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VÄGSKÄL
Projektet ”Växtkraft!” har gett personer  

i utanförskap en väg in i samhället. 
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i närmar oss slutet av ett hän-
delserikt år som präglats av 
medvind i skogen. 
 Industrin har annonserat 
investeringar och utbyggnation, 

och allt fler får upp ögonen för skogens 
viktiga roll i klimatarbetet – såväl under till-
växtfasen som när den brukas och omvand-
las till produkter som kan ersätta fossila, 
energikrävande material.
 För oss på Sveaskog har 2016 varit speciellt. 
 På årsstämman i april beslutades om 
utdelning av 800 miljoner kronor till svenska 
folket – ett värdefullt bidrag till samhälls-
bygge och välstånd i hela landet. Det är 
något att vara stolt över!
 Vi har även engagerat oss inom ett om-
råde där vi inte verkat förut genom integra-
tionsprojektet Växtkraft!. Sedan den 1 april 
har Sveaskog tagit emot 35 praktikanter 
och 72 sommarjobbande ungdomar i syfte 
att bryta utanförskap och erbjuda en väg in 
i det svenska samhället. Jag vill ge en stor 
eloge till alla medarbetare och entreprenö-
rer som gjort det möjligt.
 I vår framgång har också våra kunder en 
viktig del. Därför var det glädjande att ta 
del av höstens kundundersökning. Resul-
tatet ligger stabilt på en mycket hög nivå, 
och främst är det vår leveranskvalitet som 
lyfts fram. Det visar att det finns ett stort 
ömsesidigt förtroende mellan oss. Jag ser 
fram emot att utvecklas vidare tillsammans 
under 2017.
 Nu står julen för dörren och det råder full 
aktivitet på många håll, inte minst i våra 
kommuner som ligger i startgroparna för att 
bygga bo åt unga och nyanlända. Syssel-
sättning är en viktig faktor för integration. 
Eget boende en annan. Vi står inför en stor 
utmaning, men också en unik möjlighet att 
skapa ett nytt och hållbarare samhälle där 
en högre andel av bostadsbeståndet utgörs 
av klimatsmarta hus byggda i trä. Den som 
väljer trä bygger kostnadseffektivt, snabbt 
och utan att öka byggsektorns negativa mil-
jöbelastning. Dessutom genereras arbets-
tillfällen, många av dem på landsbygden. Så 
skapas växtkraft. För generationer.

Framtid i trä
Per-Olof Wedin, vd Sveaskog
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– en symbol för ett 
ansvarsfullt skogsbruk. 
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annat byggmaterial, 
möbler och grillkol.
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Projektet Unga spekulerar är 
ett återkommande arrange-
mang och en del av satsningen 

Skogens år hos vetenskapscentru-
met Universeum i Göteborg. I sam-
band med satsningen, som pågår 
2016–2020, riktar man nu in sig på 
temat Framtidens skog. Tanken är 
att elever i årskurs 5–8 ska få ge sin 
syn på hur vi ska använda skogen 
i framtiden och vilka hållbara pro-
dukter vi kan få ut. 

– Det jag hoppas på är nya sätt 
att tänka kring skogen baserat 

på hur ungdomarna ser på den, 
och infallsvinklar som vi själva 
kanske inte tänker på. Sedan vill 
vi ju sprida kunskap om skogen 
och skogsbruket, illustrera alla de 
värden som skogen genererar och få 
fler ungdomar att vidareutbilda sig 
inom skogliga yrken, säger Jessica 
Nordin, affärsutvecklare för ekosys-
temtjänster på Sveaskog, som sitter 
med i projektets styrgrupp.

Projektet Unga spekulerar kom-
mer att genomföras under två år 
med start 2017. Ungefär 500 elever 
från 20 klasser kommer varje år 
att delta i projektet. Utöver Unga 
spekulerar kommer man också 
att hålla olika föreläsningsserier i 
ämnet och genomföra ett skolpro-
gram för ungdomar där lärare har 
möjlighet att fortbilda sig. 

Sedan 2010 har Sveaskogs af-
färsområde Svenska Skogsplantor 
minskat sina koldioxidutsläpp med 
70 procent vid uppvärmning av 
växthusen. Det lyckade resultatet 
beror både på nya typer av bräns-
len och smarta odlingsmetoder. 
Bland annat har oljepannor bytts ut 
mot biobränslecentraler, och nu ska 
man testa att elda med RME – som 
ska göra uppvärmningen i pannan 
helt koldioxidneutral. Även odlings-
tekniken har effektiviserats för att 
minska bränsleförbrukningen. 
 – Engagemanget är oerhört 
starkt i hela organisationen och det 
är nog det som är största anled-
ningen till att vi lyckats så bra med 
vårt miljöarbete, säger Carin Espes, 
inköps- och kvalitetsansvarig på 
Svenska Skogsplantor.

Förlängd söktid för 
Domäns hjälpfond

I Sveaskog finns Domäns hjälp-
fond där ekonomiskt behövande 
har möjlighet att söka stöd. Nu 
förlängs ansökningstiden för detta 
år till den 28 februari 2017. Bidragen 
delas i första hand ut till Sveaskogs 
anställda, före detta anställda och 
efterlevande till dessa som behöver 
stöd för att klara av sina omkost-
nader. Det kan vara hälsoproblem, 
låg pension eller om man drabbats 
fysiskt eller psykiskt på grund av 
en olycka. 
    Den sökande måste lämna kopia 
av inkomstdeklaration både för 
sig själv och make/maka/sambo. 
I förekommande fall bifogas även 
intyg för aktuellt behov. 
    Ansökan skickas till: Stiftelsen 
Domäns Hjälpfond c/o Sveaskog 
AB, Annika Cannehag, 105  22 
Stockholm eller via e-post till  
annika.cannehag@sveaskog.se.

Aktuellt

Unga tolkar 
framtidens skog

”Det jag hoppas på 
är nya sätt att tänka 
kring skogen.”

Succé för SSP:s 
miljöarbete
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Aktuellt

1

Illusion av lyxmode
En kollektion med exklusiva renäs-

sansdräkter visas i en utställning 
på Livrustkammaren i Stockholm. 

Pärlor och ädelstenar smyckar skimran-
de sammet, lent siden och krispig spets. 

Men allt är en illusion. Kollektionen 
är nämligen gjord av papper av den bel-
giska konstnären Isabelle de Borchgra-
ve, som arbetat med papper i 25 år. 

Målningar av familjen Medici, som 
styrde Florens 1434–1737, är inspira-
tionen bakom de 28 verken där allt, 
från håruppsättningar till skor, är av 
papper. 

”Renässansmode i papper. Familjen 
Medici utanför ramen” visas för första 
gången i Norden, och är en av fyra pap-
persutställningar som Isabelle de Borch-
grave turnerar med runt om i världen. 
Utställningen visas på Livrustkammaren 
fram till den 19 mars 2017. 

—
”JAG SKULLE HELLRE SE ATT 
FLER AKTÖRER UTNYTTJAR 
TRÄETS ESTETISKA MÖJLIG-

HETER FULLT UT.”
      

Urban trävägg för 
biologisk mångfaldRoberto Crocetti, 

professor vid Lunds 
tekniska högskola inför 

ett träbyggseminarium i 
Göteborg den 18 oktober. 

4 miljoner ton wellpapp- 
material producerades i Europa 
under första halvåret 2016, en 
produktionstillväxt med nästan 
två procent jämfört med sam-
ma period förra året. 

En möbel som skapar trivsel för 
människor, växter och insekter i 
urban miljö blev vinnarkonceptet 
i studenttävlingen Alla ska få bo. 
Bakom designen står arkitekt-
studenten Ludvig von Hofsten.  
”Hangout Habitat” är uppbyggd 
av träreglar som ska fungera som 
en vertikal trädgård med plats 
för både människor och insekter. 
Väggen ska uppföras på KTH:s 
campus och vinnaren belönas med 
20 000 kronor. 
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Aktuellt

I september presenterades senaste 
resultatet av kundenkäten Nöjd 
Kund Index, NKI, som Sveaskog 

låter göra vartannat år. Med hjälp 
av CMA Research undersöks bland 
annat leveranskvalitet, kompetens, 
affärsmässighet och kundrelation 
vilket ska ge en bild av hur kun-
derna uppfattar Sveaskog som 
affärspartner. Årets resultat visar 
att Sveaskog är bra på att infria 
kundernas förväntningar.

– Vårt sammanfattande index 
är 70 av 100, vilket är ett stabilt 
resultat i nivå med undersökningen 
från 2014, säger Anders Dahlqvist, 
marknadskoordinator på Sveaskog.  

– Högst betyg fick vi inom 
leveranskvalitet, vilket är viktigt 
eftersom en stor del av organisatio-

nen, från avverkning till logistik och 
leverans, innefattas i det. 

Ett inslag som fått större utrym-
me än tidigare är hållbarhet. Frågan 
står högt upp på kundernas agenda 
och de tycker att det är väldigt 
viktigt att Sveaskog driver frågan, 
vare sig det gäller klimatpåverkan, 
biologisk mångfald eller socialt 
ansvarstagande. 

