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Bäckhammar står fortfarande still 
Nordic Papers bruk i Bäckhammar stos på onsdagseftermiddagen fortfarande still och företags-

ledningen vill inte ha någon tidsplan för den återstart efter underhållsstoppet som skulle genom-

förts förra måndagen då ett läckage av såpvatten ut i ån Visman uppstod. 

– Ja det stämmer, vi har inte satt upp någon tidsplan. Vi anser att det är tillräckligt hög press på 

personalen redan. Att då säga att produktionen ska vara i gång vid en viss tidpunkt skulle bara 

öka pressen ännu mer. Det får ta den tid det tar, säger vd Per Bjurbom. 
Nya Kristinehamns-Posten 3/10 

Sveriges Radio Värmland 3/10 

Se även sidan 3 

Lågvatten stoppar halva Nymölla 
Stora Enso Nymölla tvingas halvera sin produktion sedan vattennivån i Ivösjön på grund av 

sommarens torka sjunkit under den nivå som bruket behöver. 

– Det känns inte bra, men det finns inte mycket vi kan göra åt det. Vi har en vattendom att rätta 

oss efter, säger fabrikschef Michael Lindemann som dock inte kommer att friställa personal. 

– Det finns fortfarande en del produktion vars drift en stor del av personalen måste sköta. Men 

de som inte ska köra maskiner får möjlighet att rengöra och städa eller utföra andra underhålls-

arbeten. Vi får också tid för utbildning, något vi planerat sedan tidigare, säger han och noterar 

att det inte ser ut att bli mer vatten i sjön denna vecka. 
Kristianstadsbladet 30/9 

Sveriges Radio Kristianstad 1/10 

Sveriges Television Skåne 30/9 

Tidningarnas Telegrambyrå 30/9 

Oväntat stora betesskador på planteringar efter brand 
Den skog som planterades efter den stora skogsbranden i Västmanland 2014 har drabbats av 

omfattande betesskador av älg, rådjur och kronhjort. Forskare och sakkunniga är överraskade. 

Brandområdet borde innehålla gott om föda för djuren plantorna förutan, betningen borde inte 

bero på foderbrist. 

– Att nästan 20 procent av de inventerade plantorna hade skador förvånade oss och omfattnin-

gen är oroväckande. Skadorna begränsar tillväxten, påverkar skogsägarnas ekonomi och kan om 

de upprepas i värsta fall ta död på plantorna, säger Göran Hagerfors, Skogsstyrelsens projekt-

ledare för brandområdet: 
Vestmanlands Läns Tidning 3/10 

Sveriges Radio Västmanland 3/10 

Skogsstyrelsens pressmeddelande 3/10 

Kristina Yngwe leder miljö- och jordbruksutskottet 
Riksdagens utskott har nu fått sin bemanning. I miljö- och jordbruksutskottet blir centerns Kris-

tina Yngwe ordförande medan Maria Gardfjell (MP) blir vice ordförande. 

Av övriga 15 ledamöter är fem socialdemokrater, tre moderater, tre sverigedemokrater samt en 

vardera från Vänsterpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Centern. 
Altinget 2/10 

 

 

 

https://nwt.se/kristinehamn/2018/10/03/hart-arbete-for-att-aterstalla
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=93&artikel=7058962
http://www.kristianstadsbladet.se/bromolla/pappersbruket-tvingas-halvera-produktion-sommarens-torka-blev-for-tuff/
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=101&artikel=7056674
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/nymolla-bruk-halverar-produktionen-vattennivan-for-lag
http://www.blt.se/tt-ekonomi/torkan-stanger-del-av-pappersbruk/
https://www.vlt.se/artikel/vastmanland/brandomradet-ar-ett-smorgasbord-for-alg-hjort-och-radjur-och-det-forvanar-forskarna
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=112&artikel=7058664
https://via.tt.se/pressmeddelande/svara-betesskador-pa-skog-i-brandomradet?publisherId=415163&releaseId=3243298
https://www.altinget.se/artikel/har-ar-miljo-och-energipolitikerna-i-riksdagen
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Skogsnäringen 

Nya samtal om Norrbotniabanan i Sävar 
Skogforsks vd och styrelseordförande ska nu träffa Trafikverkets direktör för Region Nord, 

Helena Eriksson, för att diskutera Norrbotniabanans sträckning förbi Sävar. Hon har också 

tagit initiativ till ett möte med Mats Boström som är virkes- och industrichef samt vice vd i 

Norra Skogsägarna som vill ha en bansträckning närmare sågverket för att kunna ha råd att 

bygga en anslutning. Enligt ett första förslag ska banan gå på andra sidan samhället och över 

Skogforsks nuvarande anläggning med 80 hektar trädarkiv. 

– På sikt är det ett hot mot vår verksamhet. Vi har också väldigt långa omloppstider eftersom vi 

har träd som behöver stå i 30 år eller ännu längre. Det är väldigt kostsamt och svårt att flytta det, 

säger Skogforsks forskningsstationschef Bengt Andersson Gull. 
Västerbottens Folkblad 28/9 

Massa- och pappersindustrin 

Inget syre i ån efter utsläpp i Bäckhammar 
Vid uppstarten efter det planerade underhållsstoppet på Nordic Paper i Bäckhammar förra mån-

dagen havererade en brunn med rent vatten och fick stopp i utflödet. Vatten strömmade då in i 

fabrikssystemet och fick med sig en stor mängd såpa som flödade över i det interna renings-

verket och därifrån vidare ut i ån Visman. Följden blev närmast fullständig syrebrist i ån samt 

missfärgat vatten och på bruket fick man ägna sig åt att säkerställa miljösituationen med följd 

att återstarten fördröjdes. 

