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Större intresse
för ett grönt liv

S

jungom studentens lyckliga dag, låtom oss fröjdas i ungdomens vår. Så
lät det för några månader sedan men efter sommarens fröjder är det
många som fortsätter plugga. Troligtvis fler än föregående år och det kan
ha flera orsaker.
När Ungdomsbarometern publicerades tidigare i år visade den att
svårigheterna att få jobb till följd av coronapandemin har ökat viljan att
börja studera. Intresset för yrken som uppfattas som trygga och säkra
även i kristider har särskilt ökat. Det borde framöver innebära ett ökat söktryck på utbildningar inom de gröna näringarna. Även det faktum att barnafödandet ökat stadigt sedan
millennieskiftet innebär att det under de kommande åren kommer att vara ett generellt
högre söktryck till utbildningar. I detta nummer av Tillväxt möter vi Sofie Alvarsson, som är
rektor för Gamleby Naturbruksgymnasium, och några studenter för att höra deras tankar
om utbildning och framtid.

ÅTER TILL UNGDOMSBAROMETERN: de lät 24-åringar utifrån en lista med begrepp beskriva
sig själva. Några av de begrepp som fick flest röster var friluftsmänniska, miljövän och
foodie/matfantast. Intresset bland unga för goda
hälsovanor och en sund livsstil är fortsatt stort, liksom
Svårigför hållbar konsumtion. Detta tar sig uttryck bland
heterna att
annat genom klimatsmarta val av mat. Vi möter i detta
nummer kocken Niklas Ekstedt, som ger maten en
få jobb till följd av
unik karaktär genom att den tillagas över öppen eld,
coronapandemin
och dietisten Hanna Olvenmark, som grundat Portiohar ökat viljan att
nen under tian och som vill att vi ska äta klimatsmart,
hälsosamt och ekonomiskt. Vi lär oss också mer om
börja studera.
projektet Hela Sverige blommar.
Serien om entreprenörskap handlar denna gång om
skalbarhet. Vi träffar den unge Fredrik Gustafsson, vars företag inom skogsentreprenad har
växt de senaste åren, och vi besöker VentureLab SLU på Alnarp som vill inspirera studenter
till att se entreprenörskapet som en möjlig karriärväg.
NU TÄNKER DU: handlar denna Tillväxt bara om ungdomar
och deras intressen? Svaret är såklart nej, det finns något för
alla läsare. Men låt oss alla ta tillvara blandningen av nyfikenhet, kunskap, inspiration och erfarenhet. Vi har mycket att
lära av varandra över generationsgränserna.

ROLF ÅTTINGSBERG
Ställföreträdande chef
Handelsbanken Skog och lantbruk
roat01@handelsbanken.se
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Säljer björkved
av högsta kvalitet
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Om man bor inom en radie på tre mil från
Aspås i Jämtland är det fri frakt på all ved
man köper från Dahlbergs Skogsvård AB.
Och de säljer endast björkved av högsta
kvalitet. Företagets vedfabrik med toppmodern vedprocessor är två år gammal.
En del av veden säljs till Norge. Köparna
består av såväl privatpersoner som företag. För familjen Dahlberg är det viktigt
med stark utveckling och god sammanhållning.

Crister Stark var vd för Väderstad AB under
många år. Nu jobbar han inom företagets produktutveckling och innovation.

ENTREPRENÖRSKAP

Skalbarhet ett måste
för den som vill växa

22

Grön utbildning
lockar fler

6

Rektor Sofie Alvarsson vid naturbruksgymnasiet i Gamleby ser att suget efter
gröna utbildningar har ökat. Hon tror att pandemin har bidragit till att fler nu vill utbilda sig.
MARKNAD

Viktigt blomprojekt
gynnar pollinerare

8

Syftet med projektet Hela Sverige blommar är att gynna de viktiga pollinerarna
och motverka bidöden. Cirka 600 lantbrukare
har varit med och sått in 125 mil kantzoner
och 500 hektar träda med blommor i år.
4 Tillväxt
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Goda möjligheter för den
som vill producera grillkol

10

Det finns en bra marknad för svenskt
grillkol, enligt Per Almersson på Vindel
kol. Det är bättre marginal än på ved men det
är arbetsintensivt och stora investeringar krävs.
UTBLICK

Mer skyddad skog
än någonsin tidigare

12

Norskt skogsbruk skiljer sig åt från det
svenska. Ägorna är små, landet är kuperat och lättutvunnen olja har gjort att skogen
har fått stå tillbaka. Men det finns mer skyddad
skog i Norge än någonsin tidigare.

SIFFERSIDAN

FOTO: OLA JACOBSEN

Historien om Väderstad, numera
världsledande när det gäller jordbearbetnings- och såmaskiner, började 1962
på Rune och Siw Starks gård i Östergötland.
Företagets historia är ett bra exempel på skalbarhet, som är nyckelordet i del 3 i Tillväxts
serie om entreprenörskap. Här finns också
flera tips för den som vill utveckla sitt företag
och se det växa.

Grönsaker är grunden
i Portionen under tian

34

Portionen under tian heter projektet
som skapats av dietisten Hanna Olvenmark. Hon vill visa att det går att äta bra mat
även om man inte har mycket pengar. Grönt
är grunden, men maten är inte vegetarisk.

PROFILEN

100 svampar går att äta

Öppen eld – rätt för mat

Bland Nordens drygt 10 000 olika
svamparter är det cirka 100 som är
goda matsvampar. Svamp kan även odlas,
både på hobbynivå och kommersiellt. Av
odlad svamp är champinjonen den vanligaste
i Sverige.

Att laga mat över öppen eld ute
i skogen är det enda riktigt rätta,
tycker stjärnkocken Niklas Ekstedt. På hans
restaurang mitt i Stockholm lagas all mat
över öppen eld. Barndomens matlagning
från Jämtlandsskogarna är hans ledstjärna.

15

I takt med
att jag
blivit äldre har
dialogen med
familjen blivit allt
viktigare.

HETA STOLEN

16

EXPERTPANELEN

Låt livssituationen avgöra
hur överskottet ska betalas

35

Hanna
Olvenmark

Ska man använda räntefördelning eller är det bättre
att betala egenavgifter och därmed till viss del förbättra sin framtida pension? Det undrar en Tillväxtläsare som
är skogsägare. Expertpanelen ger svar.

ERIK
ANDERSSON
Handelsbanken
Norrtälje
SID 14
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Naturbruksgymnasiet i
Gamleby är en av de skolor
som känner av det ökande
intresset för gröna utbildningar. Det stora uppsvinget kom förra året men det är
fortsatt mycket starkt även
i år, berättar skolans rektor,
Sofie Alvarsson.

Hugo Jacobsson
Ålder: 19 år.
Gymnasieprogram: Lantbruk.
Varför valde du det programmet? Jag kommer från en gård i
norra Småland som jag planerar att
ta över. Lantbruk är ett stort intresse som det är svårt att tröttna på.
Det innebär omväxlande arbete och
man lär sig något nytt varje dag.
Varför valde du Gamlebygymnasiet? Det ligger nära min familjegård och jag hade hört mycket gott

Text Marina Tell Eskildsen

Det finns flera
anledningar till det
ökande intresset för gröna utbildningar. Det säger Sofie Alvarsson, rektor för naturbruksgymnasiet i Gamleby i Småland.
Hon verifierar att det under flera
års tid har skett en ökning av
antalet ansökningar till Gamlebygymnasiet men också till
systerskolorna Naturbruksgymnasiet Kalmar och Ingelstadgymnasiet utanför Växjö.
– Den stora ökningen såg vi
förra våren vid den preliminära
gymnasieantagningen inför
läsåret 2020/21, säger Sofie
Alvarsson.
Då hade de tre naturbruksgymnasierna i Gamleby, Kalmar
och Växjö, enligt en rapport från
Hushållningssällskapet i Kalmar
Kronoberg Blekinge, nästan 100
fler sökande än året innan. Tillsammans har de tre skolorna nu
nära 600 elever.
Lantbruk

INTRESSET ÄR fortsatt stort.
Gamlebygymnasiet har inte haft
så många förstahandssökande på
väldigt länge.
– Vi kan ta in runt 70 elever
varje år, säger Sofie Alvarsson.
– Det blir 210 elever totalt på
skolan, vilket är lite mer än vad
skolan är optimerad för. Den är
från början byggd för 180 elever.
Sofie Alvarsson tror att det
ökade intresset för att välja na-
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Växande intresse för grön utbildning
om det. Mina föräldrar och en av mina
systrar har gått här.
Vad vill du göra efter
gymnasiet? Jobba på en
mjölkgård utanför Gamleby.
Vad vill du jobba med i framtiden? Jag skulle först vilja jobba på
olika gårdar i några år. Sen är planen att flytta hem och jobba på
familjegården och så småningom
ta över verksamheten där.

Elsa Hjalmarsson
Ålder: 18 år.
Gymnasieprogram: Lantbruk.
Varför valde du det programmet? För att senare kunna ta
över familjegården och företaget.
Varför valde du Gamlebygymnasiet? Det låg närmast mitt hem.
Vad vill du göra efter gymnasiet?
Starta eget företag utöver de före-

tag jag kommer att få
ta över när mamma
och pappa går i pension. Jag vill också
jobba med djur på andra
gårdar än vår egen.
Vad vill du jobba med i framtiden? Jag vill driva företag och
jobba med djur.

Elias Karlsson
Ålder: 16 år.
Gymnasieprogram: Lantbruk
– Entreprenad.
Varför valde du den inriktningen? För jag ville jobba praktiskt och ha jobb efter min
skolgång på gymnasiet.
Varför valde du Gamlebygymnasiet? Det var nära och kunde leda

till bra med jobb efter
skolan.
Vad vill du göra
efter gymnasiet? Jag
vill helst köra hjullastare
eller grävmaskin efter gymnasiet.
Vad vill du jobba med i framtiden? Jag vill jobba som maskinförare.

