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Synligare avverkningar i blöt skog 
Det är mycket vatten i skogarna och därför måste skogsbolagen planera om sina avverkningar 

vilket i sin tur leder till att det tycks som om avverkningarna ökar drastiskt. 

– Så är inte fallet. Virkespriserna är marginellt högre än för ett år sedan, och avverkningstakten 

likaså. Det är snarare så att avverkningarna blir mer synliga. Vi har dock höjt sågtimmerpriserna 

med cirka fyra procent från och med 1 augusti, säger Per-Olov Jemth, virkesområdeschef för 

Mellanskog i Gästrikland. 

– När det gäller gammal skog kan det vara så att bestånden är koncentrerade till vissa områden, 

då kan det se mycket ut lokalt. Men vi har oförändrade avverkningsplaner, säger Lars-Erik 

Wigert, skogschef på Bergvik Skog AB. 
Arbetarbladet 13/8 

Arbetstidskontot in i avtalsrörelsen 
Fackförbundet Pappers vill i de kommande avtalsförhandlingarna ha kortare arbetstid med bibe-

hållen pension medan Industriarbetsgivarna vill skrota arbetstidskontot och lägga alla pengarna 

på pensioner i stället. Facket är dock mån om att behålla möjligheten att efter eget tycke ta ut 

ledig tid, kontanter eller pension från arbetstidskontot, medlemmarna har gett klart besked. 

– Medlemmarna vill ha valfriheten kvar. Och de som väljer ledig tid, har upp till en vecka att ta 

ut efter eget huvud. Inte när arbetsgivaren vill, säger Pappers ordförande Matts Jutterström. 

Industriarbetsgivarnas vice vd Robert Schön noterar att gruvarbetarna bytt arbetstidskontot mot 

mer pension och inom järn- och stål har det varit enbart pension hela tiden. 

– Folk har kunnat stanna kvar på jobbet och sluppit att förtidspensionera sig. Företagen har kun-

nat behålla kompetens. Alla har varit helnöjda, säger Schön. 
Dagens Arbete 19/8 

Ljusare framtid för Västerdalsbanan 
Nu skickar Trafikverket ut positiva signaler för Västerdalsbanan efter åratal av negativa. Fiskar-

heden har försökt skicka gods på banan från stationen i Malung men en terminal i Malungsfors 

är nödvändig på sikt. 

– Nu ska det undersökas om det finns möjlighet att öppna ända upp till Malungsfors och termi-

nalen, säger Kurt Podgorski, kommunalråd i Malung-Sälen. 

Fiskarhedens sågverk, besparingsskogarna i Lima och Transtrand samt Mellanskog är beredda 

att bli delägare med den markägande kommunen som mindre part. 
Dalarnas Tidningar 17/8 

Sveriges Radio Dalanytt 19/8 

Allt mindre självverksamhet 
Skogsägarna ägnar allt mindre tid åt sitt skogsbruk och överlåter det i stället på enligt Skogs-

styrelsens statistik. I samband med stormskador ökar dock självverksamheten. Statistiken 

omfattar fastigheter från 5 000 hektar och nedåt. 
Skogsland 15/8 

 

 

 

http://www.arbetarbladet.se/allmant/gastrikland/mycket-vatten-da-planerar-skogsbolagen-om
http://da.se/2015/08/matchen-om-pensionerna/
http://www.dt.se/dalarna/malung/antligen-positiva-signaler-om-vasterdalsbanan
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=161&artikel=6234854
http://www.lantbruk.com/skog/skogsagarna-koper-avverkningstjansterna
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Skogsnäringen 

Bättre totalt men lägre vinst för Holmens sågverk 
Första halvåret i år gick bättre än fjolårets första sex månader för Holmen enligt delårsrappor-

ten. Träindustrin i Holmen Timber halverade dock sin vinst. 

För koncernen blev rörelseresultatet 831 miljoner kronor vilket är 90 miljoner kronor mer än i 

fjol tack vare sänkta kostnader och ökad kartongförsäljning medan tryckpappersbruken går 

sämre. 

Holmen Timbers rörelseresultat hamnade på 14 miljoner kronor beroende på lägre försäljnings-

priser som dock i någon mån kompenserades av ett bättre valutaläge. Verksamheten levererade 

316 000 kubikmeter sågade trävaror vilket är en procent mer än under fjolårets första halvår. 
NTT/woodnet.se 14/8 

Nordisk Papperstidning/papernet.se 13/8 

ATL 13/8 

Dagens Industri 14/8 

Sveriges Radio Gävleborg 13/8 

Tidningarnas Telegrambyrå 13/8 

Nyhetsbyrån Direkt 13/8 

Holmens pressmeddelande 13/8 

Tidningspapper går med förlust för Holmen Paper 
Holmen Paper gick med 90 miljoner kronor i förlust under det första halvåret i år på grund av 

det sjunkande papperspriset. Sedan i vintras har det fallit med åtta procent. 

– Det är jättemycket, ett sådant fall klarar man bara en gång, säger Henrik Sjölund, vd för 

skogsindustrikoncernen och moderbolaget Holmen. 