Så sent som i augusti drabbades Visman av ett utsläpp av svartlut från bruket som orsakade 

fiskdöd. 
Värmlands Folkblad 28/9 

Nya Kristinehamns-Posten 29/9 

Sveriges Radio Värmland 28/9 

Tidningarnas Telegrambyrå 29/9 

Nordic Papers pressmeddelande 28/9 

Utsläpp kan bli polisanmält 
Utsläppet i Bäckhammar kan komma att polisanmälas enligt länsstyrelsens handläggare Peter 

Sundell. 

– Vi är skyldiga att göra en sådan anmälan om det är ett utsläpp som skett på grund av försum-

melse eller uppsåt eller om det orsakat så stor olägenhet för miljön att det är straffbart, säger 

han. 
Sveriges Radio Värmland 28/9 

Tidningarnas Telegrambyrå 2/10 

Fortsatt stopp i Bäckhammar 
Stoppet på Nordic Paper i Bäckhammar fortsatte under veckan efter såpvattenläckaget förra 

måndagen. 

– Vi har fortsatt fullt fokus på miljöfrågan och kan egentligen inte göra annat än fortsätta 

beklaga det som inträffat. Samtliga åtgärder som gjorts under helgen och som fortfarande pågår 

går ut på att vi ska få till en bra och trygg uppstart som ska ske utan störningar på recipienten 

Visman, säger kommunikationsdirektör Marie Stenquist. 
Nya Kristinehamns-Posten 1/10 

Värmlands Folkblad 1/10 

Sveriges Television Värmland 1/10 

Nordic Papers pressmeddelande 1/10  

https://www.folkbladet.nu/plus/2252702/skogforsk-och
https://www.vf.se/2018/09/28/nytt-utslapp-vid-backhammars-bruk/
https://nwt.se/kristinehamn/2018/09/28/situationen-ar-oacceptabel
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=93&artikel=7055695
http://www.ttela.se/nyheter/sverige/utsläpp-av-såpa-från-pappersbruk-dödar-djur-1.9551994
https://www.nordic-paper.se/press-och-media/pressmeddelanden/uppstartsproblem-i-backhammar
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=93&artikel=7055900
http://www.hn.se/nyheter/sverige/bruk-kan-anm%C3%A4las-f%C3%B6r-d%C3%B6dligt-s%C3%A5putsl%C3%A4pp-1.9659069
https://nwt.se/kristinehamn/2018/10/01/syrenivan-i-visman-ar-battre
https://www.vf.se/2018/10/01/fortsatt-stopp-pa-backhammars-bruk-efter-utslappet/
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/fortsatt-stopp-pa-bruket-i-backhammar
https://www.nordic-paper.se/press-och-media/pressmeddelanden/fortsatt-stopp-pa-bruket-i-backhammar
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200 000 kronor i böter för utsläpp av vitlut 
Stora Enso har fått ett föreläggande att betala 200 000 kronor i böter efter ett utsläpp av 550 

kubikmeter vitlut ut ur en avloppstub på 37 meters djup i Åsfjorden för tre år sedan. Utsläppet 

inträffade sedan personal missat att stänga ett par ventiler efter en provtryckning. Vitlut kan 

orsaka föroreningar som skadar människor, djur och växter. 
Nya Wermlands-Tidningen 3/10 

Sveriges Television Värmland 3/10 

Sveriges Radio Värmland 3/10 

Värmlands Folkblad 3/10 

Första underhållsstoppet för Frövis nya chef 
Billerud Korsnäs kartongbruk i Frövi stoppar nu produktionen i en vecka för sedvanligt under-

håll. Omkring 3 000 åtgärder ska genomföras av 1 300 entreprenörsanställda förutom den egna 

personalen på 650 personer 

– När så många personer arbetar på området är det extra viktigt att vi hjälper varandra och att vi 

säkerställer att vi har en samsyn i att säkerheten alltid går först, säger fabrikschef Ingrid Eng-

ström som tillträdde för en månad sedan. 

– Jag har 25 års erfarenhet av skogsindustrin, och det är härligt att gå in i en sån historisk miljö. 

Här har ju funnits en industriell miljö sedan 1500-talet. Sen finns det väldigt många människor 

med ett gott bemötande som vill väldigt väl och jobbar metodiskt och strukturerat, säger hon. 
Sveriges Television Örebro 3/10 

Skadad av stock vid lossning 
En 49-årig man, hemmahörande i Kalix, skadades vid elvatiden på onsdagsförmiddagen då han 

vid lossning av massaved fick en stock i nacken. Han fördes till Sunderby sjukhus där man 

kunde konstatera att skadan var lindrig. 
Piteå-Tidningen 3/10 

Sveriges Television Norrbotten 3/10 

Essity vill spara 800 miljoner kronor 
Det från SCA avknoppade hygienföretaget Essity behöver sänka kostnaderna med 800 miljoner 

kronor per år trots flera år av försäljningstillväxt och stigande lönsamhet. Högre råvarukostna-

der trycker dock marginalerna neråt. Personalneddragningar, minskade kostnader för projekt, 

konsulter och resor ingår i åtgärderna. 
Dagens Industri 28/9 

Tidningarnas Telegrambyrå 28/9 

Nyhetsbyrån Direkt 28/9 

Essitys pressmeddelande 28/9 

Vill se järnvägstransporter till hamnen i Piteå 
Signaturen Bäll hävdar i en insändare att Smurfit Kappa i Piteå inte nyttjar den av kommun och 

EU bekostade järnvägen ut till Haraholmshamnen. 

”Borde inte Smurfit Kappa ta sitt ansvar och ge tillbaka till kommuninnevånarna satsningar på 

att handla efter miljövänliga normer, så ofta som fabriken genom åren har skitat ner miljön för 

de boende”, skriver signaturen som också vänder sig emot den lukt som tidvis kommer från 

fabriken. 

Företagsledningen påpekar i ett direktsvar att hamnen inte är kapabel att ta emot de stora mäng-

der pappersrullar som fraktas ut men att systemet med specialbyggda lastbilar innebär att inga 

truckar behövs vare sig på fabriken eller i hamnen. 