I åtta år har Sofie Alvarsson varit rektor för naturbruksgymnasiet i Gamleby. Hon tror att coronapandemin är en av
orsakerna till fjolårets stora ökning av antalet sökande till skolan.
PRESSBILD

turbruk i gymnasiet delvis beror
på en större förståelse för hur
viktigt det är att det finns en
inhemsk livsmedelsproduktion i
Sverige framöver.
– Coronapandemin har bidragit ytterligare till ett fokus på

landets självförsörjning även i
den yngre generationen, säger
hon.
Hon tycker också att lantbruket allt oftare lyfts fram i mer
positiva ordalag runt om i samhället och hon understryker att

Gamlebygymnasiet
Gamlebygymnasiet är en av drygt 70 skolor i Sverige som erbjuder naturbruksprogrammet. Det finns nära 200 elever från hela landet på skolan
och de är fördelade på program inom lantbruk, djur och trädgård. Alla
program erbjuder fördjupningar med inriktning på bland annat häst,
hund, djursjukvård, entreprenad, jakt och vilt. Från och med hösten 2021
kan man även läsa naturturism på skolan.

KÄLLA: GAMLEBYGYMNASIET.SE SAMT LANTBRUKSNET.SE

detta också är betydelsefullt för
det ökade intresset.
– Numera finns det många
mediala program som hyllar livet
på landet och bidrar till att fler
får upp ögonen för ett grönare liv
med odling, produktions- och
sällskapsdjur och vistelser i
naturen. Här har coronapandemin säkert också haft en inverkan, säger hon och hänvisar till
att fler människor har skaffat
hund, börjat odla, sökt sig ut i
naturen med mera.
En av hennes viktigaste käpphästar är dock att förmedla till

elever och deras vårdnadshavare
att även den som väljer ett yrkesförberedande gymnasieprogram kan få grundläggande
högskolebehörighet. Hon upplever att många inte har känt till
detta.
– Intresset för yrkesförberedande program sjönk rejält
2011 när den nya gymnasie
förordningen introducerades,
säger Sofie Alvarsson.
EN DEL AV det ökade intresset
för yrkesförberedande gymnasieprogram – däribland natur-

bruk – som nu går att se beror
sannolikt på en naturlig återhämtning efter tappet 2011,
menar Sofie Alvarsson. Hon
anser att man nu har nått ut på
en bredare front med just detta
viktiga – att även yrkesförberedande gymnasieprogram kan ge
högskolebehörighet.
– Sen ska man också veta att
elevkullarna är större nu än
tidigare. Det finns totalt sett fler
elever nu. Det spelar förstås
också roll för den ökning av
ansökningar vi ser, säger Sofie
Alvarsson. n

Kortare skogsutbildning ska
attrahera fler studenter.

Nya skogsutbildningar
ska locka fler
I HÖST ERSÄTTS den traditionella

femåriga jägmästareutbildningen
av ett nytt upplägg med tre treåriga kandidatprogram. Dessa är
skogsvetarprogrammet (som
mest liknar det tidigare jägmästareprogrammet), skogsekonomi
(ekonomisk utbildning med fokus
på skogsföretagandet) och forest
and landscape (en engelskspråkig
utbildning med brett perspektiv
på miljö, ekonomi, stad och land,
även tätortsnära skog ingår här).
Dessa treåriga program kan
kombineras med ett tvåårigt mastersprogram för dem som vill läsa
vidare. Mastersprogrammet anpassas efter varje student och hans
eller hennes mål. Ett skäl till denna omgörning av jägmästareprogrammet är att tillgodose behovet
av kortare skogliga utbildningar.
ETT SKÄL TILL omgörningen är,
enligt SLU, att man har sett att det
sedan flera år tillbaka är lättare att
få studenter till kortare skogliga
utbildningar (den treåriga skogsmästareutbildningen). Ett annat
skäl är att man med omgörningen
tror och hoppas att man kan attrahera nya grupper av studenter. n
KÄLLA: SLU

Sex viktiga kriterier
i konceptet Redig mat
l ”Redig mat från trakten” är ett
samarbete mellan tolv ICA Maxibutiker och LRF Sydost. För att
räknas som ”Redig mat” i det nya
konceptet är det sex kriterier som
måste vara uppfyllda. Råvaran i
produkten ska så långt det är
möjligt vara producerad i Skåne,
Blekinge eller på Öland. Inga
onödiga tillsatser ska tillföras
maten. Råvaran ska ha en tydlig
ursprungsmärkning och det ska
framgå vem som har producerat
råvaran. Smaken är också viktig
samt matmakarens och bondens
historia.
KÄLLA: REDIGMATFRANTRAKTEN.SE

Vreta Kluster vill
öka kompetensen
l I Projekt Marknadslyftet får
lantbruksföretag lära sig mer om
försäljning, marknadsföring och
hur man kan jobba med sociala
medier. Målet är att under 2020
och 2021 arrangera ett tjugotal
olika kurser och seminarier som
ska stärka lantbrukarnas förmåga
inom marknadsföring och
försäljning.
Projektet drivs av innovationsoch utvecklingscentret Vreta
Kluster som vill hjälpa lokala
livsmedelsproducenter och entreprenörer att bli bättre på att
möta konsumenten och på att
berätta vad de gör.
KÄLLA: VRETA KLUSTER

Svensk baljväxtfärs
ett alternativ till kött
l Sötlupin,
åkerböna
och gråärt
utgör
huvudingre
dienserna
i den nya
produkten Svenskodlad färs
som lanserades i våras och är ett
växtbaserat alternativ till köttfärs.
Färsen är framtagen av
Axfoundations testgård och
utvecklingscentrum utanför
Stockholm och säljs nu av det
nystartade företaget Färsodlarna
AB. Axfoundation är en fristående, icke vinstdrivande verksamhet som arbetar konkret för
ett hållbart samhälle.
KÄLLA: AXFOUNDATION, FÄRSODLARNA
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5 frågor till ...

125 mil blommor
räddar bin
Projektet Hela Sverige
blommar gör det lätt för
lantbrukare att gynna
pollinatörer. Färdiga fröblandningar och specialbyggda såmaskiner är några
av framgångsfaktorerna.
Text Tina Andersson

Bin, humlor och
Lantbruk
andra insekter som
lever av nektar och pollen behövs för att pollinera många
växter, även jordbruksgrödor. En
minskning av både antal insekter
och antal arter skapar oro för
livsmedelsförsörjningen globalt.
– I det här projektet svarar
lantbruket upp mot bidöden,
säger Mattias Hammarstedt,
växtodlingsrådgivare på HIR
Skåne och projektledare för Hela
Sverige blommar.
I ÅR HAR ungefär 600 lantbrukare

runt om i landet sått cirka 125
mil blommande kantzon och
500 hektar blommande träda.
Förutom hjälpen till mänskligheten och naturen finns flera
vinster på gårdsnivå. Mark blir
använd som kanske inte skulle
odlas annars och det kan vara

positivt för
jordbrukarstöden från EU.
Blommande
träda räknas om
så att 1 hektar
blir 1,5 hektar Mattias
Hammarstedt
när lantbrukaren ska uppfylla förgröningsstödet.
– En vinst med blommande
kantzoner är att det ofta är svart
träda där annars. Då får man
ligga och köra för att få bort
ogräs och om det misslyckas får
man in ogräs i fälten, säger Mattias Hammarstedt.
FLER VILDA pollinatörer gynnar

också avkastningen i exempelvis
odlingar av raps, gräsfrö, klöverfrö och åkerböna.
Hushållningssällskapet håller
ihop projektet nationellt och
regionalt. Sällskapets rådgivare
bistår lantbrukare med hjälp att
planera in var blommorna ska
sås i samband med SAM-ansökan under våren.
– Det har funnits liknande
projekt i landet tidigare,
där den som drivit det

Text Tina Andersson

haft svårt att hitta lantbrukare.
En fördel med Hushållningssällskapet är att vi har kontaktytan
från början, säger Mattias Hammarstedt.
FÖRETAG INOM lantbruk, livsmedel, naturvård och energi plus
länsstyrelser har gått in som
sponsorer. Det gör bland annat
att lantbrukare kan få utsädet.
Projektet har tagit fram två lämpliga fröblandningar, en ettårig
och en flerårig.
– De är designade och anpassade till många typer av pollinatörer. De blommar även från så
tidigt det går på våren till augusti, september, berättar Martin
Hammarstedt.
En vanlig bredd på såmaskin
i  dag är 4–8 meter, medan ytorna som ska sås med blommor
ofta är 1–2 meter breda. Även
det har projektet tänkt på.
– I Skåne har vi ett maskinsamarbete där vi fått byggt
specialsåmaskiner. Det gör att
lantbrukarna här kan betala
maskinstationer att utföra
sådden. Det underlättar i
vårbruket. n

Hela Sverige
blommar

Fröblandningar
ETTÅRIG: Passar bred-

FLERÅRIG: Tänkt för

✿ Grunden till Hela Sverige blommar lades
2018 av HS Konsult i
Mellansverige.
✿ 2019 introducerades
projektet i Skåne. 2020
anslöt sig fler sponsorer.
✿N
 ytt 2021 är att projektet blivit nationellt.

vid gröda man inte
höstsår efter, exempelvis betor, potatis och
åkerböna. Innehåller
solrosor, som ger frön
till småfåglar under
hösten. Odlare kan så i
lite spannmål för vinterfoder till rapphöns och
fasaner.

längre period av träda.
Förstärker befintliga
livsmiljöer vid exempelvis häckar och stengärdsgårdar. Passar
som avdelare genom
stora fält. Humlor kan
inte flyga så långt och
bygger gärna bo i avdelare.

KÄLLA: MATTIAS HAMMARSTEDT

… Pär Lärkeryd, vd på skogsägarföreningen
Norra Skog, som i december förra året köpte
30 procent av massa- och kartongbruket i
Husum för att förbättra sina massavedsaffärer.

