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Tillväxt fyller 10 år
– vi blickar tillbaka

D
en som någon gång varit på en kurs längre än en dag minns säkert att 
varje morgon ofta inleds med tid för reflektion över föregående 
kursdags innehåll. Vad var det egentligen jag lärde mig, vad kommer 
jag ihåg och framför allt: vad tar jag med mig för att kunna utveckla 
mitt företag eller mig själv som person? Reflektionen tvingar dig att 
stanna upp och gör att du utvärderar möjligheter till förändring och 
utveckling. I vardagen blir ofta tiden en knapp resurs och det som 

blir lidande är inte sällan tid till eftertänksamhet och 
utvärdering. Uppföljning är en annan sak som tende-
rar att flyttas ner på listan över saker att göra. Risken 
är att det som inte följs upp inte blir gjort, eller i varje 
fall inte blir som det kanske var tänkt. Möjligtvis blev 
det ändå ett bra utfall men frågorna varför och hur 
lämnades åt sina egna öden.  

I ÅR ÄR DET TIO ÅR SEDAN tidningen Tillväxt kom ut 
med sitt första nummer. Vi tänker uppmärksamma 
detta genom att vår nya serie ska handla om uppfölj-
ning med olika teman. I varje nummer går vi tillbaka 
till något tidigare gårdsreportage för att se hur det har gått, vad man dragit för lärdomar och 
hur har man använt dessa för att utveckla sitt företag och blicka framåt. Först ut är temat om 
energi och vi möter några av ägarna till Åsle Vind AB. 

DE SOM ÄR FÖDDA mellan 1981 och 1996 kallas ibland generation Y eller millennials. Kän-
netecknande för dessa personer är bland annat att de har stort fokus på miljövänlig konsum-
tion och är villiga att betala mer för hållbara produkter samt vill ha förtroende för avsända-
ren av ett budskap. De är noga med sina val, de utvärderar företagen innan de köper deras 
produkter och har gärna ett delat ägande. Ett företag som föddes mellan dessa årtal är Sveri-
ges Maskinringar, som i år fyller 30 år. Genom sina lokala maskinringar skapar man  
ett effektivt nyttjande av medlemmarnas resurser med ledord 
som samverkan, förtroende och närhet. Orden stämmer väl 
in på en millennial och du möter Sveriges Maskinringar på 
marknadssidorna.

Millennial eller inte hoppas jag att du finner stort nöje i 
att även läsa om återbeskogningsprojekt på Island, svensk 
havreproduktion, solenergi, grön finansiering och myck-
et mer i detta årets första nummer av Tillväxt.
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I vardagen 
blir ofta  

tiden en knapp  
resurs och det  
som blir lidande 
är inte sällan tid till 
eftertänksamhet.

Ha en plan  
för minsta barr!

Det viktigaste verktyget för en välskött och lönsam skog är varken motorsågen 
eller skördaren. Det allra viktigaste är skogsbruksplanen. Så att du har koll,  

in i minsta detalj, på hur hela din skog blir precis  
som du vill ha den. Idag och i framtiden.  

Hör av dig, så berättar vi mer.

För kontaktuppgifter och för att läsa mer om oss, se holmen.com/skog

www.holmen.com/skog
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Grön finansiering bidrar  
till ett hållbart samhälle

Grön finansiering ska alltid ha ett tydligt syfte och är 
förenat med att vissa kriterier uppfylls — till exempel 

ska det lånade kapitalet användas för att finansiera investe-
ringar som främjar övergången till ett hållbart samhälle. 

WWF:s matexpert ger 
grönt ljus för ekokött

Naturbeteskött och ekologiskt kött 
är de köttslag som ger störst positiv 

påverkan på den lokala biologiska mångfal-
den. De får grönt ljus i WWF:s köttguide, som 
matexpert Anna Richert ansvarar för.

35

34

Jag tror att 
det finns ett 

resultatfokus hos de 
flesta lantbrukare 
men ibland vinner 
viljan att öka in- 
täkterna över  
resultatet.

JOHAN  

HALLKVIST

Regionrepresentant, 
Handelsbanken  

Skog och lantbruk
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JUBILEUMSSERIE

I Tillväxts nya serie följer vi upp en rad 
reportage som har gjorts under de 

gångna tio åren. Först ut är ett återbesök hos 
företaget Åsle Vind AB i Falköping. Företaget 
vittnar om en tuff resa och vi riktar strål-
kastaren mot energifrågor nationellt och på 
gårdsnivå. Hur ser fram tidens energi ut?

22

16
Ferry vill bli världsbäst 

Precis som sin pappa, längdskid-
åkaren Gunde Svan, är Ferry Svan 

en målmedveten idrottsman. Han vill bli 
bäst i världen på timbersport, men är 
också engagerad i familjens skogsbruk. 
Familjen Svan äger 1 200 hektar skog.

PROFILEN

Solpaneler på inmarsch  
– tufft för vindsatsningar

28
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Lövtimmer på väg 
in på marknaden

Om kvaliteten är god kan man få 200–
800 kronor mer per kubikmeter för bok 

än för massaved såvida materialet passar bra 
till träförädling. Prispåslaget beror på dimen-
sion och kvalitet. 

6

Blåsippan ute i backarna 
står – i hundra år

Vårblommor i dikeskanter och rabatter 
är ett av de käraste vårtecknen. Det 

finns spännande fakta om våra vanligaste 
vårblommor, till exempel kan blåsippans rötter 
fortleva i hundra år. 

12

UTBLICK

Islands återbeskogning
är ett framgångsprojekt 

3,8 miljoner plantor ska ner i den is-
ländska jorden under 2020. En stor del 

av skogsplanteringen är statligt finansierad. En 
annan del finansieras genom att företag köper 
klimatkompensering.

Uppsving för havre
gör att priset stiger

Havrens verifierade hälsoeffekter gör att 
efterfrågan ökar och priset stiger. Lant-

männen möter med produktutveckling för att 
odlarna ska få än mer betalt. 

7

MARKNAD

Granbarkborrens angrepp 
kan gynna svensk gran

De hårda angreppen av granbarkborre i 
Centraleuropa kan innebära en liten för-

del på sikt för svenska granträvaror. Hälften 
av den tjeckiska granskogen är redan död. 

2011 berättade Tillväxt om vindkraftsbolaget 
Åsle vind i Falköping. 14 vänner bildade ett bolag 
och investerade i vindkraft. Nu har vi träffat 
Berndt Bolms och Lars-Åke Klasson, som berättar 
hur det gick.

Anna 
Richert

Klimatsmart 
köttproducent
På Vismarlövsgården utanför Klåge-
rup produceras klimatsmart nötkött, 
kanske landets klimatsmartaste. Jens 
Thulin, en i teamet på gården, vill väl-
ja en något mer blygsam framtoning 
och säger att många lantbrukare har 
liknande produktionssystem. Den 
stora skillnaden är att Jens Thulin 
och sambon Matilda Jarbin väljer att 
prata mycket utåt och kommunicera 
med konsumenten.

Blåsippor – ett 
säkert vårtecken.
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MARKNAD

Barrträ är motorn i den 
svenska skogsekonomin. 
Lövträ har fått stå tillbaka 
både i skogen och inom 
industrin, men nu syns en 
svag ljusning för lövtimmer. 
Text  Tina Andersson

Sågning av lövtimmer 
till trävaror utgör en 

försvinnande liten del av den 
svenska produktionen. Några få 
lövsågverk har bitit sig fast på en 
minskande marknad, och nu 
syns små tecken på att efterfrå-
gan på lövträ kan börja öka.

– I år kan jag 
känna att det 
håller på att 
svänga. Möbel-
industrin och 
ämnesindustrin 
börjar varna för 
att det är brist på 
sågad vara av löv, säger Harald 
Säll, som är skogsägare utanför 
Växjö i Småland och universi-
tetslektor vid institutionen för 
skog och träteknik på Linnéuni-
versitetet.

MARKNADSSITUATIONEN är inte 
lättvänd. Harald Säll förklarar att 
många av de lövträd som hade 
kunnat bli möbler, golv och 
inredning inte sköts på rätt sätt. 
De behandlas som om de vore 
byggsektorns standardträd gran 
och tall. När skogsägare avverkar 
uppvuxen skog hamnar ofta 
stockar av björk, bok, ek, asp 
med flera i industrins lägre be-
talda sortiment massa- och ener-
gived, på grund av att det saknas 
lövtimmerköpare på rimligt 
avstånd. Samtidigt är det inte 
givet att de lövsågverk som finns 
kan få tag på råvara.  

Konsumenttrender påverkar 

också utvecklingen. Bokmöbler 
gick från att dominera i slutet av 
1990-talet till omöjliga att sälja 
6–7 år senare, eftersom de för-
knippades för mycket med of-
fentliga miljöer. Nu finns bara ett 
boksågverk kvar i Sverige. Där-
emot verkar suget öka efter 
svenskt trä av exempelvis björk, 
ek och ask.

– Vill vi ha ett hållbart skogs-
bruk måste det finnas industri 
och efterfrågan. Ska vi till exem-
pel ha kvar asp i skogen måste vi 
konsumenter köpa tändstickor. 
Det gynnar kretsloppssamhället 
mer än att köpa gaständare, säger 
Harald Säll.

NUTIDENS FOKUS PÅ klimatet 
främjar lövskogen, som ökar den 
biologiska mångfalden och har 
snabbväxande arter som binder 
mycket kol. Klimatfrågan gör att 
intresset för utbildningar kring 
lövträd ökar, enligt Harald Säll. 
En annan ljuspunkt är den väx-
ande produktionen av korslim-
mat trä i Sverige. Om den indu-
strin kan tänka sig att använda de 
lövträbitar av lägre kvalitet som 
alltid faller ut vid sågning vore 
mycket vunnet för framtiden. 

– Skogsägare kan gärna sköta 
lövskogen som om det fanns en 
stark marknad för lövtimmer 
redan nu, för om lövträd ska 
sågas är det viktigt att komma in 
tidigt och se till att de kan växa 
sig raka, säger Harald Säll.

ANDRÉ BERGQVIST ÄR anställd 
som affärsutvecklare i sin pappa 
Bo Bergqvists företag BB Forest 
AB. Företagets mål är att ge den 
svenska lövråvaran ett bättre 
värde än den har i dag. Inköp och 
försäljning av kvalitetstimmer är 
den huvudsakliga verksamheten. 

Timmerköparna är förädlingsin-
dustrier i Sverige och utomlands.

– Det finns ett värde i att man 
gör något intressant av skogs-
ägarnas träd, som kanske stått i 
skogen i 100 år, säger han.

BB Forest handlar huvudsak-

ligen med bok, 
ek, ask, rödek, 
lite björk och al 
plus udda barr-
trädslag som 
lärk, douglas-
gran och ädel-
gran i sydligaste 
Sverige, men kan även köpa fina 
partier längre upp i landet om 
volymen fyller minst en lastbil. 
Det mesta går på export. 

Harald Säll

André Bergqvist

Skog

Svag ljusning för svenskt     lövtimmer
Centraleuropa är hårt drabbat av 
angrepp från granbarkborre. 
Möjligen kan det på sikt innebära en 
liten fördel för svenska granträva-
ror. 
Text  Tina Andersson 

– Det är lite 
tidigt att dra 

slutsatser, men vår känsla 
är att kvaliteten på den 
angripna granen i Central-
europa har hunnit bli så 
dålig att stora volymer inte 
kommer att gå att såga, 
säger Johan Padel, vd på Holmen Timber. 

Den varma sommaren 2018 gjorde att 
granbarkborren kunde öka starkt i antal. 
Svenska skogsägare har drabbats hårt i 
vissa regioner, men skadorna är ännu mer 
utbredda i de stora trävaruländerna Tjeck-
ien, Tyskland och Österrike. Enligt Mittel-
deutscher Rundfunk är hälften av den 
tjeckiska granskogen redan död.

MYCKET HAR BEHÖVT avverkas och bear-
betas snabbt. Priserna på granträvaror och 
därmed även grantimmer har sjunkit i 
Sverige och Europa. För att rädda så stor 
del av virkesvärdet som möjligt slutade 
Holmens sågverk Braviken utanför Norr-
köping tillfälligt att såga tall under hösten. 
I  stället sågade man mer gran, som expor-
terades till USA.

– Vi kommer att börja såga tall igen i 
februari. Under vår och sommar satsar vi 
på den svenska byggmarknaden med 
mycket impregnerad furu. Efter årets 
svärmningar får vi se om Braviken behöver 
gå över till enbart gran igen i höst, säger 
Johan Padel. n

Efterfrågan på 
granträvaror  
kan öka

En bokskog på våren.  FOTO: PETER CASTLETON/FLICKR 

Fjolårets varma 
sommar gynnade 

granbarkborren.