”Vi har i omgångar undersökt möjligheten att gå över till järnväg, men detta skulle kräva stora 

investeringar både på vårt fabriksområde, för hela järnvägsnätet, i Piteå hamn och hos 

Shorelink. Det skulle också innebära en markant ökning av järnvägstransporter genom centrala 

Piteå, vilket behöver tas i beaktning”, skriver ledningen. 
Piteå-Tidningen 30/9 

  

https://nwt.se/grums/2018/10/03/billerud-korsnas-far-bota-200-000
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/pappersbruket-i-grums-for-bota-for-utslapp
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=93&artikel=7058747
https://www.vf.se/2018/10/03/billerud-korsnas-kravs-pa-200-000-kronor-i-foretagsbot/
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/tillfalligt-stopp-i-kartongproduktionen-i-frovi
http://www.pt.se/nyheter/arbetsplatsolycka-pa-kappa-10995049.aspx
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/arbetsplatsolycka-pa-smurfit-kappa
https://www.di.se/nyheter/essitys-vd-om-sparandet-bast-att-agera-snabbt-och-kraftfullt/
https://www.sydsvenskan.se/2018-09-28/besparingspaket-for-essity-sparkar-personal
https://www.affarsvarlden.se/bors-ekonominyheter/essity-inleder-besparingsprogram-6932964
https://www.essity.se/media/press-release/essity-s-nker-kostnaderna-f-r-kad-l-nsamhet-och-konkurrenskraft/f9bb17ad3f22d9d5/
http://www.pt.se/opinion/insandare/fabriken-och-miljon-10990261.aspx
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Stora Enso Re-Board nu på egna ben 
Entreprenören Gustaf Redin leder Re-Board Technology som han, hans morbror Anders Re-

din och Stora Enso Re-Boards tidigare vd John Åke Svensson köpt av Stora Enso. Företaget 

tillverkar specialpappskivor som bland annat används till spektakulära utställningsmontrar men 

också till butiksställ, hyllor och skyltställ. 

– Råvaran till skivan är svensk skog och vi använder vattenbaserat lim. Skivan är helt återvin-

ningsbar som papper. Vi rider på megatrenden att plast är fossilbaserat och en ändlig resurs. 

Papper är helt enkelt ett bra ersättningsmaterial, säger Gustaf Redin som bland annat varit 

Sverigechef för EF Sweden och vd för Sveriges Energi. 
Dagens Industri 29/9 

Plasten på väg bort från dagligvaruhandeln 
ICA planerar att slopa sina engångsartiklar i plast som tallrikar, bestick, sugrör och muggar och 

ersätta dem med pappersprodukter till 2020. Två år senare ska alla förpackningar vara återan-

vändbara och till 2030 ska de vara gjorda av återvunnen plast eller en helt fossilfri råvara. 

– Vi behöver både minska den totala användningen av plast och se över vilken typ av plast vi 

använder. Det ställer krav på oss som företag att vara med och driva utveckling, påpekar ICA-

Gruppens hållbarhetsdirektör Kerstin Lindvall. 

De andra dagligvarukedjorna håller också på att fasa ut plasten. Lidl avslutar sin försäljning av 

engångsartiklar i plast 2020, Coop har fasat ut oljebaserade plastpåsar och Hemköp låter kun-

derna i vissa butiker panta sina plastpåsar. 
Allers 2/10 

SCA höjer tryckpapperspriset 
Ökad efterfrågan och förbättrad marknadsbalans gör att SCA kan höja priset på bestruket och 

obestruket tryckpapper i Europa från årsskiftet med 40 euro per ton. 
Nyhetsbyrån Direkt 28/9 

SCA:s pressmeddelande 28/9 

Träindustrin 

Klartecken för järnväg till Hebysågen 
Setra Group har nu fått klartecken av Heby kommun för ett järnvägsspår som ansluter till såg-

verket i Heby som ligger intill järnvägen. 

– Allt går enligt plan, fortsätter det så här kan spåret stå klart i slutet av 2020, säger Pontus 

Friberg, direktör för risk management på Setra Group som nu fortsätter förberedelsearbetet 

tillsammans med Trafikverket och kommunen. 
Sala Allehanda 1/10 

Furu och tryckat på gång i Kina 
Svenskt Trä fortsätter med sina marknadsföringssatsningar i Kina som sedan några år är en av 

de största exportmarknaderna för gran. Nuhar också intresset för sågad furu ökat vilket visade 

sig på FMC-mässan i Shanghai i september. I november deltar dessutom Svenskt Trä och rep-

resentanter från svenska sågverk i en konferens om virkesbehandling i Fujian-provinsen vilket 

kan göra svenskt impregnerat virke för utomhusbruk intressant i Kina. I fjol exporterades 

920 000 kubikmeter trävaror till Kina, 2013 var siffran 400 000 kubikmeter. 
Tidningen Skogen 28/9 

Svenskt Träs pressmeddelande 28/9 

  

https://www.di.se/nyheter/han-ska-brada-tra-och-plast-med-sin-produkt/
https://www.allers.se/ica-slopar-plastbestick-ersatter-med-papper/
https://www.di.se/nyheter/sca-skruvar-upp-priset-pa-tryckpapper/
https://www.sca.com/sv/om-oss/Investerare/pressmeddelanden/2018-09/sca-hojer-priset-pa-tryckpapper/
https://www.salaallehanda.com/logga-in/setra-ett-steg-narmare-eget-jarnvagsspar-ar-en-viktig-pusselbit
https://www.skogen.se/nyheter/fortsatta-satsningar-pa-svensk-tra-i-kina
https://www.svenskttra.se/om-oss/aktuellt/2018/9/shanghai-massa-bekraftar-mobelindustrins-intresse-for-svenskt-sagat-virke/
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Ung ledare för anrikt sågverk 
JGA:s vd Claes Andersson hör med sina 36 levnadsår till de yngre i sågverksbranschen men 

han är också fjärde ägargenerationen på det nu 90-årsjubilerande trävaruföretaget i Linneryd. 