– Hållbart skogsbruk blir en 
allt viktigare fråga på marknaden, 
i Europa men också i andra delar 
av världen. Därför är det viktigt för 
vår legitimitet att vi har en hållbar 
verksamhet. Det efterfrågas av 
våra kunder och ägare, men också 
allmänheten tycker nog att det är 
viktigt att vi arbetar med dessa 
frågor, säger Anders Dahlqvist. 

Hållbarhet allt viktigare 
fråga för kunderna

356 miljoner till  
hållbart skogsbruk

Skogsforsk och Formas har 
tecknat avtal om ett nytt rampro-
gram som innebär att Skogsforsk 
får fortsatt stöd till forskning för ett 
hållbart skogsbruk. Avtalet gäller 
för åren 2017-2020 och ger 356 
miljoner kronor. I likhet med det 
nuvarande avtalet ska Skogsforsk 
även framöver hålla hög veten-
skaplig kvalitet och god förståelse 
för skogsbrukets behov för att sä-
kerställa snabb tillämpning av nya 
resultat. Det nya avtalet innebär en 
ökad satsning på forskning kring 
skogens nytta för ett hållbart sam-
hälle. Ramprogrammet finansieras 
av skogsbruket och staten genom 
forskningsrådet Formas.

11,3
Bioekonomin stod för 11,3 procent 
av Sveriges totala omsättning 2014. 
Skogen anses vara den viktigaste 
naturresursen för bioekonomin i 
Sverige. Källa: Skogsaktuellt

Landsbygdsminister Sven-Erik 
Bucht om regeringens beslut att 
ändra fjälljaktreglerna som ger 
förtur till jägare bosatta i Sverige. 

Vårt beslut om 
att göra det 

möjligt att gynna 
jägare som är bosat-
ta i Sverige kommer 
att minska 
det höga 
trycket på 
småvilt-
stammarna 
i fjällen.”
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FTG Cranes AB
Industrigatan 1, 668 40 Bäckefors 

Tfn: 0521-26 26 30. Fax: 0521-26 26 39 
E-mail: info@ftgforest.com

www.ftgforest.com

Mohedas skogsvagnar är konstruerade för hårt arbete i våra nordiska 
skogar. Vi har ekipage både för dig som arbetar heltid i skogen och 
för dig som ger dig ut några veckor per säsong. Vagnarna tål tuffa tag 
och tung last, och de kraftfulla kranarna med sin långa räckvidd gör 
arbetet i skogen effektivt och lönsamt. 
En skogsvagn från Moheda har högt andrahandsvärde - ett gott betyg 
om något.
Se hela modellprogrammet på www.mohedasystem.se

Byggd för hårda tag i skogen.    



A logger’s best friend 
www.ponsse.com

PONSSE AB
Lisjövägen 40, Västsura 
735 91 Surahammar 
Tel: 0220 399 00 

Nu finns 
PONSSE 

ACTIVEFRAME 
även för skördaren 
PONSSE Ergo 8w!

PRODUKTIVITET  
PÅ NY NIVÅ

PONSSE ACTIVEFRAME

PONSSE ACTIVEFRAME ÄR ETT HYTTFJÄDRINGSSYSTEM som fördelar eventuella ojämnheter 
i terrängen så att hytten alltid hålls horisontell. Det gör arbetet med kranen ef-
fektivare och innebär även att föraren kan arbeta i högre hastigheter.

ACTIVEFRAME HAR EN ENKEL OCH FUNKTIONELL KONSTRUKTION som effektivt eliminerar 
eventuella sidorörelser som inverkar på föraren, så att arbetet blir komfortabelt 
och kroppen utsätts för mycket mindre påfrestningar.

ActiveFrame finns för skotarna PONSSE Buffalo, Elephant och ElephantKing och 
skördaren PONSSE Ergo.

Plog på köpet 
spara 6.995:- 

180 cm plogblad inkl. centrummonterat fäste. 
Gäller t.o.m. 31/12 2016, eller så långt lagret räcker. 
Monteringskostnad tillkommer.   

  
U FORCE 550 / U FORCE 550 EFI EPS
• 495 cc. 4-takt, 1 cylinder, vattenkyld  • 4 ventiler/cyl.  SOHC, EFI
• Maxeffekt 29 kW/ 40 HK  • 4WD med elektronisk diffspärr 
• Lågväxel för maximal dragkraft  • Hydrauliska skivbromsar 
• Gasstötdämpare  • Vinsch & dragkula ingår 

• EPS (servostyrning) +7.000:-
Från  75.920 :                   exkl. moms 
            (94.900 :- inkl. moms) 

-

SVERIGES STÖRSTA ATV MÄRKE
Hitta din närmaste återförsäljare på www.cfmoto.se



ETT BRA GALLRINGSRESULTAT 
UPPNÅS MED RÄTT URVAL AV TRÄD
Närheten gör att du lätt kan avgöra 
vilka träd som ska vara kvar.1 2 3

EN JÄMN OCH VÄL GALLRAD SKOG = 
HÖGPRODUCERANDE SKOG
Stickvägsnätet kan varieras för att gynna 
virkesproduktionen och stickvägsavstånd kan 
anpassas efter förutsättningarna i skogen.

FRISKA OCH HELA TRÄD 
PRODUCERAR MER
Kvarvarande träd lämnas oskadade 
när man använder en maskin 
anpassad för klen gallring.

SKOGSÄGARE!
VARFÖR BEHÖVER DU UTFÖRA DIN GALLRING MED SKOGSMASKINER FRÅN SAMPO ROSENLEW?
SKOGSÄGARE!
VARFÖR BEHÖVER DU UTFÖRA DIN GALLRING MED SKOGSMASKINER FRÅN SAMPO ROSENLEW?

Mer info lämnas av Mikael Ingemarsson 070-348 05 02 och Micke Bohm 070-570 56 95

Skördaren i annonsen vägen endast 9 tonSkördaren i annonsen vägen endast 9 ton

BAND OCH KEDJOR 
FÖR SVENSK VINTER!

CLARK TERRA 
SUVERÄNT 
SKONSAMT 
GREPP! 

MULTISTUD 
MER GREPP OCH 
LÄNGRE LIVSLÄNGD!

Kvalitetskedjor från Gunnebo sedan 1930 | www.nordchain.se
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Från massproducent till storkonsument på bara 
några år – det fordom så fattiga Kina har genomgått 
en metamorfos, och svensk träindustri har anled-
ning att se på Kina med nya ögon. I det nya Kina är 
svenskt barrträ exklusivt och supertrendigt.

Christina Liljestrand  

Omvärld

KinaUtblick:
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E
tiketten Made in China tryckt 
på massproducerade lågprispro-
dukter – det har kanske varit 
svenskens vanligaste berörings-
punkt med landet Kina under de 
senaste decennierna. Ännu läng-
re tillbaka i tiden rörde Sveriges 

handel med Kina varor som kryddor, siden 
och porslin transporterade på världsomseg-
lande lastfartyg. Men det land som Napoleon 
en gång beskrev som en slumrande jätte har 
nu vaknat. Kina har lyckats fyrdubbla sin bnp 
på ett kvartssekel, och den unga medelkine-
sen har aptit på västerländsk livsstil. 
 Sverige har sett den nya Kinamarknadens 
möjligheter, där konsumtionen ökar i rasande 
takt, och även barrträexporten till Kina ökar 
stadigt. 2011 överskred den för första gången 
100  000 kubikmeter, 2015 var den uppe i 
530  000 kubikmeter, och i år beräknas den nå 
cirka 800  000 kubikmeter. Dessutom har man 
i Kina beslutat att kraftfullt öka träbygg-
nationen samtidigt som man ska införa 
stopp för avverkning av de egna na-
turskogarna, bland annat på grund av 
illegala avverkningar. Det bedöms öka 
importbehovet ytterligare – kraftfullt. 

– Kina är en väldig marknad med en 
enorm potential, bekräftar Henrik Bertilsson, 
Setras försäljningschef för Asien och nya 

marknader, som lagt stort fokus på Kina de 
senaste åren och mångdubblat sin export hit. 

– Många av våra kunder har haft en fan-
tastisk utveckling och köper stora volymer. 
Den snabba utvecklingen har inneburit en del 
växtvärk för oss, men idag har vi ett fullt funge-
rande organisatoriskt upplägg.

2011 öppnade Setra ett försäljningskontor  
i Guangzhou, även känt som Kanton, i södra 
Kina, och i dagarna har Henrik Bertilsson be-
sökt det för att sammanträffa med en stor och 
viktig kund. Sampo Furniture, grundat 2001, 
omsätter 1,5 miljarder kronor, har 1 200 
anställda och tillverkar och säljer barnmöbler. 
I barnbegränsningens Kina är barnmöbler 
något den köpstarka medelklassen gärna 
lägger lite extra på. Idag har landets barnbe-
gränsningspolicy ändrats från ett barn till två, 
vilket man tror kommer att öka efterfrågan 
ytterligare de kommande 3–5 åren. Sampo 

Furniture räknar med att nästa år öka anta-
let butiker från 670 till 800. 

