sitt årsmöte antog Norra Skogsägarnas medlemmar i Piteå-Älvsbyn en skrivelse 

om att föreningens förhandlare måste få till höjda massavedspriser. 

– Allt blir dyrare men priset på massaved hänger inte med. Vi måste få en del av kakan. Vi kan 
bli en starkare part vid förhandlingsbordet genom att öka virkesfångsten. Och det gäller hela 

Norrland. I stället för att sälja virket direkt till bolagen så borde det gå via en förening. Med 

större volymer kan de inte runda oss, säger skogsbruksområdets ordförande Lars-Ivar Pet-

tersson. 
ATL 22/3 

Viktigt att känna in skogsägarens vilja 
– Min uppgift är att känna in vad skogsägaren vill med sin skog och vad som är viktigt för dem, 
säger skogsmästare Line Hedenius som är skogsinspektor på Mellanskog. 

– Det kan handla om miljön, en del har emotionella värden i skogen och andra är väldigt 

produktionsinriktade och vill få fastigheten att gå runt. Det skiljer lite åt hur man vill ha det och 
det är det man försöker anpassa. Jag är en skoglig rådgivare. 

Nerikes Allehanda Affärsliv 23/3 

Virkesbörsen valde bort skogsbolagen 
Virkesbörsen har nyligen genomfört en nyemission och fått in tio miljoner kronor i nytt kapital. 
– Det fanns ett stort intresse, bland annat från skogsindustriföretag, men vi valde investment-

bolaget Backing Minds, som nu blir ny delägare, säger vd Adam Aljaraidah. 

Virkesbörsen började med att grundaren Per Hedberg tog in prislistor i en databas när han själv 
skulle sälja skog och han fick snart 4 000 användare av tjänsten. 

– Vi lanserade Virkesbörsen i juni 2017.  Vi fick mycket uppmärksamhet, men det gick trögt i 

början att få annonser, mitt i sommaren var kanske inte rätt tidpunkt, säger Adam Aljaraidah. 
Nerikes Allehanda Affärsliv 23/3 

Anmärkningsvärd råvarubrist 
”På ett seminarium nyligen berättade Carina Håkansson, vd för Skogsindustrierna, att skogen 

inte kommer räcka till allt. Under samma seminarium meddelade företrädare för Sveriges lant-
bruksuniversitets forskningsplattform Future Forests att vi inte kan avverka mer än vad vi gör 

nu eftersom marken inte är tillgänglig. Detta är anmärkningsvärda uttalanden som bör tas på 

allvar. Uttalanden som borde möblera om skogspolitiken på flera håll”, skriver Rickard Ax-

dorff i en ledare i Skogsaktuellt. 

”Troligen kommer priset på vår råvara och priset på den globala slutprodukten att öka något. 

Och troligen kommer industrin att anpassa sin produktionskapacitet efter hur stor råvarufångs-
ten är nationellt. Det leder till att vi på gårdsnivå, med minskade avverkningsbara arealer men 

något högre pris på virket, inte kommer märka någon större nettoskillnad. Vad det leder till på 

landsnivå får andra ta ansvar för”, avslutar han. 
Skogsaktuellt 27/3 

  

https://www.allehanda.se/vasternorrland/ornskoldsvik/vadret-staller-till-det-for-massafabrikerna-det-har-varit-en-besvarlig-host-och-vinter
http://www.atl.nu/skog/de-vill-satta-press-pa-massavedspriset/
http://www.na.se/orebro-lan/lindesberg/skogsmastaren-line-pa-inspektion-den-har-knotiga-tallen-var-fin-den-far-nog-sta-kvar
http://www.na.se/orebro-lan/orebro/adam-fran-vivalla-flyttar-ut-virkeshandeln-pa-natet-virkeshandeln-har-varit-valdigt-traditionell-skogsagare-har-ofta-begart-in-anbud-via-brev
http://www.skogsaktuellt.se/artikel/56745/skogen-kommer-inte-rcka.html
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Entreprenörer diskuterade säkerhet 
Ett tjugotal av Stora Ensos skogsentreprenörer i Värmland har varit samlade för att diskutera 
arbetsmiljö och säkerhetsfrågor. 

– Vi pratar ofta om riktlinjer och instruktioner, men kanske inte alltid varför det är så viktigt 

med säkerhetsrutiner, säger Per-Erik Dalin, skötselchef i Stora Enso Skog Sydväst. 
– Vi använder en säkerhetsapp, som vi tycker fungerar bra. Det här initiativet visar att Stora 

Enso är intresserade att vi som skogsvårdsentreprenör har en hög säkerhetsnivå och att det 

fungerar i praktiken, säger Jan Bäckström, arbetsledare vid Glafva Skogsvård AB. 
Skogsaktuellt 29/3 

Granbarkborren minskar men från hög nivå 
Fångsterna av granbarkborre i Skogsstyrelsens fällor minskar på de flesta håll men nivån var 

ändå hög i fjol. 
– Vi kan bara fortsätta hoppas att trenden håller i sig men det finns ändå anledning att ha hög 

beredskap för skador även sommaren 2018 på många håll. Störst risk bedömer vi finns i Mel-

lannorrland och i Västmanland, säger Gunnar Isacsson, ekolog vid Skogsstyrelsen. 
Land Skogsbruk 27/3 

Skogsstyrelsens pressmeddelande 27/3 

Olaga avverkning bötfälls 
Ett företag i Luleå har slutavverkat ett 1,2 hektar stort område under 2015 utan anmälan till 

Skogsstyrelsen. Företaget har nu fått ett strafföreläggande på 5 000 kronor för brott mot skogs-
vårdslagen av åklagarmyndigheten. 

Piteå-Tidningen 28/3 

Skogsprogram kan komma före sommaren 
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) ser goda möjligheter för att kunna lansera ett natio-

nellt skogsprogram före sommaren. 

– Vi är två partier och det är ingen hemlighet att det finns olika uppfattningar i olika frågor. Jag 

har ändå goda förhoppningar om att kunna presentera en proposition om skogsprogrammet till 
riksdagen under våren, säger han. 