– Prisbilden blir högre 
när man kan utnyttja hela 
stammens potentiella värde. 
Vi kanske säljer fanérbiten 
till Estland, stocken till Kina, 
klenare delar kan bli glass-
pinnar i Tyskland och vissa 
bitar blir golv, säger André 
Bergqvist. 

HAN TYCKER ATT det pratas 
mer om lövtimmer bland 

skogsägare i dag än för några 
år sedan. Det tror han beror 
på de stora angreppen av 
granbarkborre.  

– Lövträd kan kännas 
som en lite säkrare investe-
ring, säger han. 

André Bergqvists tips till 
skogsägare är att jämföra äpp-
len med äpplen i virkesköpa-
res prislistor. Att bara titta på 
högsta kubikmeterpris kan 

vara missvisande. Vad skogs-
ägaren får kvar i handen beror 
mycket på virkesköparens 
mätmetod, avdrag och kvali-
tetsklassning. 

–  Jag tycker också att 
markägare skulle kunna sätta 
lite press på skogsindustrin 
att sortera ut och använda  
de finaste kubikmeterna 
lövtimmer till rätt slutpro-
dukter. n

200–800 kronor
…  per kubikmeter är det unge-
färliga prispåslaget för bok 
som passar för träförädling 
(jämfört med massaved). Pris-
påslaget varierar beroende på 
kvalitet och dimension. 

KÄLLA: ANDRÉ BERGQVIST/BB FOREST

Harald Sälls råd  
till skogsägare
l  Lövträd kräver mycket  

skötsel, ibland hägn.

  l  Olika arter har olika skötsel-
krav, exempelvis kring  
röjning och stamkvistning.

l  Stammar som ska sågas 
måste bli raka och helst 
kvistfria.

l  Det är bara bok och lind 
(och gran) som kan växa  
bra under andra träd. 
Övriga arter böjer sig mot 
ljuset och behöver mycket 
himmel ovanför sig på 
hygge eller i glänta.

l  Ståndortsanpassa. Björk 
och tall passar exempelvis 
sällan på samma mark.

l  Lövträd växer snabbt, så 
skötselåtgärder kan inte 
vänta. Kommer man för 
sent förlängs omloppstiden 
drastiskt.

l  Björk ska avverkas vid 
40–45 år för att ha frisk 
kärna. Gran kan behöva 
växa dubbelt så länge, så 
odling tillsammans kräver 
avverkningsplanering.  

Lövträd kan  
kännas som en lite  
säkrare investering. 
 André Bergqvist

Johan Padel

Skog
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Efterfrågan på havre har 
ökat de senaste åren. 
Havrens positiva hälso-
effekter är ett skäl till 
detta. Lantmännen tänker 
möta efterfrågan med 
produktutveckling. Det 
kan ge bönderna mer 
betalt för sin spannmål. 
Text  Karin Janson

– Vi har en ökad 
efterfrågan på 

havre, både här i Sverige och 
utanför landets gränser. Kon-
sumtionen ökar 
i flera länder och 
det utvecklas 
hela tiden nya 
produkter med 
havre, säger 
Mikael Jepps-
son, spannmåls-
chef hos Lantmännen. 

Merparten av havreproduk-
tionen går till djurfoder. Av de 
cirka 8 miljoner ton havre som 
produceras inom EU varje år går 
6 miljoner ton till djuren och 
1,45 ton till livsmedelsproduk-
tion. Den resterande mängden 
exporteras. 

– Livsmedelsdelen ökar hela 
tiden och det beror troligen på 
en kombination av produktut-
veckling och att senare års forsk-
ning har visat att havre har nyt-
tiga egenskaper. Det innehåller 
till exempel betaglukaner som 
har visat sig kunna sänka koleste-
rolvärdet, säger Mikael Jeppsson. 

DE SENASTE TIO åren har den 
svenska havreproduktionen legat 
på ungefär samma nivå. Innan 

dess odlades mer havre i Sverige.
– Det som styr är hur höstsåd-

den blir och hur stor areal som 
återstår att så till våren. Vi har 
haft fördelaktiga höstar de se-
naste åren och då har det blivit 
mindre arealer för vårsådd. När 
det gäller vårsådden är det vanli-
gast att så havre eller maltkorn. 
Maltkornet har tidigare varit 
bättre betalt men från 2018 och 
framåt ligger havre några procent 
över tack vare den stora efterfrå-
gan, förklarar Mikael Jeppsson. 

FÖR ATT MÖTA det stora konsu-
mentintresset för havre av livs-
medelskvalitet, så kallad gryn-
havre, satsar Lantmännen på 
förädling. 

– Havre är ett prioriterat 
område för Lantmännen. Vi har 
en stor förädlingsverksamhet där 
vi utvecklar och förädlar nya 
sorter som kan ge bra avkastning 
för lantbrukarna och bra egen-
skaper för dem som ska använda 
havren. Men vi har också hela 
kedjan, från rådgivning och 
utsäde till att vi köper upp 
spannmålet och vidareförädlar 
till konsumentprodukter, säger 
Mikael Jeppson. 

Lantmännen har nyligen 
investerat i en produktionsan-
läggning i Kimstad, med en 
havrekvarn som har en kapacitet 
på 55 000 ton. 

– Där finns också ett bioraf-
finaderi där vi kan ta ut havreolja 
och havreproteiner, två produk-
ter som vi tror kommer att öka 
på marknaden, säger Mikael 
Jeppsson. n

Jordbruk

MARKNAD

Suget efter  
havre gör att  
priset stiger 

Vad ska Rubizmos utbildningar lära lands-

bygdsföretagare?

– Att hitta ingredienser som behövs för att 
utveckla ett företag inom landsbygdssektorn. 
Väldigt många företagare är produktionsori-
enterade och inte så marknadsinriktade. 
Genom att titta på exempel olika lyckade 
affärsmodeller vill vi inspirera företagare att 
se över sin egen. Rätt affärsmodell kan vara 
viktigare än att ha den bästa produkten. 
Hur tar ni fram materialet?

– Inom projektet har varje deltagarland valt 
ut företag som är 
ekonomiskt, 
miljömässigt 
och socialt håll-
bara. De tjänar 
som förebilder 
och inspiration. 
Kring dem byg-
ger vi upp teori-
pass blandat 

med övningar. Företagarna ska inte plagiera, 
de ska jobba med sin egen affärsidé och sitt 
eget kassaflöde. Något man kan behöva träna 
på är att presentera sina tankar för tilltänkta 
investerare och långivare.
Vad är svårast att få till?

– Vi känner att även om det finns många 
goda exempel inom våra näringar i Europa 
hade man egentligen behövt titta utanför 
branschen för att få det ännu mer utvecklande. 
När kan företagare ta del av det ni tar fram?

– Hösten 2020, hoppas vi. Vi kör redan 
tester på studenter. Formerna 
kan bli exempelvis semina-
rier, mötesserier och vecko-
långa utbildningar. Vi som lär 
ut måste också utbilda andra 
som kan fortsätta att lära ut. 
Hur finansieras projektet?

– Projektet är EU-finansierat till och med 
2021. Efter det hoppas vi få någon ny typ av 
finansiering. n

5 frågor till ...

Amanda 
Andersson

Något  
man kan behöva  
träna på är att  
presentera sina  
tankar för tilltänkta 
investerare och  
långivare.

…  Amanda Andersson, som är projektassistent på 
KCF, SLU Kompetenscentrum företagsledning. 
Hon är med och skapar de svenska utbildnings-
modulerna inom Rubizmo, ett stort europeiskt 
landsbygdsprojekt.
Text  Tina Andersson

Mikael Jeppsson

Mindre havre än förr
Skälen till att det odlas mindre havre nu (cirka 700 000 ton) än i slutet av 
1990-talet (cirka 1 miljon ton) är flera, enligt LRF. Det mest avgörande är att:
l Havre kan endast sås på våren.
l Havre är mer utsatt för viltskador än många andra grödor. 
l  Priset för foderhavre har traditionellt varit lägre än för andra grödor som 

används i djurfoder.  KÄLLA: LRF

6 000 kronor per hektar för ekohavre
De bidragskalkyler för 2019 som Länsstyrelsen i Västra Götaland har tagit 
fram i samarbete med länets husdjurs- och växtodlingsrådgivare visar att 
den som odlar ekologisk grynhavre kan ha ett täckningsbidrag på cirka 
6 000 kronor per hektar (TB2). Kalkylerna, som är anpassade just till Västra 
Götalands län, är tänkta som ett hjälpmedel vid driftsplaneringen i enskilda 
företag. Enligt kalkylen ligger kostnaderna runt 6 000 kronor per hektar 
och intäkterna kring 12 000 kronor per hektar om avkastningen ligger på 
4 000 kilo per hektar och 75 procent av skörden säljs som grynhavre.

KÄLLA: LÄNSSTYRELSEN I VÄSTRA GÖTALAND

INTÄKTER Kvantitet À-pris, kr Totalt

Kärna grynhavre 3 000 kg 3,14 9 420

Kärna fodersäd 1 000 kg 2,64 2 640

Summa 12 060

SÄRKOSTNADER

Utsäde, havre 230 kg 6,30 1 449

Hönsgödsel 3 ton 445 1 335

Kalk 100 kg 0,87 87

Hagelförsäkring 1 st 39 39

Analys 43 dt 1,44 62

Torkning spannmål 43 dt 9:90 426

Drivmedel traktor 66 liter 10,65 703

Drivmedel tröska 24 liter 10,65 256

Lastning spannmål 1 st 118 118

Frakt 43 dt 6,10 262

Summa 4 737

ÖVRIGA KOSTNADER Kvantitet À-pris Total

Räntekostnader, rörelsekapital 4 % 1 790 kr 72

Löner växtodling 5,3 tim 232 kr 1 230

Summa 1 301

NYCKELTAL

Täckningsbidrag I 7 323

Täckningsbidrag II 6 022

Odlingsekonomi för ekohavre

KÄLLA: LÄNSSTYRELSEN I VÄSTRA GÖTALAND, FOTO: SHUTTERSTOCK
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MARKNAD

Sveriges Maskinringar 
växer med hjälp av god 
konjunktur för entrepre-
nadjobb. Förutom jobb som 
snöröjning och grönyte-
skötsel ägnas verksamhe-
ten mycket åt gödsling, 
vallskörd och lite tröskning. 
Det handlar främst om att 
hjälpa lantbrukare vid 
tidskritiska moment.
Text  Tina Andersson

När många enskil-
da företagare ska 

ut och ploga snö samtidigt är det 
en fördel att ha någon som ko-
ordinerar. 

– Jag ser maskinringen som 
en resurs för samplanering i 
snöröjningen. 
Maskinringen är 
också bra om 
man behöver 
hitta andra som 
kan rycka in vid 
arbetstoppar. 
Man kan nyttja den som ett 
gummiband, säger Filip Söder-
lind.

TILLSAMMANS MED SIN bror 
Andreas driver han Sjögårdens 
Entreprenad AB i Svenljunga i 

Ekonomi

Maskinringarna växer – guld  
värda vid tidskritiska moment

Västergötland. Ungefär 20 pro-
cent av företagets omsättning 
kommer från arbete förmedlat av 
MR Sjuhärad. Mest handlar det 
om snöröjning med traktor och 
lastmaskin, men en del arbete 
med grävmaskin blir det också 
genom ringen. 

Bröderna började inom sko-
gen med en skördare efter stor-
men Gudrun 2005. Efterhand 
har skogsarbetet reducerats till 
uppdrag direkt för enskilda 
skogsägare, inte för något skogs-
bolag. I stället har entreprenad-
sidan blivit en allt större del av 
företaget, och den bidrar starkt 
till att omsättningen fördubblats 
på ett par år.

– Det är lättare att få kontinui-
tet, jämnare driftstid och hållbar 
ekonomi på den gula sidan, säger 
Filip Söderlind. 

Han tycker att en fördel med 
de jobb som går genom maskin-
ringen är att man själv slipper en 
del administrativa bördor. Han 
uppskattar också att föreningen 
inte har som syfte att gå med 
vinst. Den ska gynna medlem-
marna och hjälper bland annat 
till att hålla priserna uppe på 
marknaden. En förmån som alla 

medlemsföretag har är rabatter 
på verktyg, arbetskläder, däck, 
byggmaterial med mera. 

– Ett tips till den som funde-
rar på att bli medlem är att om 
man redan har hyfsad snurr på 
sitt företag behöver man inte 
tänka att man måste köra en 
massa timmar. Man får igen 
medlemsavgiften genom förmå-
nerna, säger Filip Söderlind. 