Det är främst tidningspapperet som sjunker medan lyxigare papper och bokpapper inte har 

sjunkit lika mycket och därmed klarar sig bruket i Hallstavik lindrigare. 
Norrtelje Tidning 19/8 

Lönsamt att lämna pappersmarknaden 
Kreditvärderingsinstitutet Moody’s hävdar att europeiska pappers- och skogsföretag som har 

minskat sin verksamhet mot den mogna och hårt pressade pappersmarknaden och istället inves-

terat i nya tillväxtområden noterar en ökande lönsamhet under det första halvåret. 

– Företag som Mondi och Metsä vilka har gjort stora investeringar i relaterade områden, som 

specialpapper och pappersförpackningar med högre marginaler och tillväxtutsikter, har gett dem 

möjlighet att överträffa sina konkurrenter som fortfarande har en relativt hög exponering mot 

den mogna europeiska pappersmarknaden, säger analytikern Matthias Volkmer. 
Nyhetsbyrån Six 19/8 

Bättre sågverk men sämre koncernresultat för Vida 
Vidas rörelseresultat för första halvåret 2015 blev 136 miljoner kronor, vilket är aningen mindre 

än motsvarande period ifjol då det blev 143 miljoner kronor. 

Sågverken ökade sitt resultat från 113 till 131 miljoner kronor medan resultaten för träemballa-

ge och bioenergi blev något sämre än för första halvåret i fjol. 
Smålands-Tidningen 18/8 

ATL 14/8 

Smålandsposten 15/8 

Vidas pressmeddelande 13/8 

http://woodnet.se/nyheter/samre-for-sagat-hos-skogsbolag/
http://papernet.se/alla/nyheter/okad-vinst-for-holmen-2/
http://www.atl.nu/skog/upp-t-f-r-holmen-0
http://www.di.se/di/artiklar/2015/8/14/svalt-mottagande-for-pressat-holmen/
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=99&artikel=6231591
http://www.dalademokraten.se/ekonomi/okad-vinst-for-holmen-3
http://www.di.se/artiklar/2015/8/13/samre-an-vantat-for-holmen/
http://holmen.com/sv/Press/Pressmeddelandearkiv/Pressmeddelanden/Pressmeddelanden/holmens-delarsrapport-januari-juninbsp2015-2015-08-13/
http://norrteljetidning.se/nyheter/hallstavik/1.3114635-papperspriset-sanker-holmen
http://bors.affarsvarlden.se/afvbors.sv/site/news/news_article.page?magic=%28cc%20%28id%20urn:newsml:six.se:20150819:SIXN_Ku0UZPu65c:1%29%29
http://www.smt.se/article/lonsamma-sagverk/
http://www.atl.nu/skog/upp-t-f-r-vidas-s-gverk
http://www.smp.se/ekonomi/uppat-for-vidas-sagverk/
https://www.vida.se/sv/vida-koncernen/om-vida/nyheter/fortsatt-god-lonsamhet-for-vida/
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Minskat resultat för Norrskog 
Norrskogs rörelseresultat för första halvåret blev 20 miljoner kronor, för motsvarande period i 

fjol blev resultatet 69 miljoner kronor. En svagare trävarumarknad och lägre marginaler i vir-

kesförsäljningen ligger bakom. De svenska och norska trävarumarknaderna har varit stabila. 

Resten av Europa mer avvaktande. Till kunderna utanför Europa har försäljningen ökat. 
ATL 14/8 

Norrskogs pressmeddelande 15/7 

Fler virkeståg från Östersund 
Green Cargo utökar efter ett nytt avtal med Mondi Dynäs rundvirkestransporterna från Öster-

sund från tre till sju tåg i veckan. 

– Vi är väldigt glada för det här avtalet med Mondi Dynäs och vi ska göra allt för att leva upp 

till kundens förväntningar på oss när det gäller kvalitet och flexibilitet, säger Johan Roswall, 

säljare hos Green Cargo. 
Länstidningen Östersund 19/8 

Green Cargos pressmeddelande 19/8 

Massa- och pappersindustrin 

Ny chef inifrån på Stora Enso Hylte 
Håkan Naij tar steget upp från tjänsten som teknisk chef till vd-posten på Stora Enso i Hylte 

med tillträde den 1 september. Han har arbetat på bruket sedan 1980-talet på olika positioner. 

– Det är en intressant utmaning att få vara med och ta Stora Enso Hylte in i en ny framtid. Vi 

står inför utmaningar men jag hade inte tackat ja till uppdraget om jag inte hade trott att vi kan 

klara av dessa, säger han och poängterar att Hylte kommer att vara ett tidningspappersbruk även 

i framtiden.  

– Sen ska vi jobba för att få ytterligare ben att stå på, det är en lång process som går enligt 

planerna. Men papper är och kommer att vara den huvudsakliga produktionen, säger han. 
Hallandsposten 18/8 

Sveriges Radio Halland 17/8 

Lyckosam omställning i Hylte 
Kenneth Ohlsson lämnar efter tre år vd-posten på Stora Enso i Hylte för motsvarande tjänst på 

bolagets bruk i Skoghall efter en tid med sjunkande efterfrågan på brukets tidningspapper. Två 

av fyra pappersmaskiner har fått ställas. 