Frågan om en utökad inventering av nyckelbiotoper som regeringen beslutat att Skogsstyrelsen 

ska göra dröjer också. 
– Även den frågan bereds i regeringskansliet och Skogsstyrelsen får helt enkelt vänta tills direk-

tiven är klara, säger Bucht. 
Land Skogsbruk 22/3 

Borgerliga vill hejda nyckelbiotoper av rättsskäl 
Centerpartiets riksdagsledamot och vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet Christina 

Yngwe lovar att en eventuell borgerlig regering inte kommer at gå vidare med den nyckelbio-

topsinventering som nu inletts. 
– Vi har ingenting emot nyckelbiotoper och man ska veta var de finns. Men regeringen har satt i 

gång en inventering där det finns frågetecken kring rättssäkerheten. Det är den vi säger att vi 

inte kommer att satsa några pengar på och därmed inte fullfölja, säger hon. 
Norrtelje Tidning 1/4 

Skyddad skog i jubileumsgåva 
När Finland firade sitt hundraårsjubileum som självständig nation i fjol var en av gåvorna 3 064 
hektar frivilligt avsatt skog och myr från länets markägare inom ramen för kampanjen ”Min 

naturgåva”. Staten lovade samtidigt att avsätta lika mycket statlig mark. Målet var 1800 hektar 

från markägarna. Gåvorna varierade från en halv till 270 hektar från privatpersoner, företag, 

stiftelser, föreningar och kommuner. 
I Sverige gav Skogsstyrelsen under fjolåret formellt skydd åt 2 232 hektar mark, varav 1 282 

hektar som biotopskyddsområden och 950 hektar naturvårdsavtal. Naturvårdsverket inrättade 

naturreservat för 29 205 hektar produktiv skog och tecknade naturvårdsavtal för 80 hektar 
ATL 1/4 

  

http://www.skogsaktuellt.se/artikel/56761/kraftsamling-fr-kat-skerhetsmedvetandet.html
http://www.landskogsbruk.se/skog/har-ar-risken-storst-for-granbarkborre/
https://via.tt.se/pressmeddelande/vikande-trend-for-granbarkborren-under-2017?publisherId=415163&releaseId=2375953
http://www.pt.se/nyheter/olovligt-avverkande-10822439.aspx
http://www.landskogsbruk.se/skog/svart-att-enas-om-nationellt-skogsprogram/
http://www.norrteljetidning.se/stockholm/centerpartiet-vill-stoppa-nyckelbiotoperna-finns-fragetecken-om-rattssakerheten
http://www.atl.nu/skog/finsk-frivillighet-gav-skydd-at-3-000-hektar-skog/
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Större intresse från unga för gröna näringar 
LRF:s koncernchef Anders Källström påpekade i sitt tal vid LRF Värmlands årsstämma att 
ungdomar visar allt större intresse för de gröna näringarna och naturbruksgymnasierna redovisar 

större intag nu än tidigare. 

– Där har vi morgondagens leverantörer och anställda som ytterligare skall bredda de gröna 
näringarna. De bioekonomiska satsningarna i Sverige kommer framöver att bli mycket omfat-

tande. Man kan säga att Värmland är med i toppen när det gäller den typen av satsningar, sade 

han. 

Stämman uttalade sig också skarpt mot att demokratiskt fattade beslut blir något helt annat när 
de hamnar hos myndigheterna med artskyddet i skogen, ramdirektivet för vatten och den små-

skaliga vattenkraften som exempel. 
Nya Wermlands-Tidningen 23/3 

Bättre berättelser behövs 
”Skogsbruket är tekniskt, logiskt, beräknat och genomforskat. Det är tur det. Så skapar vi lön-

samma skogsgårdar. Men vi behöver bli bättre på att berätta historierna om dem som finns ba-
kom myndighetsbesluten, om hur det känns att bruka skogen för sina barns skull. Om känslan 

av att förvalta ett arv och hur man reagerar om staten väljer att dra bort mattan under fötterna”, 

skriver Mellanskogs kommunikationschef Marie Wickberg i en krönika. 
ATL 1/4 

”Hen” i avtalet gör inte skogen jämställd 
Är skogen en jämställd arbetsplats? är en av tre frågor som Tidningen Skogen ställer till GS-

Fackets skogsavtalsansvarige ombudsman Magnus Lindberg. 
– Min bild är att det finns mycket att göra. Inte minst finns det kulturella problem i branschen. 

Arbetsgivarnas företrädare i avtalsförhandlingarna vägrar år efter år att gå med på att avtalsreg-

lera för att underlätta för maskinförare att till exempel ta ut ersättning för vård av barn (vab). 
Om de gör det, mister de helglöneersättningen i anslutning till vab-dagarna. Det leder givetvis 

till att papporna, som det nästan alltid är, inte tar ut vab. Att skriva in ordet ”hen” i avtalstexter 

går däremot bra, men det gör knappast skogen mer jämställd, säger han. 
Tidningen Skogen 2/4 

Markägare nöjda med formellt skydd 
Enligt en enkät som genomförts av Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen är majoriteten av de 

privata markägarna nöjda med myndigheternas information, agerande samt med den ekono-
miska ersättningen vid inrättandet av formellt skydd på deras fastighet. I formellt skydd inräk-

nas inte nyckelbiotoper. 

– Den positiva trenden har avstannat något men vi ligger fortfarande på en nivå där en klar ma-
joritet markägare är helt eller delvis positiva till att ett biotopskyddsområde inrättats på deras 

mark. Det är viktigt att vi fortsätter arbeta för att behålla markägarnas förtroende för vårt arbete, 

säger Anna Wallstedt enhetschef vid Skogsstyrelsen. 
ATL 28/3 

Skogsaktuellt 26/3 

Tidningen Skogen 27/3 

Land Skogsbruk 2/4 

Naturvårdsverkets pressmeddelande 26/3 

Låga naturvärden i många frivilliga avsättningar 
”I Skellefteå kommun är knappt en procent av den produktiva skogsmarken skyddad enligt lag. 

Sedan tillkommer skogsbrukets egna så kallade frivilliga avsättningar som ska utgöra fem 

procent av den produktiva skogsmarken. Problemet är att dessa saknar skydd i lagen och kan 

avverkas när som helst. De är heller inte utvalda av biologisk expertis, vilket har visat sig i de 
granskningar vi gjort på skogsbolagens marker inom Skellefteå kommun. Många av de avsatta 

områdena innehöll inga höga naturvärden medan närliggande skogar med högre värden hade 

avverkats”, skriver Torun Bergman och Barbro Viklund i Skellefteå naturskyddsförening i en 
debattartikel. 