DET FINNS 16 lokala maskinring-
ar i Sverige och sammanlagt har 
de cirka 4 500 medlemsföretag. 
Maskinringarna är ekonomiska 
föreningar. De hålls ihop av 
Sveriges Maskinringar (MR 
Sverige), som på central nivå 
ansvarar för bland annat IT, 
certifieringar och projektled-
ning.

– Det skulle 
vara ineffektivt 
om alla ringar 
skulle upp-
handla sina 
egna IT-system, 
till exempel, 
säger verksam-
hetsledare Annelie Näsström. 

När Sveriges Maskinringar 
bildades i början av 1990-talet 

var syftet primärt att förmedla 
tjänster inom jordbruket. I takt 
med att lantbruken blivit större 
har behovet av att köpa tjänster 
minskat.  I dag är det mest göds-
ling och vallskörd plus lite trösk-
ning som maskinringar sköter åt 
lantbrukare. 

– Det handlar om tidskritiska 
moment eller maskiner som är 
väldigt dyra. Inom vallskörd och 
även gödselkörning kan man 
göra tidsvinster genom att köra 
flera ekipage tillsammans, säger 
Annelie Näsström.

MASKINRINGARNAS ROLL HAR 

gradvis övergått till att skapa 
tillgång till jobb som medlem-
marna skulle ha svårt att få själva. 
Förutom snöröjning handlar det 
ofta om grönyteskötsel, mark-
entreprenader, fastighetsskötsel, 
skogsskötsel i stadsnära skog 
med mera åt kommuner, fastig-
hetsbolag och bostadsrättsföre-
ningar.

– Närproducerad entrepre-
nad är vår slogan. Även om det är 
långa avstånd i exempelvis Norr-
land kan vi ofta vaska fram någon 
lokalt som kan göra jobbet, säger 
Annelie Näsström. n

Soluppgång  
eller falsk gryning?

KOMMENTAR

DET ÄR TITELN på Handelsbankens senaste konjunkturrapport. 
Börsen verkar övertygad om att solen har gått upp över den 
globala konjunkturen men vi ekonomer är lite mer försiktiga. 
Efter fjolårets inbromsning i tillväxten syns nu visserligen tecken 
på ökad optimism och den geopolitiska osäkerheten har mins-
kat, men det kan svänga snabbt. Vi räknar med att den globala 
konjunkturen bottnar i år men förutser endast en långsam för-
bättring, med lägre global tillväxt än normalt både i år och nästa 
år. Och vi ser inte att centralbankerna kommer förändra styrrän-
torna de närmaste åren. Det innebär fortsatt låga räntor för både 
hushåll och företag. Så, för att återknyta till vädermetaforen, jag 
anar en soluppgång vid horisonten men än är vi inte där.

MED EN SVAG omvärld är vår syn att den svenska ekonomin går 
in i en mild lågkonjunktur med stigande arbetslöshet. Samtidigt 
blir inflationen betydligt lägre än 
två procent de närmaste åren. 
Trots detta väntas Riksbanken 
lämna räntan oförändrad. Ut-
vecklingen på den svenska ar-
betsmarknaden står i skarp kon-
trast till i princip alla andra 
länder i EU, där arbetslösheten har minskat och sysselsättnings-
graden har ökat. Både i euroområdet och Sverige ökade BNP 
med ca 1 procent förra året. Men Sverige har en betydligt högre 
tillväxtpotential, bland annat till följd av en högre befolknings-
tillväxt, vilket gör att konjunkturavmattningen har varit mer 
distinkt trots samma tillväxt som i Europa.

SÅ LÄNGE DET inte finns tydligare tecken på att pris- och lönein-
flation stiger kan man argumentera för att den ekonomiska 
politiken bör stimulera ekonomin. En expansiv finanspolitik 
under nuvarande mandatperiod är därför sannolikt 
minst lika viktigt för att hålla upp sysselsätt-
ningstillväxten som att genomföra struktur-
reformer för att långsiktigt minska arbets-
lösheten. Så nu är frågan om Sveriges 
regering lägger om politiken i en mer expan-
siv riktning för att mildra nedgången. 

Fotnot: Texten baseras på läget i världsekonomin i slutet av 
januari 2020.

CHRISTINA NYMAN

Chefsekonom
Handelsbanken
chny09@handelsbanken.se

Den svenska 
arbetsmark-

naden står i skarp 
kontrast till i princip 
alla andra länder.

Annelie 
Näsström

Filip Söderlind

En allt större del av verksamheten 
inom Sveriges Maskinringar handlar 

om entreprenadjobb som snöröjning.
FOTO: SHUTTERSTOCK

Siktar på miljardomsättning 2022
Maskinringarna i Sverige omsatte totalt 744 miljoner kronor 
2018. Därav kom 73 procent från entreprenadsidan. Jord och 
skog stod för 18 procent. Det strategiska målet är att nå en mil-
jard i omsättning 2022. De lokala maskinringarna sätter själva 
sina priser gentemot medlemmar och kunder.  KÄLLA: MR SVERIGE

Räkna på inköpet
På maskinkostnader.se kan man via exempelberäkningar och kal-
kylförslag ta reda på om det lönar sig att införskaffa en ny maskin. 
Kanske väljer man i stället för nyinköp att anlita en maskinring. 

 Här kan du
ladda ner 
 Konjunkturrapporten:  
  handelsbanken.se/

konjunkturprognos
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– Lantbrukare får ersättning 
för 97 procent av kostnaderna de 
har för etableringen. Det inklu-
derar stängsling, skogsvägar, 
markberedning, plantering och 
röjning, säger Sigrí∂ur Brynleifs-
dóttir.

MAJORITETEN AV lantbrukarna 
sköter planteringen själva. Unge-
fär en fjärdedel tar hjälp av pro-
fessionella planterare. 95 pro-
cent av alla plantor levereras av 
två stora plantskolor på ön. Det 
populäraste trädslaget är björk. 
Tätt därefter kommer sibirisk 
lärk, contortatall och sitkagran. 
Utmaningar med att få träden att 
växa är det karga klimatet och 
jordmånen. 

– Växtperioden är kort. Det är 
ofta väldigt torrt på våren och 
sommaren, så det kan vara svårt 
att hitta ett tidsfönster för att 
utföra planteringen. Det är också 
låga halter av kväve och fosfor i 
jorden, så vi måste gödsla det 
mesta minst en gång efter plante-
ring.

FÖR LANDET I stort är återbe-
skogningen positiv ur ett hållbar-
hetsperspektiv. Skogsindustrin 
ger grön ekonomi. Etableringen 
av skog minskar risken för jord-
erosion, ökar kolinbindningen 
och ger nya möjligheter för djur-
livet. Den ger också social vin-
ning genom nya arbeten, rekrea-
tion, folkhälsa med mera. 

För den enskilda skogsägaren 
ligger en eventuell ekonomisk 
vinst längre fram i tiden.

– Skogsägare tjänar inga 
pengar på sin skog ännu, men 
det är vårt mål att de ska kunna 
göra det i framtiden, säger 
Sigrí∂ur Brynleifsdóttir.

Skogsindustrin är under 
utveckling. Det finns småskalig 
virkesindustri i statlig regi och 
även en som är privatägd. Gall-
ring av 25–40 år gamla bestånd 
pågår på många platser i landet. 
Volymerna ligger kring 2 000–
4 000 kubikmeter per år. Det 
mesta säljs som reduktionsme-
del till ugnarna i en fabrik som 
tillverkar ferrosilikon till framför 
allt stålindustrin. Andra använd-
ningsområden utforskas också, 
som biodrivmedel och proteiner 
till livsmedelsindustrin. 

– Det pågår en hel del fermen-
tering och många är intresserade 
av att utveckla processerna, men 
problemet är att vi är små. 

SKÓGRÆKIN HAR bildat en ar-
betsgrupp tillsammans med 
landets skogsägarförening och 
en ideell skogsorganisation. 
Målet är att kartlägga vilka fram-
tida möjligheter skogen skulle 
kunna erbjuda.

– Många produktdesigners 
har visat intresse för isländska 
material, och man kan förvänta 
sig att det intresset håller i sig, 
säger Sigrí∂ur Brynleifsdóttir.  n

statliga institu-
tet Skógræktin, 
Islands motsva-
righet till Skogs-
styrelsen. Att 
programmen 
kallas för återbe-
skogning beror 
på att 25–40 procent av Island 
täcktes av hög björkskog och låga 
pilträd när vikingar bosatte sig 
där för nästan 1 150 år sedan. 
Nybyggarna var flitiga med yxan 
för att skapa betesmark, bygga 
hus och skaffa ved. Under histo-
riens gång såg den växande får-
aveln till att björken aldrig fick 
någon chans att återhämta sig. 
Spiken i kistan för björkskogen 

Det drar ihop sig till planteringssäsong på södra  
Island. Generösa stöd till lantbrukare som vill etablera 
skog är en del av ett långsiktigt hållbarhetsarbete.  
Text  Tina Andersson

I APRIL OCH maj är 
temperaturen lagom för 

att sticka ned skogsplantor i den 
svarta, lavarika jorden längs 
Islands södra kust. På andra delar 
av ön behöver markägarna vänta 
in maj och juni. Under hösten 
återkommer en gynnsam period, 
från augusti och fram tills jorden 
fryser. Det gör den för det mesta 
i början av oktober. 

Skogsbruk är en mycket liten 
näring på Island, men den växer 
stadigt med hjälp av en med-

Utblick

veten satsning från statens sida. 
– Planen är att planteringen 

på Island ska öka med 20 pro-
cent under 2020. Vi kommer att 
medfinansiera plantering av 
ungefär 3,4 miljoner plantor. 
Ytterligare 0,4 miljoner plantor 
tillkommer genom att företag 
köper klimatkompensering för 
utsläpp genom skogsplantering 
av kolfonden Kolvi∂ur, säger 
Sigrí∂ur Brynleifsdóttir.

Hon är ansvarig för återbe-
skogningsprogrammen vid det 

blev användningen av träkol till 
smältning av järn för smide av 
verktyg. I mitten av 1900-talet 
kan skogen ha varit nere på så lite 
som 0,5 procent av Islands yta. 

NU SER LÄGET betydligt ljusare 
ut. Ambitionsnivån är hög och 
inställningen långsiktig inom 
Skógræktin. Statens medfinan-
siering av skogsplantering på 
privat mark startade på 1980-ta-
let. I dag är skogsarealen minst 
dubbelt så stor som den var då, 
en ökning från under 1 till nästan 
2 procent av landets yta. Målet är 
12 procent 2100, genom fortsatt 
plantering och att skogen sprider 
sig naturligt. 

Sigrí∂ur 
Brynleifsdóttir

Stabilt land med  
många bakslag

KOMMENTAR

ISLAND ÄR ETT rikt land med hög social och politisk stabilitet 
vars befolkning är välutbildad och har en lång livslängd. Island 
presterar relativt bra enligt FN:s globala mål för hållbar utveck-
ling och landet siktar mot att vara koldioxidneutralt före 2040. 
Statsfinanserna är i gott skick, med budgetöverskott och låg 
statsskuld, och arbetslösheten som är låg ligger på 3,2 procent. 

Den exportfokuserade ekonomin är konkurrenskraftig, 
men beroende av ett fåtal sektorer och känslig för handelshin-
der och kapitalflöden. Landet är litet men har rikliga naturre-
surser i form av fiskebestånd, vattenkraft och jordvärme. Till-
gången på billig el har främjat elkrävande industri, och Island 
är en av världens största aluminiumproducenter. 

KRING MILLENNIESKIFTET utvecklades fiskenationen till en 
internationell bank- och finansaktör och hamnade i ekono-
misk kris vid den globala 
finanskrisen 2008. Sedan 
dess har återhämtning 
skett, hjälpt av fördelaktig 
utveckling av fiske- och 
turistnäringen, två av lan-
dets viktigaste sektorer. Turismen har ökat kraftigt till runt  
2,3 miljoner turister årligen, vilket motsvarar mer än sex gång-
er den egna befolkningen. 

Ökningstakten har nu avtagit och turistantalet beräknas 
minska under 2019, vilket bland annat beror på konkursen av 
flygbolaget WOW Air som begränsade utbudet av flygresor till 
Island kraftigt. Det finns dock andra flygbolag som kan täcka 
upp och turisternas totala konsumtion har inte påverkats 
märkbart. 

FISKENÄRINGEN HADE OCKSÅ bakslag under 2019 då den 
arktiska norsfisken lodda, en viktig exportvara för Island, 
försvann från isländska vatten även om förlusten mildrats av 
det fortsatt starka torskbeståndet samt det ökande vattenbru-
ket. Efter flera år av robust ekonomisk tillväxt har denna därför 
bromsat in. Regeringen har dock agerat med stimulansåt-
gärder och en årlig tillväxt runt 2 procent förväntas under 
kommande år. Nivån är lägre än tidigare och ytterligare 
försvagning av turismen, sämre arbetsmarknad och global oro 
kan dämpa ekonomin ytterligare. 