Vad är rätt pris för massaved?

– Det är lika svårt att svara på som frågan
”Hur långt är ett snöre”? Priset är en fråga om
utbud och efterfrågan, och att det finns tillräckligt många aktörer på marknaden. Här
spelar vi som skogsägarförening en viktig
roll, eftersom vi finns i hela norra Sverige
medan de flesta andra virkesköpare är lokala.
Vad har ni gjort för att höja priset?

PRESSBILD

– Vårt delägande i Husum Pulp säkrar
efterfrågan på massaved långsiktigt, vilket är
det enskilt viktigaste för framtida prisbildning.
Vi har byggt en virkesterminal med virkesmätning i Haparanda och vidgat vårt leveransområde in i Finland. Vi satsar även på tågtransport.
Finns det fler vinster med ert massabruk?

– Medlemmarna får möjlighet att ta del av
vinsterna som uppstår i förädlingen. Dessutom vet nu övriga köpare av massaved att vi
har egen avsättning. Det stärker våra kort vid
prisförhandlingar.
Hur stor andel av er totala mängd massaved
går till Husum?

– Över tid bedömer jag att det blir cirka
halva vår volym
Medlemmarna av massaved.
får möjlighet att ta Andelen kan
både öka och
del av vinsterna
minska beroende
som uppstår i
på hur
förädlingen.
marknaden ser ut
i övrigt och hur mycket ved vi totalt sett lyckas
fånga vid varje tidpunkt.
Vad har ni fått för reaktioner?

Lantbrukarna är stolta över sina blommor, berättar Mattias Hammarstedt. ”Det hörs ett väldigt surr, så det märks att de gör en insats.” 
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Pär Lärkeryd

– Reaktionerna är övervägande positiva.
De allra flesta känner väl till vår systerförening
Södra och hur deras egna massabruk bidragit
till fin vinstutdelning. Visst finns det även en
del negativa röster men konstigt vore det väl
annars eftersom vi har 27 000 medlemmar.
Kritiken har framför allt handlat om att vi varit
tvungna att sälja föreningens 40 000 hektar
skog för att ha råd med investeringen. Skog
ligger ju våra medlemmar varmt om hjärtat. n
Tillväxt 9
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MARKNAD
Registrering
krävs inom EU
Grillkol räknas som ett
ämne inom EU. Den som
ska tillverka ett ton eller
mer per år måste göra en
så kallad REACH-registrering hos den europeiska
kemikaliemyndigheten
Echa. I Sverige är Kemikalieinspektionen tillsynsmyndighet och kan bistå med
mer information.

KOMMENTAR

Ramprogram i EU med miljardbudget
l Horisont Europa har en
budget på 94 miljarder
euro. Programmets
inriktningar är vetenskaplig
spetskompetens, globala
utmaningar och europeisk
industriell konkurrenskraft
samt innovativa Europa.
Syftet är att stärka EU:s
vetenskapliga, tekniska grund och
det europeiska forskningsområdet,

att främja EU:s innovationskapacitet, konkurrenskraft och jobbskapande samt att ge resultat
i frågor som är viktiga för
att behålla EU:s socioekonomiska modell och värderingar.
Aktörer inom EU kan
ansöka om medel från budgeten.
KÄLLA: VINNOVA


Permanenta
pandemiförändringar?

FOTO: NIKLAS P HENRIKSSON/WIKIMEDIA COMMONS

KÄLLA: KEMIKALIEINSPEKTIONEN

Vindelkol AB

”Vårt grillkol har i stort sett sålt sig självt. Marknaden är nästan obegränsad”, säger Per Almersson, vd på Vindelkol, här
med Andreas Almersson och Thomas Eriksson.

Kombination: Kol och ved.
Ort: Vindeln, Västerbottens
län.
Träslag: Lövträ och barrträ
utom gran.
Säljkanaler: För konsument i butiker och genom
föreningar, industriellt till
kommuner och energiverk.
Pris i april: Riktpris grillkol
199 kronor inklusive moms
per 50-literssäck i butik till
konsument.

Kombination av grillkol
och ved ökar lönsamheten
Produktion av grillkol på
gården kan gynna både
miljö och plånbok. Marknaden är god för svenskt
träkol, men tillverkningen
kräver investering i tid och
pengar.
Text Tina Andersson

Familjeföretaget Vindelkol i Västerbotten
startade sin verksamhet 1990.
I  dag ligger omsättningen på
drygt sju miljoner kronor för
försäljningen av grillkol, tjältiningsplåtar, biokol, tändvätska
och brasved.
– Vi är den största tillverkaren
i Sverige, men om man ser på
hela marknaden för grillkol är vi
jättesmå, säger Per Almersson,
Skog
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som driver
företaget tillsammans med
sin fru och en av
sönerna.
Han förklarar att produk- Per Almersson
tion av ved och
grillkol kan vara en bra kombination. Den som säljer ved har ofta
redan en del maskiner.
– Det är generellt svårt att
tjäna pengar på grillkol, men det
är bättre marginal på kol än på
ved. Det kräver dock stora inve
steringar och är ganska arbets
intensivt. Det finns inga riktiga
genvägar, säger Per Almersson.
VINDELKOL använder retorterugn och är i huvudsak självför-

sörjande på energi för tillverkningsprocessen. Kolhalten blir
hög, över 93 procent. I enklare
processer, som kolmila eller
plåtmila, blir kolhalten cirka 75
procent, enligt Per Almersson.
Hög kolhalt ger mindre tendens
till bismak av tjära och det går att
börja grilla väldigt snabbt.
– Vi säljer per liter. Vanligt
grillkol säljs oftast per kilo. Tjärämnen är tunga, liksom hög
fukthalt i kolet, säger han.
NÄSTAN ALLT GRILLKOL som
säljs i Sverige är importerat. Det
finns en debatt kring träkol och
miljö, bland annat eftersom en
del kol kommer från skövlade
skogar i andra världsdelar. Det
finns numera miljömärkt träkol i

Det är
generellt
svårt att tjäna pengar på grillkol, men
det är bättre marginal på kol än på ved.
handeln. Vindelkol är registrerat
enligt REACH, en EU-förordning med lagstiftning kring kemikalier.
– VÅRT GRILLKOL har i stort sett
sålt sig självt. Marknaden är
nästan obegränsad och det finns
oändliga möjligheter för andra
intresserade, säger Per Almersson. n

Det finns nu 5 242 naturreservat som täcker mer än 5 miljoner hektar yta.

Svenska naturreservat på rekordstor yta
l Under förra året ökade ytan av
naturreservat i Sverige med drygt
159 000 hektar. Det var mer än tre
gånger så stor yta som året innan
(2019 ökade ytan av svenska
naturreservat med 45 000 hektar).
Totalt sett bildades det 131 nya
reservat i Sverige under 2020. 84
procent av den nya reservatytan

utgörs av marina reservat, det vill
säga havsmiljöer. Det innebär att det
nu finns 5 242 naturreservat som
täcker mer än 5 miljoner hektar.
Flest naturreservat finns i Västra
Götaland (506 stycken), men Norrbottens län har störst yta med över
1 990 000 hektar.
KÄLLA: NATURVÅRDSVERKET

AI till hjälp inom skogsindustrin
l ”Linda Forest” heter kärnprodukten
hos CollectiveCrunch som är en
AI-ledare inom skogsindustrin, det vill
säga ledare inom artificiell intelligens.
– Vi är stolta över samarbetet
med CollectiveCrunch som gör att
vi kan erbjuda den branschunika
AI-lösningen Linda Forest till svensk
skogsindustri, säger Carl Barck, vd
för ForestX.
ForestX har bildat partnerskap
med Collective Crunch. Med verktyget Linda Forest går det att analysera satellit-, land- och processdata
för att förutsäga skogsinventeringar.
KÄLLA: FORESTX

JAG HAR ÄGNAT mig åt konjunkturanalys i över 20 år, och det är
kriserna jag hänger upp mitt konjunkturminne på. Perioderna
däremellan är desto mer suddiga. Varför? Antagligen för att ekonomiska kriser är abrupta och så olika till sin natur.
Denna gång var det inte ekonomiska obalanser utan restriktionerna som låg bakom krisen. Myndigheternas svar har följt
skolboken, men varit betydligt kraftfullare än tidigare. Blir
återhämtningen lika annorlunda som krisen varit?
Det vi kan konstatera är att stimulanserna har varit större,
hushållens inkomster har hållits uppe och företagskonkurserna
har varit få. Dessutom har
hushållen ökat sparandet
Stimulanserna
kraftigt då de inte kunnat
har varit större,
konsumera. Och beteenden
hushållens inkomster
har förändrats, med distanshar hållits uppe och
arbete som det nya normala
företagskonkurserna
och många nya grupper som
har varit få.
börjat handla online.
På kort sikt finns förutsättningar för en stark konsumtionsdriven återhämtning. Men till
skillnad från tidigare återhämtningar då konsumtionen ökat
successivt, kan det nu ske från en dag till en annan. Vi räknar
med att BNP-tillväxten lyfter rejält i det tredje kvartalet i år.
FÖRÄNDRINGARNA PÅVERKAR efterfrågan olika på olika varor
och ställer stora krav på företag runt om i världen. Det har lett
till långa leveranstider och tryck uppåt på vissa priser. Inflationen har stigit snabbt efter förra årets kraftiga fall. Men är det ett
varaktigt skifte uppåt i inflationen, till följd av en expansiv finans- och penningpolitik, eller handlar det om en tillfällig
inflationstopp? Vi lutar åt det senare, och räknar med fortsatt
låga räntor även om riktningen är uppåt.
På lite längre sikt handlar det om vilka beteenden som har
förändrats mer permanent. Arbete på distans ser ut att blir en
naturlig del i ett mer flexibelt arbetsliv och e-handelstrenden
har blivit starkare. Det här påverkar var vi vill bo och hur stort,
samt var och hur vi handlar. Att vara öppen för förändringar
och ställa om snabbt har alltid varit viktigt men lär bli ännu
viktigare i framtiden.