Norran 26/3 

https://nwt.se/arbeteekonomi/2018/03/23/fler-unga-vill-jobba-gront
http://www.atl.nu/kronika/i-huvudet-pa-en-politiker/
https://www.skogen.se/nyheter/3-snabba-fragor-om-skogsavtal-och-jamstalldhet
http://www.atl.nu/skog/de-flesta-positiva-till-formellt-skydd/
http://www.skogsaktuellt.se/artikel/56734/markgare-r-positiva-till-visst-typ-av-skydd-p-egen-mark.html
https://www.skogen.se/nyheter/markagare-nojda-nar-naturreservat-bildas
http://www.landskogsbruk.se/skog/flesta-markagare-nojda/
https://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/De-flesta-markagare-ar-positiva-till-formellt-skydd-pa-egen-mark/
https://www.norran.se/asikter/debatt/debatt-skygga-skogen-mot-skoningslost-skogsbruk/
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Prioritetar arbete i reservaten framför skrivbord 

”Länsstyrelsen måste, precis som alla andra, prioritera i arbetet. Vi väljer då att satsa på kon-
kreta åtgärder i de naturreservat som är mest välbesökta och har högst naturvärden”, skriver 

enhetscheferna Jörel Holmberg, och Johan Jannert på länsstyrelsen i Västra Götalands län i 

ett debattsvar till Sofia Karlsson, LRF, som kritiserat bristande skötsel av reservaten. 
”Skogsreservaten kostar mindre i skötsel eftersom det handlar om att skogen ska stå kvar. Vi 

har prioriterat konkret arbete istället för att sitta vid skrivborden och skriva om inaktuella 

skötselplaner. Det senare ger nämligen inte några bättre förutsättningar för natur och besökare”, 

skriver de. 
Borås Tidning 22/3 

Debattinlägg från Christer Johansson, Birdlife Sverige: Borås Tidning 16/3 

Sofia Karlssons tidigare debattartikel: Borås Tidning 11/3 

Myndigheterna själva har påtalat brister i reservaten 
”När såväl Birdlife Sverige som länsstyrelsen tycker att mina slutsatser är orättvisa så vill jag 

påminna om vad som är ursprunget till dem. Det var Naturvårdsverket och länsstyrelserna som 
tog fram programmen för de skyddade områdena där bristerna lyftes fram. Det är de som satt 

upp målen och det är de som säger att de inte följs. Det är alltså myndigheternas egna ord – inte 

LRF:s”, skriver Sofia Karlsson, LRF, i en slutreplik till Christer Johansson, Birdlife Sverige, 
samt länsstyrelsen i Västra Götaland (ovan) i debatten om skötseln av naturreservaten. 

”Dessa brister är inte – som länsstyrelsen antyder – onödigt kontorsarbete, utan själva förutsätt-

ningen för en hållbar och trovärdig naturvårdspolitik”, skriver hon vidare. 
Borås Tidning 28/3 

Nytt naturreservat i Hudiksvall 
Länsstyrelsen i Gävleborgs län har beslutat att upprätta naturreservatet Lingatjärnsberget på 183 

hektar i Hudiksvalls kommun. I reservatet finns framförallt gammal tallskog, inslag av gran-
naturskog samt gamla lövträd. Skogen har inte brukats modernt och det finns gott om gamla och 

senvuxna träd och död ved. 
Hela Hälsingland 27/3 

Sällan avverkningsstopp med grön plan 
”Det är märkligt att bara en tredjedel av oss skogsägare har en aktuell grön plan. Planen är 

körkort och kartbok för skogsägandet. Utan plan är det svårt att planera”, skriver skogsägaren 
Leif Öster i en krönika om nyckelbiotoper (NB) där han påpekar att skogsägare med gröna 

planer ytterst sällan får en avverkning stoppad i sista stund. 

”Bäst vore frivillighet, där skogsägarna själva pekar ut sina värdefulla skogar. Men många 

skogsägare har inte kunskapen. Så nu görs det en nationell inventering av alla NB. Det är 
rimligt. Nästa steg måste bli en prioritering där det mest värdefulla skyddas och annat kan 

brukas”, skriver han och poängterar att ersättning måste utgå: 

”Politikerna måste fixa stålarna.” 
Land Skogsbruk 23/3 

Igenlagda torvdiken klimatvänliga på papperet 
Naturbrukarna Sveriges grundare Rickard Axdorff, samt Robert Wedmo, vd för Mark- och 
miljörådgivning Sverige AB, tar i en debattartikel upp hanteringen av dikad torvmark med skog 

på som idag inte rapporteras som utsläpp till EU trots att den avger stora mängder växthusgaser. 

”För att slippa redovisa utsläppen kan man lägga igen dikena. Om man återskapar 0,9 miljoner 

hektar våtmark av produktiv skogsmark återgår marken till sitt ”naturliga” tillstånd. Efter tillta-
get anses marken inte längre vara påverkad av människan och behöver inte rapporteras. Proble-

met löst - på pappret. I verkligheten är det en annan sak. För från naturliga våtmarksområden 

avgår också stora mängder växthusgaser”, skriver de. 
Nya Wermlands-Tidningen 28/3 

  

http://www.bt.se/debatt/debatt-lrfs-installning-till-naturskydd-bekymrar/
http://www.bt.se/debatt/ar-friluftsliv-och-naturvard-en-forlust-for-samhallet-lrf/
http://www.bt.se/debatt/statlig-naturvard-pa-kredit/
http://www.bt.se/debatt/debatt-naturvard-ar-ingen-onskelista/
http://www.helahalsingland.se/gavleborg/hudiksvall/lingatjarnsberget-blir-naturreservat-skydd-for-250-ar-gamla-tallar
http://www.landskogsbruk.se/skog/markligt-att-bara-en-tredjedel-har-en-gron-plan/
https://nwt.se/asikter/debatt/2018/03/28/bruka-natur-ar-bra-inte-daligt
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Fyra krav om skogsskydd 
Riksdagens miljö- och jordbruksutskott vill att riksdagens beslutar om fyra tillkännagivanden i 
skogsskyddsfrågor. Utskottet vill ha effektiv och rättssäker inventering av nyckelbiotoper, över-

syn av regler för artskyddet, incitament för hållbart skogsbruk samt en översyn av ersättnings-

modeller för markägare. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverade sig. 
Land Skogsbruk 28/3 

ATL 28/3 

Miljö- och jordbruksutskottets tillkännagivanden 27/3 

Dom om ersättning till fjällnära skogsägare i höst 
Domarna i målen om ersättning till de omkring 20 markägare som inte får avverka i fjällnära 

skog kommer förmodligen först i höst. Går fallet till HD blir det troligtvis inte en dom förrän 
2020. 