ANNA FLOCK HEDIN

Kreditanalys
Handelsbanken
anhe23@handelsbanken.se

Statsfinanserna 
är i gott skick, 

med budgetöverskott 
och låg statsskuld.

Fakta Island
Befolkning: 357 000.
Landets yta: 10,3 
miljoner hektar.
Skogsmark: Knappt 2 procent 
av landets yta. Totalt 197 200 
hektar, varav 154 700 hektar 
naturlig björkskog och 42 500 
hektar planterad skog.
Skogsplantor: 3,8 miljoner 
preliminärt 2020.
Åkerareal: 121 000 hektar.
Betesmark: 1,9 miljoner hek-
tar.

KÄLLOR: STATISTICS ICELAND, TRADING  
ECONOMICS, ICELANDIC FOREST SERVICE.

Fakta Sverige
Befolkning: 10,2 miljoner.
Landets yta: 40,7 miljoner  
hektar.
Skogsmark: Cirka 69 pro-
cent av landets yta. Totalt 
28,0 miljoner hektar, varav 
23,6 miljoner hektar pro-
duktiv skogsmark. 
Skogsplantor: 384 miljo-
ner levererade 2018 (100 
gånger Islands mängd).
Åkerareal: Knappt 2,6 miljoner hektar.
Betesmark: Knappt 451 000 hektar.

KÄLLOR: SCB, JORDBRUKSVERKET,  
SLU RIKSSKOGSTAXERINGEN.

Volontärer planterar 
skog i Skagafjordur. 

FOTO: KRISTINE K STEVENS

Så ska Island 
återbeskogas
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J
ag minns när jag som barn kom hem till mina morföräldrar på 
gården. Mormor satt ofta direkt innanför dörren i stora hallen 
vid sitt skrivbord och räknade på räknemaskinen. När de som 
jobbade på gården kom in för att fråga om något möttes även de 
av samma syn som jag. Fanns det en tanke med att alla som klev 
innanför dörren direkt skulle mötas av att ekonomin och det 
administrativa var minst lika viktigt som det praktiska?

Då för drygt 30 år sedan såg lantbruksbranschen ganska annorlunda ut. 
Prisnivåerna på produkterna var hårt reglerade så intäktssidan kunde man inte 
påverka i någon större utsträckning. Då återstod det i huvudsak endast en 
kostnadssida att påverka. I dag ser det lite annorlunda ut. Inom alla driftsin-
riktningar behöver lantbrukaren vara uppdaterad på vad som händer globalt 
och agera utifrån detta, både på intäkts- och kostnadssidan. Hur går det då 
med detta?

JAG MÖTER OFTA lantbrukare som gärna talar om vad som hänt med skörden i 
Australien, svinpesten i Kina eller hur konsumtionen av mjölkprodukter ut-
vecklas i världen. Många i branschen har en fantastisk kunskap om det grund-

läggande i ekonomi, utbud och efterfrågan. Frå-
gan är hur man tar vara på denna kunskap i den 
egna verksamheten. Jag tror att intäktssidan är i 
stort fokus. Det ser vi inte minst i viljan hos 
många att utveckla sin verksamhet genom inves-
teringar, markförvärv och att hitta nya intäktskäl-
lor. Har fokus växlat från kostnader till intäkter?

Intäkterna är och ska naturligtvis vara motorn i 
verksamheten men det händer att kostnaderna får gasa lite mer än motorn 
klarar. Självklart kommer inte resultatet från en investering dag ett men den 
bör inte få vänta alltför länge. De direkta kostnaderna för en investering ska 
komma i samband med investeringen och därefter bör resultatet komma rela-
tivt snart. Hur är det då med resultatfokus?

JAG TROR ATT det finns ett resultatfokus hos de flesta lantbrukare men ibland 
vinner viljan att öka intäkterna över resultatet. Vi behöver ett fokus på både 
intäkter och kostnader i det svenska lantbruket.

Jag vet inte hur lönsamheten var hos mormor och morfar men gården finns 
kvar i släkten och har utvecklats genom investeringar. n

Mormor visade att ekonomi  
och praktik är lika viktigt

Ibland 
vinner 

viljan att öka 
intäkterna över 
resultatet.

JOHAN HALLKVIST

Utbildning: Civilekonom. Befattning: Region-
representant Handelsbanken Skog och lantbruk 
Mellansverige. Ålder: 40 år. Intressen: Skidåkning 
och jakt. Dold talang: Styckning av vilt.

KÄLLA: WIKIPEDIA  FOTO: SHUTTERSTOCK, WIKIMEDIA COMMONS

centimeter 
hög kan 

snödroppen 
bli. Den är en 

av de första 
blommorna 

som visar sig 
på våren. Den 

är härdig inom 
alla Sveriges 

odlingszoner.

15 månad. Så lång  
är gullvivans 
blomningstid. 
Gullvivan hör till 
vårens förstlingar. 
Redan vid 
snösmältningen 
kan den vitgröna, 
ludna blad-
rosetten synas. 
Blommorna 
kommer strax 
efter vitsippan,  
i maj och juni.

meter över havet är den övre gränsen 
för vitsippans växtplats (i södra Norge).  
I Sverige är vitsippan vanlig i Götaland 
och Svealand men mindre vanlig norr 
om Hälsingland.

1 000

40
ståndare kan finnas tillsam-
mans med rörlika kronblad 
innanför vintergäckens gula 
hylleblad. Vintergäcken 
blommar vanligen i mars–april 
men ibland kan den blomma 
redan i februari.

år eller ännu längre kan blåsippans 
rötter fortleva i jorden. Blåsippan  
är fridlyst i hela landet. 

veckor är den ungefärliga 
blomningstiden för 
Tussilago farfara, också 
känd under namnet 
hästhov. Det är en perenn, 
korgblommig växt med 
små gula blommor – ett av 

våra säkraste vårtecken är när den 
dyker upp vid vägkanter och dikesrenar.

3

1
  

Några av våra mest älskade, säkra vårtecken kan i delar av landet 
synas redan i februari månad. Alla har sina egna favoriter när det 
gäller vårens första blommor.

Vårblommor

arter finns det i runda 
slängar inom krokus- 
släktet, som ingår i 
familjen irisväxter. 
Krokusen finns i 
många olika färger 

och färgkors-
ningar. Några 
av de vanli - 

gaste sorterna i 
svenska träd- 

gårdar är bägar- 
krokus, vårkrokus 
och snökrokus. 

100

80
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Ferry Svan är skogsägaren och före detta  
skogsmaskinföraren som sa upp sig för att  
satsa helhjärtat på timbersport. Nu är han sjua  
i världen men siktar på att bli bäst. 
Text Martin Röshammar  Foto Kristina Sahlén

>

D
en mörka, bru-
sande Västerdal-
älven inger re-
spekt där den 
rinner, i stort sett 
alldeles utanför 
knuten på Gunde 

och Marie Svans hus i Skamhed i 
Vansbro kommun. Denna gråa för-
middag har sonen Ferry redan hunnit 
med ett träningspass. 

Marie, som även är hans tränare, 
fixar en rejäl lunchtallrik med falukorv 
och ägg åt honom och nöjt berättar 
Ferry om hur utbildningen i Älvdalen, 
på Naturbruksgymnasiet där, ledde 
till en storsatsning på den i Sverige 
kraftigt växande sporten timbersport. 

Men han hade antagligen inte 
utbildat sig till skogsmaskinförare om 
inte föräldrarna varit skogsägare. De 
äger närmare 1 200 hektar skog och 
Ferry och storasyster Julia har fått 
ungefär 200 hektar var. 

– Pappa tyckte väl att det var dags 
för oss att börja ta över så man får ta 

eget ansvar också, inte bara förvalta 
pappas skog. Att det är min egen skog 
gav mig även motivation att verkligen 
lyssna på lektionerna. Det var något 
jag behövde lära mig för att kunna 
sköta skogen på ett bra sätt.

Ferry Svan konstaterar att han 
lärde sig väldigt mycket på skolan, allt 
om vad skogsvård innebär. 

– Det gör att jag kan hänga med i 
snacket när jag pratar med virkes-
köpare och annat folk i branschen. 

NU ÄGNAR HAN dock ganska lite tid åt 
skogen, både sin egen och familjens. 
Visst åker han upp i skogen bakom 
huset, men det blir mest för att kom-
binera träning med att kolla om något 
måste göras.

– Då får man väl köpa tjänsten, för 
jag har verkligen inte tid. Det ger mig 
ingen nytta i min satsning på timber-
sporten. Men skogen måste ju skötas, 
den växer hela tiden. Röjer man inte i 
tid stannar tillväxten och då tappar 
man kanske flera år.

Ferry hugger 
sig mot toppen

PROFILEN

Exakt när Ferry Svan ska flytta över 
fokus till skogsbruket på heltid vet 
han inte. Men han vet att det blir när 
han känner sig klar med sin karriär. 

– Så får man väl se var man är i livet 
då. Om det fortfarande är intressant 
med skogen eller om man har hittat 
något annat projekt eller jobb som 
också kan vara kul. Vi har också sagt i 
familjen att skogen inte ska vara något 
bindande. Jag måste inte bo här. I 
värsta fall går det att sälja skogen, om 
man vill göra något annat. Men det är 
inte alls tanken nu. Vi ska förvalta 
skogen så bra vi bara kan. Det gäller 
att ha en långsiktig plan när det gäller 
skogen. 

FERRY FUNDERAR OCH tänker att det 
tar åtminstone 80–100 år innan det 
står stor, fin skog på en plats där man 

Skogsägandet 
är som att ha 

säkrare aktier.

har huggit 
ner skogen. 
Kanske är det först 
hans eventuella barnbarn 
som får ta hand om den. 

– Skogsägandet är som att ha säk-
rare aktier. Det värsta som kan hända 
är att skogen blåser eller brinner ned. 
Det är några av de risker som finns. 

FÖRRA SOMMAREN, NÄR värmen tog 
över Sverige och det brann lite var-
stans i skogarna, klarade sig familjen 
Svan med en liten brand på Maries 
skogsskifte, på ett område på kanske 
femtio gånger femtio meter. 

– Det var en fis i rymden mot vad 
som kunde ha hänt. Men det är så 
viktigt att ha skogen försäkrad. 
Många har inte det och många har 
fått bita i det sura äpplet när det har 
brunnit. Det är inte kul. En skogs-
försäkring kostar så fruktansvärt lite 
jämfört med vad skogen är värd, 
säger Ferry. 

När hans pappa, Gunde Svan, som 
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>

Ferry Svan 
Född: Den 2 okto-
ber 1996. 
Bor: I lägenhet i 
Vansbro. Tränar 
dagligen på föräld-
rarnas gård i Skam-
hed alldeles utanför 
Vansbro. 
Familj: Mamma 
Marie Svan, pappa 
Gunde Svan och 
syster Julia Svan. 
Flickvän. 
Är: Timbersportare 
på heltid, lever på 
sitt idrottande. Han 
är bland annat  
juniorvärldsmäs-
tare i timbersport. 
Är även skogs-
ägare. Familjen 
äger sammanlagt 
nästan 1  200 hek-
tar skog.

> inte är hemma i Skamhed den här 
jämngrå torsdagen, var bäst i världen 
på längdskidåkning var han bland 
annat känd för sin experimentlusta. 
Han kom ständigt med nya idéer för 
att utveckla både pjäxor och skidor. 
Gunde provade också att åka med 
bara en enda lång stav. Den där expe-
rimentlustan har han kvar och sonen 
Ferry är lika pigg på att meka, skruva 
och testa. Ferry bytte hjul på bilarna 
på gården redan som tioåring och nu 
hjälps de åt med att uppfinna lösning-
ar som gör vardagen både lättare och 
tryggare. 

I SAMBAND MED de hotande skogs-
bränderna skapade de två en brand-
vagn till traktorn. På den snillrikt 
konstruerade vagnen får de plats med 
7 000 liter vatten och den har en riktig 
pump. Den kom till användning di-
rekt, precis när de var klara. Så de 
hjälpte till med eftersläckningen av 
branden på en grannes skifte.

– Om det, som det gjorde den 
sommaren, brinner överallt kan man 
inte stå där och vänta på att brandkå-
ren ska komma. Det vi har kostat på är 
inga pengar alls i sammanhanget. Det 
enda vi har lagt ner är egentligen tid. 
Så nu står den beredd, vår brandvagn. 
Att få ha en lite kreativ hjärna och 
tänka på något annat än just timber-

sport är både nyttigt och kul, säger 
Ferry. 

Utanför garaget där han tränar står 
en annan av familjens uppfinningar, 
en jättelik svarv vars elskåp är ”större 
än det till en vanlig villa”. 