– När kineserna väljer barnmöbler 
är miljöaspekten nummer ett, berättar 
Henrik Bertilsson. De är medvetna om 

miljön och jobbar hårt för att förbättra 
den. Man omger därför gärna sitt barn med 

trä. Dessutom anses trä som ett exklusivt 
material i Kina.

—
Kommunikationen 
mellan kineser och 
svenskar fungerar 

alldeles utmärkt tack 
vare gemensamma 

affärskulturer.
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Peter Song på Sampo Furniture uppskattar 
samarbetet med Setra. 

– Svenskarna är mycket professionella och 
pålitliga! är hans spontana svar när frågan om 
det affärsmässiga samarbetet kommer upp. 
De har hög och jämn kvalitet på sina produk-
ter och vi matchar varandra i storleken på 
volymerna.

Inte minst uppskattar kineserna svensk-
arnas pålitlighet när det gäller att leverera. 
Tillverkningsindustrin är beroende av säkra 
varusändningar, och hos de konkurrerande 
ryssarna är det en svaghet. Deras kvalitet är 
hög och de drar fördel av den ryska rubelns 
devalvering genom bra priser, men de saknar 
svenskarnas struktur och leveranssäkerhet. 

På Setras kontor i Guangzhou arbetar tre 
kinesiskor – det är nödvändigt, för bland 
kineser är det ofta lite kärvt med engelskan. 
Men man är överens om att kommunikatio-
nen mellan svenskar och kineser annars går 
ganska smärtfritt. Affärskulturerna är relativt 
lika, man pratar i mångt och mycket ”samma 
språk” och är inte så formell.

– Vi hoppas kunna fortsätta att öka voly-
merna i framtiden, säger Peter Song på Sampo 
Furniture. Vår strävan är också att hitta allt fler 
specialsågade produkter som passar oss exakt.

Från att ha varit ett utpräglat produktions-

land har Kina gått till att vara 
ett rätt välmående land där det 
är relativt dyrt att producera. 
Sampo Furniture exporterar 
därför inte i någon större 
omfattning, men den inhem-
ska marknaden har växt. De 
svenska trävaror som säljs till 
möbeltillverkare som Sampo 
stannar till 70–80 procent 
inom Kina. 

Kineserna är framförallt 
intresserade av gran, men även försäljningen 
av furu ökar och de svenska företagen arbetar 
aktivt för att öka den ytterligare. Hittills har 
svenskarna hållit sig till de södra, kustnära 
områdena där transportkostnaderna är till 
fördel gentemot de konkurrerande ryssarna, 
som har goda järnvägsförbindelser med de 
östra delarna. Henrik Bertilsson hoppas att 
man snart ska kunna utvidga sitt revir.

– Det sägs att Kina bromsar in lite, men vi 
ser en fortsatt stabil och bra marknad. Jäm-
fört med övriga världen är den fortfarande 
mycket stor.

Och om nu Kina inför stopp för avverk-
ning av sina naturskogar, så att importbeho-
vet ökar med 40 miljoner kubikmeter per år? 

– Gärna för mig, säger Henrik och ler, det  
är inget som jag skulle invända emot.

—
”INTE MINST 
UPPSKATTAR 
KINESERNA 
SVENSKARNAS 
PÅLITLIGHET.” 

—
Kina har blivit ett 

välmående land där 
det har blivit relativt 

dyrt att producera.
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SVENSKT TRÄ
Det jobbas hårt för att lyfta fram svenska 
trävaror i Kina. Ett exempel är mässan Inter-
national Furniture Manufacturing & Supply 
Fair (IFFC) som hölls i Chengdu i juli i år. Där 
visade Svenskt trä designade möbler i svensk 
furu framtagna av tio kinesiska topprodu-
center av möbler, för att ge inspirerande 
exempel på användning av svenskt trä, och 
de deltagande medlemsföretagen kunde 
möta sina kunder.
 – Design är vid sidan om hållbar-
hetsaspekten en viktig markör för 
att lyfta imagen för svenska trä-
varor, förklarar Mikael Eliasson, 
direktör på Svenskt trä. 

 Chengdu, där mässan hölls, är med sina 
tio miljoner invånare Kinas fjärde största 
stad och huvudstad i Sichuanprovinsen. Sta-
den växer mycket snabbt och ligger i ett av 
Kinas främsta områden för möbeltillverkning 
och möbeldistribution. 
 – Vår monter väckte stor nyfikenhet, fort-
sätter Mikael Eliasson. Tropiska träslag blir 
dyrare och vi kan garantera att vår råvara 
kommer från hållbart skötta skogar. Fabri-
kanterna vill också undvika illegalt avverkat 
trä. Förutom att vi säljer en tillförlitlig råvara 
har svenskarna ett gott renommé som pålit-
liga affärspartner, och transportkostnader-
na till Kina är attraktiva.
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Marknad

—
1. Designern Zhang Junjie är en av många som  
integrerar Kinas kultur i möbler av svensk furu.

2. Bord inspirerat av svenska sjöar och tjärnar.

3. En traditionell kinesisk kulram i ny tappning.

4. Tebord som framhäver den målade furuns 
skönhet.

1

2

3

4 2

SKOGSNÄRINGEN 
I SIFFROR:

procent ökade den 
svenska exporten av 
sågade och hyvlade 
barrträvaror till 
Europa januari–juli 
2016, jämfört med 
förra året.
Källa: Skogsindustrierna

4
EXPORT

SKOGSMARK

kronor sjönk 
genomsnittspriset 
för skogsmark per 
skogskubikmeter 
med i landet under 
första halvåret 2016, 
jämfört med 2015. 
Priset sjönk till 387 
kronor per skogsku-
bikmeter.
Källa: Skogsaktuellt

procent mer kubik-
meter trä bedöms 
sågverken leverera 
på hemmamarkna-
den under 2016, vil-
ket blir nytt rekord.
Källa: Skogsindustrierna

20
BYGGTRÄ
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Marknad

Förr var en trappa en konstruktion för förflyttning mellan två våning-
ar. Idag, i tv-snickarnas tidevarv, satsas mer och mer på trappan som 
inredningsdetalj. Drömtrappor i Norsjö, Sveriges största tillverkare av 

trätrappor, har extra medvind tack vare den nya trenden.

DRÖMTRAPPAN
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Några som hittat sin nisch på 
den ökande marknaden för 
trappor är Stenvalls Trä. Varje 
år exporterar de 15 000 ku-
bikmeter hyvlade trävaror till 
Storbritannien, där de bland 
annat blir spjälor i trappräcken.

Storbritannien är en stor förbrukare 
av svenska trävaror.
 – Det är vårt största exportland, 
bekräftar Mikael Hjort, marknads-
chef på Stenvalls Trä. Hos engelska 
kunder står nordsvensk fura i topp, 
och man uppskattar att det är ett 
förnyelsebart material. Vi har handlat 
med trapprodukter i över femton år, 
och det blir mer och mer. 
 Affärsidén är att styra råvaruflö-
det och förädla virke till produkter 
färdigt anpassade till köparen. Från 
sågverken i Norrbotten transporteras 
varorna med tåg ner till Göteborg 
och därifrån med båt till England – 
ett upplägg som fått beröm för sin 
miljöhänsyn. I England tar kunderna 
över och svarvar produkterna till 
”spindles”, det vill säga de spjälor 
som sitter i trappräcken mellan över- 
och underliggaren. Sedan säljs de vi-
dare till byggvaruhandeln eller direkt 
till byggare och entreprenörer.
 – Svarvade trappräcken är av 
tradition jättestort i England, säger 
Mikael Hjort. Ju finare trappkon-
struktioner, desto bättre. Man kostar 
på dem, ofta till den grad att man 
vill ha spjälor även på väggsidan, 
medan vi i Sverige mest bryr oss om 
skyddsfunktionen. 
 En finess hos produkterna från 
Stenvalls Trä är att de till stor del 
sågas och hyvlas av klentimmer. 
Mycket klentimmer blir också 
fönster, dörrar och in- och utvändiga 
golvpaneler på svenska och engelska 
marknaden.

Designen i fokus
vid exportD

römtrappor är ett företag 
som vuxit genom att man 
varit stark på hemma-
marknaden, men också 
vågat ta steget ut på den 

internationella marknaden.  
Drömtrappors vd Johan Jonsson 
beskriver familjeföretagets 
födelse i Västerbottens 
inland för drygt 90 år sedan 
och hur företaget hela 
tiden varit specialiserat på 
just trappor. Idag betraktar 
man Norden med Sverige, Norge 
och Danmark som sin hemmamark-
nad, men då och då har man också 
enstaka projekt i Storbritannien och 
Tyskland.

Grundarfamiljen Persson månade 
om att företaget skulle gynna bygden 
och sålde därför ut 48 procent av 
aktierna till sin personal. Det var ett 
mycket framgångsrikt kon-
cept under många år, men 
under 2000-talets finans-
kris behövde man någon 
som höll fastare i rodret. 
Lösningen blev försäljning 
till en annan ägarfamilj 
med resultatet att persona-
len nu äger 25 procent.