– Då är det väldigt många års tid som vi haft den här osäkerheten på marknaden, säger LRF 

Konsults jurist Magnus Norberg som driver flera av målen och försöker att få en dom i åtmin-

stone ett av dem före sommaren. 
Land Skogsbruk 23/3 

Ingen enhetlig statistik över skyddad skog 
Det finns ingen statistik över skyddad skog som är heltäckande enligt Jonas Fridman, chef för 
Riksskogstaxeringen. Det skulle behövas ett samarbete mellan Skogsstyrelsen, Naturvårdsver-

ket, SLU och Statistiska centralbyrån, sade han vid en föreläsning på Internationella skogsdagen 

vid SLU i Umeå. 
Sveriges Radio Västerbotten 21/3 

För lite pengar till nyckelbiotoper 
250 miljoner kronor per år i tio år har avsatts till ersättning till skogsägare med nyckelbiotops-

rika brukningsenheter. Men det räcker inte enligt Gunnar Lindén på LRF Skogsägarna. 
– Redan i dag finns nästa 40 000 hektar nyckelbiotoper på nyckelbiotopsrika brukningsenheter 

och som ännu inte fått något formellt skydd med ersättning till markägarna. Med en ersättning 

på 50 000 kronor per hektar, vilket är lågt räknat, skulle det med dagens budget ta åtta år att 
ersätta bara dem, säger han. 

– Om det tillkommer 400 000 hektar nya nyckelbiotoper skulle uppemot 200 000 hektar ligga 

på en nyckelbiotopsrik fastighet. Då skulle det ta 48 år att ersätta alla skogsägare med nyckel-
biotopsrika brukningsenheter, säger han. 

ATL 21/3 

Tillräckligt med pengar till nyckelbiotopskydd 
De pengar som Skogsstyrelsens fått i anslag till ersättning för nyckelbiotoper räcker enligt dess 
specialist på områdesskydd, Johan Åberg. Målet är att ersätta de nyckelbiotoper som gör att 

mer än fem procent av ett skogsinnehav omfattas av begreppet. 

– Målet är att hälften av det ska ges formellt skydd fram till 2020. Men inte bara de öronmärkta 
pengarna används till det. Under 2016 och 2017 fick en fjärdedel av den arealen formellt skydd 

med medel från det ordinarie anslaget. Vårt etappmål är att ytterligare 150 000 hektar skog ska 

få skydd. För det hade vi äskat extra pengar och 250 miljoner kronor per år ligger i paritet med 
det. Vi tror att pengarna räcker och att möjligheten finns att vi går i land med etappmålet, säger 

Åberg. 
ATL 24/3 

Vill ge förtur för reservatsersättning till små skogsägare 
”Jag tycker att mindre skogsägare som lever av sitt skogsinnehav bör ges företräde till ersätt-

ning, främst i form av mark. Sveaskog, äger cirka 3,1 miljoner hektar skog som borde gå att 

nyttja. I andra hand ekonomisk ersättning”, skriver insändarsignaturen ” Skogsägare i inlandet” 
i en replikväxling med SCA om ersättning för avsatt skogsmark. 

Sundsvalls Tidning 26/3 
Tidigare inlägg av signaturen med replik av SCA: Sundsvalls Tidning 5/3 

  

http://www.landskogsbruk.se/skog/regeringen-uppmanas-prioritera-hallbart-skogsbruk/
http://www.atl.nu/skog/utskott-vill-se-stor-oversyn-av-skogsskyddet/
http://www.riksdagen.se/sv/aktuellt/2018/mar/27/regeringen-borde-gora-insatser-for-hallbart-skogsbruk/
http://www.landskogsbruk.se/skog/dom-om-fjallnara-skogar-drojer-till-hosten/
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=109&artikel=6913608
http://www.atl.nu/skog/for-lite-pengar-for-nya-nyckelbiotoper/
http://www.atl.nu/skog/skogsstyrelsen-om-pengar-till-nyckelbiotoper/
http://www.st.nu/opinion/insandare/skogsbolagens-miljoner-tar-forsta-basta-timmerbil-bort-fran-inlandet
http://www.st.nu/opinion/insandare/sca-ta-inte-skydd-bakom-sma-skogsagare
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Naturvärden i bruksskog kan hämma skötseln 
När Valdemarsviks Sparbank, Södra och Hushållningssällskapet höll temakväll om äganderät-
ten i Valdemarsvik inför 180 intresserade framhölls bland annat att begränsningar i skogssköt-

seln, beroende på naturvärden, inte sällan skapade av tidigare generationer, kunde hämma bra 

skogsskötsel. 
Södras näringspolitiske talesman Mats Blomberg framhöll bland annat att 23 procent av in-

dustriinvesteringarna 2017 gjordes inom skogsindustrin. 
Norrköpings Tidningar 28/3 

Lokal protest mot Sveaskogs slutavverkning 
Byborna i Tjappsåive i Arvidsjaurs kommun är missnöjda med de slutavverkningar som Svea-

skog bedriver i byns närhet. 

– De tar vår livskvalité. Vi bor ju inte här för att bo på ett kalhygge. De kunde ha avverkat på ett 
annat sätt än kalhygge, menar en anonym bybo. 

– Ja, det är inte roligt att åka hundspann genom ett slagfält, våra gäster kommer för att uppleva 

naturen, säger Michael Jerkel som har turistverksamhet i byn. 
Sveriges Radio Norrbotten 26/3 

Skogsbrukare på heltid får vänta på besked 
Mark- och miljööverdomstolen prövar nu avverkningsförbuden som utfärdades 2016 helt utan 

ekonomisk ersättning för skogsägarna Lars-Göran Löfgren och Anders Göransson då det 
siktats lavskrika på deras marker. Fågelreviret har pekats ut av Bollnäs fågelklubb och avverk-

ningsförbud beslöts även för intilliggande skog. 

Göransson driver skogsbruket på heltid och har ingen annan inkomst. Den planerade avverknin-
gen skulle ge inkomster på flera hundra tusen kronor under 2018. Han lämnade in avverknings-

anmälan i slutet av oktober och väntar fortfarande på besked från Skogsstyrelsen om han ska få 

avverka eller inte. 
– Sedan 1995, i 23 år, har jag bara haft inkomster från skogen. Hur det blir i år vet jag inte, jag 

vet ju inte om jag får förbud eller inte. Jag kan hamna på arbetsförmedlingen till slut, säger han. 
Land Skogsbruk 29/3 

Långsam lavskrikehandläggning 
Skogsägarna Anders Göransson och Lars-Göran Löfgren som fått avverkningar stoppade på 

grund av förekomsten av lavskrika befarar att fågelns revir kom att utökas i samband med deras 

avverkningsanmälningar. Iakttagelserna har gjorts av Bollnäs fågelklubb. 
Jonas Löfstedt vid Skogsstyrelsen påpekar att klubben inventerat lavskrikor i det aktuella om-

rådet sedan 90-talet. Myndigheten har dock begärt in kompletterande uppgifter från Artdata-

banken om vilka miljöer som ur landskapsperspektiv är viktiga att bevara men besked dröjer. 
– Jag beklagar att han upplever att vår kommunikation är undermålig och vi ska anstränga oss 

för att ändra på den upplevelsen, säger han om att Anders Göranssons upplever att handlägg-

ningen tar för lång tid. 
Land Skogsbruk 29/3 

Tyst och livlös monokultur 
”Granarna är den nya skogen – en tyst och livlös monokultur där nära nog inget eller ingen kan 

överleva utom just granarna. Skogsvårdslagen föreskriver att produktions- och miljömål ska 
vara likvärdiga. Var och en kan konstatera att det i verkligheten är ett rent nonsens. Och man 

kan inte långsiktigt bedriva skogsbruk som man bedriver jordbruk. Det går ju inte ens på åkern. 