– Det handlar inte bara om att stänga maskiner, vi måste strukturera om verksamheten. Det är 

det svåra. Processen att tvingas säga upp folk är också tuff. Vi bygger en livskraftig verksamhet 

och har gjort energieffektivisering. Tittar vi på alla perspektiv var det en lyckosam omställning, 

säger han. 
Hallandsposten 19/8 

Från hylsfabriker till Grycksbo  
Mikael Fejér tar nu över som vd på Arctic Paper Grycksbo efter Anders Nygårds. Fejér 

kommer närmast från amerikanska Sonoco-Alcore som producerar kartonghylsor där han varit 

ansvarig för nio fabriker, varav ett pappersbruk, i Norden och Estland. Den första arbetsupp-

giften blir att ta fram en framtidsstrategi och genomföra det inledda sparprogrammet. Det ska 

dock inte innebära färre jobb. 

– Vi ska börja med att ta fram en vision, det blir ett av mina första uppdrag, säger han och 

poängterar att han vill fortsätta att utveckla de nya AP-Tecprodukter som bruket lanserade för 

ett par år sedan. 
Dalarnas Tidningar 18/8 

Dala-Demokraten 19/8 

Sveriges Radio Dalanytt 18/8 

http://www.atl.nu/skog/l-gre-resultat-f-r-norrskog
http://www.norrskog.se/Nyheter/Norrskog-gor-stabilt-resultat-trots-karvare-marknader/
http://www.ltz.se/jamtland/ostersund/green-cargo-utokar-virkestransporter-fran-ostersund
http://www.greencargo.com/sv/pressrum/pressmeddelanden/#4431
http://hallandsposten.se/nyheter/hylte/1.4225853-hakan-naij-tar-over-som-vd-pa-bruket
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=128&artikel=6233778
http://hallandsposten.se/nyheter/hylte/1.4228081--bruket-har-livskraft-som-ar-imponerande-
http://www.dt.se/dalarna/falun/han-blir-ny-vd-for-grycksbo
http://www.dalademokraten.se/allmant/dalarna/michael-fejer-tilltradde-i-mandags
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=161&artikel=6234652
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Sommarjobbare tror på industrin 
Elin Malmström sommarjobbar på Metsä Board i Husum och tror på en framtid för industrin 

där hon i sommar varit processoperatör och kört maskinerna inifrån fabriken halva skiftet och 

gått rond på fabriken andra halvan. 

– Det känns betydelsefullt att vara en del av processen, det är viktigt att jag sköter mina 

arbetsuppgifter för att vitlutet ska bli så bra som möjligt, säger hon. 
Örnsköldsviks Allehanda 17/8 

Umeå har efterfrågad civilingenjörsutbildning 
Debattören Gunnar Wetterberg har i Expressen uttryckt att Sverige skulle kunna ha världens 

bästa integrerade skogsutbildning i Växjö eller Umeå med verkstadsindustrin som en förebild 

när det gäller samverkan mellan universitet och näringsliv. 

– Det är en beskrivning av vårt program. Det finns ingen liknande utbildning i Sverige, anser 

Tomas Hedlund, programansvarig för Umeå universitets civilingenjörsprogram i bioresurs-

teknik där studenterna läser både biologi och kemi för att utbildningen kunna bidra till att ut-

veckla effektiva metoder för att producera biobaserade produkter och förnybara energikällor. 

Wetterberg hade dock hellre sett att programmet kallats skoglig civilingenjörsutbildning men 

Hedlund påpekar att namnet, som varit diskuterat, är en rak översättning av den engelska be-

teckning som används internationellt. 
Västerbottens-Kuriren 12/8 

Gunnar Wetterbergs debattartikel: Expressen 9/8 

Tusen personer rycker in när Husum blir kartongbruk 
I november ställer Metsä Board i Husum om från pappers- till kartongproduktion och drygt 

1 000 extra personer rycker in för att genomföra konverteringen. Vid årsskiftet ska den första 

kartongen rulla ut sedan dagens två pappersmaskiner bytts ut mot en ny för produktionen av 

falskartong för bland annat läkemedelsförpackningar, papperstallrikar och pappersmuggar. 

Två baracklängor har byggts, två respektive tre våningar höga, för att husera entreprenörernas 

personal med en restaurang som klarar 150 personer per sittning. 
Örnsköldsviks Allehanda 12/8 

Oljeläckage vid pannstart 
Omkring 100 liter lågsvavelhaltig olja läckte natten mot måndagen ut i Byälven från Nordic 

paper i Säffle i samband med ett underhållsstopp. Orsaken var att en panna slocknat och att 

oljan gick fel väg när den skulle startas upp. Nordic Paper har vidtagit alla nödvändiga åtgärder 

och en saneringsfirma var igång på måndagsförmiddagen. 

– Vi drar på för fullt oavsett omfattning. Saneringsarbetet ska vara genomfört på måndagen, 

säger bolagets kommunikatör Marie Stenquist. 
Säffle-Tidningen 17/8 

Sveriges Television Nyheter Värmland 17/8 

Sveriges Radio Värmland 17/8 

Norske Skog går över till mjukpapper i Bruck 
Norske Skog har planer på att konvertera en tidningspappersmaskin i österrikiska Bruck till 

mjukpapper efter en investering på 80 miljoner euro. Det sker i samverkan med den italienska 

konverteraren Roto-cart. 