CHRISTINA NYMAN
Chefsekonom
Handelsbanken
christina.nyman@handelsbanken.se

Linda Forest samlar in klimat-, geooch processdata i AI-modeller.
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Utblick

Fakta Skog i Norge
● Norges produktiva

skogsareal är 83 000
kvadratkilometer.
● 77 procent ägs av
privatpersoner.
● 7,5 procent ägs
av företag eller föreningar.
● 7 procent ägs av staten (varav
1 procent av kyrkan).
● 5,5 procent ägs av allmänningar.
● 3 procent ägs av kommuner.
● Statskog, som äger 7 procent
av den statliga skogen, är den
största enskilda skogsägaren.

Fakta Skog i Sverige
● Sveriges produktiva

skogsareal är 236 000
kvadratkilometer.
● 50 procent ägs av
privatpersoner.
● 25 procent ägs av
privata aktiebolag.
● 14 procent ägs av statliga
aktiebolag.
● 6 procent ägs av övriga
privata ägare.
● 3 procent ägs av staten.
● 2 procent ägs av övriga
allmänna ägare.
KÄLLA: WIKIPEDIA OCH SKOGSSVERIGE

Så gör Norge med skogsskyddet
En stor andel av Norges skogar ägs av privatpersoner, 77 procent jämfört med Sveriges 50 procent. 

I vårt grannland Norge ägs en majoritet av skogen
av privatpersoner. Precis som i Sverige pågår en debatt om att skydda skogar med höga naturvärden.
– Skogsskyddet måste ske genom frivilliga system,
säger Olav Veum från Norges skogeierforbund.

Den bedöms sedan professionellt och om bevarandevärdena
är tillräckliga förhandlar man
med staten om ekonomisk ersättning, förklarar Olav Veum.

Text Karin Janson

DE SENASTE ÅREN har medierna
rapporterat om att det är populärt bland norrmän att köpa skog
i Sverige. Priserna är lägre i Sverige och det finns inte lika många
begränsningar när det gäller att
köpa skogsmark. Samma begränsningar gör det svårt för
svenskar att köpa skog i Norge.
– Om skogen är organiserad
som ett bolag kan både norska
och utländska investerare köpa
den. Sådana egendomar finns det
relativt få av, men det är den bästa

Nyligen beslutade den
norska regeringen att 10
procent av de norska skogarna
ska skyddas, samtidigt som
möjligheten att använda skoglig
råvara i det gröna skiftet inte får
försvagas. Regeringen vill att
avsättningen ska ske genom
frivilliga system.
– Vi från Norges skogeierforbund anser att det finns behov av
att motivera siffran 10 procent
12 Tillväxt

bättre. Samtidigt är vi nöjda med
förtydligandet om att industriell
träproduktion ska beaktas och
att skyddet är frivilligt, säger
Olav Veum.
REDAN NU ÄR 5 procent av skogarna avsatta i frivilligt skydd, ett
system som infördes 2005.
– Systemet har fungerat
mycket bra. Man får ansöka om
att avsätta skog som ska skyddas.

KOMMENTAR

FOTO: SHUTTERSTOCK

möjligheten för
svenska aktörer
att köpa skog i
Norge. Den
bärande principen är att skogen
Olav Veum
ska ägas av
enskilda personer och vara knuten till ett jordbruk eller annan bebyggelse. Då
finns det också lagkrav på att man
ska bo på egendomen, förklarar
Olav Veum.
För den som bor i Sverige och
äger skog i Norge eller vice versa
finns det risk att man blir dubbelbeskattad för inkomsterna från
skogen.
Därför är det viktigt att man
tar hjälp av en skattekunnig jurist

innan man funderar på att investera.
– Enligt norsk skattelag har
utländska företag och personer
skattskyldighet till Norge om de
äger eller kontrollerar fastigheter
i landet. Det kan bli aktuellt med
både norsk inkomstskatt och

norsk förmögenhetsskatt. Dubbelbeskattning kan undvikas
genom att hemlandet ger ett
skatteavdrag som motsvarar den
skatt man betalat i landet där
skogen ägs, förklarar Lars N.
Sæthre på Handelsbanken i
Norge. n

Så beskattas skogen
De största skogsägarna i Norge är privatpersoner i enskilt eller gemensamt ägande och företag. Skatten har delats upp i fyra kategorier:
l  Bolagsskatt på 22 procent om skogsbruket drivs som näring, enskilt
eller tillsammans med jordbruk.
l  Enbart kapitalbeskattning om skogsbruket inte drivs som näringsverksamhet.
l  För husbehovsskogsbruk, när man driver skogsbruk tillsammans med
jordbruk för att täcka gårdens behov, beskattas skogen tillsammans
med jordbruket.
l  Skogsbruk som inte går med överskott och drivs som hobbyverksamhet beskattas inte.

Viruseffekterna är
endast tillfälliga
NORGE ÄR ETT av de rikaste länderna i världen med en av de
högsta nivåerna på bruttonationalprodukten (BNP) per capita.
Den mycket höga och jämnt fördelade rikedomen stöder landets ekonomiska motståndskraft och hjälper till att mildra de
långsiktiga tillväxtutmaningar som uppstår till följd av en åldrande befolkning, samt att klara de utmaningar som följer av
coronaviruspandemin, en försämrad global ekonomisk utsikt
och fluktuerande oljepriser.
Coronavirusutbrottet har haft en betydande påverkan på den
norska ekonomin, men effekterna på landets ekonomi förväntas
bara vara tillfälliga. Den norska regeringen har infört flera åtgärder för att mildra de negativa effekterna på ekonomin, vilka
främst syftar till att tillhandahålla likviditet i banksystemet och
undvika onödiga uppsägningar och konkurser. Dessutom kan
landet dra nytta av sin statliga
förmögenhetsfond för att komDen mycket
pensera för de lägre statliga
höga och
inkomsterna från olja och najämnt fördelade
turgas. Med det sagt förväntas
rikedomen stöder
oljepriserna variera mellan 40
och 60 dollar på medellång sikt, landets ekonomiska
motståndskraft.
medan det genomsnittliga
”break-even-priset” för Norge
ligger under 30 dollar, vilket kommer att stödja Norges ekonomi.
Efter en minskning på cirka 3,4 procent under 2020 tror vi
att ekonomin kommer att ta fart igen, 3,7 procent 2021, och 2,8
procent 2022.
NEDSTÄNGNINGAR OCH restriktioner kring social distansering
har en dämpande effekt på aktiviteten på kort sikt, men negativa
effekter märks främst i de tjänsteproducerande sektorerna. Den
förväntade återhämtningstakten, snabbare än i de flesta europeiska länder, återspeglar en kombination av förbättrad konsumentefterfrågan eftersom begränsningar av social distansering
minskar, fortsatt statligt stöd och relativt stabila oljepriser. Ännu
viktigare är att den pågående vaccineringen har förbättrat utsikterna för ekonomin längre fram.

ANGELA DALTÄ
Credit Analyst
Handelsbanken
antc01@handelsbanken.se
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Krönika
Bra att prata tidigt
om generationsskiftet

nya odlade
svampar
som har
börjat dyka
upp i Sverige
är kejsarhatt
(Pleurotus eryngii),
pom-pom blac (Hericum
erinacus), maitake
(Grifola frondosa) samt
enoki (Flammulina
velutipes), även kallad
vinterskivling.

1985

var året då
Svenska Svampodlarföreningen
SSF bildades. Det
skedde genom en sammanslagning
av tre föreningar för champinjon-,
ostronskivling- och shiitakeodlare. En målsättning med
föreningen är att arbeta för att
fler ska kunna odla svamp.

2

kilo svamp varje år. Så mycket äter
svensken i genomsnitt. Av denna mängd
består ungefär hälften, det vill säga
1 kilo, av champinjoner.

1

ATT STARTA DIALOGEN i tid ger också tid att ta kontakt med banken eller råd-
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4

Enoki.

DET UNDERLÄTTAR ATT vi inte driver produktionslantbruk, men alla familjeskogs- och jordbruk skulle antagligen må bra av att alla får vara med och ta ett
större ansvar och vara delaktiga i de beslut som gäller familjens framtid.
Genom att vara delaktiga i brukandet skapar och bibehåller vi ett intresse, en
kunskap och en förståelse för det vi en dag själva ska förvalta. Tack vare vårt
gemensamma deltagande växer också bilden fram för hur det en dag ska bli
när det är dags för generationsGenom ett öppet skifte.
Genom ett öppet samtalsklisamtalsklimat
mat hittar vi vägar framåt där alla
hittar vi vägar framåt.
i familjen kan och får vara med
och lufta sina åsikter och tankar. Detta för att alla ska känna sig bekväma med
de beslut som till slut behöver tas. Jag tror inte att det är helt lätt, om ens
möjligt, att hitta något som är hundra procent rättvist, utan det handlar om ett
givande och tagande. Omloppet i skogen är långt och ett generationsskifte
kan, i vissa fall, ta närapå lika lång tid.

givare för att få det stöd som krävs vid en eventuell finansiering och uppdelning av tillgångar. Man måste nog även vara öppen för att sälja, även om det
känns som en sista utväg.
Jag tror och hoppas att vi har några år kvar av stötande och
blötande innan det är dags att fatta ett beslut och jag hoppas att vi alla är nöjda när den dagen kommer. Genom
att vi arbetar tillsammans och pratar om det blir
förhoppningsvis generationsskiftet lättare. n

sorters svamp står för huvuddelen av all
odling av matsvamp i Sverige. Det är
champinjon, ostronskivling och shiitake.