Det leder till utarmning av den, av alla så omhuldade, mångfalden”, skriver Skaraborgsbygdens 
förre chefredaktör Sven Gärdekrans i en krönika. 

Skaraborgsbygden 23/3 

  

http://www.nt.se/nyheter/valdemarsvik/valbesokt-nar-aganderatten-diskuterades-om5226004.aspx
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=98&artikel=6892031
http://www.landskogsbruk.se/skog/fagelklubbens-uppgifter-stoppar-nya-avverkningar/
http://www.landskogsbruk.se/skog/skogsstyrelsen-vantar-pa-svar-fran-artdatabanken/
http://skaraborgsbygden.se/kronikor/slakten-pa-den-svenska-skogen/
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Vill se fokus på modern utbildning för landsbygden 
ATL:s ledarskribent Tord Karlsson noterar apropå regeringens presenterade satsning på lands-
bygden att tillväxt där inte nödvändigtvis betyder fler arbetstillfällen. 

”Ändå är det arbetskraften och brist på intresserad och kompetent personal som hämmar tillväx-

ten på landsbygden. Om LRF söker en ny landsbygdspolitik borde de fokusera på moderna ut-
bildningar för moderna jobb på landet. Där kan vurmen för digital teknik och företagens behov 

giftas ihop”, skriver han. 

Han kritiserar också myndigheternas sätt att hantera landsbygden, till exempel att Skogsstyrel-

sen och länsstyrelserna vill ha hjälp med en översyn av artskyddsförordningen. 
ATL 23/3 

Skogsstyrelsen kollar mätning 
Den nya tekniken för travmätning samt mätning av skogsbränslen hör till det som Skogsstyrel-
sen kommer att prioritera i sin tillsyn i år. 

– Vi har haft löpnade tillsyn på bildmätningen sedan den infördes och fortsätter i år. Vi vill se 

att det fungerar och följer utvecklingen eftersom det är en stor förändring som sker snabbt och 
berör många mätplatser, säger Christoffer Gillström, handläggare i tillsynsfrågor på Skogs-

styrelsen. 

– Även skogsbränslet omfattas av virkesmätningslagen sedan 2015. Det finns många aktörer i 

biobränslebranschen som saknar eget kvalitetsarbete i mätningen, säger Gillström. 
Land Skogsbruk 24/3 

Skogsstyrelsens kartor nu i mobilen 
Skogsstyrelsen lanserar en ny tjänst där man med hjälp av mobiltelefonen kan koppla upp sig 
och se detaljerade kartor från tjänsterna Skogliga grunddata och Skogens pärlor över sin skog 

för att underlätta planering och åtgärder. 

– Att få med sig kartorna ut på det här enkla sättet kommer ytterligare att underlätta för plane-
ringen av olika åtgärder i skogen. En skogsägare som har bra koll får också ett bra resultat och 

kan öka tillväxten och ta större miljöhänsyn. Vi får helt enkelt en bättre skog, säger Liselott 

Nilsson, ansvarig för Skogliga grunddata på Skogsstyrelsen. 
Land Skogsbruk 26/3 

ATL 26/3 

Skogsstyrelsens pressmeddelande 26/3 

Debatten handlar inte om skogen 
”Det kan verka konstigt att skogsnäringen, som arbetar med miljövänliga och förnybara produk-

ter, gång efter annan kommer i konflikt med miljörörelsen. Ofta är det uppenbart var skiljevä-

garna går, men ibland när det hettar till beror det på att skenet bedrar. Debatten handlar inte alls 
om skogen. Den handlar om livsstil och ideologi på ett helt annat plan”, skriver Pär Fornling i 

en ledare i Land Skogsbruk. 

”Vilket samhällssystem vi ska ha är en övergripande politisk fråga. När vi utifrån givna förut-
sättningar bestämt väg är skogsindustrin ett medel för att göra det bästa av vägvalet genom att 

leverera miljövänliga produkter”, skriver han vidare. 
Land Skogsbruk 29/3 

Politiker saknar grundläggande kunskaper 
”Hur kan det komma sig att ledande politiker i de flesta politiska partier så tvärsäkert ’vet’ hur 

det ligger till med skogen och vad ’vi’ ska använda den till? Jo, eftersom nästan ingen av dem 

har grundläggande kunskaper i naturvetenskapliga ämnen har de valt att tro på aktörer som pro-
fessionellt och aptitligt serverar både god mat och bekväma åsiktspaket”, skriver skogsdebattö-

ren Göran Rönning i ett inlägg bland annat med anledning av Lars Adaktussons (KD) tidigare 

inlägg där denne hävdar att ”stora delar av miljörörelsen odlar myten om att skogsbruk skulle 
vara miljöskadligt”. 

Dala-Demokraten 29/3 
Adaktussons tidigare debattinlägg: Dala-Demokraten 12/3 

  

http://www.atl.nu/ledare/landsbygdssatsning-ingen-hjalp-mot-valkanda-problem/
http://www.landskogsbruk.se/skog/virkesmatningen-under-myndighetslupp/
http://www.landskogsbruk.se/skog/karta-i-mobilen-haller-koll-pa-skogen/
http://www.atl.nu/teknik/mobilen-tar-over-allt-fler-skogstjanster/
https://via.tt.se/pressmeddelande/ny-tjanst-battre-koll-pa-skogen-med-din-mobil?publisherId=415163&releaseId=2369261
http://www.landskogsbruk.se/ledare/skjut-inte-pa-pianisten-han-gor-sa-gott-han-kan/
http://www.dalademokraten.se/opinion/debatt/debatt-svenskt-skogsbruk-ett-avskrackande-exempel
http://www.dalademokraten.se/opinion/debatt/debatt-lars-adaktusson-kd-darfor-har-miljororelsen-fel-om-skogen
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Sexism i skogsutbildningar analyseras 
Skogssällskapet ska nu finansiera ett projekt vid SLU som ska bidra till att synliggöra genusnor-
mer i skogssektorn, hur de är förankrade i praktiken och hur de kan förändras. 