– Vi går in i på tissuemarknaden genom ett joint venture med en erfaren partner, vilket begrän-

sar marknadsrisken och kapitalförbrukningen, säger koncernchefen Sven Ombudstvedt som 

också meddelar att bolaget tänker investera 150 miljoner norska kronor i en biogasanläggning 

vis Saugbruks i Halden i Norge. 
Nordisk Papperstidning/papernet.se 17/8 

Tyska grossister vill höja papperspriser 
Enligt branschbevakaren Risi försöker flera stora tyska pappersgrossister få igenom en pris-

höjning på såväl bestruket som obestruket finpapper. Antalis höjer priserna på obestruket med 

mellan sju och nio procent från den 1 september medan Papier Union höjer båda kvaliteterna 

med sju procent från samma dag.  
Nyhetsbyrån Six 13/8 

http://www.allehanda.se/angermanland/ornskoldsvik/hon-tror-pa-industrin
http://www.vk.se/plus/1505770/skogsutbildning-kritiseras
http://www.expressen.se/ledare/gunnar-wetterberg/lantbruket-har-manga-sorgebarn/
http://www.allehanda.se/angermanland/ornskoldsvik/extrapersonal-till-tusen
http://nwt.se/saffle/2015/08/17/oljeutslapp-vid-nordic-paper
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/varmland/olja-i-gasthamnen
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/varmland/olja-i-gasthamnen
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=93&artikel=6233851
http://papernet.se/alla/nyheter/norske-skog-gar-in-i-mjukpapper/
http://www.di.se/artiklar/2015/8/13/tyska-pappersgrossister-soker-prishojning/
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Utvecklar kolfiber från lignin 
Lignin från trä kan användas som huvudsaklig kolfiberråvara i plastkompositer. Innventia har 

tillsammans med Södra och sju andra organisationer beviljats 2,6 miljoner euro till ett fyraårigt 

forskningsprojekt inom EU för att få fram kolfiberförstärkt plastkomposit med god prestanda 

och lägre pris än idag. Företagen som är med i projektet ingår i hela värdekedjan, från skogen 

till färdig produkt. 
Packnyheter.se 18/8 

Innventias pressmeddelande 29/6 

Träindustrin 

Södra Wood flyttar verksamheter 
Södra Wood flyttar sin listtillverkning i Våxtorp till Ronneby samt sitt lager i Traryd till Kallin-

ge. Totalt berörs 25 anställda. 

– Södra Wood har sedan affärsområdet bildades hösten 2014 arbetat med att stärka konkurrens-

kraften och öka lönsamheten. En viktig del i detta arbete är att utnyttja ledig kapacitet i egna 

anläggningar, dra nytta av stordriftsfördelar i lagerhanteringen och att koncentrera investeringar 

till färre enheter, säger affärsområdeschef Håkan Svensson. 
Sveriges Television Nyheter Småland 13/8 

Södras pressmeddelande 12/8 

Urspårad port skadade hyvleriarbetare 
En anställd i hyvleriet på Krekula & Lauri Såg i Tärendö spräckte två ryggkotor då han i juli 

fick en nedfallande port över sig. Porten spårade ur de skenor den var monterad i. 

– De är besiktade enligt lag och underhållet är skött enligt lag. Det är svårt att motverka en 

sådan olycka när det är gjort enligt konstens alla regler. Men tyvärr sker olyckor, säger vd 

Gunnar Lauri. 
Norrbottens-Kuriren 13/8 

Bakläxa på markägares miljöskuld 
Länsstyrelsen i Kalmar län river upp ett beslut av miljö- och byggnadsnämnden i Västerviks 

kommun om att fyra fastighetsägare i Blankaholm måste vara med och bekosta en del av 

miljöundersökningarna på ett gammalt sågverksområde. Länsstyrelsens jurist påpekar i 

samband med beslutet att det finns liknande situationer där regeringen sagt att ansvaret ska 

avgöras i mark- och miljödomstolen och nämnden var därmed inte behörig att kräva att 

markägarna skulle betala. 
Västerviks-Tidningen 19/8 

Skogsbruket 

Ny kull igång i Gammelkroppa 
25 nya studenter har installerat sig på Gammelkroppa skogsskola för två års utbildning till 

skogstekniker och anställningsprognosen ser ljus ut, enligt studierektor Peter Stejmar. 

– Ja, det tycker jag. Det finns inget som tyder på att det ska förändras och bli sämre, snarare 

tycker jag tvärtom. Branschen i sig bygger på skog som hela tiden växer, det är en förnybar 

resurs, och så kommer det helt nya nischer, säger han. 
Filipstads Tidning 13/8 

http://www.packnyheter.se/default.asp?id=8289&show=more
http://www.innventia.com/sv/Om-oss/Nyheter/Forskningsprojekt-mojliggor-kolfiber-av-lignin/
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/smaland/sodra-lagger-ner-lager-i-traryd
http://www.sodra.com/sv/Pressrum/Nyheter/Inlagg/Pressmeddelande/Aktuella-nyheter/MBL-information-om-avveckling-av-Vaxtorp-och-lagret-i-Traryd-/
http://www.kuriren.nu/nknyheter/sprackte-ryggkotor-pa-jobbet-8418655.aspx
http://www.vt.se/nyheter/namnden-var-inte-behorig-8427094.aspx
http://nwt.se/filipstad/2015/08/13/fortsatt-stort-intresse-for
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Färre söker jägmästarutbildning 
Allt färre söker jägmästarutbildningen. 2009 sökte 173 studenter i första hand till den femåriga 

utbildningen varav 90 antogs. I år sökte 95, det är ännu ej klart hur många som antas. Även om 

förstahandssökande minskar så ligger det totala antalet oftast på omkring 300 sökande. Antalet 

som fullföljer minskar också, av 82 som började i fjol höst finns nu 75 kvar. 
Skogsland 17/8 

Vill locka fler jägmästarstudenter 
Carolina Berg Rustas och de andra studenterna i årskull 14/19 på jägmästarprogrammet i 

Umeå har nu startat en blogg för att locka fler. 