– Svarven är fantastiskt invecklad. 
Den har byggts på och byggts på och 
nu är det rena rama virkesfabriken. 
Med hjälp av några sponsorer har jag 
nu virke för i alla fall ett år framöver, 
eller två kanske. 

Ja, för det är ju det som är kruxet 
med timbersporten, den kräver stor 
tillgång till virke, helst så kallade 
block som har rätt dimensioner, som 
motsvarar de block som används på 
tävling. Den nyss nämnda svarven gör 
det möjligt för Ferry att träna med 
tävlingslika förutsättningar och dess-
utom går det att använda mycket mer 
av stockarna än innan svarven var 
färdig. 

I ETT ÅR, efter gymnasiet, arbetade 
Ferry som skogsmaskinförare innan 

han kom på att det var timbersport 
han ville ägna sig åt. På gymnasiet 
tränade han en gång i veckan och allt 
eftersom har intresset ökat mer och 
mer. Ferry Svan har alltid tyckt om att 
vara ute i skogen. Han har jagat myck-
et i perioder och alltid hållit på med 
idrott, både motocross och längdskid-
åkning. Han flyttade hem och började 
träna, ringde läraren från skolan, 
Hans-Ove Hansson, som också är 
lagkapten för det svenska landslaget 
och sa: ”Hej, det är Ferry. Jag har sagt 
upp mig från mitt jobb. Jag ska bli bäst 
i världen, kan du hjälpa mig?” ”Okej”, 
sa Hans-Ove, som förstod att Ferry 
Svan inte skojade. 

2017, EFTER BARA något års satsning, 
vann Ferry junior-VM och i början av 
november 2019 kom han sjua i senior-
VM i Prag. Målmedvetet satsar han 
för att bli bäst i världen även om förut-
sättningarna i Sverige inte är de allra 
bästa. Här finns det fyra, fem tävlingar 
per år att vara med i. I Australien  
däremot, landet där sporten är som 
störst, kan man tävla varje helg om 
man vill. 

– Timbersport är väldigt mycket 
teknik. Att bara fräsa på med styrka 
kommer man en bit med, men inte 
hela vägen. Det gäller att läsa virket, 
göra en kalkyl för att veta var man ska 
slå nästa slag för att det ska göra mest 
nytta. 

Det är en familjär sport, sporten 
som har sex grenar som ingår i en 

PROFILENNoga, noga räknar Ferry 
Svan ut var han ska slå  
nästa slag med sin sylvassa 
yxa. Det ser farligt ut, men 
noggrannhet och koncentra-
tion gör att skador är relativt 
sällsynta i timbersport.

Det här är timbersport
Stihl Timbersports började i USA 1985, men har sitt ursprung i skogshuggartävlingar på 1800-talet. På seniornivån 
tävlar man individuellt i sex grenar, tre med yxa, två med motorsåg och en med handsåg. Rookies/juniorer tävlar i 
fyra av de sex grenarna. I november 2020 arrangeras VM i Stihl Timbersports i Partille utanför Göteborg. 

Ferry Svan tävlar mot Martin Kalina från 
Tjeckien i Champions Trophy 2019.

FOTO: STIHL TIMBERSPORTS

En skogs- 
försäkring 

kostar så fruktansvärt 
lite jämfört med vad 
skogen är värd.

”Om två, tre år ska jag vara som bäst. Jag 
har inte tid att vänta längre än så. Jag är 
otålig”, säger Ferry Svan.
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J
ag brinner mycket för företagsutveckling och ska försöka ge dig 
som läser något matnyttigt att fundera vidare på. Grundpelaren 
för utveckling tycker jag är en god lönsamhet.

Mitt råd är att först och främst jobba med det man har. Går 
det att sälja mjölk, spannmål, kött och så vidare till en annan 
köpare som betalar bättre? Finns det något att göra med kvalite-
ten så att du får bättre betalt? Går det att samarbeta med någon 

för att få större volymer att sälja? Kolla över dina kostnader. Någon klok  
människa sa vid något tillfälle att varje kostnad måste ha en kompis på 
intäkts sidan. Fundera över vilka kostnader du har och varför. Går det att 
skruva på några utan att tappa kvalitet i det som köps? Finns det onödiga 

kostnader som inte har en kompis? 
Alla kostnader ska kort och gott leda 
till en ökad/bibehållen intäkt. 

Skapa dig sedan en förståelse för 
dina siffror. Vad är lönsamt och vad är 
inte lönsamt? Har du bara en sorts 
affär är det lättare, men har du flera, till 
exempel mjölk, skog och vindkraft, så 

lägg upp bokföringen så att du ser hur varje verksamhet går. Skapa också bra 
nyckeltal som du följer, till exempel antal liter mjölk i tanken eller följ upp 
varje kull med kycklingar. 

NÄSTA STEG ÄR det svåraste. Nu gäller det att ta beslut om vad som ska ut-
vecklas, behållas och avvecklas. Här gäller det att inte bara stirra sig blind på 
de enskilda verksamheterna utan även tänka på vilka gemensamma kostna-
der som ändå finns kvar även om verksamhetsgrenen avvecklas. Utveckla det 
som du kan bli bäst på, men se också till att det är något som ger kassaflöde. 

Ska jag lyfta ut en faktor som är den med enskilt störst betydelse för att få 
ett framgångsrikt jord- eller skogsbruksföretag så är det att man hittat minst 
ett ben som ger ett stadigt kassaflöde i bolaget. Så för att utveckla ditt företag 
på bästa sätt gäller det att få förståelse över 
siffrorna och hitta din motor. n

Varje kostnad  
behöver en kompis

Utveckla det 
som du kan bli 

bäst på, men se också 
till att det är något 
som ger kassaflöde.

Krönika

MARIA LUGN

Utbildning: Agrotekniker, auktoriserad redovisnings- 
konsult. Befattning: Vd Olsson & Lugn. Ålder: 36 år.  
Intressen: Läsa böcker, vandra och självhushållning. Dold 
talang: Kan gå vilse var som helst, senast i min egen skog.

PROFILEN

mångkamp. De rutinerade hjälper 
gärna nybörjarna, men till en viss 
gräns. Nu i vinter ska han hälsa på 
världsmästaren Lawrence O’Toole i 
Australien för andra gången. 

– Första gången sa han: ”Hugg du 
som vanligt så säger jag stopp när du 
ska stanna så får vi ta det därifrån.”  Jag 
hann hugga två slag innan han vrå-
lade: ”STOPP! Nej, det här går inte, vi 
får göra om tekniken fullständigt, det 
ser ut som skit.” Han är väldigt ärlig. 
Och hård. Jag lärde mig supermycket 
där. Man tror ju att man är duktig, att 
man gör rätt och så är det helfel. Law-
rence kan verkligen förklara. 

FERRY HAR OCKSÅ mycket kontakt med 
en timbersportare från Kanada som en 
gång sa: ”Du måste åka ut i världen 
medan du är dålig. För sen kommer 
ingen att berätta någonting. Då är det för 
sent. Så ut och fråga nu, ut och träna 

>

veten om att det inte går att ha för 
bråttom. 

– Om två, tre år ska jag vara som 
bäst. Jag har inte tid att vänta längre än 
så. Jag är otålig. n

med de bästa innan du är ett hot.” 
Bäst i världen, det är det han ska 

bli. Han tränar sex dagar i veckan, i 
garaget på dagarna, i gymmet i Vans-
bro på kvällarna. Men han är väl med-

”Målet är att 
sporten ska bli 
större och större. 
Nästa steg är att 
skapa någon sorts 
yxhuggarklubb där 
det finns yxor, 
skydd, ställningar 
och virke. Man 
måste ju testa för 
att se om man 
tycker det är 
roligt.” Ferry Svan 
är en ambassadör 
för timbersportan-
det i Sverige.

Boken ger dig som jord- och 
skogsägare goda råd inför 
deklarationen 2020. 

Beställ den kostnadsfritt på 
areal.se.

Dags att deklarera?

Beställ Areals lilla gröna! Kontakta mig!

För att boka  
din annonsplats

www.display-umea.se

Mårten Bäck
090-711 521
marten.back@display-umea.se
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– Men vi var i alla fall tidigt ute. Det 
har nog varit mycket tuffare för dem 
som investerade i vindkraft senare. De 
som köpte vindkraftverk kring åren 
2011 och 2012 har ju verkligen suttit i 
hissen. De betalade som mest för 
verken de åren samtidigt som elpriset 
sjönk. 

Tack vare de goda åren i början har 
Åsle Vind hittills inte gjort något 
minusresultat. 

NÅGON JÄTTEVINST har inte Åsle Vind 
gjort genom åren. Bolaget bil dades 
2005, och de första fem åren var bra.

– Fram till 2010 ungefär låg elpri-
serna ganska högt, sedan gick botten 
ur marknaden. Vårt stora misstag var 
att vi återinvesterade i andra vind-
kraftsbolag. Hade vi amorterat i stället 
hade vi varit skuldfria, säger Berndt 
Bolms och konstaterar att det alltid är 
lätt att vara efterklok. 

I Tillväxt nummer 1  2011 skrev vi 
om vindkraftsbolaget Åsle Vind 
i Falköping. 14 vänner som 
tillsammans bildade ett bolag 
och investerade i vindkraft.

Hur har det gått? 
– Vi har fortfarande trevligt 

tillsammans och det är det 
viktigaste, säger ordförande 
Berndt Bolms och skrattar.  
Text  Karin Janson 

De hoppas ännu  på sin investering

Del 1: Energifakta

Men ekonomin har krävt att del-
ägarna gått in med egna pengar ett par 
gånger.

– Det har vi behövt göra för att 
rädda likviditeten. Så det har varit 
tufft för oss också emellanåt, säger 
Berndt Bolms. 

FÖRRA ÅRET STEG elpriset igen och 
låg runt 45 öre/kWh i snitt. 

– Om vi kan ligga kvar där vore det 

Vi var i alla fall 
tidigt ute. Det 
har nog varit 
mycket tuffare 
för dem som 
investerade  
i vindkraft  
senare. 

Berndt Bolms

Berndt Bolms och Lars-Åke Klasson var med och bildade Åsle Vind. Även om det kanske inte har gått så bra som de hade tänkt har de fortfarande roligt tillsammans. FOTO: TOBIAS ANDERSSON

väldigt bra. Det är den nivån vi behö-
ver för att gå runt. 

Optimalt vore det också om bola-
get hade råd att spara ihop till nya 
investeringar. 

Den första vindkraftsparken som 
Åsle Vind köpte in sig i är nu 15 år. 
Det betyder att underhållskostnader-
na är höga. 

– Den tekniska livslängden sägs ju 
vara 20 år på de gamla maskinerna, 
men de står i ett tufft klimat och börjar 
bli uttjänta. Vi spånar lite på om vi kan 
byta ut dem, för själva läget är bra. 
Men det är inget beslutat, säger 
Berndt Bolms. 

HAR DET VARIT värt det då, så här i 
backspegeln? Ordföranden Berndt 
Bolms skrattar. 

– Vi var 14 vänner som gick in i det 
här och en av de stora anledningarna 
till det var att det är trevligt att umgås. 
Vi börjar våra årsmöten med att säga: 
Glöm inte varför vi bildade Åsle Vind. 
Det är för att ha trevligt tillsammans! 
Och det har vi: vi är ett lokalt litet 
vindkraftsbolag som har roligt ihop. 
Men som politiken har förts de senas-
te åren har vi – små, lokala vindkrafts-
bolag – blivit ett utdöende släkte. Nu 
ägs ju svensk vindkraft av tyska pen-
sionsbolag. n

Sverige är ett land som konsumerar 
mycket energi. Enligt Energi i Sverige 
uppgår användningen till 55 MWh per 
person och år. Den stora energiåt-
gången beror huvudsakligen på Sveri-

ges kalla klimat och energikrävande 
industri. Större delen av energiproduk-
tionen kommer från vattenkraft och 
kärnkraft.

KÄLLA: ENERGI I SVERIGE, ENERGIMYNDIGHETEN, WIKIPEDIA, SGU

Vattenkraften etta bland producenterna 
Energiproduktionen i Sverige kommer huvud-
sakligen från vattenkraft (40 procent) och kärn-
kraft (39 procent). Resten kommer från vindkraft 
(11 procent) och från kraftvärme (9 procent), som 
huvudsakligen är baserad på biobränslen.

Vattenkraften är Sveriges styrka
Sveriges största styrka på energiområdet är de 
hydrologiska förhållanden som medger vattenkraf-
ten. Många av Sveriges floder har vid sina myn-
ningar en vattenföring större än 200 m3 per sekund, 
vilket möjliggör stora effektuttag.
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Dammbyggnaden i Stornorrfors, Ume älv.