– Det finns flera studier som redan visat att det finns en diskriminerande och sexistisk kultur på 

skogsutbildningarna. SLU har i många år försökt att på olika sätt göra något åt det. Men prob-
lemet är att många av insatserna riktas mot kvinnorna – genom till exempel tjejhelger för att öka 

unga kvinnors intresse för skogen, säger projektledaren Stina Powell vid SLU som anser att 

man då inte kommer åt grundproblemet: normerna och kulturen.  

Mer tid behövs och det behövs ett starkt ledarskap, vilket också tagits upp av 16 studenter vid 
jägmästarprogrammet som vittnar om övergrepp och kränkningar i det öppna brevet ”Från hash-

tag till handling”. Det måste finnas en tydlighet i vad som är accepterat och inte, och konse-

kvenser för dem som beter sig illa, anser Powell. 
Land Skogsbruk 29/3 

Skogssällskapets pressmeddelande 28/3 

Inte en frisk och sund arbetsmiljö 
Kvinnor aktiva inom skogsnäringen vill uppmärksamma machokulturen inom universitetets 

skogsutbildningar och inom skogsbranschen i ett öppet brev till SLU:s ledning samt under 
hashtaggen #slutavverkat. 

– Vi har tagit vara på den energi som varit i #metoo. Vi har kanske inte tidigare pratat om vad vi 

känt och upplevt eftersom det kan kännas skamset. Men nu har vi gjort det, och det vi diskuterat 
och kommit fram till att det inte är en frisk och sund arbetsmiljö som vi vistas i. Med tanke på 

de historier vi läst i #slutavverkat tyder det på att den här miljön finns både på SLU och i skogs-

branschen, säger Lina Arnesson Ceder, student på jägmästarprogrammet i Umeå. 
Land Skogsbruk 30/3 

Jägmästarstudenternas öppna brev: Land Skogsbruk 31/3 

Snabbare jämställdhet med fler perspektiv 
Under ordförande Karin Perers har Mellanskogs jämställdhetsarbete tagit flera stora kliv fram-

åt med bland annat fler kvinnliga chefer. Sådant tar tid säger en del men Karin Perers, den första 
kvinnan på ordförandeposten i någon av de stora skogsägareföreningarna, har skyndat på, inte 

minst nya varianter av grönt företagande är viktiga. 

– Självklart vill vi engagera fler kvinnor i föreningen. Vi är 110 000 kvinnor som är skogsföre-

tagare i landet. Det är en väldig kraft, om vi kan förse dem med forum för att erövra plats i den 
här ganska grabbiga domänen. Vi behöver arbeta med fler perspektiv av skogsbruk: ekoturism, 

gröna vardagsprodukter och tjänster, där kvinnorna ofta ligger i framkant, säger hon. 
Tidningen Skogen 29/3 

Ledning och chefer avslöjar jämställdheten 
Skogsnäringen har inte lyckats placera fler kvinnor på linjechefspositioner. Och det är ur den 

kategorin som skogsföretagens styrelser väljer sina verkställande direktörer. 
Ungefär 25 procent av de högsta cheferna i näringen är kvinnor, men de flesta är personal-, eko-

nomi- eller informationschefer. Inom andra kategorier utgör kvinnorna omkring tio procent. Att 

rekrytera utanför branschen kan vara ett sätt. Sveaskog, Norra och Norrskog vågat göra det vid 

de tre senaste vd-tillsättningarna. Men det blev män i alla fall. 
– Diskussionen kring jämställdhet i näringslivet och om kvinnor på maktpositioner har länge 

varit fokuserad på styrelser i börsbolagen, men för att bedöma hur väl en bransch lockar kvinnor 

måste man fokusera på chefspositioner och ledningsgrupper, säger Tove Dahlgren, tillförord-
nad vd på jämställdhetsstiftelsen Allbright. 

Tidningen Skogen 29/3 

  

http://www.landskogsbruk.se/skog/slu-ser-over-sexistisk-kultur-pa-skogsutbildningar-startar-projekt/
https://www.skogssallskapet.se/kunskapsbank/artiklar/2018-03-28-skogssektorns-jamstalldhet-under-lupp-i-nytt-projekt.html
http://www.landskogsbruk.se/skog/oppet-brev-kritiserar-kulturen/
http://www.landskogsbruk.se/debatt/fran-hashtag-till-handling/
https://www.skogen.se/nyheter/nej-det-maste-inte-ga-sakta
https://www.skogen.se/nyheter/kvinnor-maste-synas-i-skogen-0
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Kräver ökat stöd för fattiga kvinnors skogsägande 
”I Sverige använder vi skogen för virkes- och energiproduktion, jakt och rekreation. I världen är 
mer än 1,6 miljarder människor beroende av skogen för sin överlevnad, majoriteten av dem le-

ver i fattigdom. Men trots att det ofta är kvinnor som brukar skogen har de sällan den formella 

ägande- eller nyttjanderätten till den”, skriver ett antal företrädare för organisationer som arbetar 
med skogsbruksprojekt i utvecklingsländer. 

De kräver kraftfullare agerande av den svenska regeringen bland annat så att kvinnor som bru-

kar skog kan delta i utvecklingen och att Gröna klimatfonden inte låser dem ute från ägandeskap 

för att de saknar legala rättigheter. 
Nya Wermlands-Tidningen 3/4 

Efterlyser medialt intresse för skoglig framtidsstrategi 
Jan Gullmark noterar i en insändare att Sundsvalls Tidning en tid uppmärksammat ”skogen 
och alla de väsen, upplevelser, djur och växter som gör skogen värdefull för många”, men att 

media inte var närvarande vid LRF:s seminarium om en skoglig framtidsstrategi. 

”Den naturresurs som i princip är grunden för länets näringsliv analyserades och gav hopp och 
framtidstro var inte av intresse för media. Ett tv-program som kallas Forum har föreläsningar 

och diskussioner om olika problem och frågeställningar i samhället. Det skulle varit berömvärt 

om tv:s länsprogram dokumenterat seminariet för att i senare program kunna ge länsborna den 

positiva syn på skogen och framtiden som skogen förtjänar”, skriver han. 
Sundsvalls Tidning 28/3 

Grön infrastruktur oroar inom LRF 
Naturvårdsverkets handlingsplaner för grön infrastruktur väckte farhågor på LRF:s regionstäm-
ma i Forshaga sedan en chef på Naturvårdsverket sagt att planerna bara är ett steg på vägen mot 

framgångsrik landskapssamverkan. 

– Vi känner farhågor kring vad detta handlar om och hur det kommer att skötas från myndig-
hetshåll. Begreppet dök upp för något år sedan och nu gäller det för LRF att vara med i matchen 

från början, säger Ola Axelsson, ordförande i lokalavdelningen och tillika ledamot i regionsty-

relsen. 