– Engagemanget i byg-
den är viktigt, resonerar 
Johan Jonsson, men ska vi 
finnas kvar måste vi vara 
både duktiga och effek-
tiva i den internationella 
konkurrensen.

Och jodå, det går bättre 
och bättre för Dröm-
trappor, medger han. Nu 
etablerar man en egen 
verksamhet i Stockholm 
och sedan en tid också i 

Norge. För att kunna stå för instal-
lation av trapporna krävs att man 
är närvarande lokalt, på plats, och 
Drömtrappor står oftast också för 
den biten, i egen regi eller genom 
underleverantörer. Men tillverkningen 
finns hemma i Norsjö. Fabriken här 

har tvåskift och cirka 125 anställda, 
vilket gör företaget till den största 
privata arbetsgivaren i lilla Norsjö 
och ett av de tre största snickeri-
företagen i Västerbotten. 
– Vår fabrik är dimensionerad ef-

ter ganska stora volymer, vilket med-
ger att vi kan leverera stora mängder 
när konjunkturen går upp. Att vi 
genom tillgång på medel, råvara och 
bra säljkanaler kan hantera tillväxt på 
ett bra sätt gör oss konkurrenskrafti-
ga, säger Johan Jonsson.

Drömtrappor köper hälften av sin 
råvara från lokala leverantörer, som 

Setra i Malå och Martins-
sons trä i Bygdsiljum, ”så 
nära som möjligt”. 

– Det ligger en sanning i 
uttrycket norrländsk kärn-
fura, den har verkligen 
fin kvalitet, menar Johan 
Jonsson. Furu är den störs-
ta beståndsdelen i trappor-
na. När det gäller detaljer 
efterfrågas träslag som 
ek, ask, valnöt, körsbär, 
douglasgran och mahogny 
i fallande skala, men dessa 
måste importeras. 

Han ser trenden att 
fler uppskattar kvalitativa 
träprodukter och naturliga 
ytor. Det finns en miljöas-
pekt i det – att man känner 
till ursprunget och att 
alternativet är hållbart.

TRAPPOR AV TRÄ
I och med byggboomen 
i Sverige ökar också 
efterfrågan på trappor. 
En trappa är en komplex 
produkt och sällan 
serietillverkad. Husfabri-
kanterna, som levererar 
de flesta trapporna, 
erbjuder allt fler tillval 
när det gäller design 
och material. Fler och 
fler köper exklusivare 
trappor, inte sällan för 
priser mellan 70 000 och 
100 000 kronor. 
 – Standarddesignen 
är vitlaserad furu, men 
vitmålad är ett populärt 
alternativ, liksom ek, 
berättar Ola Nordkvist 
som säljer trappor åt 
Fiskarhedenvillan. 
   I Norge är allmogetra-
ditionen starkare, men 
den mattas av också där. 

Marknad

—
”ENGAGEMANGET 
I BYGDEN ÄR VIKTIGT”
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Kan skogen vara en väg in i det svenska samhället? Genom  
projektet ”Växtkraft!” hoppas Sveaskog på att bryta utanförskapet  

– och få fler att öppna ögonen för skogen som arbetsplats.

GENOM
 SKOGEN M

OT SAM
HÄLL

ET

Emmy Lundström  
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et är dags att ta en paus från röjningen. I en 
rastkoja i skogen, några mil utanför Laxå i 
Örebro län, dukas det fram hemlagade bullar 
och kaffe. 

– Jag tycker om att jobba i skogen. Det 
är bra för både kroppen och huvudet, säger 
Yemane Gebrekidan, som har slagit sig ner för 
en stunds vila. 

Han är en av 35 personer runtom i Sverige 
som har haft praktik på Sveaskog under året 
och under tre månader fått lära sig om skogs-
bruk och vilka utbildnings- och karriärsvägar 
som finns där. Tillsammans med Dawit Kesete 
har han nu, tack vare praktiken, fått ett så 
kallat instegsjobb på Finnerödja skogstjänst 
i Laxå. Anställningen är delvis finansierad av 

Arbetsförmedlingen och både Yemane och 
Dawit jobbar nu tillsammans med skogsröj-
ning. De kommer från Eritrea och har bott i 
Sverige i tre år.

– I Eritrea jobbade jag som bonde men 
flydde till Sverige när jag blev inkallad till 
militären, berättar Dawit Kesete. 

Dawit och Yemane är inte ensamma. Varje 
månad lämnar tusentals eritreaner landet för 
att fly undan religiöst och politisk förtryck. 
Många flyr just för att undvika landets obe-
gränsade militärtjänst som av FN har beskri-
vits som en modern form av slaveri. 

Väl i Sverige har de båda studerat på SFI, 
Svenska för invandrare, och sökt praktik och 
jobb via Arbetsförmedlingen tills de fick chan-
sen att praktisera hos Sveaskog. 

Projektet ”Växtkraft!” ska fungera som en 
brygga in i samhället och ut på arbetsmark-
naden för människor i utanförskap, såväl 
svenskar som nyanlända. Projektet har under 
2016 sysselsatt 35 praktikanter och 72 som-
marjobbande ungdomar över hela Sverige. 
En av tankarna har varit att göra nyanlända 
anställningsbara för skogsbranschen. Många 
har flytt länder som Eritrea, Syrien, Afghanis-
tan och Somalia och har, likt Dawit, arbetat 
med lantbruk. 

– Jag gillar det här jobbet, men det är mycket 
som är nytt. I Eritrea jobbade jag med yxa, det 
är lite skillnad att använda röjsågen, säger han.

Växtkraft!

D

1

—
1. Yemane Gebrekidan 
och Dawit Kesete från 
Eritrea har efter praktik 
på Sveaskog fått sina 
första jobb i Sverige.

2. Wafaa Alhalabi  
från Syrien var först 
ut i integrationspro-
jektet Växtkraft!, när 
hon i april fick praktik 
som receptionist på 
Sveaskogs huvudkontor 
i Stockholm.

3. På Lugnets Plantsko-
la i Häggeby har man 
tätt samarbete med 
Arbetsförmedlingen för 
att erbjuda personer i 
utanförskap en chans 
till jobb.
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Under praktiken fick Dawit och Yemane 
bland annat utbildning i hur skogsbranschen 
fungerar, hur man kan studera vidare och 
vilka yrken som finns. För Yemane, som ar-
betade som lärare i Eritrea, är skogen helt ny 
som arbetsplats. 

– Det är bra att vara här för jag lär mig mer 
svenska. Många av våra kompisar är eritrea-
ner och när vi umgås med dem pratar vi tig-
rinska. Vi vill gärna träffa andra svenskar för 
att lära oss språket, men det är svårt. När jag 
har blivit bättre på svenskan kanske jag kan 
börja jobba som lärare igen efter några år.

Både han och Dawit ser praktiken och det 
efterföljande instegsjobbet som en chans att 
komma in på arbetsmarknaden.

– Det blir lättare att söka jobb när man har 
haft en praktikplats. Jag vill gärna fortsätta att 
jobba i skogen. När jag blir bättre på att prata 
svenska skulle jag vilja utbilda mig och ta 
körkort så att jag kan köra skogsmaskin, säger 
Dawit Kesete.

Växtkraft!

Dawit och Yemane är två av fyra före detta 
praktikanter som har fått ett instegsjobb efter 
praktiken. Ytterligare två personer har fått viss-
tidsanställning, som receptionist på koncern-
kontoret i Stockholm och på en plantskola.

– När vi utformade praktiken tog vi fasta på 
anställningsbarheten. Vi ville ge dem möjlig-
het att kunna få ett riktigt jobb efteråt. 
Ge dem kunskaper och erfarenheter 
som gör dem attraktiva på arbets-
marknaden, säger Anna Ahlin, 
skogsskötselledare i Karlskoga. 

Hon har, tillsammans med Anders 
Sjösvärd som är områdesansvarig i Asker-
sund, varit handledare för Dawit, Yemane och 
fem andra praktikanter i Laxå och Karlskoga. 
De båda hade redan tidigare haft tankar på 
vad Sveaskog kan bidra med när det gäller 
integrationsarbetet i Sverige och när ”Växt-
kraft!” initierades av koncernledningen förra 
vintern var det inte mycket att fundera på.

2

3
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– Jag ville dra mitt strå till stacken. Om 
jag, genom det här projektet, kan hjälpa en 
person att få en bättre tillvaro i Sverige så 
har jag i alla fall gjort något, säger Anders 
Sjösvärd.

Totalt anmälde sig 22 av Sveaskogs 
medarbetare runt om i landet som 
handledare. Alla fick frihet att själva 
utforma praktiken utifrån de olika 
lokala förutsättningarna. En utbildning 
i ledarskap och multikulturell kommunika-
tion hörde till förberedelserna som samtliga 
handledare fick ta del av.

– Det var bra att få träffa andra handledare 
för att utbyta erfarenheter och kunskaper, 
säger Anders Sjösvärd.