– Det känns inspirerande att kunna vara en del i det här arvet och fortsätta utveckla verksam-

heten, säger han om anläggningen som i fjol sågade 200 000 kubikmeter och sysselsätter 126 

personer i hela företaget. 

Andersson utbildade sig först till jurist och arbetade på en advokatbyrå när frågan kom om att 

börja arbeta i företagsledningen. Han började 2013 och blev vd efter två år. 

– Vi i den yngre generationen har hela tiden haft ett fritt val. Det har inte funnits några tvång 

eller krav. Men jag kände det som en inspirerande uppgift att få vara delaktig i det här famil-

jearvet och tackade ja, säger han 
Växjöbladet 30/9 

Eksjös träbyggnadsstrategi snart klar 
Samhällsbyggnadsnämndens förvaltning i Eksjö kommun kommer inom kort att lämna ett för-

slag till en träbyggnadsstrategi till kommunstyrelsen. Kommunens egna delägda och helägda 

bolag ska vara en förebild. Eksjö ligger mitt i det småländska bältet av husbyggarföretag och 

sågverk och nu vill kommunen se mer byggande av högre hus också i trä. 

– Vi vill att andra byggare bygger i trä och inte bara Eksjöbostäder och att byggandet sker mer 

industriellt, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Per Sixtensson (C). 
Vimmerby Tidning 2/10 

Sämre förr på sågverket 
Efter ett halvsekel på samma arbetsplats, och efter att ha barkat omkring 4,5 miljoner stockar, 

har Rune Björk på Moelven Dalaträ gått i pension efter att ha börjar arbeta som 14-åring. 

– Om jag hade haft lika tunga arbetsuppgifter som tidigare generationer hade det inte varit 

möjligt. Forna tiders sågverksarbetare – som stabbläggarna, som axelbar det nysågade och av 

vatten tunga virket från sågen och ut på brädgårdens staplar – blev fysiskt gamla och böjda i 

förhållandevis unga år, säger han. 
Dala-Demokraten 30/9 

Kvar på jobbet efter 52 år 
Kjell-Ove Skottheim har arbetat på sågverket i Fiskarheden i 52 år. Han gick förvisso i pension 

för två år sedan men arbetar ändå kvar, nu som förare av en av de stora truckarna som lastar av 

timmerbilarna. Han vikarierar för en pappaledig kollega. 

– Det är roligt att gå till jobbet, det är alltid nya mål, säger han. 
Sveriges Television Dalarna 2/10 

Skogsbruket 

Beslut om brandersättning inom kort 
I somras utbröt 300 skogsbränder med en sammalagd omfattning om 25 000 hektar. Inom kort 

väntas regeringen fatta beslut om ersättningen till drabbade skogsägare. 

– Vi har ett regeringsuppdrag där vi ska ta fram ett stödpaket till drabbade markägare. Det kom-

mer betalas ut 2019, men det kommer också finnas möjlighet till retroaktiv utbetalning om man 

påbörjar arbetet redan i år, säger Skogsstyrelsens nationelle brandskadesamordnare Svante 

Larsson. 

Återställning av skadade vägar och markering av rågångar är prioriterade åtgärder men fler kan 

komma ifråga. 
Dalarnas Tidningar 26/9 

  

http://www.vaxjobladet.se/index.php?placid=1&placid_text=19&id=6059
http://www.vimmerbytidning.se/nyheter/eksjo-mariannelund/trastaden-eksjo-vill-ha-mer-trahus-om5491438.aspx
https://www.dalademokraten.se/artikel/dalarna/gagnef/bjork-lamnar-furuspecialiserad-sag-efter-50-ar-det-ar-viktigt-med-respekt
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/52-ar-pa-samma-jobb-och-an-har-han-inte-trottnat
https://www.dt.se/artikel/dalarna/300-skogsbrander-harjade-under-sommaren-stodpaket-till-drabbade-markagare-pa-gang
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Röda barr kan vara reaktion på torkan 
Ovanligt många granar har röda barr, en del kan vara angripna av granbarkborre men det kan 

också vara en reaktion på torkan. 

– Även ett träd som inte är angripet av granbarkborre är stressat av torka, och släpper en då en 

del barr för att inte avdunsta så mycket. Om hela kronan är jämnbrun så att det har vissnat lite 

överallt i kronan då är det troligt att det är granbarkborre. Men om kronan ser grön ut men 

enstaka grenar börjare vissna lite grann, då är det de svagaste grenarna som trädet håller på att 

stänga av, säger Skogsstyrelsens ekolog Gunnar Isacsson. 

Granar angripna av granbarkborre dör medan de andra med röda barr förlorar i tillväxt men 

överlever och kan ta igen en hel del under kommande år om det då regnar lite mer. 
Sveriges Radio Kalmar 1/10 m.fl. 

100 hektar skog brun av torkan 
Tallar och enar dör i stor omfattning i ett över hundra hektar stort område intill ett stenbrott vid 

Bro stainkalm på Gotland. 

– Ingen annanstans på Gotland hittar man ett så stort stråk med bruna träd, säger brandspa-

ningsflygaren Gunnar Britse som flugit över hela ön från maj till augusti. 

Stenbrottet utvidgades 2010 och ägaren Gotlands Åkericentral fick lov att avleda 25 000 kubik-

meter vatten per år. I år har 9 500 kubikmeter pumpats bort. 

– Vi har noggrann tillsyn och har inte märkt någon anmärkningsvärd sänkning av grundvatten-

nivån. Jag tror att det finns en naturlig förklaring, säger företagets vd Henrik Beijer vilket 

markägaren Eva Gahnström instämmer i. 