ERIK ANDERSSON

Utbildning: Ekonomagronom. Befattning: Affärs
rådgivare Handelsbanken Norrtälje. Ålder: 30 år.
Intressen: Jakt, börsen, sport, golf i synnerhet. Dold
talang: Rätt vass med motorsågen och huggarvagnen.

av Bernadottekungarna,
nämligen
den förste i
Sverige,
Karl den XIV
Johan, som
blev svensk kung 1818
introducerade (med sina
franska matvanor) bland
annat karljohanssvampen.
Han har även fått ge namn
åt den. På latin heter den
Boléltus èdulis vilket
betyder ätlig klump.

50

ton shiitake – eller ekmussling
som den också kallas – odlas
i Sverige varje år. Konsumtionen ligger i genomsnitt på
cirka 5 gram per person och
år om man slår ut den på hela
befolkningen.

100 000

Ä

nda sedan jag var barn har det funnits där, det brinnande
intresset för skogs- och lantbruk. Intresset har alltid kretsat kring hur, och varför, saker fungerar som de gör, och
varför man gör som man gör. Det kan vara tekniken för att
driva traktorn, vilka som är de bästa åtgärderna vid återetablering av den skog som nyligen avverkats eller skörden av spannmål i augusti.
I takt med att jag blivit äldre har även dialogen med
familjen blivit allt viktigare. Jag och min bror är med i allt mer, vi gör en allt
större del av arbetet och tar ett allt större ansvar för den mark vi brukar. Vi är
mer och mer involverade i olika insatser kopplade till skogen, samt i olika
ekonomiska beslut som rör gårdens framtid.

3



Svamp

Totalt är ungefär 100 olika svampar av Nordens cirka 10 000 arter
ätliga. Svamp kan även odlas – både på hobby- och kommersiell nivå.
Kungen på marknaden är champinjonen.

KÄLLA: KÄLLA: SVAMPGUIDEN, SVAMPODLARNA, KOKAIHOP.SE

2

länder som importerar mer
karljohanssvamp än några andra
är Frankrike och Italien. En del av
deras inköp kommer från Sverige
men det största exportlandet i
handeln
med
karljohanssvamp är Kina.
Karljohanssvampen är
den mest kommersiellt
använda svampen av alla
icke odlade matsvampar.
Torkad karljohanssvamp från Sichuan.

kilo ostronskivling
odlas i Sverige
varje år. Det är
ungefär hälften av
den årliga
konsumtionen.
Odlingen har
pågått i 35 år.
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Brinner för
matlagning
i skogen
Stjärnkocken Niklas Ekstedt älskar att laga mat
över öppen eld.
– Gjutjärn och ved, ljudet från en brasa, det
ligger så djupt rotat i människans DNA att det
bara känns helt självklart att man ska laga mat på
det sättet, säger han.
Text Martin Röshammar Foto Ola Jacobsen

V
Niklas Ekstedt har lagat mat i
skogen i hela sitt liv. Det började
hemma i barndomens Jämtland.
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id sidan av sina
finkrogar i
Stockholm har
den välkände
kocken Niklas
Ekstedt – mitt i
pandemin – även
öppnat en restaurang i London. Och
det är barndomen i byn Järpen i Åre
kommun och all tid i skogarna där
som är ledstjärnan för honom när det
gäller matlagning. Där bodde han
precis vid skogen. Som barn var han
alltid ute i den oavsett om han lekte,
åkte skidor eller byggde kojor.
Mycket ofta var han också ute i
skogen tillsammans med sina föräldrar och eldade och grillade. Det är en
stor anledning till att hans matlagning
nu, inte minst på restaurang Ekstedt
mitt i Stockholm, just handlar om att
laga mat över öppen eld. Det är hans
sätt att utmana sig själv och restaurangens kockar. Men det är också ett
sätt att sjunga ut om det svenska hantverket, som han säger.

– Jag älskar både älgkött och renkött och jag känner en enorm tillfredsställelse av att vara nära naturen
och att få vara ute i skogen, säger han.
Även nu bor han nära en skog i en
förort till Stockholm.
– Jag är faktiskt ute i den varje dag.
Det är så härligt att känna årstiderna
där.
Niklas Ekstedt berättar även om
sin granne, som sa att hon mådde så
dåligt. Snabbt och självklart uppmanade han henne att gå ut i skogen. Det
var lite på skoj och lite på allvar men
en morgon en tid senare kom grannen
fram och sa: ”Du hade rätt, jag mår
jättebra av promenaderna i skogen.”
– Det är som ett lyckopiller och du
behöver ingen anledning för att ta dig
ut, du behöver ingen hund. Gå bara
ut, säger han.
ETT ALLTFÖR enkelriktat skogsbruk är
ingenting som gör honom glad. Det
leder nämligen i förlängningen till ett
begränsat vedutbud för hans matlag- >

Tillväxt 17

PROFILEN
nytt program i SVT. Han har dock
kommit fram till att han inte har något
behov av att vara en offentlig person.
– Jag har bevisat med Ekstedt att
jag kan driva en intressant krog och de
senaste åren har jag fått göra många
olika saker, förverkligat drömmar och
träffat spännande människor. Så jag
känner mig inte särskilt stressad längre. Jag hade en helt annan frustration i
mig tidigare. Jag har fortfarande saker
kvar att bevisa men jag är mycket mer
tillfredsställd än tidigare.
Grönsaker står
överst på Niklas
Ekstedts lista.
Happy Food Green
heter hans senaste
bok. Där vill han
vägleda läsarna
fram till ett liv med
mer grönsaker.

Niklas Ekstedt
Född: Den 27 november 1978.
Bor: I Danderyd.
Familj: Hustrun Katarina och två söner,
Vinston och John.
Är: Stjärnkock som driver tre krogar i
Stockholm, Ekstedt, Tyge & Sessil (vinbar)
och Hillenberg. Har när du läser det här
startat en krog i London.
Gör också: Tv och böcker. Han har bland
annat skrivit tre böcker tillsammans med
vetenskapsjournalisten Henrik Ennart,
Happy Food, Happy Food 2.0 och Happy
Food Green. I den sistnämnda guidar duon
läsarna till ett grönare liv.
Brinner för: Att laga mat över öppen eld.
På Restaurang Ekstedt går det åt mycket björk för att hålla elden vid liv när maten ska lagas.

> ning. Ska man elda mycket så går det

åt mycket ved, och gran och tall är inte
speciellt bra att elda med. Lövträden
är viktiga för Niklas Ekstedt.
– Särskilt björken, den använder
jag mest, men även bok och ek är bra.
Så det är av många anledningar jag vill
se att skogsägarna planterar så varierat
som möjligt. Jag hoppas att fler vågar
satsa och investera i mer lövskog,
säger han.
HAN ERKÄNNER ATT han numera,

tyvärr, får ganska lite tid över till att
laga mat ute i skogen. Vedugnsbakat
jobbar han med hela dagarna. När han
kommer hem lagar han gärna asiatisk
mat på spisen, ofta wokat, och ibland
italienskt.
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– Om man jobbar med att köra
Formel 1-bil så är det kanske kul att
köra en tung Mercedes på vägen hem
i  stället för att dra i väg med en sportbil. Men jag har en vision om att när
jag slutar med restauranger, då ska jag
vara mycket utomhus, gå, vandra, åka
skidor och campa. Åh, det är så skönt
att vara outdoors.

att vara sjökapten utan båt. Så jag tror
att jag kommer att hålla på att peta
med något i hela mitt liv, det skulle
vara väldigt tomt utan någon restau
rang att driva. Det är så kul med
restaurang, det är som att ha tonårsbarn hela tiden, man vet aldrig vad
som ska hända.

HAN CITERAR KRÖGAREN Erik Laller-

stedt som en gång sa att han ska jobba
tills han dör men inte så att han dör.
Det där tycker Niklas Ekstedt är så fint
och han menar att det är nyttigt att
inse att det inte är möjligt att hålla
samma tempo hela tiden. Samtidigt är
han en rastlös själ. I vintras fick han en
snöskoter över sig när han skulle

parkera den. Det vänstra skulderbladet gick av och plötsligt blev Niklas
sängliggande så allt han alltid annars
gör, på jobbet och hemma, kunde han
inte göra.
– Det var fruktansvärt, det var som

UNDER PANDEMIN HAR Niklas Ekstedt
mer än något annat insett att han är en
restaurangmänniska, att han är beroende av det livet. Han konstaterar att
det senaste året har varit hemskt för
besöksnäringen i Sverige och suckar
över vad han menar är ett bevis på
regeringens och politikens ointresse
för restaurangbranschen och dess
bekymmer med gäster som helt enkelt

Det är så kul med
restaurang, det är som
att ha tonårsbarn hela tiden, man
vet aldrig vad som ska hända.
inte kommit för att äta och dricka
sedan pandemin slog till. För egen del
är han glad och tacksam över att han
inte tillhör de krögare som kör sitt
eget race ekonomiskt. Han driver tre
krogar i Stockholm och har Sveriges
största nöjeskoncern Stureplansgruppen i ryggen.
NIKLAS EKSTEDT HAR också sedan
2005 arbetat med olika tv-program
och i höst medverkar han i ännu ett

ETT TAG MÅDDE Niklas Ekstedt dåligt
av kändisskapet och han ångrade då
att han hade valt den vägen. Han
kände att varken restaurangerna eller
tv-programmen blev så bra som han
hade tänkt sig. I stället blev han splittrad och ofokuserad.
– Nu är jag mycket bättre på att leva
i nuet, allt som inte är nu får vänta lite
grann. Samtidigt har jag alltid känt
mig helt avslappnad i tv, jag blir aldrig
stressad av det.
Det där lugnet som samsas med
nyfikenheten, det han utstrålar i rutan,
det är samma opretentiösa sätt att vara
som han visar upp vid ett fysiskt möte.
Antagligen är det nog just det där
självklara och självsäkra men samtidigt chosefria som gjort att han också
blivit en återkommande tv-kock även
i Storbritannien. Det kändisskapet har
också i allra högsta grad bidragit till att
killen som startade krog i Helsingborg
21 år gammal, med finansiell hjälp av
pappa, skrapat ihop kapital och samarbetspartners för att nu öppna krog i
London. När du läser det här är familjen Ekstedt, tillfälligt men ändå, på
väg att lämna Sverige för ett äventyr
där.
När Niklas Ekstedt inte kan sova
funderar han ofta på nästa steg för
matlagningen i stort. Han menar att
Sverige ligger långt framme när det
gäller att debattera hållbarhet, miljö
och mat. Att diskutera gör att man
kan gå vidare och om man inte ifrågasätter bromsas utvecklingen. Det han
drömmer om nu är ett slags tanke
>
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Krönika

PROFILEN

Människorna
är viktigast av allt

D

et finns en övergripande faktor i utveckling av ett företag
– det gäller att få med sig människorna runt omkring!
Jag har i mer än tio år jobbat med att starta, driva, utveckla och förändra företag. Under denna tid har jag lärt
mig att den utan tvekan viktigaste faktorn för framgång
är att man lyckas få med sig folk på resan framåt. Du kan
ha världens bästa idé men om du inte kan genomföra
den helt själv är du beroende av andra människor.