– I bloggen berättar vi om allt spännande och roligt vi gör i den här utbildningen. Det blir text 

och bilder från olika resor och exkursioner. Vi har trivts jättebra det första året och vill berätta 

om det för andra som kanske inte förstått att det här är en bred utbildning i en framtidsbransch, 

säger, som just börjat andra året på jägmästarutbildningen. 
Skogsland 17/8 

Sveriges Radio Västerbotten 19/8 

Jägmästarstudenternas blogg 

Norsk skogsnäring värnar utbildningen 
Den norska skogsnäringen, genom kontaktgruppen för skogsnäringen i Åsnes och Våler, samlar 

krafter för att stödja landets skogliga gymnasieutbildningar när nu den norska gymnasieskolan 

ses över. På Solør videregående skoles avdelning i Sønsterud har nu 98 elever på naturbruks-

programmen inlett läsåret. Målet är att kvalificera skolan för riksintag. 

– Det är ingen som försöker ta ifrån Stavanger den spetskompetens de har där inom petroleum-

sektorn. Det är lika naturligt att vi behåller fackkompetensen för skog, säger Stora Ensos Norge-

chef Ivar Ødegaard. 
Glåmdalen 18/8 

Forskningsresan i Härjedalen 
Forskningsresan i naturvårdens utmarker gick i år till Härjedalen där områden i Vemdalen, Fu-

näsdalen och Tännäs besöktes av över 50 personer som inventerar flora och fauna i naturskogar 

på sin fritid. 

– Skogsindustrin missköter sig. De hugger ner gamla skogar med stora naturvärden. Det här är 

ett nationellt problem som beror på politiken. Enda sättet att lösa det är en ny skogsvårdslag och 

att dela ut oerhört mycket pengar för inköp av reservat och nationalparker, säger Anders Delin, 

som startade Forskningsresan i naturvårdens utmarker. 
Tidningen Härjedalen 13/8 

Minskande andel gammal skog 
”Skogsnäringen påstår att den areal där det växer gammal skog ökar. Vi som rör oss i land-

skapet ser mest kalhyggen och skogar under 100 års ålder. Skogsträd kan bli flera gånger äldre 

än så. Skogsnäringen grundar sina påståenden på den officiella skogsstatistiken, som visar att 

arealen med skog som har en medelålder över 140 år ökar. Den statistiken beskriver skogen som 

virkesproducent, men är vilseledande inom det område som vi är intresserade av, naturvård i 

skogen”, skriver ett antal naturvårdsaktivister inom Forskningsresan i naturvårdens utmarker i 

en debattartikel där de hävdar att den andel av skogen som i naturvårdsperspektiv är gammal 

minskar dramatiskt. 
Hela Hälsingland 14/8 m.fl. 

Får kritik för avverkad kantzon 
Mellanskog får hård kritik av Skogsstyrelsen för en avverkning vid Hedströmmen utanför 

Skinnskatteberg där skogen höggs ner ända fram till vattendraget kant. 

– Jag skulle påstå att det är mycket ovanligt. Det här är grundkursen i naturhänsyn som alla 

borde klara av som vill jobba professionellt med skogsbruk. Det är något som inte går att 

reparera. Nu gäller det då att man kan skapa en ny kantzon som kan skydda Hedströmmen i 

framtiden, säger skogskonsulent Magnus Lindh på Skogsstyrelsen i Västmanland. 
Sveriges Radio Västmanland 19/8 

http://www.lantbruk.com/lantbruk/sa-manga-vill-ga-pa-slus-utbildningar-i-host
http://www.lantbruk.com/skog/studenternas-blogg-ska-fa-fler-att-bli-jagmastare
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=109&artikel=6235450
http://jagmastare.com/
http://www.glomdalen.no/asnes/nyheter/skog/vil-styrke-sonsterud/s/5-19-93857
http://www.tidningenharjedalen.se/jamtland/harjedalen/inventerar-hotade-skogar
http://www.helahalsingland.se/opinion/insandare/stoppa-avverkningen-av-gammelskog
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=112&artikel=6232471
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Gamla träd lämnas vid avverkning 
Erik Andersson, skogsbonde i Iste, Vallsta, kritiserar företrädarna för gruppen Forskningsresan 

i naturvårdens utmarker som hävdar att träd äldre än 140 år avverkas snabbt. 

”Vilken statistik har gruppen att hänvisa till, eller är det bara tyckande? Skogar som är över 140 

år är i regel avsatta till naturvård, i alla fall i mina hemtrakter (Vallsta). För att hitta sådana sko-

gar får man nog leta sig till inre Norrland på svaga boniteter typ G14-T16 (trädets höjd vid 100 

år). I dag lämnas gamla träd, trädgrupper och död ved vid avverkningar. Dessa träd kommer sen 

att få växa in i de nya skogarna och därmed kommer den biologiska mångfalden att öka allt 

eftersom”, skriver han i en insändare. 
Hela Hälsingland 19/8 

Protesterar mot kortare omloppstid 
Jan Falck, universitetslektor i skogsskötsel vid SLU i Umeå, kritiserar idéerna om sänkt om-

loppstid för slutavverkning och kallar det ansvarslöst. 