– Vi har haft den svåraste torkan sedan 1959. Ingen jag pratat med har varit med om något 

liknande. Jag tror inte brottet har något alls med de bruna tallarna att göra, säger hon och 

påpekar att skogen ändå är impediment utan ekonomiskt värde. 
Gotlands Allehanda 1/10 

Torkan har tagit många plantor 
Många skogsplantor har torkat bort i sommarens värme i Dalarna enligt Skogsstyrelsens besikt-

ningar som utförts de senaste veckorna. 

– Sådana här omfattande konsekvenser av torkan har vi inte sett i planteringar på många år. Alla 

som planterat skog i år eller under förra året bör titta över planteringarna snarast. Ser skogs-

ägaren bara enstaka levande plantor kan det vara lika bra att plantera om hela hygget. Men det 

kan också finnas områden där bara en del plantor behöver ersättas, säger skogskonsulent Mi-

kael Johansson på Skogsstyrelsen i Dalarna. 
Dalarnas Tidningar 3/10 

Skogsstyrelsens pressmeddelande 3/10 

Ingen fara med många torkdöda tallar 
I somras dog många tallar på Gotland men det gynnar skalbaggar som lever på död tallved.  

– Skalbaggarna hjälper till att bryta ner ved och svamp. De tar rätt på skräp från andra och ingår 

i ekosystemet, säger ekolog Annika Forslund på länsstyrelsen och får medhåll av Karin Våg-

ström på Skogsstyrelsen. 

– När det gäller den här typen av skador som torkskador och ii den här miljön, i hällmarksmil-

jöer, så är det ju otroligt liten risk att det ska bli några skogsskador på grund av de här eventuellt 

ökade insektsangreppen. 
Sveriges Radio Gotland 27/9 

Hantering av död tallved lärs ut 
Ovanligt många tallar har dött på Gotland till följd av sommarens torka men de är betydelsefulla 

för hotade djur och växter. Skogsstyrelsen har ett par åtgärdsprogram knutna till döda tallar. 

Annika Forslund, ekolog på länsstyrelsens naturvårdsenhet, arbetar med att utbilda markägare 

och visa hur insekterna påverkas beroende på vad som görs med den döda veden.  

– Den här kursen riktar sig till aktörer i skogen. Dels naturvårdare, dels markägare och entre-

prenörer som verkar i skog och mark, säger hon och påpekar att det biologiskt sett är bäst att 

låta så mycket som möjligt vara. 
Gotlands Tidningar 28/9  

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=86&artikel=7056517
http://www.helagotland.se/samhalle/over-hundra-hektar-skog-brun-av-torka-15315614.aspx
https://www.dt.se/artikel/dalarna/manga-skogsplantor-dog-av-extremtorkan-skogsstyrelsen-ger-tips-at-drabbade-skogsagare
https://www.skogsstyrelsen.se/nyhetslista/skogsplantor-i-dalarna-torkade-bort-i-varmen/
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=7052705
http://www.helagotland.se/samhalle/den-enes-dod-ar-den-andres-brod-i-skogen-15314524.aspx
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Stormar kan gynna granbarkborren 
En stormig höst efter den torra sommaren kan bli förödande för granskogar som angripits av 

granbarkborre. Färska vindsfällen måste ut för den första juli nästa år och Skogsstyrelsen 

påminner om att vindfällen bör tas med maskin. 

– Det var framför allt lövträd som drabbades av stormen. På det sättet orsakade den inte så stora 

skador, men det kan finnas granvindfällor i hyggeskanter efter stormen och där trivs barkborren. 

Om det blir fler stormar i höst kan det vara förödande inför nästa år, säger Per Olausson, skogs-

konsulent på Skogsstyrelsen i Bäckefors. 
Dalslänningen 26/9 

Norrskog öppnar kontor i Näsåker 
Norrskog öppnar nu kontor i Näsåker bemannat av Bert-Ove Ellingsson som tills nu jobbat på 

kontoret i Sollefteå men bor i Näsåker. Även ett kontor i Ullerånger är på gång. 

– Vi vill synas mer och vi vill naturligtvis också öka vår virkesfångst, säger han om ambitioner-

na på en ort där också Norra Skogsägarna och flera större skogsbolag och sågverk är på hugget. 
Örnsköldsviks Allehanda 1/10 

VSV på väg mot miljarden söker chaufförer  
VSV och dess dotterbolag Unite Logistics har på 50 år vuxit till en av de stora aktörerna inom 

skogstransporter i Mellansverige. Bolaget bildades 1968 av dåvarande Billerud för att säkra 

råvarutillförseln.  

– De mindre åkerierna i Värmland ville ha samordning och det blev det med det nya bolaget 

som fortfarande ägs av åkerierna och entreprenörerna, säger vd Fredrik Söderström i samband 

med 50-årsjubileet i företaget. 

– Det är stor brist på lastbilschaufförer. Vi slåss mot anläggningsbranschen om dem, men har en 

bra dialog och nu ser läget något bättre ut. Samtidigt går det bra för oss. I fjol omsatte vi 903 

miljoner kronor och hoppas nå en miljard i år, säger Söderström om framtiden. 
Nya Wermlands-Tidningen 2/10 

Statliga pengar till skyddad skog 
Regeringen har beviljat Skogsstyrelsen i Gävleborg 2,5 miljoner för inventering av, och åtgär-

der i, skyddad skog med höga naturvärden. 

– Ungefär 1,5 miljoner kommer att gå till kartläggning av skötsel i skyddad skog, cirka 500 000 

kronor för utförandet av föreslagna åtgärder och de resterande pengarna går till vår administra-

tion av undersökningen, säger Brita Asplund på Skogsstyrelsen i Gävleborg. 

Åtgärderna kan röra sig om att ta bort unga granar i skyddad lövskog eller inhängning för att 

hindra älgbete i ungskog. 