Niklas Ekstedt brinner för matlagning utomhus. Att vistas i skogen är som att ta ett lyckopiller, tycker han.

> recept, eller någon form av tanke

smedja driven av de smartaste mat
lagarna i världen. Dessa skulle
bygga upp olika matrecept utan att
begränsas av ekonomi, råvara och
utrustning. I slutändan skulle detta
kunna bli ett helt nytt och mer hållbart sätt att tänka kring recept och
matlagning.
HAN SÄGER VISSERLIGEN att de stora
provokationerna får de unga ägna sig
åt, men retas gör han gärna.
– Vi blir mindre och mindre utmanade. Synen på mat påminner om den
på musik. Vi blir bara tillfredsställda
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Det behöver inte vara
gott vid första tuggan,
man måste testa och man måste
utmana sig själv.
av det vi tycker om hela tiden. Vi har
ingen som utmanar att det hela tiden
ska vara gott. Allt ska vara så gott, gott,
gott. Då blir allting bara Melodifestivalen, tralligt och en refräng och tre
minuter långt. Det tar inte mänskligheten vidare.
För Niklas Ekstedt representerar
detta det söta, det sockriga, det lättill-

gängliga, det som liksom alltid ska
finnas nära till hands. Den livsstilen
går hand i hand med folksjukdomar
som diabetes typ 2.
– Folk bara skrattar åt mig när jag
säger att mat inte alltid måste vara
god. Men det behöver inte vara gott
vid första tuggan, man måste testa och
man måste utmana sig själv. När du
drack kaffe första gången var det inte
gott. Och lagar du mat åt dina barn,
ät samma sak allihop, hela familjen.
Äter du så kommer de också att äta,
säger Niklas Ekstedt, som i kväll ska
laga något med blomkål och oliver till
familjen. n

DET BETYDER ATT din framgång bygger på att du kan inspirera, motivera och
engagera människor i din omgivning. Här pratar vi inte bara om medarbetare
utan – naturligtvis – även om
finansiärer, kunder, leverantörer
Din framgång
bygger på att du med flera.
Huvuddelen av alla affärer
kan inspirera, motivera
görs inte mellan företag utan
och engagera människor mellan människor. Därför är det
viktigt att lyckas skapa en relation
i din omgivning.
mellan dem man engagerar och
det man vill utföra. Det är människor som möjliggör utveckling men det är
också människor som bromsar den.
För att lyckas måste man våga. Man måste våga satsa på ett nytt område, en
expansion av det man har, satsa på människor med mera. Våga satsa handlar
om att våga ge sig in på okänd mark och släppa taget. Framför allt handlar det
om att våga lita på personer och ge dem utrymme. Människor som får utrymme har möjlighet att utvecklas och det leder förhoppningsvis – om du lyckas
förmedla ditt mål och din vision – till att verksamheten utvecklas åt det håll
som du vill.
JU MER JAG arbetar med dessa frågor, desto tydligare blir det att hur man
väljer att hantera personer i sin omgivning bestämmer huruvida man kommer att lyckas eller inte. Jag använder ordet ”väljer”, för ledarskap handlar om
ett val om hur man ser på folk i sin omgivning. Företaget med de mest engagerade medarbetarna, de bästa ledarna och de mest engagerade samarbetspartnerna kommer att vara mest framgångsrikt. Genom människor kan
alla företag utvecklas! n

CHRISTOFFER ANDERSON

Utbildning: Teknikagronom. Befattning: Vd, rådgivare
Ålder: 44 år. Intressen: Alldeles för många.
Dold talang: Har nog tyvärr inga dolda talanger.
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Väderstad skalade
upp – och blev
världsledande
I dag levererar familjeföretaget Väderstad AB sådd- och
jordbearbetningsmaskiner
över hela världen. Crister
Stark berättar om vägen ut
på den internationella
marknaden.
Text Per Emgardsson
ALLT STARTADE PÅ Rune och Siv

Starks gård när Rune 1962 byggde sig
en styvpinnesladd. Den ville även
grannarna ha. Första uppskalningen
av företaget var en harv som snabbt
ställdes om till vägtransport. Harven,
som gjorde ett bättre och snabbare
jobb, blev en succé. Förtvivlad över
ytterligare en order utbrast Siv Stark
till en återförsäljare:
– Ni måste förstå att vi inte kan
tillverka harvar åt hela Sverige!
Men det gick. Och i dag är hela
världen marknad.
Hur blev det så?
– I andra ägargenerationen är vi
fyra syskon som
driver företaget och
tredje generationen Crister Stark
är nu på god väg. Vi
fyra har alltid sett det som naturligt
att bygga ut och expandera företaget,

Väderstad
– familjeföretaget som
tog klivet
ut i världen
22 Tillväxt

Anläggningen 2018.

Väderstad AB
Världsledande tillverkare av precisionssåmaskiner
(planters) och vanliga såmaskiner för
reducerad jordbearbetning. Bygger
också jordbearbetningsredskap, allt
från den 40 år
gamla NZ-harven till
tallriksredskapet
Carrier. Allt mer
fokus läggs nu på
digital styrning och
övervakning av redskapen, ofta via en
surfplatta.
Omsättning: 3,5
miljarder kronor.
Antal anställda:
Cirka 1 500, varav
1 100 i Väderstad.
KÄLLA: VÄDERSTAD AB

Väderstads
fabrik 1978.

Runes sladd
blev starten
på Väderstads
redskapstillverkning.

Danska jordbrukares bästa
tips för en lyckad
expansion, sammanställda av
rådgivningscentret Seges.

1

Gör en långsiktig
strategi. Det är
nyckeln till ekonomisk framgång.

2

säger Crister Stark, under många år
vd och nu aktiv i företagets produktutveckling och innovation.
När produktionen växer bygger
Väderstad ut med standardiserade
fabrikshallar. De har moduler med
38 meters spännvidd, 8 meter höga
och med 12 meter mellan stolparna.
– Vi vet ganska väl vad en hall
kostar. Nu väntar betydande utbyggnader i Väderstad, och troligen också i
Nordamerika.

ett tjugotal företag i gruppen, då måste det finnas en hierarki.
Hur hittar man rätt personal?

– Vi försöker hitta människor som
vill vara med på Väderstads resa, inte
människor där ett par år på Väderstad
är en del av karriären. Vi vill ha folk
som är besjälade.
Men många företag söker bred kompetens?

– Jag och mina syskon har varit här
hela livet, jag vet inte om det varit
något dåligt med det. Men det är stor
skillnad på då och nu. Och det är bra
för ungdomar att få se olika organisationer och olika ledarstilar.

ATT SKALA UPP kan vara att ta kontroll

över mer av produktionen. Så gjorde
Väderstad med slitdelstillverkningen.
– För tjugo år sedan köpte vi in
slitdelar, men hade återkommande
leverans-och kvalitetsproblem, säger
Crister Stark. Men slitdelar är en viktig
del av eftermarknaden. Så erbjöd sig
en entreprenör i Överum att ta över
och automatisera tillverkningen. I dag
är företaget en del av Väderstad.
– Strategier skriver man bäst i
efterhand, sägs det. Slitdelsproblemet
löstes lite efterhand, men det blev
väldigt bra.
Väderstad har bidragit till minst
fem tydliga tekniksprång, bland dem
finns HV-välten, Rapidsåmaskinen
och precisionssåmaskinen Tempo.

10 tips för
att växa

FOTO: PRESSBILD

Väderstad AB är ett bra exempel på skalbarhet. Läs här om hur familjegården
i Östergötland blev bäst i världen på sådd och jordbearbetning. Här finns även
gott om tips på hur man ska göra om man vill se sitt företag växa.

Många familjeföretag ägs av syskon.
Hur behåller man sämjan när bolaget
Precisionssåmaskinen, eller plantern, Tempo fördubblade både såhastighet och jordbrukarnas produktivitet och öppnade nya marknader för Väderstad.

Alla fem har tydligt ökat produktiviteten genom högre fart, bättre arbete
eller fler arbeten i en överfart. Produkterna som HV-välten och Rapid lät
företaget växa på nya marknader.
– Jag kom för länge sedan på en
vältlösning som var så mycket bättre,
säger Crister Stark. HV fördubblade
kapaciteten, den gick fortare både i
fält och mellan dem.
Konkurrenterna kopierade förstås.
Då är patent ett försvar som de arbetar

HV-välten var 1977 en
snilleblixt som fördubblade
jordbrukarnas produktivitet
och gav Väderstad en ny
redskapsmarknad. Här
funderar Andreas och Crister
Stark över konstruktionen.

En ung
Crister
Stark
vid HVvälten.

mycket med, det ska värna Väderstad
mot intrång. Men vältmarknaden
behöll man på annat sätt.
– PÅ DANMARKSFÄRJAN hade vi kom-

mit på att välten kunde vikas bakåt för
transport. Det blev 20 procent billigare än HV. Prototypen gömde vi tills
det var dags. När konkurrenterna
byggde billiga HV-kopior släppte vi
vår nya vält. Den hade vi bra patent på,
ingen rörde den.