Anna och Anders har samarbetat tätt 
med den lokala Arbetsförmedlingen, och 
praktikanterna har fått arbeta i två arbetslag 
med röjning och plantering ute i skogen med 
instruktörer från Finnerödja skogstjänst och 
PJ:s skogsvård som hjälp.

– Utan deras uppbackning hade det här 
inte varit möjligt, säger Anna Ahlin.

Förutom praktikperioden i skogen har 
deltagarna bland annat fått åka skogsmaskin 
och timmerbil samt besöka sågverk. Prakti-
kanterna har även haft en praodag och följt 
exempelvis en virkesköpare eller en avverk-
ningsledare under en dag. 

– Tanken har varit att visa hur många olika 
yrkeskategorier och produkter som finns i 

Sveaskog. Vi ville att de skulle få en bild av 
hela processen, från planta till planka, och få 
se vad skogsbranschen är för något. Det är ju 
bara att gå till vanliga svenskar – kunskapen 

om skogsbranschen är inte jättestor hos 
gemene man, säger Anna Ahlin.

Här finns också en tanke om att 
invandringen är en viktig pusselbit för 

att bromsa avfolkningen av landsbygden, 
menar Anders Sjösvärd.

– Nyanlända blir placerade i glesbygden 
och flera av dem vill nog in till stan, precis 
som många andra. Det här är ett sätt att för-
söka behålla dem här och visa vilka arbeten 
som finns utanför städerna, säger han.

Och just att säkerställa en långsiktig 
kompetensförsörjning har också varit en av 
tankarna bakom Sveaskogs satsning. 

– Nu ska vi utvärdera projektet för att se 
hur vi ska fortsätta arbetet för att skapa en 
levande landsbygd. I detta är det viktigt att 
lyfta personer i organisationen och stötta dem 
och deras driv. Utan handledare som går ut i 
det okända och skapar något nytt så blir vårt 
integrationsarbete mest löst prat. När vi har 
landat i en modell som fungerar vill vi gärna 
börja marknadsföra den mot andra aktörer 
inom de gröna näringarna, säger Esbjörn 
Wahlberg, ansvarig press och samhällskon-
takter på Sveaskog och projektledare för 
”Växtkraft!” 

1

2

3

—
1. Inom ramen för 
integrationsprojektet 
Växtkraft! ingick även 
sommarjobb för ung-
domar, bland annat i 
Vimmerby i augusti.

2. Esbjörn Wahlberg, 
projektledare för  
Växtkraft!, vill gärna se 
att integrationsprojek-
tet sprids i näringslivet.

3. Mona Cullsberg, 
inköpare på Sveaskog, 
är en av många medar-
betare och samarbets-
partners som deltog 
i seminarier inför och 
under projektet, för att 
dela erfarenheter kring 
ledningsarbetet.

Växtkraft!
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H
östen år 2015 präglades av migra-
tionen och hur Sverige skulle kunna 
ta hand om flyktingarna. Sveaskog 
beslutade då att bidra till integratio-
nen av nyanlända.

– Utmaningen låg i att skynda långsamt och 
hitta rätt metod som passade vår verksamhet. Vi 
beslutade också att vi vänder oss till både svensk-
ar och nyanlända med våra praktikplatser, säger 
Per-Olof Wedin, vd på Sveaskog.

Hur resonerade ni kring beslutet? 
– Vi är beroende av en levande landsbygd. 

Hur får vi det? I detta fall handlar det om att 
försöka få till ett intresse för skogliga ut-

bildningar och skogliga jobb hos de nyanlända. 
Praktikplatser är en väg att gå.

Hur följer du och koncernledningen  
arbetet?

– Vi har frågan uppe i koncernledningen med 
jämna mellanrum. Sedan är Sveaskog inte stör-
re än att jag regelbundet springer på antingen 
en handledare eller någon annan som arbetar 
med Växtkraft! och då växlar jag några ord. Det 
finns också ett intresse från ägare och styrelse 
kring hur arbetet utvecklas.

Kan det här bli en integrerad del av Svea-
skogs verksamhet?

– Ja, vi tar Växtkraft! med oss in i år 2017.

Sveaskogs koncernledning fattade redan i november år 2015  
beslut att arbeta med integration. I grunden låg insikten om att 

skogsbruket är beroende av en levande landsbygd.

”Sveaskog är beroende 
av en levande landsbygd” 

—
När debatten om mig-
ration var som hetast 
i Sverige påbörjade 
Sveaskog arbetet med 
att hjälpa nyanlända att 
integreras i samhället.
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A
tt skogen är en framtidsbransch 
utan dess like är något som de 
redan invigda är väl medvetna 
om. Här finns jobben, här finns 
spännande utmaningar och här 
finns en arbetsmiljö som är bra 
för både kropp och själ. 

Det är också ett yrke som ofta går i arv från ge-
neration till generation. Men har man inte någon i 
släkten som haft ett skogligt yrke, då kanske man 
inte ens är medveten om att skogen kan vara en 
arbetsplats. 

– Det är en glömd bransch som många inte tän-
ker på, konstaterar Bo Näslund, skogsskötselleda-
re i Sveaskogs resultatområde Norra Bergslagen. 

Tillsammans med virkesköparen Johan Ek och 
traineen Emelie Lindqvist drar han nu igång ett 
projekt för att locka skolungdomarna till skogen. 

– Jag var på en genusutbildning i början av 
året och där pratades det mycket om vikten av att 
rekrytera ungdomar till skogen, säger Johan Ek 
och beskriver det som att han där och då fick en 
blixt genom huvudet.

– Det var klart att vi skulle börja med skolorna! 
Försöka få med skolorna ut på avverkningsplatser, 
se till att de har ett studiematerial och berätta om 
skogens framtid och möjligheter.

Han kontaktade sin närmaste chef, som var 
positiv till projektet, och snabbt slöt sig Emelie 
Lindqvist och Bo Näslund till gruppen. 

– Vi vet ju att branschen verkligen behöver 
unga tjejer och killar, och vi vet att folk som vistas 
i skogen mår bra. Nu behöver vi öka förståelsen 
för det moderna skogsbruket och berätta vad det 
handlar om, förklarar han. 

De tog kontakt med skolorna i närområdet, 
och samtliga var intresserade. Först ut var nion-
deklassarna i Åvestadalskolan i Krylbo. I mitten 
av oktober åkte de buss ut till en avverkningsplats 
utanför Krylbo och där stod Emelie, Bo och Johan 
redo att berätta om yrket. 

– De som över huvud taget tänker på skogen 
som en bransch som kan ge arbete, tänker oftast 
”avverkning”. Det är naturligtvis sant, men det 
moderna skogsbruket är så mycket mer. Det 
handlar om naturvård och kulturvård, säger 
Johan Ek. 

Han får medhåll av Emelie Lindqvist. 
– Vi vill visa att skogsbruket är en del av det 

hållbara samhället och att det är en framtids-
bransch med många spännande arbetsmöjligheter, 
säger hon och fortsätter.

– Det handlar inte bara om att – som många 
tror – gå runt med en motorsåg i handen. Idag är 
det också mycket teknik involverad. Förhopp-
ningsvis kommer vi att kunna ge ungdomarna 
möjlighet att sitta i avverkningsmaskinerna och 
se alla knappar, spakar och instrument. 

Att det är just niondeklassare som är aktuella 
den här gången har en lika enkel som självklar 
förklaring. Snart är det dags för gymnasieval, och 
nu finns alltså en möjlighet att fånga ett gäng 
intresserade ungdomar. 

Gruppen i Norra Bergslagen hoppas att fler 
kollegor runt om i Sverige ska hoppa på liknande 
projekt.

– Det är ju en av de stora fördelarna med sko-
gen som arbetsplats. Den finns spridd över hela 
landet, vilket gör att man kan arbeta i princip 
överallt, säger Bo Näslund.

Skog + skola = sant. Därför drar nu Sveaskogs medarbe-
tare Johan Ek, Emelie Lindqvist och Bo Näslund igång 
ett nytt projekt i Bergslagen. Målet: att få fler ungdo-

mar att se skogens möjligheter.
Anna-Maria Stawreberg   Andreas Varro

ELDSJÄLARNA  



FORUM SVEASKOG    23

Möte med

—
 ”VI VILL VISA 

ATT SKOGS-
BRUKET ÄR EN 

DEL AV DET 
HÅLLBARA 

SAMHÄLLET”
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Den
gröna
välfärden
Skogen är inte bara en 
framtidsbransch med många 
arbetstillfällen och en plats 
för rekreation. Följ med till tre 
kommuner för att se hur den 
också kan vara med och bygga 
upp det svenska samhället.

F
ör många av oss är barnomsorg, skola, rädd-
ningstjänst, ett rättvist och säkert rättsväsende, 
äldreomsorg och fungerande kommunikationer 
något vi tar för givet. Men det kostar mycket 
att driva en social infrastruktur, och kostnaden 
täcks av våra skattepengar tillsammans med de 
statliga bolagens utdelning. 

Förra året bidrog Sveaskog, ett av de sex bolag som de-
lade ut mest pengar, med 800 miljoner kronor. 