– Att låta skogen producera grovt virke med bra kvalité bör även i framtiden vara ett samhälls-

intresse. Med bra råvara har man goda förutsättningar för en växande skogsindustri och nya 

produkter. Jag tycker nog att staten har anledning att slå vakt om tillväxten i äldre skogar och 

här har Skogsstyrelsen ett särskilt ansvar, säger han. 

Sveaskog driver på för lägre slutavverkningar i norr Sverige och i söder argumenterar Södra för 

omloppstider sänkta till 60 eller 55 år. 
Skogsland 14/8 

Långsamt och varsamt skogbruk för storstadsbo 
Anna-Karin Sundh, som bor i Vasastan i Stockholm, ärvde en skogsfastighet på knappt 50 

hektar i Dalarna för tre år sedan som hon förvältar med stor entusiasm. 

Att prova sig fram till rätt inköpare, att göra upp en skogsbruksplan, att leja bort arbete och att 

gå på kurser, som många gånger är gratis, är några råd hon ger till andra storstadsskogsägare. 

– Jag vill inte förstöra naturvärden för kommande generationer, jag känner ansvar för det. Sam-

tidigt behövs det virkesproduktion och när skogen uppnår tillräckligt hög ålder ska den avver-

kas. Men det ska ske långsamt och varsamt utan stress, man får inte bli girig i sitt skogsägande, 

säger hon. 
Skogsland 16/8 

Entreprenörer från Enviken gör rätt bäst 
Två skogsentreprenörer från Enviken, Lindström Skog AB och Christers Skogsmaskiner AB, 

har av Stora Enso Skog bedömts nått det bästa resultatet med bolagets skonsamma arbetssätt 

Rätt Metod som går ut på att fokusera på vägdragningen och dessutom risa vägarna rejält om 

det behövs. 

– Det här gänget har fullt ut anammat Rätt Metod och får toppbetyg i uppföljningen. Jag är 

verkligen imponerad av deras arbete och tycker att de är ett fint föredöme för andra skogsmas-

kinförare. De visar hur ett skonsammare skogsbruk går till i praktiken och därigenom minskar 

risken för körskador i skogen, säger Vegard Haanaes, metodutvecklingsansvarig vid Stora 

Enso Skog. 
Dalarnas Tidningar 18/8 

Avverkning ändrad efter samråd 
Den planerade 17,5 hektar stora avverkningen vid Väckarbodarnas fäbodar kommer att anpassas 

till önskemål som kommit fram vid ett möte mellan Stora Enso Skog, Skogsstyrelsen och 

företrädare för stugägare och naturvårdare i maj. 

Det blir manuell markberedning med hacka i stället för maskinell. Allt ris kommer att lämnas 

för att minska körskadorna så inte bäckvatten grumlas. Dessutom kommer en mekanisk metod 

mot snytbagge att användas på plantorna. Vissa områden med höga naturvärden kommer 

dessutom att sparas. 
Dalarnas Tidningar 19/8 

http://www.helahalsingland.se/opinion/insandare/skogsnaringen-tar-sitt-ansvar
http://www.lantbruk.com/skog/skogsstyrelsen-ar-ansvarslos
http://www.lantbruk.com/skog/cityskogsagare-med-miljofokus
http://www.dt.se/dalarna/falun/skogsforare-fran-enviken-far-toppbetyg
http://www.dt.se/dalarna/gagnef/dags-for-avverkning-vid-vackarbodarnas-fabod
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Kräver utredning av miljöpåverkan från avverkning 
Mark- och miljödomstolen kräver i en dom efter initiativ av Naturvårdsverket att länsstyrelsen i 

Norrbotten prövar miljöpåverkan innan en skogsavverkning på 14 hektar i Natura 2000-området 

Lamburträsk i Arvidsjaur genomförs. Länsstyrelsen ansåg först att prövning inte var nödvändig. 

Markägaren får ingen kompensation för den fördyring som överklagandet innebär. 
Piteå-Tidningen 13/8 

Brandmän eldar skog i Dalarna 
Sits i Sverige AB har genomfört en naturvårdsbränning på 18-20 hektar på några öar i sjön Lo-

gärden öster om Falun. Företaget använder sig enbart av professionella brandmän som personal 

vid sina bränningar. 

– Här i Falun har vi tolv skogsbrandmän från i stort sett hela landet, säger vd Thomas Arons-

son som också är bränningsledare. 
Dala-Demokraten 15/8 

Dalarnas Tidningar 14/8 

Sveriges Radio Dalanytt 14/8 

Helgbränning störde boende 
Naturvårdsbränningen i Logärden öster om Karlsbyheden i Falu kommun avslutades i söndags. 

Enligt planerna skulle den inletts i fredag men fick uppskjutas något på grund av den höga 

fuktigheten. 