När Väderstad tog den
oömma gummifjädringen i bruk kunde
deras jordbruksredskap köras betydligt
snabbare än
konkurrenternas.

När företaget växer måste entreprenören till slut delegera beslut och
ledning. Hur är det?

– På något sätt måste man inse och
hantera det. Det blir bestämt vad du
själv tar beslut om och vad andra
ansvarar för. Det är en process alla
företag som växer går igenom.
– Vi ville expandera och ville få vår
teknik att jobba hos bönderna och
vara med och föda världen. Är det
viktigt får andra saker ge vika. Nu är vi

växer?

– Vi fyra har alltid varit överens
om att driva ett livskraftigt företag
med god solvens och en bra utveckling.
Hur kan ägarfamiljen behålla sitt inflytande när företaget växer?

– Nästa år tar Christinas son Henrik Gilstring över som vd. I dag är vd
externt rekryterad och min syster
Christina är styrelseordförande. I
familjeföretag kan det vara bra med en
extern vd och en styrelseordförande
från familjen, eller tvärtom. n

Kombisåmaskinen Rapid lät jordbrukarna så dubbelt så snabbt efter
billigare jordbearbetning, en teknik som
räddade svensk växtodling och gav nya
marknader åt Väderstad krisåren efter
Sveriges jordbruksavreglering 1990.
Maskinen är fortfarande en succé.

Tallrikskultivatorn
Carrier skapar
lagom finjord
åt Rapidsåmaskinen.

Lyssna och ge
feedback.
Löpande gensvar
och konstruktiv
feedback är recept
på bra ledning.

3

Utveckla dina
medarbetare.
Om du inte utvecklar så avvecklar du,
även dina anställda.

4

Gör din arbetsplats attraktiv.
Medarbetarna är
nyckeln till succé.

5

Få ordning på
budgeten. Med
den optimerar du
driften och får kontroll på utgifterna.

6

Bygg upp ett
robust företag.
God likviditet ger
utrymme för beslut
som utvecklar företaget i rätt riktning.

7

Utnyttja digitala
möjligheter. Det
ger anställda trivsel
och dig tid för långsiktig affärsutveckling.

8

Ta ställning för
klimat och hållbarhet. En klimatvänlig och hållbar
jordbruksproduktion är sunt förnuft.

9

Använd ditt
jordbruksnätverk till att utveckla
dig själv och ditt
företag.

10

Skapa en
god arbetsmiljö. Den är en
mycket viktig del av
företagets DNA.
KÄLLA: LANDBRUGSINFO.DK

Tillväxt 23

● 3. Skalbarhet

Entreprenörskap

Vi är duktiga på startups i
Sverige, men behöver bli bättre
på att få företag att växa efter
den första tiden. Det menar
Anette Rhudin, processledare
för stiftelsen Navigator som
hjälper företag att skala upp
sina affärer.
Text Karin Janson
– ATT SÄTTA sig ner
och få struktur på
tankarna är ett otroligt viktigt första steg.
Bara där kommer
man långt, säger
Anette Rhudin. Hon Anette Rhudin
har tidigare drivit Tillväxtmotorn i
Värmland, som prisades av EU för
sina goda resultat vad gäller att hjälpa
småföretag att växa.
Tillväxten stannar ofta av när den
första tiden övergår i operativ vardag,
menar hon.
– Då hamnar fokus på att få företaget att rulla och man missar lätt de
strategiska bitarna.
FRÅGOR MAN BÖR ställa sig är till
exempel: Vilka mål har vi? Hur ser
visionen ut? Var är vi om fem år? Vad
motiverar mig som företagare?
– Visionen bör hänga ihop med
motivationen, anser jag. Då har man
goda förutsättningar att lyckas.
Efter det rekommenderar Anette

Gigekonomi

Begreppet gigekonomi syftar ofta till att beskriva en
rad företag vars affärsmodell går ut på att anlita folk
på uppdragsbasis med
obefintliga eller osäkra
anställningar. Dessa anställningsformer marknadsförs
ofta som fördelaktiga på
grund av deras ”flexibilitet”
jämfört med fasta anställningar. Gigekonomi är en
term som förekommer när
appar som Uber, Foodora
eller Tiptapp kommer på
KÄLLA: GIGWATCH
tal.

I TJÄNSTEN Navigator Scaleup får

företagen hjälp av coacher för att komma i gång med det strategiska tillväxtarbetet.
– Det är värt mycket att få hjälp att
se sitt företag utifrån och att någon frågar varför man gör som man gör. Vi
gör också en produktkalkyl. Det är
vanligt att man tror att det man lägger
mest tid på är det som ger störst lönsamhet, men om man lägger större
fokus på lönsamma kunder får man
också en utveckling åt det håll där
kunderna finns, menar Anette Rhudin.

Delningsekonomi

ETT AV DE svåraste momenten som

företagare är att gå från att vara ensam
till att anställa en person.
– Då måste du först jobba för två
för att få tillräcklig omsättning. I dag
är det svårt att växa organiskt och det
är därför gig- och delningsekonomi
växer. Därför rekommenderar jag att
man tar in externa kompetenser som
konsulter till en början och jobbar
upp lönsamheten. n

15 nytänkande team är inne
på upploppet i Hushållningssällskapets innovationstävling Agtech Challenge.
Text Tina Andersson

Rhudin att man tar in extern kompetens för att få fart på tillväxten, till
exempel på säljsidan.
– Många ser en extern styrelse
framför sig när man pratar om extern
kompetens, men det tycker jag är
nästa steg. Fokus bör ligga på att skapa
ökad tillväxt i första hand.

Skalbarhet – när det går att bygga ut
Ordet skalbar betyder att det finns en kapacitet som kan
ökas. Ett system är skalbart om det kan fortsätta leverera
när arbetsbelastningen ökar. För att ett företag ska kunna
växa måste det även vara skalbart. Man brukar säga att
något ”skalar bra” om det kan expandera med lätthet.
24 Tillväxt
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Uppskalning
kräver tydlig
målbild

Snart final
i Agtech-tävling

Fokus bör i första
hand ligga på att
skapa ökad tillväxt.
Det menar Anette
Rhudin, Navigator.

Start-up som skalade upp direkt
Målet för internetbutiken Maya Delorez, som startades 2017 av 21-åringen Madelene Törnblom, är att
leverera de bästa ridkläderna på marknaden. Hon vill
göra företaget, som redan säljer kläder över hela
världen, till ett av världens ledande ridsportföretag.

Delningsekonomi är ett
system där tillgångar eller
tjänster delas mellan personer, antingen utan kostnad
eller till en avgift, ofta via
internet. Det kan vara
arrangemang för att hyra,
dela eller låna saker i stället
för att äga dem. Även möjligheter att ta del av tjänster, byta och ge bort saker
räknas in. Några exempel
på aktörer inom delningsekonomin är Taskrunner,
Yepstr och Bonsai.
KÄLLA: DIGITAL.DI.SE

Madelene
Törnblom
startade
Maya
Delorez som
21-åring.

Under våren och
sommaren har
teamen av företagare och organisationer fått
hjälp att utveckla sina idéer till Ulla Frisk
färdiga koncept. Det handlar om
allt från självlastande fältrobotar
och teknik för flexibel radinställning till framställning av biokol
och åtgärder för långsiktigt hållbar odling. I mitten av september
är det dags att lämna in sina bidrag till en jury med representanter från bland annat lantbruk,
forskning, riksdagen och medier.
– Vi valde ut 15 team av 51
ansökningar genom att bedöma
värdeskapande, användarnytta
och hållbarhet. Nu lägger vi till
skalbarhet och innovativ höjd
för att utse vinnaren, säger projektledaren Ulla Frisk.
VARJE TEAM HAR fått 100 rådgivningstimmar av coacher på
Hushållningssällskapet plus
ersättning för utvecklingskostnader från Jordbruksverket
genom Landsbygdsprogrammet. Prissummorna 150 000
kronor, 50 000 kronor och
25 000 kronor är möjliga genom
projektets samarbetspartners.
– Det finns en fantastisk
potential där ute, säger Ulla
Frisk. n

Det började med att Madelene Törnblom hade svårt att
hitta bra ridkläder. Hon såg också att det i andra sporter
utvecklades teknikmaterial medan det inom ridningen bara
fanns bomullskläder. Vid lanseringen av Maya Delorez såldes den första kollektionen slut på en månad.
KÄLLOR: MAYA DELOREZ, VD-TIDNINGEN

ENTREPRENÖREN HAR ORDET

”Tajmingen är viktig”
I dag finns det mikrobryggerier i nästan varje
svensk kommun. Men när Oppigårds bryggeri
startade i Hedemora var läget ett annat. I dag är
det Sveriges största så kallade craftbryggeri.
Text Martin Röshammar
Vilka steg har varit avgörande för Oppigårds?

– Vi hade störst tillväxt för fem till tio år
sedan. I dag har vi tillväxt men inte i samma
takt. Jag tror att jag var tidig på att ringa in
en del viktiga saker, till exempel att ha låg
syreupptagning i flaskor. I dag finns knappt
en ort utan eget bryggeri. Så det gäller för
oss att fortsätta utveckla oss.
Vad har varit svårast?

– Infrastrukturen. Vi finns ute på landsbygden. Vi har dåliga vägar och vi höll på att
bli tvungna att stänga verksamheten för sju,
åtta år sedan. Det fanns inget reningsverk och
kommunen var helt ointresserad av att inve
stera i att bygga ut sitt kommunala reningsverk. Vi hade att välja mellan att bygga ett
eget eller lägga ner. Vi har samma miljökrav
som de stora bryggerierna. Av och till har det
också varit svårt att hitta rätt kompetens.

Björn Falkeström,
grundare.