– Det har börjat med en kartläggning och med tanke på våra tidigare erfarenheter av bombmurk-
lor och vattenkraft är det kanske inte så konstigt att vi är extra mycket på tårna här i Värmland, 

säger Jenny Nilsson, tjänsteman på LRF Västra Sverige. 
Land Lantbruk 28/3 

Greenpeace International kliver av FSC 
Greenpeace International väljer att inte förnya sitt medlemskap i FSC på grund av dess ojämna 

kvalitet globalt och att certifieringen inte gör tillräckligt för att skydda miljön. 
“Greenpeace har sett en mycket ojämn tillämpning av FSC:s principer och kriterier globalt. I 

vissa regioner har FSC-certifiering inneburit förbättrade skogsbruksmetoder, men i andra har 

den inte nått upp till sina mål för skydd av skog och att ge bredare sociala vinster. Det här gäller 

särskilt i högrisk-regioner där demokrati och civilsamhällets institutioner är svaga och korrup-
tionen är utbredd”, skriver organisationen i ett pressmeddelande. 

ATL 27/3 

Greenpeace Internationals pressmeddelande 26/3 

Skogstyrelsen vill skydda tätortsnära skog 
Skogstyrelsen anser att stadsnära skogar behöver skyddas bättre när städerna växer. Skogen där 

är viktig för att människors förmåga att hantera stress. Skogstyrelsen vill att regeringen 

överväger att sätta upp mål och avsätta pengar för skydd av skog som ligger nära tätorter och att 

kommunerna ska bli bättre på att ta hänsyn till den här typen av skog i sina översiktsplaner. 
Tidningarnas Telegrambyrå 3/4 

Skogsstyrelsens pressmeddelande 28/3 

  

https://nwt.se/asikter/debatt/2018/04/03/sverige-maste-agera-starkare-for
http://www.st.nu/opinion/insandare/var-fanns-media-nar-skogen-och-framtiden-ventilerades
http://www.landlantbruk.se/lantbruk/gron-infrastruktur-nasta-stridsamne/
http://www.atl.nu/skog/greenpeace-international-lamnar-fsc/
https://www.greenpeace.org/international/press-release/15589/greenpeace-international-to-not-renew-fsc-membership/
http://www.ystadsallehanda.se/tt-inrikes/skog-nara-tatorter-foreslas-fa-skydd/
https://via.tt.se/pressmeddelande/ny-rapport-exploatering-hot-mot-stadsnara-skogar?publisherId=415163&releaseId=2379477
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Lokal omarrondering lanseras 
Länsstyrelsens nya plan för att lösa det omstridda markpusslet med omarrondering i Dalarna är 
omarrondering i mindre områden och med utgångspunkt i markägarens behov. 

– Drivet ska komma från markägaren, dom ska vara delaktiga, säger länsstyrelsens projektleda-

re Kerstin Granath.  
Sveriges Radio Dalarna 28/3 

Land Skogsbruk 27/3 

Skogsaktuellt 27/3 

Länsstyrelsens pressmeddelande 27/3 

Vetenskapsakademins pris till Sebastian Kirppu 
Kungliga vetenskapsakademien ger Sture Cederwalls pris till Sebastian Kirppu från Granber-

get. Han arbetar som fältinventerare på länsstyrelsen i Dalarna men är mer känd som en förkäm-

pe för bevarandet av gammal skog. Motiveringen lyder: ”För hans hängivna arbete med folk-
bildning om skoglig naturvård och opinionsbildning för bevarandet av för djurlivet värdefulla 

skogsbiotoper”. 
Sveriges Television Dalarna 22/3 

Nya lokaler för Stora Enso Skog i kärnområdet 
Stora Enso Skog har invigt sina nya lokaler i Hällefors med bandklippning av skogsvårdare Jan 

Rosqvist. 
– Bara en flytt över gatan geografiskt sett, men en resa mellan världsdelar kontorsmässigt. Kon-

toret i Hällefors är strategiskt placerat mitt i det som blir vårt största ägande, ett kärnområde. 

Därför känns verksamheten här trygg, vilket är bra för såväl bygden som de anställda, säger 

virkesköparen Rickard Sandström. 
Nerikes Allehanda 3/4 

Energin 

Stort intresse för SCA:s bioraffinaderi 
SCA och Timrå kommun har hållit samråd med allmänheten om planerna på ett bioraffinaderi 

vid Östrandsfabriken i Timrå. De många intresserade fick information och svar på sina frågor 

vid ett antal stationer. 
– Jag tror att en del grubblar över till exempel risker och tunga transporter. Då är det bra att få 

komma och ställa frågorna, säger Timrås kommunalråd Ewa Lindstrand (S). 

– Vi skulle kunna tillverka 300 000 ton per år vilket motsvarar tre, fyra procent av Sveriges 

nuvarande drivmedelsförbrukning eller all förbrukning av bensin och diesel i Jämtlands och 
Västernorrlands län, säger Björn Lyngfelt, kommunikationsdirektör på SCA. 

Sundsvalls Tidning 22/3 

Sveriges Television Västernorrland 21/3 

Gobigas i malpåse 
Den nedlagda biogasanläggningen Gobigas i Göteborg kommer att förslutas och bevaras inför 

framtiden enigt ett styrelsebeslut. Det politiska beslutet att inte gå vidare från dagens demonst-

rationsanläggning till produktion i full skala har edan tagits av Göteborgs kommun. 

– Göteborg energi har fortsatt försöka hitta en seriös köpare hela vägen tills nu. Det har varit 
ganska många intressenter. Men det är ingen som kan ge ett förslag som är så bra att vi kan 

acceptera det, säger Göteborg Energis styrelseordförande Elisabeth Undén (MP). 
ETC Göteborg 4/4 

  