I år fyller Tillväxt 10 år. I en jubileums-
serie i fyra delar har vi valt att gå till-
baka till några företag som figurerat i 
tidningen under åren. Vi ville ta reda 

på hur det har gått, blev det som de tänk-
te? Resultat? Vinst? Utmaningar? Har de 
behövt rita om kartan under årens gång 
eller har den affärsidé och de målsättning-
ar som de skisserade från början kunnat 
genomföras och uppnås?

I seriens första del tittar vi på energi-
branschen och återvänder bland annat till 
vindkraftsbolaget Åsle Vind utanför Fal-
köping i Västergötland. Där framgår det 
tydligt att de senaste tio åren har varit en 
omvälvande period för vindbranschen.

Runt 2010 låg elpriset förhållandevis 
högt, men sedan rasade marknaden. Nu-
mera är det oftast större bolag med inflöde 
av utländska investerare som går in och 
köper vindkraftverk i Sverige. De små 
aktörerna har det tufft. Men Åsle Vind 
med sina 14 delägare har flera målsättning-
ar med sitt företag och de har alla fortfa-
rande förhoppningar om att investeringen 
ska ge god avkastning.

Allt vanligare är det numera att energi-
satsningar på gårdsnivå handlar om solcel-
ler. Läs om solcellslösningen i Billeberga, 
Skåne, på sidorna 26–27.

DE ÖVRIGA DELARNA i serien kommer att 
blicka tillbaka på företag inom följande 
branscher: Lantbruk, Skog och Mat. I 
varje nummer gör vi även en nulägesrap-
port samt tittar framåt och låter experter 
inom respektive bransch sia om hur den 
kommande tioårsperioden kan komma att 
te sig. n

Uppföljning 
och utveckling 
står i fokus Tillväxt nr 1  2011.

Tillväxt 10 år – Jubileumsserie

2. Lantbruk 3. Skog 4. Mat1. Energi
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Vindkraften ägs i dag till största delen av stora bolag. För att sprida ägandet föreslår Svensk Vindenergi att kommunerna ska få del av de ekonomiska 
fördelarna med vindkraft. FOTO: SHUTTERSTOCK

Tillväxt 10 år! Jubileumsserie

Det blåser hårt  
i vindbranschen
Små vindkraftsbolag har fått det 
tuffare på marknaden de 
senaste åren.

Det menar Charlotte Unger 
Larson, vd i branschorganisatio-
nen Svensk Vindenergi. 

– Utvecklingen går mot färre 
och större bolag. 
Text  Karin Janson

OM TVÅ ÅR kommer vindkraften att 
stå för strax över 25 procent av elpro-
duktionen, spår Svensk Vindenergi.  
I dagsläget är siffran 11 procent av 
produktionen. Samtidigt har ägarbil-
den gått mot en koncentration av 
större bolag. 

– Vi ser allt färre små aktörer. Små 
bolag har också större svårigheter 
med att hantera upp- och nedgångar 
och politiken har inte främjat den 
enskilda ägaren av vindkraftverk, 
menar Charlotte Unger Larson. 

DEN TYPISKA vindkraftsägaren i dag 
är ett större bolag som har ett stort 
inflöde från utländska investerare, till 
exempel kapitalförvaltningsbolag 
eller pensionsfonder. För att sprida 
ägandet föreslår Svensk Vindenergi 
att kommunerna måste få del av de 
ekonomiska fördelarna med vind-
kraft. 

– Ur ett landsbygdsperspektiv är 
det viktigt att de som vill bidra till en 
grön omställning också ska kunna 

göra det, oavsett var i landet de bor. 
Vårt förslag är att ta bort det kommu-
nala vetot mot vindkraft och att fastig-
hetsskatten på vindkraft ska gå till-
baka till kommunen, säger Charlotte 
Unger Larson. 

EN AKTÖR SOM var tidigt ute med 
vindkraft är fastighetsbolaget Wallen-
stam. I början av 2013 blev de som 
första fastighetsbolag i Sverige själv-
försörjande på förnybar energi, med 
66 egna vindkraftverk. 

– Vi tog beslutet om att investera i 
vindkraft 2006. Då hade våra ränte-
kostnader minskat under flera år och 
kapitalkostnaden minskade i drift-
netto, men elkostnaderna gick åt 
andra hållet. Kunde vi styra upp det 
på något sätt? Så väcktes tanken om 
att producera el till självkostnadspris, 
berättar Karin Mizgalski, hållbarhets-
chef på Wallenstam. 

Satsningen gick hand i hand med 
en önskan om att göra fastighetsbe-
ståndet mer hållbart. Samtidigt fanns 
det utmaningar med att vara så tidigt 
ute. 

– Branschen var omogen och vi var 
nybörjare. Vi inledde samarbete med 
kompetenta konsulter. När vi ser i 
backspegeln var satsningen både 
ekonomiskt och klimatmässigt håll-
bar, säger Karin Mizgalski. 

Wallenstams vindkraftverk är 

utspridda från Skåne till Jämtland. 
Några är singelkraftverk och andra är 
parker. 

– Det är sällan stiltje på flera platser 
i landet samtidigt, det blåser nästan 
alltid någonstans. Så det visade sig 
vara ett riktigt beslut.

En rolig detalj är att vindkraftver-
ken har fått namn efter anställda som 
jobbat länge på Wallenstam. Några 
medarbetare har till och med tagit 
med familjen på picknick i vindkrafts-
parkerna. 

– Men nu när vi är självförsörjande 
på el bygger vi inte fler turbiner. Då får 
medarbetare namnge våra nya bo-
stadsprojekt i stället, säger Karin 
Mizgalski. 

TIDIGARE HAR WALLENSTAM handlat 
med överskottselen som vindkraft-
verken producerar. Men i början av 
förra året såldes elhandeln till Jämt-
kraft. 

– Elhandeln är väldigt konkurrens-
utsatt och branschen står inför stora 
utmaningar framöver, där flera funk-
tioner kommer att centraliseras. Vi 
tog beslutet att vi är ett fastighetsbo-
lag, inte en elhandlare, och därför 
gjorde vi affären med Jämtkraft. Vi 
äger fortfarande vindkraftverken och 
kommer inte att släppa dem, men elen 
de producerar köper vi av Jämtkraft, 
förklarar Karin Mizgalski. n

Charlotte Unger 
Larson, vd Svensk 
Vindenergi

Karin Mizgalski, 
hållbarhetschef, 
Wallenstam

Tre anläggningar för kärnkraft 
Sverige har åtta kärnkraftsreaktorer vid tre anlägg-
ningar; Forsmark (3 reaktorer), Oskarshamn (1 reaktor) 
och Ringhals (4 reaktorer). De ska successivt avvecklas 
och ersättas med förnybara energikällor. Vid årsskiftet 
stängdes en reaktor vid Ringhals.

Förbud mot uranbrytning i Sverige
Sveriges uranbehov tillgodoses genom import, främst 
från Australien, Namibia och Kanada. Mellan 1965 och 
1969 utvanns dock 213 ton inhemsk uran. Utforskning har 
återupptagits till följd av stigande uranpriser. Men 2018 
beslöt riksdagen att förbjuda uranbrytning i Sverige. 

Lägre CO2-utsläpp än andra länder
Trots den höga energikonsumtionen i Sverige släpper  
landet ut mindre koldioxid per person och år än genom-
snittet av industriländerna. Koldioxidutsläppet i Sverige 
ligger på 5,1 ton koldioxid per person och år. Detta beror 
på energiproduktionens sammansättning. 

Störst vattenföring vid Göta älv
Sveriges största älvar har följande medelvattenföring vid 
sina mynningar: Göta älv (570 m3/s), Luleälven (506 m3/s), 
Ångermanälven (500 m3/s), Indalsälven (450 m3/s),  
Ume älven (440 m3/s), Torneälven (390 m3/s), Dalälven  
(353 m3/s), Kalixälven (290 m3/s) och Ljusnan (227 m3/s). FO
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Reaktor 1 vid 
Forsmarks 

kärnkraftverk.

Del 1:  Energi

Uranbrytning i Australien.
FOTO: BIDGEE
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Goda förutsättningar 
för den förnybara elen

KOMMENTAR

I ENERGIÖVERENSKOMMELSEN 2016 beslutade riks dagen 
att Sverige år 2040 ska ha 100 procent förnybar elproduk-
tion. Energimyndigheten konstaterar i sin rapport ”Vä-
gen till ett 100 procent förnybart elsystem” att stora rein-
vesteringar behöver göras för att trygga vår elförsörjning 
framöver oavsett om det avser förnybar energi eller inte. 

Vattenkraften kommer att vara en viktig bas för att nå 
målet men det är inte där produktionsökningen kom-
mer att ske. Landets ägare av skog- och lantbruksfastig-
heter har råvaran till biobränsle och marken som behövs 
för att bygga ut vindkraft och solcellsanläggningar. Ty-
värr har lönsamheten för mindre vindkraftsbolag varit 
utmanande de senaste åren, vilket medfört att etable-
ringen i detta segment minskat till förmån för större 
bolag som vill uppföra vindkraftsparker. Spännande är 
dock den tekniska utvecklingen. På bara några år har 
kapaciteten hos turbinerna i verken gått från 2 MW till    
3–4 MW, vilket 
påverkar antalet 
verk som behöver 
byggas och därmed 
kostnaden för att 
uppnå en viss pro-
duktionskapacitet. 
Kommer det i framtiden att innebära möjligheter för 
nya ersättningsmodeller till markägare från större bolag 
som behöver arrendera mark för sina parker? 

TEKNIKFRAMSTEGEN och intresset ökar även för sol-
cellsanläggningar. Från att initialt ha placerats på tak 
börjar anläggningar uppföras på sämre åkermark. Här 
finns en stor potential enligt rapporten ”Solel i lantbru-
ket – realiserbar potential och nya affärsmodeller” från 
JTI, Institutet för jordbruks- och miljöteknik. En fördel 
med denna typ av produktionsanläggning är att uppfö-
randet blir enklare, liksom framtida underhåll. 

Med en större andel variabel elproduktion via sol- 
och vindkraft i elsystemet blir det en utmaning att finna 
ny teknik för att möta konsumtionssvängningar över 
tid. Genom historien har dock människans uppfin-
ningsrikedom löst behov så varför skulle det inte ske 
även denna gång? n

ROLF ÅTTINGSBERG 
Ställföreträdande chef
Handelsbanken Skog och lantbruk
roat01@handelsbanken.se

Från att initialt 
ha placerats på 

tak börjar anläggningar 
uppföras på sämre 
åkermark. 

Jörgen Mattsson i skånska 
Billeberga vill inte vara en 
person som klagar på klimat-
krisen utan att göra något.  
I sommar ska hans nya solcells-
anläggning producera 1,5 
megawattimmar el som köps av 
ett fastighetsbolag. Investering-
en ger en förräntning på kapita-
let på 9,5–10 procent.
Text  Karin Janson

SEDAN TIDIGARE har Jörgen Mattsson 
en solcellsplats på sin gård som pro-
ducerar 185 000 kilowattimmar om 
året. Det täcker nästan gårdens behov. 

Förra sommaren fastnade Jörgen 
och hans hustru i en lång bilkö.

– Det hade varit en lastbilsolycka 
och vi stod där i flera timmar. Det var 
så varmt att alla hade sina bilar på 
tomgång för att kunna köra AC:n. Vi 
stod bakom en Tesla och fick inte in 
några avgaser i vårt system. Då tittade 
vi på varandra och sa: Det här är fram-
tiden! 

EFTER DET BESTÄMDE sig Jörgen för 
att ta nästa steg för att bidra till en 
grönare elproduktion. Med hjälp av 
energibolaget Eon kommer han att 
installera en solcellsanläggning på en 
av sina åkrar. 

– Jag har gått i pension från bonde-
livet, men arrenderar ut marken.

Fångar solstrålar och får 10 proce nts ränta

Del 1:  Energi

Att gå off-grid och göra sig 
oberoende av elbolagens 
nätlösningar har blivit ett 
populärt begrepp de senaste 
åren. Men många backar när 
de inser vad det kostar, 
menar Magnus Berg på 
Vattenfalls forsknings- och 
utvecklingsavdelning. 
Text  Karin Janson

– FÖR ÅRETRUNTBOENDE som 
lever ett normalt liv är off-grid en 
dyr lösning. Troligen kommer det 
fortfarande att vara billigare att 
koppla upp sig mot 
det vanliga elnätet 
under många år 
framåt, säger Mag-
nus Berg.  

Kan privata 
lösningar bli ett 
hot mot elbolagen 
i framtiden? På Vattenfall tror man 
inte det. 