– Tyvärr sammanträffade den fina helgen med de förhållanden som möjliggjorde att vi kunde 

genomföra bränningen, säger planeringsledaren Nils Petersson vid Stora Enso Skog som kunde 

notera att boende störts av röken. 
Dalarnas Tidningar 19/8 

Cambiguard nu även från Småland 
Södras plantskola i Falkenberg har hittills varit ensam om att producera granplantor med snyt-

baggeskyddet Cambiguard men nu ska också plantskolan i Tingsryd kunna leverera. Dessutom 

introduceraas skyddet också på tallplantor. 

– Det är en helt giftfri substans som utvidgar sig med plantan och ger en sorts extra bark under 

plantans två första år som skydd mot snytbaggen, säger Södras skogschef Göran Örlander. 
Hallands Nyheter 19/8 

31 procent är en förenklad bild av skogsskyddet 
”Det är tydligt att begreppet skyddad skog och vad som ryms inom det uppfattas och tolkas 

mycket olika i debatten. Bland annat sägs att Skogsstyrelsens siffror visar att runt 31 procent av 

den svenska skogen skyddas idag. Denna uppgift bygger på att de arealer med skogsmark som 

på olika sätt undantas från skogsbruk läggs ihop och kallas för skyddad skog. Genom att göra så 

ger man en förenklad och svårbedömd bild”, skriver Skogsstyrelsens generaldirektör Monika 

Stridsman i ett inlägg i en pågående debatt mellan Sverigedemokraterna och Skydda Skogen. 

”Det viktigaste är de effekter som sammantaget uppnås för den biologiska mångfalden och 

huruvida de fastlagda mål som finns idag nås”, fortsätter hon. 
Vestmanlands Läns Tidning 17/8 m.fl. 

Myt om svenskt naturskydd 
”Anders Forsberg skriver: ’tillväxten är högre än vad som avverkas’. Tack och lov för det, 

även om det kanske mest beror på att så stor andel är ungskog som ännu inte kan avverkas”, 

skriver Thomas Tidholm och Viktor Säfve från Skydda Skogen i ett inlägg i skogsbruksde-

batten med Anders Forsberg (SD). 

”Att Sverige skulle ligga långt framme när det gäller naturskydd är tyvärr en myt. Den av 

skogsbruket hyllade frivilligheten, frånvaron av tillräckliga regler, har spelat ut sin roll. I ett 

samhälle finns lagar. Varför skulle just skogsbruket kunna leva utan? Vi ser ju med önskvärd 

tydlighet att det inte fungerar”, skriver de vidare. 
Trelleborgs Allehanda 13/8 

Tidigare inlägg av Anders Forsberg (SD): Vestmanlands Läns Tidning 27/7 m.fl. 

Thomas Tidholm och Viktor Säfve, Skydda Skogen: Vestmanlands Läns Tidning 30/7 m.fl. 

Anders Forsberg (SD): Vestmanlands Läns Tidning 6/8 

http://www.pt.se/nyheter/miljopaverkan-vid-avverkning-provas-9458781.aspx
http://www.dalademokraten.se/dalarna/falun/kontrollerad-brand-pa-oar
http://www.dt.se/dalarna/falun/naturvardsbranning-i-logarden-1
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=161&artikel=6232083
http://www.dt.se/dalarna/falun/naturvardsbranningen-i-logarden-stor-boende
http://hn.se/nyheter/falkenberg/1.4228688-de-giftfria-plantorna-blir-allt-fler
http://vlt.se/asikt/debatt/1.3111023-sverige-nar-inte-malet-om-skyddade-skogar
http://www.trelleborgsallehanda.se/debatt/sd-har-ingen-skogspolitik/
http://vlt.se/asikt/debatt/1.3083115-skogen-ar-en-omistlig-resurs
http://vlt.se/asikt/debatt/1.3087326-replik-sd-s-skogspolitik-ar-oserios
http://vlt.se/asikt/debatt/1.3096585-sverige-har-gott-om-skyddade-skogar
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Enormt intresse för skogskollo för tjejer 
Besök på Bollsta sågverk, avverkning och gallring hörde till det som sexton flickor i åldrarna 

elva och tolv år fick vara med om under Skogskollo för tjejer i Sollefteå. 

– Intresset har varit enormt. Vi öppnade anmälan vid midnatt och klockan åtta på morgonen 

dagen efter var det fullbokat, säger Caroline Wågberg, samordnare för Skogen i skolan i 

Västernorrland. 
Örnsköldsviks Allehanda 13/8 

Första skogskollot i Dalarna 
Skogen i skolan har för första gången i arrangerat ett skogskollo för flickor i Dalarna där 16 

flickor i åldrarna elva till tretton år deltog i två dagar. 

– Genom att tidigt presentera skogen som en möjlig rekryteringsbas för tjejer och visa att det 

inom skoglig näring finns många yrkeskategorier, som de kan söka sig till i framtiden hoppas vi 

fler tjejer ska söka sig till näringen, säger Kristin Persdotter, samordnare för Skogen i skolan. 
Dala-Demokraten 19/8 

Skogsstyrelsens förluster kritiseras 
Skogsstyrelsen kritiseras av Riksrevisionen för att myndigheten inte klarar de ekonomiska 

målen för den avgiftsbelagda verksamheten. Det har blivit underskott på uppdragen för såväl 

Arbetsförmedlingen och skogsbruket liksom för tjänsteexporten med sammanlagt 37,3 miljoner 

kronor och trenden är att underskotten ökar. Det är bara den ”övriga” verksamheten som ger 

överskott, 14,4 miljoner kronor. 
ATL 12/8 

Regionala beslut ska styra viltförvaltningen 
Naturvårdsverket har på regeringens uppdrag presenterat framtidens strategi för svensk viltför-

valtning med beslut på regional nivå. 