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=161&artikel=6920481
http://www.landskogsbruk.se/ekonomi/nystart-for-omarrondering-i-dalarna/
http://www.skogsaktuellt.se/artikel/56735/ppnar-upp-fr-nystart-av-omarrondering-i-dalarna.html
http://www.mynewsdesk.com/se/lansstyrelsen_i_dalarnas_lan/pressreleases/paaminnelse-om-pressinbjudan-nystart-foer-omarrondering-i-dalarna-mindre-omraaden-och-oekat-samarbete-ska-staerka-det-lokala-engagemanget-2460400?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Subscription&utm_content=pressrelease
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/sebastian-kirppu-prisas-av-kungliga-vetenskapsakademien
http://www.na.se/orebro-lan/hallefors/ett-stort-lyft-for-stora-enso-med-de-nya-lokalerna-som-invigts-i-hallefors
http://www.st.nu/vasternorrland/timra/planer-pa-varldsunik-miljardsatsning-i-timra-visades-upp-manga-ar-nyfikna-pa-vad-det-har-ar
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/samrad-om-scas-bioraffinaderi-vid-ostrand
https://goteborg.etc.se/klimat/lagger-gobigas-pa
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Krävs tydliga regler för biodrivmedel 
”Framtidens biodrivmedel för alla transporter i Sverige kommer från skogsrester. Sveriges väl-
skötta skogsinnehav, som skapats genom långsiktig skötsel av oss 330 000 privata skogsägare 

och Sveriges skogsindustrier, ger tillräckligt med råvara för att försörja vår fordonsflotta inklu-

sive flyget, med biodrivmedel”, skriver Alf Karlman, Landsbygdspartiet oberoende Söderman-
land, i en debattartikel med anledning av att Maria Wetterstrand har fått regeringens uppdrag 

att se efter hur flyget kan bli mer miljövänligt. 

”För att det skall fungera med produktion av biodrivmedel till fordon och flygplan krävs tydliga 

politiska spelregler och långsiktiga ekonomiska styrmedel. Skattereglerna, även på EU-nivå, 
måste ha lång hållbarhet om produktionen skall få investerare”, fortsätter han. 

Eskilstuna-Kuriren 24/3 

Bäckebron lägger ner pelletstillverkningen 
Bäckebrons sågverk har lagt ner sin pelletstillverkning efter elva år. Lönsamheten har blivit för 

dålig. En person, som nu omplaceras, har varit sysselsatt. 

– Man betalar mindre för pelletsen i dag än vad man gjorde för tio år sedan. Priserna har sjunkit 
sedan fabriken byggdes och då är det svårt att få lönsamhet med tanke på att vi har såpass låg 

produktionskapacitet, 5 000 ton per år. Och det synd, pelletsen är en bra produkt, säger vd 

Jerker Karlsson. 
Fryksdalsbygden 26/3 

Högre priser på pellets nästa säsong 
Landets pelletsköpare får vara beredda på stora prisökningar inför nästa säsong enligt biobräns-

leföretaget Scandbios koncernchef Peter Granborn. 
– Prissättningen styrs i stor utsträckning av längre kontrakt. Därför har vinterns knapphet inte 

givit någon brant uppgång. Men bland annat med tanke på att många leverantörer har väldigt 

tomma lager tror vi att priserna som sätts för den kommande vintersäsongen kommer att öka 
mycket kraftigt, men det hänger bland annat på vädret som ju påverkar vår bransch mycket, 

säger han. 
Dagens Industri 22/3 

– Generellt har försäljningen av pellets ökat genom åren. I år märks den kyliga vintern också att 

på att efterfrågan verkar hålla i sig ovanligt långt in på våren. Men det finns förstås också de 
som köper pellets året runt för varmvattnets skull, säger Marcus Wiborgh på Woody i Kram-

fors som har helt slut på sexmillimeters pellets men har åttamillimeters kvar. 
Örnsköldsviks Allehanda 29/3 

Fyra veckor utan pellets 
Bygghandeln Dejeträ AB i Värmland har inte fått någon leverans av bränslepellets på fyra 

veckor förrän nu då 22 pallar anlänt. 

– Det mesta är förbokat, men resten är det först till kvarn på, säger vd Ewa Johansson. 
Sveriges Television Värmland 26/3 

Skonsamt skogsbruk kan ge dyrare pellets 
Pelletsförbundets koordinator Bengt Erik Löfgren varnar för högre pelletspriser nästa säsong 
eftersom det nu också råder brist på grot som värmeverken kan elda med förutom pellets. 

– Situationen kan hålla i sig även nästa år. Genom att vi haft milda vintrar ligger den grot som 

skulle används nästa år, nedkörd i skogen för att undvika körskador, säger han. 
Sveriges Radio Ekot 25/3 

83 procent vill värma med biobränsle 
83 procent av 1 000 tillfrågade svenskar vill att restprodukter från svensk skog ska användas för 

att ersätta el och olja vid uppvärmning av bostaden enligt en undersökning som Sifo gjort på 
uppdrag av bioenergiföretaget Scandbio. 

– Att använda restprodukter från skogs- och träindustrin ger verklig miljönytta, det är att utnytt-

ja jordens resurser och ekosystem på ett hållbart sätt, säger Scandbios vd Peter Granborn. 
Skogsaktuellt 22/3 

Land Skogsbruk 22/3 

Scandbios pressmeddelande 22/3 

https://www.ekuriren.se/debatt/debatt-flyget-blir-attraktivt-for-alla-om-branslet-kommer-fran-skogen/
https://nwt.se/sunne/2018/03/26/pelletsfabriken-vid-backebron
https://www.di.se/nyheter/pelletskoparna-hotas-av-kraftiga-prishojningar/
https://www.allehanda.se/vasternorrland/pelletsanvandare-drabbas-av-branslebrist-och-hot-om-prisokningar-har-helt-slut-pa-6-millimeters
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/strang-vinter-orsakar-pelletsbrist
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6916407
http://www.skogsaktuellt.se/artikel/56694/mnga-vill-vrma-bostaden-med-skog-istllet-fr-olja.html
http://www.landskogsbruk.se/skog/varme-fran-skogen-popular-branslekalla/
https://www.scandbio.com/om-oss/nyheter/#/pressreleases/8-av-10-vill-vaerma-bostaden-med-svensk-skog-2455768
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Biobränsle blir kvar i skogen 

Låga priser och svag lönsamhet gör att åtskilligt biobränsle blir kvar i skogen vilket i sin tur vål-
lar problem för företaget Biobränsle i Norr AB som drivs av Mattias Andersson och Fredrik 

Larsson. Det var 2015 som marknaden dök. Företaget producerar 1 500 ton flis i månaden men 

efterfrågan från värmeverken skulle motivera 4 000 ton men riset blir liggande i skogen. 
– Brist på politiska beslut missgynnade näringen. Läget gjorde att markägare och skogsbolag 

drog sig för att ta ut riset. Hade skogsbolagen och markägarna känt att de kan tjäna pengar på 

detta hade de fortsatt ta ut skogsbränsle, säger Andersson  

– I dag tar ingen av dem ut råvaran och det finns inga statliga incitament för att göra det. Rege-
ringen pratar om vikten av grön energi men det finns inte en enda subvention kring skogsbräns-

le, säger Fredrik Larsson. 
Norrbottens Affärer 31/3 

 

http://www.norrbottensaffarer.se/na/svart-fa-tag-i-biobranslet-nm4782044.aspx