– Vi arbetar för ett fossilfritt liv 
inom en generation och då är ökad 
produktion från till exempel sol- 
eller vindkraft en viktig del i det. 
Samtidigt leder utvecklingen till 
nya utmaningar. Det skapar nya 
affärsmöjligheter för oss, men det 
krävs också förstärkningar i el-
näten på vissa håll. Men även om 
installationstakten av solceller 
skulle mångdubblas helt plötsligt 
så bedömer vi att inverkan på 
elsystem och elbolagen kommer 
att vara hanterbar, säger Magnus 
Berg. n

Fortfarande 
ovanligt att 
gå ”off-grid”

Anläggningen kommer att ta upp 
ungefär tre hektar på en av mina sämre 
åkrar. 

Eon har hjälpt till att hitta en kund, 
ett fastighetsbolag som köper elen. 
Avtalet löper på tio år och Jörgen får ut 
spotpriset plus en extra procentsats. 

– Jag har en förräntning på kapita-
let på mellan 9,5 och 10 procent. Det 
får jag inte ut om jag sparar pengarna 
på banken, menar Jörgen. 

MEN DET STORA skälet till investe-
ringen är hans intresse för förnybar 
energi.

– Jag har alltid varit intresserad av 
energifrågor och jag känner att jag vill 

göra något för klimatet. Vi måste 
försöka vända utvecklingen nu, innan 
det är för sent. 

FÖR ATT BEHÅLLA den gröna profilen 
har han funderat på att skaffa getter 
eller får som kan beta gräset under 
anläggningen. Men efter att ha hört 
sig för med andra bönder har han 
blivit avrådd. 

– Det hänger ner slingor från sol-
panelerna som får och getter gärna 
tuggar på. Och om man har ungdjur 
kan de klia sina horn mot anläggning-
en. Så nu får det bli robotgräsklippare 
i stället. Men de kommer förstås att 
vara eldrivna! n

Tobias Killander, Germansolar, har medverkat vid 
solsatsningen hos Jörgen Mattsson i Billeberga. 
Satsningen ingår i ett EU-projekt tillsammans 
med Eon om att ta fram en batterilösning som kan 
lagra 150 kWh el för årets mörka timmar.
FOTO: LENA LUNDH

Jörgen Mattsson

Magnus Berg, 
Vattenfall

Första högspänningsledningen
Världens första högspänningsledning – Harsprångslinjen – 
installerades i Sverige, som högspänningskabel för likström. 
Den togs i bruk med full kapacitet 1951. Den sträcker sig från 
Luleälven till Hallsberg, är 100 mil lång och har 400 kilovolts 
spänning.

Härnösand – först med gatubelysning
Tack vare rikliga resurser på vattenkraft och lan-
dets industri – särskild ASEA (senare ABB) – räknas 
Sverige som pionjärland på elområdet. Härnösand 
fick till exempel elektrisk gatubelysning redan 
1885, som en av de första städerna i Europa.

Flera viktiga primärenergikällor 
Riksdagen har rangerat primärenergikällor utifrån  
energikvalitet. En primärenergikälla är en energikälla 
som kan omvandlas till mer användbara former, exem-
pelvis elektricitet. På första plats kommer el från vatten, 
vind, sol och kärnkraft, därefter fossila bränslen. 

Harsprångslinjen.

Gådeå 
kraft- 
station, 
Härnö- 
sand,  
1888. 

FOTO: BENGT OBERGER FOTO: TEKNISKA MUSEET
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De satsar  
på ett klimat-
smart nötkött
Minimera spillet och var redo att dra nytta av förändring. 
Det är några av nycklarna till framgång för Sveriges just 
nu hetaste klimatbönder, Ingmar Thulin, Jens Thulin och 
Matilda Jarbin på Vismarlövsgården i Skåne. 
Text  Tina Andersson
Foto  Hasse Dahlgren 
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Enligt familjen Thulin är det van-
ligt att lantbrukare går i försvarsställ-
ning och hellre vill behålla allt som 
det är. Det är också vanligt att förmin-
ska sina egna möjligheter och sitt eget 
ansvar, i förhållande till andra parter 
på marknaden. Det skulle branschen 
vinna på att komma ifrån. 

Ingmar Thulin menar vidare att 
den lokala Ica-handlare som är villig 
att ha flera grönsaksleverantörer från 
bygden knappast kan åka runt och 
knacka dörr. Odlare som är rädda för 
att någon fiffig entreprenör ska gå in 
som mellanhand och sno marginalen 
vid odling av nya proteingrödor borde 
istället sträcka på sig och ta kontroll. 

– Lantbrukaren är ju en entrepre-
nör, påpekar Jens Thulin.

ALLA TRE TYCKER att Vismarlövsgår-
den tjänar ekonomiskt på att de försö-
ker jobba klimatsmart. Arealen är på 
75 hektar, som används till vallodling 
och bete. Genom samarbete med 

barhetschef i återbruksföretaget 
Godsinlösen Nordic AB, där de dess-
utom är delägare. 

– Vi jobbar på GIAB:s kontor i 
Staffanstorp vardagar 8–17 och med 
gården och försäljningen på kvällar 
och helger. Ingmar jobbar i lantbruket 
8–20 varje dag, säger Matilda Jarbin 
och skrattar. 

FÖR KVALITETSMEDVETNA konsu-
menter är gården mest känd för sina 
köttlådor. För folk som kör genom 
omgivningarna märks den främst 
genom sitt 19 meter höga vindkrafts-
torn av svenskt limträ. Bland kollegor i 
lantbruksbranschen är familjen för-
modligen mest noterad för att ha 
stuckit ut hakan med sitt uttalade mål 
att bli Sveriges mest klimatsmarta 
nötköttsproducent. Fast egentligen är 
det många lantbrukare som redan gör 
ungefär samma saker i praktiken, 
förklarar Jens Thulin. 

– Skillnaden ligger i att vi pratar 

mycket om vårt klimatarbete utåt. 
Matilda och jag anlitas ofta som före-
läsare. På ett möte jag var på hade till 
exempel 50 procent av lantbrukarna 
investerat i solceller precis som vi, 
säger han.

En annan skillnad är möjligen 
inställningen till förändring. Det 
pågående proteinskiftet är ett exem-
pel. Fastän deras egen gård är inriktad 
på nötkreatur tycker familjen att lant-
brukare generellt borde vara mer på 
hugget när många konsumenter sneg-
lar på andra proteinkällor än kött. Det 
är ju lantbrukarna som har jorden och 
kunskapen att framgångsrikt odla 
ärter, bönor och andra proteingrödor 
som kan bli livsmedel utan att gå 
genom ett djur. Bönder kan det här 
med bra mat och skulle kunna ta 
chansen när det finns intresse från 
konsumenter och villiga investerare.

– Den naturliga reaktionen borde 
vara ”Hur kan jag ta del av kakan?”, 
säger Ingmar Thulin. 

I 
hallen står fyra 25-kilossäckar 
med stensalt. Saltet ska an-
vändas för att packa in tre 
kohudar i, så att de ska klara 
transporten till Tranås Skinn-
beredning. Matilda Jarbin 
förklarar att familjen för  

förs ta gången ska ta hem hudar från 
slakteriet för att förädla dem vidare 
själva. 

– Vi har en tanke om att göra slak-
tarförkläden av dem och vi tittar också 
på andra produkter tillsammans med 
en skinnhantverkare som bland annat 
gör väldigt fina väskor, säger hon. 

Vismarlövsgården ligger bara nå-
gon mil öster om den yttre ringvägen 
kring storstaden Malmö. Ingmar 
Thulin köpte gården för 30 år sedan 
och jobbar nu mer än någonsin, sedan 
sonen Jens och hans sambo Matilda 
engagerat sig i driften. Paret arbetar 
heltid utanför gården med resursfrå-
gor och cirkulär ekonomi. Jens är 
affärsutvecklare och Matilda är håll- >
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Vismarlövsgården
Plats: Vismarlöv nära Klågerup i Skåne.
Storlek: 75 hektar.
Ägare: Ingmar Thulin.
Anställda: Nej.
Djur: Cirka 55 dikor plus rekrytering.
Omsättning: Cirka 2 miljoner kronor 
inklusive lite jobb med grävmaskin.

Nya verksamheter
För två år sedan köpte Jens Thulin närlig-
gande Assartorps Säteri. Där driver hans 
och Matilda Jarbins olika företag ett mikro-
bryggeri. De arrangerar även event och hyr 
ut lokalerna till konferenser och fester. I 
anslutning till den egna bostaden i Vismar-
löv är en gårdsbutik under uppbyggnad.

Köttlådornas ekonomi
Ingmar Thulin äger och sköter dju-
ren. Jens Thulins enskilda firma 
köper de slaktade kropparna. Alla 
priser är exklusive moms.
Inköp: 52 kronor per kilo slaktvikt, 
som är 400–420 kilo per djur. Pri-
set inkluderar att Ingmar kör dju-
ren till slakt och hämtar de färdiga 
köttlådorna. 
Kostnader: Slakteriet tar cirka 
6  000 kronor per djur. Det inklude-
rar styckning, hängning och pake-
tering. 
Styckningsutbyte: 71–73 pro-
cent. Det blir alltså cirka 285–305 
kilo att sälja per kropp.
Utpris: Konsumenten betalar cirka 
111 kronor per kilo (139 kronor inklu-
sive moms).
Omsättning: Ungefär 4 djur slak-
tas per månad. Det ger en omsätt-
ning på 100 000–150 000 kronor i 
månaden på köttlådorna. 

Vi hade nog 
kunnat ta 160–
170 kronor per 
kilo, men då 
blir totalpriset 
för köttlådan 
en för stor del 
av en vanlig 
konsuments 
månadslön 
och vi hade 
fått marknads-
föra mer.

Jens Thulin

Ingmar Thulin går ut till korna en gång per natt under kalvningssäsongen från november till maj. Den här lilla 
kalven är ungefär en vecka gammal. 

På gårdar med många djur odlas mycket vall och den lagrar in kol, framhåller Ingmar Thulin, Matilda Jarbin och Jens Thulin. Där det finns förutsättningar för 
betesdjur bör den produktionen maximeras enligt FN:s klimatpanels rapport om klimatet och marken 2019.

Om köttet luktar lite surt när man packar 
upp det är det bara kött i paketet, inga 
tillsatser. Det får gänget på Vismarlövs-
gården ofta förklara för kunder.
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Ingmar Thulins pappa och bror kan 
gården köpa spannmål och raps som 
odlats kring byn. Det blir kraftfoder åt 
korna. Vid pressningen av rapskakor i 
egen anläggning tar man dessutom 
tillvara rapsolja som säljs för human-
konsumtion, bland annat i ett lokalt 
bageri. Slakteriet ligger bara några mil 
bort i Sjöbo. Kort transportsträcka är 
ett av kraven i klimatcertifieringen, 
som Vismarklövsgården har genom 
Svenskt Sigill sedan 2015.

– Köttet blir närproducerat och 
djuren som slaktas har haft det bra. 
Det höjer efterfrågan på våra köttlå-
dor, säger Matilda Jarbin. 

Ingmar Thulin beskriver att famil-
jens specialitet är att optimera. Det 
slösas inte i något led. Svinnet mini-
meras i allt från att ensilagebalarna är 
randiga för att hålla fåglar borta till att 
varenda köttbit blir såld. Djuren vägs 
ofta för att slaktvikten ska ligga mellan 
400 och 420 kilo. 

– Vid den slaktvikten blir bitarna 
rejäla och bra. Efter den vikten börjar 
djuren äta mer än de växer, säger 
Ingmar Thulin.

UNDER VINTERN GÅR de 55 korna i 
lösdrift med halmbädd inomhus. De 
är en blandning av raserna charolais, 
simmental, hereford, angus och li-
mousin. Kalvningarna är utspridda 
från mitten av november till början av 
maj, för att det ska vara möjligt att 
sälja köttlådor hela året och för att det 
passar slakteriet. Bra kvigkalvar blir så 

småningom kor på gården. Även 
mindre bra kvigor får kalva en gång 
innan de går till slakt. Det ger bättre 
ekonomi och köttkvaliteten på kvigan 
blir högre efter en kalvning. 

EN KÖTTLÅDA MOTSVARAR en åtton-
dels djur, cirka 30–35 kilo. Priset är 
139 kronor per kilo, rakt av. Det ska 
vara enkelt och lättjobbat. 

– Vi hade nog kunnat ta 160–170 
kronor per kilo, men då blir totalpri-
set för köttlådan en för stor del av en 
vanlig konsuments månadslön och vi 
hade fått marknadsföra mer. En 
annan väg hade varit att sälja 
fler delar för sig till olika 
priser, men det hade 
blivit mycket mer jobb 
och om bara 5 procent 
blir osålt är vinsten uppä-
ten, säger Jens Thulin. 