– Jag kan konstatera efter 30 år på det här området så har vi i dag historiskt stora viltstammar. 

Vi kan se att flera arter har utvecklats. Det började med älg på 80–90-talet, sedan rådjur och 

fortsatte med vildsvin för att fortsätta med hjortar och rovdjur, säger Christer Pettersson, 

sakkunnig inom viltförvaltning på Naturvårdsverket. 

– En regionalisering medför att förvaltningen och besluten kommer närmare medborgarna. 

Vilket i sin tur gör att man snabbare kan åtgärda eventuella problem och skador. Då behöver 

man inte ta det hela vägen till Stockholm och tillbaka, säger han vidare. 
Länstidningen Östersund 13/8 

Energin 

Möjligt att finansiera biodrivmedelfabriker 
”Regeringens lagrådsremiss har föreslagit att biodrivmedel, oberoende vilket, skall helt befrias 

från koldioxidskatt. Biometanol och HVO (tallolja) befrias också helt från energiskatt. Allt detta 

kan te sig självklart men resan dit har varit lång. Om förslaget går igenom riksdagen i höst och 

om det blir långsiktigt (15-20 år), då har Sverige stora möjligheter att till år 2030 ha en fossilfri 

fordonsflotta. Beslutet (förslaget) har kommit minst fem till tio år försent men det är ändå 

fortfarande möjligt att nå 2030-målet. Antas förslaget så kommer finansiärer att våga satsa de 

belopp som krävs för att investera i biodrivmedelfabriker”, skriver Gunnar Westlind, Örebro, i 

en debattartikel. 
Nya Wermlands-Tidningen 19/8 

http://www.allehanda.se/angermanland/solleftea/fler-tjejer-ska-lockas-till-skogen
http://www.dalademokraten.se/dalarna/orsa/skogsnaringen-vill-oka-intresset-for-skog-bland-tjejer
http://www.atl.nu/skog/riksrevisionen-kritiserar-skogsstyrelsen
http://www.ltz.se/allmant/jamtland/naturvardsverkets-expert-det-blir-skador-dar-det-ar-for-mycket-vilt
http://nwt.se/asikter/debatt/2015/08/19/ett-paradigmskifte-for-miljon?refresh=true
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Biogasanläggning planeras i Karlshamn 
Network Biogas har planer på att bygga en biogasanläggning i Karlshamn med i första hand 

avfall från jordbruk och industrier i närområdet som råvara för en produktion av tio miljoner 

kubikmeter biogas. Bygget skulle kunna inledas vid årsskiftet för produktion 2017. 

I ett andra steg ska också avverkningsrester från skogsbruket användas och då tiofaldigas kapa-

citeten till 100 miljoner kubikmeter gas per år vilket skulle kunna bli aktuellt 2019. 
Sveriges Television Nyheter Blekinge 13/8 

Doktor på torrefiering efter sju år 
Martin Strandberg från Avesta har ägnat sju år av forskning åt förnybara energikällor, i hans 

fall torrefiering av träflis. Den 10 juni blev han teknologie doktor inom energiteknik. Under 

forskartiden har han också jobbat deltid på företaget Bioendev där han nu blir teknisk chef. 

Torrefiering innebär att man rostar träflis som sedan trycks ihop till svarta eller bruna pellets. 

– Beroende på hur man styr processen får pelletsen olika egenskaper. Olika kvaliteter, kan man 

säga, som man sedan utvinner energi ifrån, säger Martin Strandberg. 
Avesta Tidning 16/8 

Linköping först med HVO-mack 
Linköping får landets första tankstation enbart för fossilfria bränslen då Stångåbuss kommer att 

sälja biodieseln HVO producerad av Neste Oil i Finland. 

– Vi är glada över att vara först ut i Sverige med att erbjuda allmänheten att tanka HVO på vår 

tankstation i Linköping. Vi vill vara banbrytande i branschen och hoppas att många ska göra 

som oss och börja tanka fossilfritt redan idag istället för att vänta på den nya standarden. Vi har 

inte tid att vänta på byråkratin, säger Anett Engelhoffer, platschef på Stångåbuss. 
Östgöta Correspondenten 16/8 

Ökad efterfrågan på HVO 
Fortsatt minskad bensinanvändning leder till minskad efterfrågan på oljeprodukter i Sverige, 

samtidigt som användningen av biobränslen ökar enligt Energimyndighetens senaste prognos. 

Det är framförallt HVO som kommer att öka, dels i ren form men också som inblandning i 

fossil diesel. 
ATL 17/8 

Energimyndighetens pressmeddelande 13/8 

 

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/blekinge/biogas-i-karlshamn-kan-ge-300-nya-jobb
http://avestatidning.com/narakara/1.3111224-martins-forskning-ska-hjalpa-miljon
http://corren.se/nyheter/linkoping/fossilfritt-pa-ny-tankstation-8452479.aspx
http://www.atl.nu/teknik/biodiesel-sp-s-ka-i-ny-prognos
https://www.energimyndigheten.se/Press/Nyheter/Minskad-oljeanvandning-och-okad-biobransleanvandning-de-kommande-aren/