– Skogsstyrelsen använder sig av entreprenörer för att utföra skogsåtgärderna, eller så gör 

skogsägaren det själv och får betalt av oss, säger Asplund. 
Hela Hälsingland 30/9 

Lovar mer kommunikation om nyckelbiotoper 
”Uppdraget Skogsstyrelsen fått från regeringen om en nationell inventering, som ska pågå fram 

till 2027, är på flera sätt unikt. Den ger en översiktsbild av skogar med höga naturvärden, och 

blir ett värdefullt kunskapsunderlag när skogsägare, skogsbruket och samhället ska prioritera 

och planera för åtgärder i skogen. Inventeringen innebär alltså inte att Skogsstyrelsen fattar 

något beslut om att få avverka eller inte”, skriver Skogsstyrelsens regionchef i region Nord, 

Staffan Norin, samt dess distriktschef i Skellefteå, Johan Renström, i en debattartikel där de 

också påpekar att de lyssnat på den kritik som framförts. 

De lovar därför att kommunicera mer med skogsägare, följa upp hur skogsägare med nyckel-

biotoper ser på det hela, utveckla inventeringsmetoden och samverka med skogssektorn och 

andra organisationer. 
Norran 3/10 

  

https://nwt.se/bengtsfors/2018/09/26/tuff-sommar-for-skogen
https://www.allehanda.se/logga-in/norrskog-oppnar-kontor-i-nasaker-vill-synas-mer-och-oka-var-virkesfangst
https://nwt.se/arbeteekonomi/2018/10/02/50-ars-utveckling-for-vsv
https://www.helahalsingland.se/logga-in/gavleborg-far-miljoner-till-skyddad-skog-hoppas-pa-mera-pengar
https://www.norran.se/asikter/debatt/dags-att-inventera-alla-svenska-nyckelbiotoper/
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Tvingande åtgärder i skyddsarsenalen 
”Rapporten ’Skydda lagom’ är skriven av Magnus Nilsson, som tidigare har suttit på olika 

poster i Naturskyddsföreningen, och de förslag som framförs bryter tydligt med alla tankar om 

att lirka med skogsbruket. För Nilsson är det i huvudsak hårda och tvingande åtgärder som är 

arsenalen”, skriver Petter Bergner i en ledare i Västerbottens-Kuriren och lyfter fram att 

markägarna får ta kostnaden genom en fond samt en generell toleranströskel på tio procent. 

”Faktum kvarstår dock att miljökvalitetsmålet Levande skogar fortfarande gäller och det måste 

myndigheterna förhålla sig till”, skriver Bergner vidare och fortsätter: 

”Ur praktisk och principiell synvinkel är det mer ologiskt att säga sig stå för miljökvalitetsmålen 

och betona äganderätten, men samtidigt snåla med de offentliga pengar som måste finnas i 

systemet”. 
Västerbottens-Kuriren 19/9 

Risk för ännu större reservatsbehov 
”Forskningen säger att miljömålet kräver att kring 20 procent av skogsmiljöerna undantas från 

skogsbruk. Hälften måste sparas i reservat, resten kan säkras i det brukade landskapet genom att 

anpassa skogsbruket. Om vi dels lyckas etablera ett ekologiskt representativt och sammanlänkat 

reservatsnätverk, dels tillräckligt träffsäkert naturanpassar verksamheten på de brukade arealer-

na, kan effekterna på det möjliga, årliga virkesuttaget av att nå målet begränsas till 17-18 pro-

cent. Brister kvaliteten hos någon av parametrarna, stiger reservatsbehovet och ännu större 

virkesvolymer måste lämnas kvar, med potentiellt stora negativa effekter på möjligheterna att 

nyttja skogen för att ge råvaror, jobb och inkomster, skriver rapportförfattaren Magnus Nilsson 

i en replik till Petter Bergner och dennes kritik av Nilssons ESO-rapport ”Skydda lagom” 

(ovan). 

”Skogsbruket har i högsta grad bidragit till det hot mot biologisk mångfald som vi i dag ser, och 

delar av Nilssons förslag är intressanta. Annat, som den föreslagna fondlösningen, är svårare att 

svälja. Det skulle vara oerhört provocerande för skogsägare att tvingas betala till en fond, så att 

staten senare ska kunna ’ta mark’”, skriver Bergner i ett direktsvar. 
Västerbottens-Kuriren 1/10 

Temporär avgift på rundvirke 
Magnus Nilsson, som skrivit ESO-rapporten ”Skydda lagom” besvarar den kritik som Anders 

Gustafsson framfört i en ledare i Blekinge Läns Tidning (ob.lib.) mot den rundvirkesavgift som 

är tänkt att finansiera skogsskyddet. 

”Det handlar inte om att flytta kostnader från staten till markägarna utan att ersätta markägarnas 

nuvarande permanenta kostnad (med oklar miljönytta) med en temporär avgift. Samtidigt ges 

näringen, via en fondlösning ihop med staten, direkt möjlighet att påverka vilka områden som 

skyddas och säkra hög kvaliteten på det reservatsnätverk som behövs. Näringens kostnader ökar 

inte alls, men möjligheterna att sänka kostnaden för att nå miljömålet förbättras”, skriver 

Nilsson. 

”Marknaden har alltså drivit fram ett certifieringssystem som gynnar både miljön och skogs-

ägarna. Man skulle kunna säga att detta är ett bra exempel på hur marknadsekonomin skapar 

miljönytta samtidigt som äganderätten respekteras. I stället för detta för Nilsson fram ett al-

ternativ som innebär fonder som skogsägarna ska vara med och finansiera genom tvingande 

avgifter”, skriver Gustafsson i ett direktsvar. 
Blekinge Läns Tidning 27/9 

Anders Gustafssons ledare: Blekinge Läns Tidning 17/9 

Södras plantskolor fossilfria 
Södras plantskolor är nu helt omställda till fossilfri drift. Såväl uppvärmning som maskiner och 

fordon drivs med förnybar energi. 