Lantbruksmaskinerna körs 
på diesel med en inblandning av 
20–30 procent rapsolja. Mer finns att 
göra på maskinsidan, enligt familjen, 
exempelvis när tekniken med eldrift 
kommit längre än i dag. Gården pro-
ducerar cirka 20 procent mer el än 

den gör av med, så det finns utrymme 
att utnyttja mer själva. Vindkraftver-
ket som restes 2016 är på drygt 11 
kilowatt och innebar en investering på 
cirka 1,3 miljoner kronor. Solcellerna 
är på drygt 12 kilowatt och kostade 
cirka 250 000 kronor att installera 
2016. 

Vismarlövsgården är inte ekolo-
gisk. Prioriteringen är närproducerat i 
och med samarbetet kring fodret med 
den konventionellt odlande släkten. 
Däremot kan det vara på gång att styra 
mot ett mer återuppbyggande jord-

bruk med mindre jordbearbet-
ning och fokus på att öka 

mullhalten. Studiebesök 
hos kollegor som är 
föregångare på området 
inspirerar. Det passar bra 
nu, eftersom familjen 

bestämt sig för att börja 
odla lite egen spannmål.

– Regenerativt jordbruk är jag 
intresserad av. Jag tycker att det är 
spännande och vi håller på att lära oss 
mer om det. Nu diskuterar vi om vi 
kanske borde sätta i gång att odla 
bönor också, säger Matilda Jarbin. n

>

Clark Tracks, 

som är en del 

av Nordic 

Traction AB, 

är ledande 

tillverkare av 

boggiband 

för skonsam 

körning i 

skogen.
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www.clarktracks.se
Nordic Traction AB
Gunnebo, 0490-28 590

Masurbjörk &

Specialplantor

Moderträd med 
mycket bra masur  
från södra Finland. 

Masurbjörk berikar 
din fastighet och 
ökar mångfalden i 
Din skog.

Masurbjörk

Masur 
i alla 

plantor!

Beställ 
klonade 
plantor! 

www.masurplantor.se
Bengt-Elis Pettersson
0702-65 41 71
0382-124 19
elis@masurplantor.se 
www.masurplantor.se

Slaktvikten ska 
ligga mellan 
400 och 420 
kilo. Då blir  
bitarna rejäla 
och bra. Efter 
den vikten  
börjar djuren 
äta mer än de 
växer.

Ingmar Thulin

Lättillgängligt i telefonen finns statistik på 
gårdens elproduktion.

Matilda Jarbin har blivit utsedd till en av Sveriges topp 33 hållbarhetstalanger av tidningen Aktuell Hållbarhet. 
Jens Thulin har tillsammans med sin pappa Ingmar hållit föredrag om klimatarbete på Stenhammars gods med 
kungen och prins Carl Philip bland åhörarna. 

GÅRDSREPORTAGET

Sveriges mest sålda 
huggarvagnar!

FTG Cranes AB • 0521-26 26 30 •  www.ftgforest.com

Nordic Traction AB, Gunnebo | 0490-285 90 | www.nordchain.se

NORDENS MEST SÅLDA 
TRAKTORKEDJOR

GUNNTRAC
5 & 6.5SR-FLEX 9

PIGGELIN 
FLEX 9 & 11

Kvalitetskedjor från Gunnebo sedan 1930
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Vi behöver ställa om vår köttkonsumtion och äta mindre men bättre 
kött. Det menar Anna Richert, matexpert på WWF. I höstas publicerade 
WWF en ny köttguide.     
Text Karin Janson   Foto Kristina Sahlén

” Ät en eller ett par  
måltider kött i veckan”

Heta stolen

Vad är Köttguiden? 

– En hjälp för konsumenter som vill 
göra bättre val av kött och en inspiration 
för företag som köper och säljer kött. 
Köttfrågan handlar inte bara om klimat. 
Det finns fler områden som är viktiga, 
som biologisk mångfald, djurvälfärd och 
antibiotika.
Varför ska man välja svenskt nötkött? 

– För att svenska kor till stor del lever 
på hö och ensilage som foder och det 
bidrar till att hålla våra landskap öppna.  
Varför får svenskt nötkött gult ljus i Kött-

guiden?

– Svenskt nötkött som inte är ekolo-
giskt får gult ljus i kategorin biologisk 
mångfald eftersom en stor del av djuren 
inte betar naturbetesmarker eller ekolo-
giska betesmarker. När det gäller djurväl-
färd beror det gula ljuset på den stora 
andelen av nötkreaturen som får dispens 
från regelverket som säger att nötkreatur 
ska ha bete under betessäsongen.
Hur artrik är den betade hagmarken?

– Hagmarken är den mest artrika 
biotopen på land här i Norden. Det kan 
finnas så mycket som 40–50 arter på en 
kvadratmeter.
Varför ger inte WWF betesdjuren ett full-

ständigt erkännande här? 

– Vi har valt att ge grönt ljus för biodi-
versitet till två kategorier: naturbeteskött 
och ekologiskt kött. Det är de köttslag 
som ger störst positiv påverkan på den 
lokala biologiska mångfalden. Alla be-
tande djur och djur som föds upp på gräs 
bidrar till mer vallar för hö, ensilage och 

bete på åkermarken, något som är posi-
tivt för inlagring av kol i mark. Köttgui-
den premierar inte dessa djur specifikt, 
men i all vår övriga kommunikation 
lyfter vi fram behovet av mer betande 
djur i landskapet. 
Har WWF något mål för nötköttskonsum-

tionen i Sverige?

– Köttkonsumtionen i Sverige behö-
ver minska. Vi har valt att inte ge några 
specifika rekommendationer, men me-
nar att det kött man äter bör födas upp 
på gräs eller restprodukter. Vi har kraf-
tiga behov av att hålla våra naturbetes-
marker öppna och därför passar det 
med en eller ett par måltider med kött i 
veckan som en del av en balanserad 
kost.
Varför skiljer WWF inte på utsläpp 

från kor och fossila utsläpp? 

– Det viktigaste är att minska 
mängden fossila utsläpp men det 
går alldeles för långsamt. Eftersom 
det går så långsamt att ställa om de 
fossila utsläppen måste vi helt enkelt 
också fokusera på metan och lustgas 
från våra odlingssystem för att köpa 
oss tid. Planeten bryr sig inte om 
vilken sorts kol det gäller. Vi behö-
ver fortfarande de gräsätande dju-
ren och odlingssystem som kan 
lagra in kol i marken och där spelar 
betesdjuren en roll. Det är fortfaran-
de oklart hur mycket som kan lagras in i 
odlingsmark men som helhet finns det 
en plats för betande djur som föds upp i 
huvudsak på gräs i odlingssystemet. n
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Hur finansierar
man hållbart?
FRÅGA: Vad betyder grön finansiering 
och vad innebär det för mig som kund?
 Anders

SVAR: Hållbarhet är djupt förankrat i Han-
delsbankens företagskultur och arbetssätt. 
Den största möjligheten att bidra till och 
påverka hållbar utveckling har vi genom  
vår affärsverksamhet, till exempel när vi  
finansierar våra kunders projekt och verk-
samhet. 

Grön finansiering ska alltid ha ett tydligt 
syfte och är förenat med att vissa kriterier 
uppfylls — till exempel ska det lånade kapita-
let användas för att finansiera investeringar 
eller projekt som främjar klimatnytta och 
övergången till ett hållbart samhälle. 

Grön finansiering för företag kan erhållas 
via obligationer eller genom gröna lån.

REDAN 2017 LANSERADE Handelsbanken 
gröna lån för energieffektiva och miljösmarta 
byggnader och under 2019 gjordes det första 
gröna lånet för hållbart skogsbruk. Gröna lån 
kan även användas för finansiering av förny-
bar energi, till exempel vindkraft eller solkraft. 
Större företags kunder har även möjlighet att 
finansiera till exempel hållbara transporter 
och avfallshantering.

Handelsbanken har även lanserat Grönt 
bolån under 2019, en möjlighet för privat-

personer med energieffektivt eller miljöcerti-
fierat boende att få en lägre boränta. 

Den första gröna obligationen gavs ut 
2008 av Världsbanken. Fem år senare blev 
Vasakronan världens första företag att emit-
tera gröna obligationer. Sedan dess har 
intresset bara ökat, då investerare alltmer 
söker hållbara investeringar. Vi har också sett 
en ökad harmonisering av marknaden med 
etableringen av ett antal principer för mark-
nadsdeltagare. Samtidigt eftersträvar EU en 
ökad transparens och arbetar för en klassifi-
cering av vad som anses vara gröna aktivite-
ter (taxonomi). Detta kommer att leda till en 

ökad reglering av marknaden och tydlighet 
kring vad som får kallas grönt.

Handelsbanken emitterade sin första gröna 
obligation 2018. Genom att ge ut gröna obli-
gationer kan banken bidra till en långsiktig 
utveckling av hållbara lösningar. Vår gröna 
obligation stödjer även de 17 globala målen 
för hållbar utveckling. 

Expertpanelen Handelsbankens experter svarar på läsarnas frågor 
om finansiering, skatter, placeringsformer med 
mera. Mejla till: skogochlantbruk@handelsbanken.se

ANNA LINDVETTER 

Handelsbanken Capital Markets 
anli02@handelsbanken.se

Handelsbankens gröna obligation stödjer de 17 globala målen för hållbar utveckling.  FOTO: SHUTTERSTOCK

Skogen – bra komplement 
till pensionsförsäkringen

Kontoret tipsar

Skogen är ett bra komplement till 
pensionsförsäkringen. Det säger Bodil 
Edfeldt på Handelsbanken i Krokom, 
Jämtland. Hon påpekar dock att det inte 
alltid går att förlita sig helt och hållet på 
enbart avkastningen från skogen.

Text Marina Tell Eskildsen

I SKOGS- OCH lantbrukssammanhang före-
kommer det inte sällan att man hör någon 
säga: ”Skogen är min pensionsförsäkring.” 
Bodil Edfeldt på Handelsbanken i Krokom 
håller med om att det är fint att ha skogen 
att falla tillbaka på när det är dags att pensio-

nera sig, men hon påpekar 
att man inte bör förlita sig 
helt och hållet på skogens 
avkastning. 

– Man bör kanske inte ha 
skogen som sin enda pen-
sionsförsäkring, säger hon.

Bodil Edfeldt påpekar att 
det till exempel vid ett gene-
rationsskifte kan bli tungt för barnen att lösa 
ut den äldre generationen om skogen är 
deras enda pensionsförsäkring.

– Det kan också bli så att den äldre gene-
rationen lever väldigt snålt bara för att bar-
nen ska ha råd att ta över, säger hon. 

Det bästa, enligt Bodlin Edfeldt, är om man 
under sin yrkesverksamma period kan 
avsätta en del av näringsverksamheten till 

den kommande pensionen.. För de skogs-
ägare som inte är aktiva i näringsverksamhet 
och därmed inte kan göra avsättningar till 
pensionsförsäkring kan det finnas behov av 
ett tillgängligt sparkapital.

– Det kan till exempel komma från den pri-
vata ekonomin eller som en pensionsförsäk-
ring från näringen. 

SKOGEN KAN DÄREFTER fungera som ett fint 
komplement till andra pensionsförsäkringar. 
En förutsättning är förstås att det finns 
avverkningsmogen skog på ens fastighet  
så att det kan bli något kassaflöde från sko-
gen. 

– Är det enbart ungskog på fastigheten så 
växer den i värde, men det blir inget kassa-
flöde att leva på för skogsägaren.

I varje nummer av tidningen Tillväxt presenterar vi här tips och nyheter 
från Handelsbankens kontor runt om i Sverige

Anna Richert
Aktuell som: Ansvarig för  
WWF:s lansering av Köttguiden.
Ålder: 53 år.
Utbildning: Hortonom från  
Sveriges lantbruksuniversitet.

Befattning: Matexpert på 
Världsnaturfonden, WWF.

Brinner för: Ett system-
perspektiv på hållbar 

mat.
Mat jag gärna lägger 
på tallriken: Måltider 
inom planetens  
gränser.

”Vi behöver fortfarande 
de gräsätande djuren och 
odlingssystem som kan 
lagra in kol i marken och 
där spelar betesdjuren en 
roll”, säger Anna Richert.

Bodil Edfeldt
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Lätt att
göra rätt

SKOGSBRUKSPLAN

Teckna kontrakt på en skogsbruksplan senast  
31 mars 2020 så får du en extra premie på 10 kr/m3 vid  

första kontrakterade avverkning eller gallring enligt din plan.

Special- 
erbjudande  
till 31 mars

Läs mer och kontakta oss på 
sca.com/skogsbruksplan

Med en skogsbruksplan från SCA får  
du en bra beskrivning av din skog. Planen 

ger dig förslag på åtgärder anpassade  
efter din skog och dina mål.