– Dessa pengar är inte öronmärkta, alla utdelningar går in i 
statskassan och fördelas sedan enligt de budgetbeslut som har 
tagits, förklarar Leif Ljungqvist på Regeringskansliet som är 
bolagsförvaltare och styrelseledamot för Sveaskog. 

Men pengarna gör skillnad.
– Statsbudgeten låg 2015 på 890 miljarder. Då förstår 

man att de statliga bolagens utdelning om 26 miljarder det 
året har betydelse, konstaterar Leif Ljungqvist. 

Anna-Maria Stawreberg
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Den
gröna
välfärden

➔ Inom en kort framtid kommer 27 
kvinnor om året  – med två barn 

vardera – att kunna få en fristad på det 
skyddade boende som planeras i Luleå. 
Att driva boendet beräknas kosta 
33 000 kronor per dygn. 

– Vi har länge sett att det behövs 
ett skyddat boende dit alla kvinnor 
är välkomna, säger Annika Klefsjö, 
verksamhetschef på individ- och famil-
jeomsorgen i Luleå kommun. 

Efterfrågan är större än tillgången. 
Bara i Luleå fick 2 200 kvinnor och 
flickor hjälp via chatt, samtal och skydd 
av kommunen och olika organisationer 
förra året. Ett snabbt räkneexperiment 
visar att om hela Sveaskogs utdelning 
skulle gå till just skyddade boenden, 
skulle det räcka till 66 bemannade 
boenden runt om i Sverige.  

13.34, 18 oktober 2016: 

Individ- och familjeomsorgen 

Luleå 
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21.32, 14 oktober 2016: 

Studentboendet
Ryd 

➔ 
Att få bostad som student är en 
förutsättning för fortsatta studier, 

men behovet av studentlägenheter är 
stort runt om i landet. 20-åriga Emma 
Ahlstedt från Stockholm bodde på olika 
soffor en tid innan hon fick flytta in i ett 
studentrum i Ryd i Linköping där hon 
pluggar.  

– Att få ett ställe att bo på betyder 
jättemycket för mig. Jag känner mig 
mer säker och trygg, och det känns 
spännande att flytta hemifrån till ett 
eget boende, säger Emma.  

I snitt kostar det en miljon kronor 
att bygga en studentlägenhet. Minus  
moms och markkostnaden kan 800 mil-
joner kronor räcka till 900 studentlä-
genheter med plats för 2 700 studenter. 
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➔  I Växjö kommun bedrivs hemsjuk-
vård, där långvarigt sjuka patienter 

kan vårdas i hemmet istället för på 
sjukhus. Förra året fick kommunen möj-
lighet att anställa fler sjuksköterskor. 
Erik Lindén är en av dem.  

Idag vårdas närmare ett tusental pa-
tienter inom hemsjukvården, och på en 
och samma dag kan Erik möta ett barn 
med en infektion, lägga om förband på 
en äldre person med ett sår och fördela 
ut medicin till en person med cancer.

– Det är ett fritt och rörligt arbete 
som sällan blir enformigt. Men framfö-
rallt är det fint att kunna bygga upp en 
relation med en patient och även lära 
känna de anhöriga.  

Behovet är alltså stort, och om 800 
miljoner kronor enbart skulle gå till nya 
sjukskötersketjänster skulle det räcka 
till 1 338 sjuksköterskor under ett år. 

09.22, 19 oktober 2016: 

Hemsjukvården
Växjö 
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H
on lämnade storstan för att 
ägna sig helt åt hembygden 
och hemgården. För Anna 
Nilsson, tredje generationens 
ägare av Fredriksnäs säteri 
utanför Valdemarsvik, är 
skogen både ett levebröd och 

en hjärtesak. Hennes familj vill värna andra 
värden än bara ekonomin. 

Det var Annas farfar som först köpte 
herrgården med Gryts skärgård inpå knuten, 
och sedan 1928 har den utgjort grunden för 
familjeföretaget. Anna jobbade ”utsocknes” 
några år, bland annat som sjuksköterska och 
adjunkt, men återvände till hembygden och 
så småningom till familjeföretaget för att 
kunna kombinera jobbet med engagemang i 
kommunalpolitiken.

Med skogsarealer på 3 300 hektar finns 
ingen sportslig chans att klara av att göra allt 
själv, och mycket gällande skogen sker i sam-
arbete med Sveaskog genom virkesköparen 
Anders Rydell. 

– Många kvinnor som ärver en gård kan 
nog känna sig ensamma, men jag har pappa 
och underleverantörerna att rådfråga och 
rådgöra med, berättar Anna. Dessutom har jag 
skaffat mig egna kunskaper genom en distans-
utbildning i hållbart familjeskogsbruk.

Föräldrarna har passerat de 80, men är 
fortfarande aktiva i företaget. Att samsas 
över generationsgränserna är inget problem 

– det är bara småsaker som skiljer deras 
åsikter åt. 

– Inom skogsbruket ändras idéerna snabbt, 
trots lång planeringstid. Pappa och jag kör 
vårt eget race och lägger inte alla ägg i samma 
korg. Vi provar till exempel alla sorters nya 
skydd på skogsplantor och försöker själva se 
vilket som går bäst. 

På sin andra halvtid jobbar Anna som op-
positionsråd efter att de borgerliga förlorat 
makten i den drygt sjutusen personer starka 
kommunen Valdemarsvik. Hon gillar att 
påverka och har mycket kontakt med riks-
dagspolitiker.

– Debatten runt skogen förs ofta av mil-
jöaktivister från storstan, ”miljönissar från 
Östermalm”, som saknar insikt om skogens 
betydelse som näringsgren. Det ger en skev 
bild. Vi som äger skog har lån och kostnader. 
Därför kan det vara svårt att acceptera att man 
inte får avverka, och blir utan ersättning för att 
det finns en liten rödlistad skalbagge på marken.

– Visst kan hyggen vara fula, medger Anna. 
Men istället för att irritera sig på det borde 
man tänka: ”Här har någon haft en granplante-
ring som togs ner för att ägaren skulle få betalt 
för virket innan det ruttnade, och hade man 
sparat några träd hade de troligen fällts ändå 
av blåsten. Nästa år kommer nya granar att 
planteras här, och efter bara några år är allt 
återställt. Så vad är egentligen problemet?”

Skogsbruk är den vanligaste branschen bland kvinnliga 
företagare i Sverige. Möt tre som alla ärvt sin skog 

– men som arbetar med den på olika sätt. 

ANNA NILSSON | Fredriksnäs

Fredriksnäs

Skogens 
drottningar

Christina Liljestrand
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ANNA NILSSON
Ålder: 46 år.
Familj: Särbo och 
tonårsdotter.
Gör: Halvtid i famil-
jeföretaget + halvtid 
som oppositionsråd för 
Moderaterna.
Skogsinnehav: 3 300 
hektar fördelade på tre 
gårdar.  
Fritid: Motion, gå ut 
med jämthundstiken, 
vinklubb. Har jägarexa-
men, men tiden räcker 
inte till.
Läser just nu: Deckare 
och Daniel Kahnemans 
Thinking Fast and Slow.
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● Skog är något konkret och roligare att 
äga än bara värdepapper. Det känns bra 
att kunna ge något tillbaka till naturen, 
tycker Charlotta Leijonhufvud-Magnus-
son, som har ”blivit med skog” på distans.

– Jag har bott hela mitt vuxna liv i 
Stockholm, berättar Charlotta. Min man 
och jag har en liten firma, vi lever stads-
liv och barnen går i skolan här. När min 
pappa skulle pensionera sig, och min 
bror ta över gården där jag vuxit upp, 
kändes det naturligt att jag fick skog 
istället för pengar. 

Hennes uppväxt var på herrgården 
Göksholm på en udde i Hjälmaren strax 
utanför Örebro. Att lägga förvaltnings-
ansvaret på virkesköparen Jonny Carls-
son på Sveaskog var ett enkelt beslut, 
eftersom godsets skog sedan länge 
skötts av medlemmar  
i familjen Carlsson.

– Jag fick arvet samtidigt som vi fick 
barn och startade firma, så jag lade jät-
temycket på Jonny. Han är uppväxt med 
den här skogen, känner vartenda dike, 
och jag har stort förtroende för honom.  

Två gånger om året träffas de, ser 
över markerna, går igenom papper från 
Skogsstyrelsen och planerar. Alltefter-
som tiden har gått har hon lärt sig mer 
och mer. På Jonnys förslag använder 
hon överskott från skogen till renove-
ring av ett fisketorp på sin mark. Han 
föreslog också att Charlottas skog skulle 
vara FSC-certifierad, och hon var inte 
sen att haka på. Att behöva anstränga 
sig lite extra och tänka steget längre 
kändes rätt.

– Den dagen min man och jag inte 
orkar mer och barnen har gått ut skolan 
flyttar vi tillbaka till Göksholm. Är man 
en gång uppväxt på landet är det väldigt 
svårt att ta sig ur det.