– Växthus, produktionslokaler och personalutrymmen värms upp med pellets från våra egna 

sågverk i Långasjö och Värö eller med bergvärme. Elen vi använder är grön och produceras i 

våra massabruk. Dessutom går alla våra maskiner och fordon på fossilfri diesel, HVO, säger 

Södra Skogsplantors chef Johan Jonsson. 
Svensk Papperstidning 2/10  

https://www.vk.se/2496094/staten-ska-inte-fora-krig-mot-skogsbruket
https://www.vk.se/2511559/replik-viktigt-losa-konflikten-kring-miljomalet
http://www.blt.se/ledare/rundvirkesavgift-pragmatiskt-forsok-att-losa-ett-besvarligt-problem/
http://www.blt.se/ledare/nej-tack-till-fondsocialism-for-skogsagarna/
http://spt.spci.se/article/1621-Soedras_plantskolor_100_procent_fossilfria
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Många oljealternativ behövs 
”Vi vet att den globala uppvärmningen är ett akut hot, och därför måste vi prioritera lösningar 

för att minska denna, men vi måste också vara försiktiga med att allt för ensidigt titta på en enda 

lösning utan hålla dörren öppen för olika sådana. Skogen kommer kanske inte att kunna lösa 

allt, utan oljan kanske måste ersättas med inte bara ett utan tio olika nya alternativ. Dessa har 

alla sina styrkor och svagheter”, skriver Hanna Marie Björklund i en ledare i Södermanlands 

Nyheter (c). 

”Det är tyvärr ett något svenskt fenomen att söka efter den där enda lösningen och alexander-

hugget som ska tillfredsställa alla och uppfylla alla olika mål, men ett sådant kommer inte 

finnas i miljöfrågan. Varje alternativ till olja har sina egna för- och nackdelar och vi måste helt 

enkelt börja ha en tydligare debatt om vilka av dessa vi tycker är viktigast”, avslutar hon. 
Södermanlands Nyheter 28/9 m.fl. 

Efterlyser samordning i skogens klimatarbete 
”Frågan om skog och klimat är ett exempel där det ställs stora förhoppningar till skogens bidrag 

i klimatomställningen. Men omställningen till ett mer klimatnyttigt skogsbruk går än så länge 

långsamt”, noterar Maartje Klapwijk, docent i ekologi vid SLU, och Erland Mårald, 

professor i idéhistoria vid Umeå universitet, i en debattartikel där de pekar på oklarheterna kring 

skogsbruket i dess roll i klimatomställningen. 

”Vår forskning visar att en blandning av kunskapsluckor, institutionella brister, oklarheter om 

förutsättningar och andras åtaganden samt kolliderande värderingar påverkar skogens roll i 

klimatomställningen. Inte sällan spiller dessa osäkerheter över i varandra, där forskning i starkt 

polariserade frågor tenderar att peka i olika riktningar. I ett sådant fall hjälper det inte bara att ta 

fram mer kunskap, om ’haken’ främst handlar om att hantera krockande åsikter. I andra fall kan 

det finnas samsyn och samhällelig uppbackning, men det saknas kunskap och samordning om 

vad som ska göras”, skriver de vidare. 
Altinget 2/10 

Oroas av länsvisa brukningsenheter 
”Skogsindustrin har gått ut med siffror om att det växer mer än vad man avverkar. Jag trodde 

inte på det utifrån alla nya kalhyggen som skapas varje månad. Men det stämmer faktiskt. Bio-

massan som växer är större än uttaget. Det är ju bra, men vad hjälper det när den riktiga skogen 

försvinner i en rasande takt”, skriver Dick Larsson i en insändare där han hävdar att arealen 

skog i åldrarna 81-120 år minskat med 43 procent i Västerbottens län mellan 1980 och 2015 och 

att SCA:s avverkningsbara skog minskat med 24 procent i Lycksele kommun mellan 2012 och 

2015. 

Han påpekar vidare att de tre stora skogsbolagen fått lov av Skogsstyrelen att betrakta hela län, 

och inte som tidigare kommuner, som brukningsenheter vilket innebär stor avverkning i vissa 

kommuner. 
Västerbottens-Kuriren 2/10 

Samer kritiserar Sveaskogs samråd 
”För att rättfärdiga sina talrika avverkningar i viktiga renbetesmarker hävdar Sveaskog ihärdigt 

att samråden med samerna äger rum mellan jämbördiga parter, samt att de bygger på ömsesidig 

respekt för båda parters verksamhet. Men så är det inte. Sveaskog målar upp en falsk bild. Par-

terna är inte jämbördiga. Sveaskog är alltid i överläge och tvekar inte att bruka sin maktposition 

för att pressa motparten till eftergifter. Målet är att komma åt skogarna i renbeteslandet”, skriver 

ett antal renägare och samebyar i en debattartikel. 

”Samebyns nej till avverkning av en skog respekteras inte. Det gäller bara vid det aktuella sam-

rådet. Vid nästa möte kan Sveaskog ta upp samma skog igen. Så fortgår det tills bolaget fått vad 

det vill ha!”, skriver de vidare. 
Västerbottens-Kuriren 24/9 

  

https://www.sn.se/ledare/ledare-inte-ens-skogen-haller-for-allt/
https://www.altinget.se/miljo/artikel/vad-kravs-for-att-gaa-fraan-ord-till-handling-i-skogen
https://www.vk.se/2512951/den-riktiga-skogen-forsvinner
https://www.vk.se/2502694/sveaskog-malar-upp-en-falsk-bild
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Ljus och slam efter avverkning drabbar öring 
Naturskyddsföreningen i Mora påpekar att ett viktigt öringsvatten i kommunen, Vasslarängs-

bäcken, drabbats av konsekvenserna av en avverkning. 

– Bäcken hade en mycket fin vattenkvalitet och där har öringen trivs och reproducerats sig. Från 

Vasslarängsbäcken har cirka 300-400 öringar vandrat ut i Orsasjön och Siljan. Öringtätheten i 

bäcken var en av de högsta i Mora kommun. Dessutom finns en mycket intressant insektsflora i 

området. I år saknas helt årsyngel, vilket kan bero på den torra sommaren, men även på grund 

av avverkningen, säger föreningens ordförande Ulf Jernberg. 

– På grund av avverkningen exponeras bäcken fritt för solljuset och vilket är förödande för örin-

gen då vattentemperaturen då stiger. Många träd utmed bäcken har redan blåst omkull vilket 

bidrar till erosion. Slambildningen från avverkningen är direkt dödlig för rommen i lekbäddar-

na, säger föreningsmedlemmen Håkan Thenander. 
Dalarnas Tidningar 2/10 

Tjädern minskar i antal 
Göran Rönning och Bengt Oldhammer hävdar i skriften ”Tjädern och kalhyggesbruket” att 

tjädern är hotad som en följd av modernt skogsbruk. 

– Minskningen av antalet tjädrar är kraftig. De gamla skogarna som tjädern är beroende av av-

verkas och ersätts av granmonokulturer. Enligt Riksskogstaxeringen har skogens blåbärsproduk-

tion minskat med 20 procent under senare tid och blåbär är tjäderns huvudföda under barmarks-

perioden, säger Rönning. 

Deras skrift baseras bland annat på iakttagelser från ett 30-tal skogsmänniskor, jägare och 

skogsornitologer men också på olika forskningsrapporter. 
Dala-Demokraten 29/9 

Inget uppdrag att kartlägga fåglars utbredning 
”I Arbråområdet har skogsägare fått avverkningsförbud på grund av dokumenterad förekomst 

av lavskrika, dokumentationen har utförts av intresserade ornitologer, att fågeln finns i området 

är det ingen som ifrågasätter. Vad som inte framgår är att lavskrikan även finns utanför Arbrå-

skogarna, men eftersom det inte är dokumenterat så får man där avverka trots lavskrikerevir”, 

skriver Ingvar Bengtsson i en insändare. 

Skogsstyrelsens distriktschef Patrik Karlsson skriver i ett direktsvar att han anser det begripligt 

att det finns funderingar kring lagstiftningen men påpekar också att det är sällan man säger nej 

till en hel avverkning och att avverkning så att en arts utbredningsområde påverkas negativt kan 

vara brott mot artskyddsförordningen. 

”Jag kan hålla med Ingvar Bengtsson om att kunskapen om vart arterna finns till exempel lav-

skrika och tjäder i vårt avlånga land ibland brister. Något uppdrag att göra en sådan kartlägg-

ning har inte Skogsstyrelsen”, skriver han vidare. 
Hela Hälsingland 27/9 

Södras pressmeddelande 2/10 

Varnar för explosivt skogsbruk i sydliga länder 
Reidar Persson, Tankesmedjan Sifi, tar i en krönika upp den ökande skogsodlingen på sydliga 

breddgrader vilket ger snabbt växande råvara åt lokal industri eller för export. Utvecklingen kan 

bli explosiv. 

”Det finns ingen global brist på ved. Den tid när vi kunde sitta som oljeschejker här uppe i Nor-

den och ta hutlöst betalt för våra skogsprodukter är nog över. Konkurrensen i framtiden kommer 

att bli knivskarp. Politiker och makthavare inom skogsindustrin bör nog försöka reflektera över 

detta och vad som kan göras i den grymma verklighet vi lever. Våra egna problem kan förvärras 

och konkurrensen från Syd öka dramatiskt”, skriver han. 
Tidningen Skogen 

  

https://www.dt.se/artikel/dalarna/mora/avverkning-forodande-for-oringvatten-i-mora
https://www.dalademokraten.se/artikel/dalarna/gagnef/efter-riksupprop-och-studier-i-dalarna-tjadern-minskar-och-ar-hotad
https://www.helahalsingland.se/artikel/opinion/insandare/en-myndighet-utan-ansvar
https://www.sodra.com/sv/om-sodra/pressrum/pressmeddelanden/3070911/
https://www.skogen.se/nyheter/nekrolog-over-svenskt-skogsbruk
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Energin 

Vill ha fossilfria transporter 2030 
”Förutsättningarna för att göra transporterna fossilfria finns, men skiljer sig åt beroende på vilka 

behov man har – liksom var i landet man har sin verksamhet. Man kan välja på eldrift från 

batterier eller via vätgas och bränsleceller. Man kan köra på biogas, eller olika typer av bio-

diesel och etanol”, skriver ett antal företrädare för politik och näringsliv i Västernorrland, bland 

dem Magnus Hallberg, vd för Rise Processum, och Tomas Nilsson, vd för Sekab, i en debatt-

artikel där de lanserar en utmaning om enbart fossilfria transporter i Västernorrland till 2030. 

”Genom att anta utmaningen vill vi skicka en signal till beslutsfattare på nationell nivå och 

potentiella investerare att det finns en marknad för förnybara drivmedel och att det är dags att 

satsa och öka tempot. Totalt har över 150 aktörer skrivit under utmaningen och är redo att göra 

sin del i omställningen”, skriver de vidare. 
Örnsköldsviks Allehanda 3/10 

Planer på skogsbiogas i Österund 
Gasum, en av Nordens största producenter av biogas, planerar att öppna en biogasstation i Ös-

tersund lagom till skidskytte-VM i mars. Företaget överväger också att starta biogasproduktion 

med lokala biprodukter från skogsnäringen, bark, spån och grot, som råvara. 

– Ur hållbarhetssynpunkt är det ju bättre att producera lokalt istället för att behöva transportera 

gas upp till regionen, så vi vill helst ha produktion lokalt, säger företagets försäljningschef 

Mikael Antonsson. 
Sveriges Radio Jämtland 29/9 

 

https://www.allehanda.se/artikel/opinion/debatt/enbart-fossilfria-transporter-i-vasternorrland-till-2030-nu-utmanar-vi-resten-av-landet
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=78&artikel=7055337