CHARLOTTA 
LEIJONHUFVUD- 
MAGNUSSON 
Ålder: 44 år.
Familj: Make och barn 
på 6, 9 och 10 år.
Bor: Centrala  
Stockholm.
Skogsinnehav: 205 
hektar tall, gran och löv 
med en avkastnings-
förmåga över genom-
snittet.
Fritid: ”Vilken fritid?” 
Vänner, cykling, ridning. 
Har jägarexamen men 
jagar inte aktivt nu.
Närmaste åtgärd: Be-
handla mot viltbetning 
på planerade områden.

Stockholm 

CHARLOTTA LEIJONHUFVUD-
MAGNUSSON | Stockholm
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ANNA PREJER | Frösvidal
● Anna är utbildad lantmästare, har varit 
företagare i hela sitt liv, och driver sedan 
hennes man gick bort 2008 företaget Frös-
vidalsgräs tillsammans med sin son. Gården 
Frösvidals säteri utanför Örebro är ett anrikt 
boställe med månghundraåriga rötter.  

– Tack vare skogen hade man möjlighet 
att bearbeta järn här, berättar Anna. Min 
pappa köpte gården 1961 och idag är det jag 
som äger den. 

Huvudnäringen på Frösvidal är att odla 
färdiga gräsmattor. Varje år säljer Frösvidal 
250 000 kvadratmeter gräsmatta. Kunder-
na är alltifrån enskilda trädgårdsodlare till 
anläggare av fotbollsplaner och parker. 

Förutom gräsmattorna och andra odling-
ar har Frösvidal flera ben att stå på, som 
uthyrning av bostäder, ett bed & breakfast, 
julgransförsäljning och vinterförvaring av 
fordon.

– Men man behöver ha skog för att det 
ska bli stark ekonomi, inflikar Anna, det är 
en viktig del.

Frösvidal 

Ett långsiktigt samarbete med Sveaskog 
och virkesköparen Håkan Andersson gör 
att det går bra att diskutera skogliga frågor 
med företaget, tycker hon. Frösvidals marker 
gränsar till Sveaskogs ekopark Kilsbergen. 
Det finns gott om vandringsleder, och på 
vintern skidspår som drivs gemensamt. Anna 
trivs med att driva projekt, och det som lock-
ar mest just nu har Anna hämtat inspiration 
till från olika naturresor hon gjort i världen.

– Jag skulle vilja göra om ett torp till vild-
marks- eller skogslodge. Här ute kan man ju 
gå ut på kvällen och se älgar och rådjur, upp-
leva mörker, stjärnor och tystnad. Det vore 
något att utveckla för gäster från storstan.

Fältköp

ANNA PREJER 
Ålder: 65 år.
Familj: Tre vuxna barn 
varav ett bor med sin 
familj på gården.
Bor: på Frösvidals säteri 
utanför Örebro.
Ägor: Cirka 650 hektar 
skog, 280 hektar åker. 
60 hektar används till 
odling av gräsmattor.
Fritid: Dressyrritt. Äger 
ett halvblodssto.
Senaste resa: Tiger-
skådning i Indien.
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5 viktiga 
varor att 
byta till eko.

1. Kaffet
På kaffeplantager används f lera giftiga 
kemiska bekämpningsmedel. De skadar – 
och kan i värsta fall döda – natur, djur och 
människor. Välj ekologiskt kaffe, det gör stor 
skillnad för alla inblandade. 

 3. Mejeriprodukter
För några kronor extra kan du få ekologiska 
mejerivaror som gör stor nytta både i Sverige och 
i andra delar av världen. På hemmaplan bidrar 
du till friskare vatten, mindre gifter och att fler 
fåglar och blommor trivs. Och i länder som 
Brasilien behöver ingen natur och människor 
förgiftas. Varför? Jo, ekokossorna mumsar mest 
på växter från den egna gården, istället för hårt 
besprutat foder från andra sidan jordklotet.

2. Bananer & vin-
druvor 
Två frukter som är riktigt hårt besprutade. 
På bananodlingar används väldigt hälso- och 
miljöfarliga bekämpningsmedel som kan ge 
arbetarna och deras barn nervskador. Och 
vindruvor, med sina tunna skal, kan innehålla 
rester av flera kemiska bekämpningsmedel. Om 
du inte hittar ekologiska bananer, vindruvor, 
russin eller vin kan det alltså vara en idé att välja 
något annat.

4. Kött
Vill du ha kött från gladare djur? Välj eko. På 
köpet får du samma viktiga miljöfördelar som 
när du köper de ekologiska mejerivarorna. Finns 
inte ekologiskt så är svenskt naturbeteskött 
också bra. Men det viktigaste av allt är faktiskt
att käka mindre kött överhuvudtaget.
 

5. Potatis
Visste du att det finns bekämpningsmedel i 
nästan alla svenska vatten? Ja, till och med i åar, 
bäckar, dricksvatten, grundvatten och i regn. 
Genom att välja ekologiskt sprids mindre gifter 
i vår natur. Potatisen är en av de grödor som 
besprutas mest i Sverige. 

Och medan du byter till eko, så kämpar vi i 
Naturskyddsföreningen för schysstare mat i 
butikerna. När du blir medlem för 24 kr/mån 
gör du oss ännu starkare. För ju fler vi blir desto 
större skillnad kan vi göra.

SMS:a »medlem« till 72 900 så hör vi av oss.
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Sveaskogs satsning på korttidsjakt, där privat-
personer och företag kan hyra enstaka veckor 
med högviltsjakt, öppnar upp attraktiv jaktmark 
för nya jägare. 

Högviltsjakt 
på hyra

   Erik Ardelius
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Högviltsjakt 
på hyra

N
är Anders Hänfridsson 
släpper iväg den nordiska 
dubbelchampionen Asko på 
sök efter älg gör han det i 
skogar som han känner väl. 
Under 22 år körde han virke 
för Sveaskog bland tallarna 

längs Umeälven. Nu står han i samma skogs-
område, för fjärde året i rad, på en jaktvecka 
med vänner på korttidshyrd jaktmark. 

– Det här är ren rekreation. Man är mitt 
i skogen, långt från närmsta gatlykta, säger 
Anders Hänfridsson. 

Förra året var gästerna valpköpare från 
paret Anders och Lisa Hänfridssons kennel. 
I år är Bergtjärnskojan full med vänner och 
bekanta från trakterna kring älven. 

– Det fina är att man får bo på ett fantastiskt 
boende i välskötta skogar och jaga i lag med 
människor man vill umgås med, säger Anders. 

Det är inga nya bekantskaper den här 
gången. Anders och Bengt Sigvardsson har 
jagat i lag i snart 40 år och skjutit många älgar 
ihop. Att det blivit så mycket älg under åren 
är till stor del beroende på jämthundarnas 

jobb. Så fort Anders släpper iväg sjuåriga Asko 
i de frosttäckta skogarna är söket igång. Och 
det dröjer inte många minuter innan Asko 
sticker iväg. Långt. Först visar gps:en att Asko 
är 800 meter bort. Sen tickar mätaren på. 

– Nu har han älg.
När Asko, och älgen, är drygt fyra kilome-

ter bort försvinner signalen. 

Lite längre söderut, 450 meter över havet, 
står Petter Johansson, jakt- och klövviltsan-
svarig i Västerbotten, med blicken ut över 
vidderna utanför Åsele. Marken är den senaste 
i raden av Sveaskogs satsningar på jaktom-
råden för korttidsjakt, och Petter har precis 
märkt ut koordinater för pass till de nya 
jaktkartorna. Trots att det redan har skett en 
fördubbling på ett par år av antalet uthyrda 
veckor kommer det dagligen in nya förfråg-
ningar – allt från företag som hyr en månad 
till privatpersoner som hyr några dagar. 
– Vi skulle kunna ha ännu fler områden,  
eftersom suget på att få jaga med ensamrätt 
och skräddarsydda lösningar är enormt,  
säger Petter. 

Lyksele

—
Anders Hänfridsson 

och kompisarna 
har hyrt Sveaskogs 

jaktmarker längs 
Umeälven i fyra år.

Jakt
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I skogarna väster om Umeälven har Anders 
snappat upp gps-signalen från Asko. Hunden 
har stannat vid strandkanten, och enligt An-
ders har älgen troligen simmat över. 

– Han är förbaskat duktig, men han följer 
inte älgen över älven. 

Förra året sköt de sju älgar under veckan. 
Hittills har de inte skjutit någon. Det enda 
som Anders ser som en viss risk med korttids-
jakten är att de som bara hyr enstaka veckor 
kanske inte bryr sig om att älgbeståndet i om-
rådet hålls bärande. Men Petter är inte orolig.  

– Vi följer älgskötselområdets rekommenda-
tioner i avskjutning, säger han. 

Båda tror att en del av förklaringen till att 
många vill jaga i Västerbotten är att de vill 
kunna släppa sina hundar utan att riskera 
angrepp från varg. 

– Sedan fyller det ett behov för de som vill 
dryga ut jaktåret, och istället för att ta en se-
mestervecka utomlands åker man iväg ett litet 
kompisgäng och har roligt, säger Petter.

Jakt

—
”DET FINA ÄR ATT 
MAN FÅR BO PÅ ETT 
FANTASTISKT BOENDE 
I VÄLSKÖTTA SKOGAR 
OCH JAGA I LAG MED 
MÄNNISKOR MAN 
VILL UMGÅS MED.”



FORUM SVEASKOG    37

Kvinnlig
klappjakt 
i Kloten
Hagelbössor och kilometerlånga klappdrev. 
Jägarna i jaktklubben Diana åkte till Berg-
slagen i slutet av september för att jaga 
skogsfågel med en urgammal jaktmetod.  

   Erik Ardelius
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D
et är åtta grader i luften. På 
myrarna i Malingsbo-Kloten 
har morgon blivit förmiddag. 
Dimman har lättat. Och på 
håll genom skogen hörs ro-
pen från drevet som kraftiga 
skall. Ett, två, tre, skriken går 

som ett band genom den vindstilla barrskogen. 
Fyra, fem, sex, rösterna rör sig längs passlinjen 
där de femton jägarna från jaktklubben Diana 
står, med mynningarna på hagelbössorna 
riktade mot skyn. Sju, åtta, nio.

Fågel! 
Alexandra Rudbeck står med blicken pend-

landes 180 grader över skogstjärnen när hon 
hör ropen från det nästan 30 man stora drevet. 
När hon väl ser fågeln går allt snabbt. Med 30 
års erfarenhet av jakt tar kroppen komman-
dot. Tanken hinner slå henne, är det lovligt 
vilt? Svaret är ja. Rörelsen är reflexmässig. 

Några sekunder senare tar apporthunden, 
labradoren Qlara, ett hastigt hopp ner i tjär-
nen efter fågeln som har fallit. 

– Det gick så otroligt fort, säger Alexandra. 

När jägarna samlas igen efter den tredje 
såten visar det sig att Alexandra inte har 
varit ensam om att skjuta. Vid vägkanten står 
Ulrika Posse poserande med en tjäderhöna 
framför en mur av mobilkameror.  

För några decennier sedan skulle detta 
vara en högst ovanlig syn, även bortsett från 
mobiltelefonerna. Nu hör träffarna i den 
kvinnliga jaktklubben Diana till vardagen. 
Klubben som nästa år firar 30-årsjubileum 
träffas ett par gånger per år för att jaga allt 
från and till älg. 

Men den här jakten är ny för Dianorna. 
Oftast jagas tjäder och orre med stående eller 
stötande fågelhund. Man kan också smygjaga 
med kula. 

– Det här var något nytt, det går inte att 
vänta på att det brakar till som det kan göra 
med älg, fåglarna kommer tyst så det gäller att 
vara på hugget, säger Christina Nilsson-Dag.   

Och enligt Jimmy Pettersson som arrange-
rar dagen på Sveaskogs mark är drevjakten på 
skogsfågel en metod som fallit i glömska. 

– Det är en krävande, många hundra år 
gammal, jaktform som kräver stora marker, 
stora drev och kunskap om bestånden, säger 
Jimmy. 

De stora sammanhängande blandbarrskog-
arna i Malingsbo-Kloten är perfekta för skogs-
fåglarna, som under vintrarna nästan enbart 
livnär sig på tallbarr. Under resten av året 
ligger vikten på marker med stora mängder 
blåbärsris. Från den tidiga våren, då kyckling-
arna äter insekter från riset, till sommaren 
med blåbärsblommor och vidare hela hösten 
då bären är stapelföda. För många av jägarna 
är själva skottet bara en liten del av jakten. 
Att få vara en del av naturen, med alla sinnen 
på helspänn i det vilda, är minst lika viktigt.

Efter tredje såten, med dagens andra och 
tredje fågel, är det dags för lunch. Christina, 
som med sina två år är ny i jaktklubben, 
lägger hagelbössan i bakluckan på en av de 
gemensamma minibussarna och hoppar in. 

– Som vi lever idag, ständigt uppkopplade, 
tror jag att jakten fyller en funktion. Man 
måste vara där, närvarande. Man kan inte 
vara en bra jägare om man tänker på annat, 
säger hon. 

Efter lunchen står det tre nya såtar på sche-
mat. Men trots drevets ständiga klapper skjuts 
det inga fler fåglar.  

– Det är det som är tjusningen med jakt, 
ingen dag är den andra lik, säger Jimmy 
Pettersson.

Jakt

—
”DET 
HÄR VAR 
NÅGOT 
NYTT 
FÖR 
ALLA.”

Mallingsbo-
Kloten
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—
Jakten på skogsfå-
gel arrangerades av 
Sveaskog med Jimmy 
Pettersson i spetsen.



Freja, 11 år

Alla barn som kämpar mot cancer är riktiga 
hjältar. Stöd barncancerforskningen med 
100 kr i månaden så bidrar du till att fl er 
barn överlever sin sjukdom. 

Bli Barnsupporter idag på 
barncancerfonden.se

Freja, 11 år



Oss kan du räkna med 
i skogen.
Som Sveriges största skogsägare känner vi ett ansvar 
för att alla vi gör affärer med blir nöjda. Det gäller 
våra många lokala kunder, entreprenörer vi anlitar och 
alla privata skogsägare som vi samarbetar med runt 
om i landet. En bra affär för dig som skogsägare kan 

handla om att vi plockar fram största möjliga andel 
timmer ur din skog. Att kvaliteten på arbetet vi gör i 
skogen är hög. Och att din skog tillsammans med vår 
egen i slutänden bidrar till klimatsmarta slutprodukter 
och tillväxt för hela Sverige.

Gör en bra virkesaffär. Kontakta oss idag. 
Du hittar oss på www.sveaskog.se/virkesköpare
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Korsord

Vad är väl bättre än att krypa upp i soffan och lösa ett korsord?  
Om du knäcker korsordet kan du dessutom vinna ett fint pris.
Mejla ordet som de blåa rutorna bildar till tavlingssvar@sveaskog.se 
senast den 25 januari. Du kan även posta ett vykort med rätt svar till:

Korsordstävling, Forum Sveaskog
Sveaskogs kundcenter
Box 315
952 23 Kalix

Förra numrets vinnare finner du på: 
www.sveaskog.se/forumsveaskog

Rätt ord i nummer 3/16:
PLANTA

KRYSSA MED FORUM 

1:a pris:
Laptopväska som kan 
göras om till ryggsäck.

3:e pris:
Ultralätt pannlampa 
från Silva.

2:a pris:
Enliters ståltermos 
med skruvkork.

4–10:e pris:
Kombinerad mössa, 
hårband och halsduk.

ÄR SKILD 
MAN

SPELAR 
INGEN 
ROLL

DRAMA AV 
STRIND-

BERG

OVANOR

FRÅGA
SNURRIG 
FEST? GREPPA

STORVILT?

TALAR FÖR 
SIN SAK

VARUHUS

FIK EGEN-
DOMEN OBEFOGAD

ETT SLAGS 
VIRKE

ACCEPTE-
RAD

FÖRE VÅR KYLIGA TRÄNA HAR VARJE 
DATOR

GAMMAL 
CD LAGER

HÅLLER 
EKRARNA 
PÅ PLATS

MUSIKÖRA
BEN I  

RYGGEN

KYLA
EU:S EKO-
NOMISKA 
MARKNAD

PÅ PÅ 
ENGELSKA
ISLAM-
PRÄST

MERCEDES 
BENZ

KORREKT

HÖGSTA 
BETYG

OMGER 
MÅNGA 
KONST-
VERK

SNOR KLÄN-
NING

STUDENT

TIDIG
DAG- 

ORDNING

JÄRNVÄG
PÅ BEL-
GISK BIL

UGGLA

FORUM
4-2016

NR 5

FRUSET 
TAKDROPP

RAR REPTILBYTTA?

DIN LITE 
FINARE

ÅKER

BLEV FÖRR

PÅ BORDSÅSADE
KORT 

DOKTOR 

SÄLJA UT

FÖRSTÅ

LINDA ÄR HAVEN

Korsord Forum 416.indd   1 2016-09-28   13:56



4000T

HEADS ABOVE THE COMPETITION
logmax.com

Nya Log Max 4000T är en gallringsspecialist som många har längtat efter. 
Aggregatet har en nyutvecklad ram som klarar upp till 580 mm kapning, 
dubbla matningsektioner och en revolutionerande sågenhet 218/318 True-Cut.
Allt ger förarna rätt förutsättningar för att producera effektivt 
med ett driftsäkert aggregat på 833 kg.

*incl. matarhjular, rotator och dämpad skyddsplåt

PRESTANDA SOM ÖVERTYGAR



P0STTIDNING B
Returadress: 

Sveaskogs Kundcenter
Box 315, 952 23 Kalix

FURUN ÄR TILLBAKA
I Ikeas katalog från 1974 skapar furu 
trivsel i hemmen och det tillverkas 
allt från fåtöljer, byråer och bord till 
kök och golv. Furans visuella tilltal 
och användbarhet samt den goda 
råvarutillgången gör furumöbler 
till en svensk tradition som är lika 
aktuell idag. I Ikeas katalog för 2017 
används furumöbler för att inreda 
stilrena och moderna hem.  
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