Oppigårds
bryggeri
Grundades:
Bryggeriet började byggas
1996.
Ort: Ingvallsbenning i Hedemora kommun.
Anställda: 21.
Omsättning:
74 miljoner
kronor.

Vad har du för tips till andra som vill få sina
företag att växa?

– Tajmingen är viktig. Att ge sig in i den
här branschen i dag är svårt eftersom den är
så överetablerad.
Vi har ännu Vill man bara
göra något för sitt
mer fokus på
produktutveck- eget uppehälle så
ling än tidigare. ska man göra det
man drömmer
om. Men vill man ha en verksamhet som
kan generera egna kassaflöden ska man
fundera på verksamheter med skalfördelar.
Hur ser du på Oppigårds framtid?

– 2011 höll vi på att växa ur våra gamla
lokaler och tre år senare började vi bygga
vårt nya bryggeri. Men det gamla bryggeriet finns kvar och det finns lite idéer om att
utveckla nya öl där och kanske även andra
produkter.
Vad har varit mest lärorikt?

– Att anfall är bästa försvar. Vi behöver
komma med nya produkter hela tiden.
Konsumenten i dag förväntar sig det. n
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● 3. Skalbarhet

Entreprenörskap

”Jag har alltid velat expandera”
Expansion är en självklar del av
företagandet för snart 27-åriga
Fredrik Gustafsson. På tre år har
han utvecklat Sonö Jord & Skog
AB från två till sju anställda.

SLU coachar
innovativa
studenter

SJÄLV KÄNNER Fredrik Gustafsson att
han satsat på säkra investeringar och
gått långsamt fram. Han började med
att vara femtioprocentig delägare i
entreprenadföretaget, som startades
av hans morfar 1990 i Norrtälje i
Uppland.
När han tog över helt 2018 fanns
en skogsmaskin i företaget, en kombinerad skördare och skotare. I dag
består maskinparken av fem skogsmaskiner, en traktor med trailer och en
grävmaskin.
– Jag har alltid velat expandera och
jag kommer att fortsätta med det.
Utan mina anställda hade jag aldrig
kommit så här långt, säger Fredrik
Gustafsson.

VENTURELAB PÅ SLU i Alnarp är
satsningen som är till för att hjälpa,
stötta och inspirera studenter att
komma vidare med sina idéer och
starta egna företag. Man vill ge
coachning, erbjuda nätverk och ge
alla som vill starta egna företag
möjligheter att utveckla sina idéer
till något som kan vara bärande
framöver.

NÄR HAN KOM in i företaget var de två

Fredrik Gustafssons skogsentreprenadföretag har vuxit och har nu sju anställda och en maskinpark med fem skogsmaskiner, en traktor med trailer samt en grävmaskin.

– Annars hade det inte varit hållbart, säger han.
DET ROLIGASTE MED företagandet
tycker han är frihet med ansvar. Det
underlättar att företaget knutit upp
heltidskontrakt som ger arbete till
alla maskiner. Vägen till dagens
goda kundkrets har kantats av ett

Entreprenör ut i fingerspetsarna
I Fenomenet Ingvar Kamprad – en bok om hans liv är entreprenören Ingvar Kamprad noggrant beskriven. Hög energinivå och karisma är några av nyckelorden. Det framgår
även att Ikeas grundare var visionär och bestämd, men också
nyfiken. Bolaget var allt för honom – på gott och ont.
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”Entreprenörer
är inte en stereotyp”
VentureLab grundades 2017 med
målsättningen att skapa en mer
entreprenöriell kultur på campus.

Text Tina Andersson
Foto Lars Eskildsen

som jobbade där. Nu är de sju. Nästa
stora uppskalning skulle vara att ta
klivet till tio anställda. Där blir det fler
regler att förhålla sig till.
– Från nio till tio innebär en stor
övergripande förändring med mer
administration och mer ansvar. Jag
kommer att ta nästa steg när rätt tillfälle uppenbarar sig, när det blir en
bra affär, säger han.
Fredrik Gustafsson sköter allt
pappersarbete själv, förutom bok
föringen. Dessutom kör han maskin.
Det vore lätt att tro att jobbet överskuggar allt, men det finns plats för ett
vanligt socialt liv också.

KOMMENTAR

Utan mina
anställda hade
jag aldrig
kommit så
här långt.
Fredrik
Gustafsson

visst jagande efter jobb till de anställda.
– Varje maskingrupp innebär mer
arbete, men det ger mer pengar också.
Det svåraste är att hitta den personal
man vill ha. För att passa här ska en
person vara noggrann, klara ensamarbete och kunna tänka utanför boxen,
säger Fredrik Gustafsson.

Ungdomar satsar på trädplantering
Under sista året på gymnasiet bildade fyra ungdomar utanför Stockholm ett UF-företag (ung företagsamhet) med
inriktning på att göra klimatnytta genom att återplantera
träd på nedlagd åkermark. Företaget heter Absorb och
Ludvig Ternberg,
Fredrik Ramel,
siktar på att plantera tio miljoner träd till år 2023.

Carl Båge och
Andreas Melander.

Framtiden ser ljus ut. Skog måste
huggas kontinuerligt och det finns
efterfrågan på trä till byggande, kartong till förpackningar och nya produkter som sugrör av papper.
— JAG HAR vågat satsa genom hårt

jobb och tanken att man bara lever en
gång. n

VENTURELAB grundades 2017
med målsättningen att skapa en
mer entreprenöriell kultur på
campus.
Tanken är att det ska kännas
lika självklart att starta företag som
att söka jobb inom akademin,
industrin eller på andra håll i branschen.
MENINGEN MED VentureLab är
också att skapa mötesplatser där
personer med olika kompetenser
kan träffas.
VentureLab drivs av SLU Holding, som är universitetets innovationskontor med fokus på forskare
med finansiellt stöd från Partnerskap Alnarp, Venture Lab i i Lund
och Region Skåne.
KÄLLA: SLU

David Modig är 2021 års entreprenör
Ända sedan 1995 har utmärkelsen Årets Entreprenör
delats ut i Sverige. Syftet är att synliggöra entreprenörer
och öka intresset för entreprenörskap. I våras var det
David Modig, Modig Machine Tool AB som fick EY
Entrepreneur Of The Year (som utmärkelsen heter).

David
Modig

INGET PROJEKT ELLER företag är en succé från dag ett.
Få har till exempel hört talas om Klarnas första fyra år
som Kreditor. Tyvärr är få intresserade av de år av hårt
arbete som ligger bakom de framgångshistorier vi läser
om i tidningar.
Sanningen är att det tar tid att bygga ett bolag och
inte ens med tid är framgångssagan ett faktum. I managementlitteraturen talas det ofta om den beslutsdrivna
organisationen. Tesen är att
Att fatta
ett företag inte är mer än sumrätt beslut
man av de beslut som fattats
och genomförts fram tills nu. kräver beslutsDe företag som följer devisen underlag.
har insett att fatta rätt beslut
över tid handlar mindre om att kunna förutse framtiden
och mer om att skapa sig förutsättningarna för att fatta
rätt beslut.
Principen är enkel, att fatta rätt beslut kräver beslutsunderlag. Beslutet att bygga en produkt ska underbyggas med en första kund att bygga produkten åt. Beslutet
att återinvestera ska bygga på att tillväxtkurvan pekar
uppåt och beslutet att ändra kurs på insikten om att
bolaget inte är på väg i rätt riktning.
MÅNGA AV DAGENS entreprenörer förknippar begreppet tillväxt med explosiv expansion och skyhöga värderingar. Men för andra är tillväxt synonymt med långsiktighet och hållbarhet. Hållbar tillväxt kan ge den
enskilda firman möjlighet att växa i en takt som tillåter
familjeliv och familjeföretagets långsiktiga tillväxtresa
skapa arbetstillfällen för generationer.
Entreprenörer är inte en stereotyp. Medan en entreprenör är ute efter riskkapital och snabba svängar kan
en annan ta sikte mot målet att låta företaget finansiera
ett gott liv för sig själv och sin familj. I slutänden är
tillväxttakt bara ett beslut av många. Ett beslut som ska
baseras på ett tydligt underlag, dina drömmar och
mål. n

JOHAN LIEDGREN
Digitalisering och innovation
Handelsbanken
jolo19@handelsbanken.se

KÄLLOR: SLU, SÖDRA, IDG
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Familjen
Dahlbergs
vedfabrik
slår det mesta

Maria, Fredrik, Rasmus,
Viktor och Mikael driver
tillsammans Dahlbergs
skogsvård i Aspås.

Mikael hämtar mer stockar
till inmatningsbordet.
”Det är roligt att pojkarna
vill satsa, jag försöker att
inte pusha”, säger han.
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Skratt och hårt arbete är grunden i Dahlbergs
Skogsvård AB – en av de största röjningsfirmorna
i Sverige. Efter tio år i branschen ville de skapa något nytt
och byggde landets modernaste vedfabrik. Nu går de vidare
och satsar på småskalig sågindustri med lufttorkat virke.
Text Susanne Kvarnlöf Foto Anneli Åsén-Carlsson
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Fredrik Dahlberg sköter inmatningsbordet och rättar till några stockar inför kapningen.

T

ornfalken svävar
över den 700 kvadratmeter stora
vedfabriken i Asp
ås, Jämtland, och
låter sin skarpa
blick svepa över de
2 000 vedsäckarna som står på långa
rader där vinden, solen och regnet
hjälper veden att torka. Det är nu
många år sedan Mikael Dahlberg
klippte sönder kablarna till elementen
och började elda med ved i kaminen.
Då bodde hela familjen i det röda
huset ett stenkast från vedfabriken.
Det är i tallen bredvid huset som
tornfalken nu bor. Sönerna Fredrik,
Rasmus och Viktor är sedan länge
flygfärdiga – de har lämnat boet och
återvänt.

MIKAEL GRIPER TAG i de stora kapade
björkstockarna med hjullastarens
timmergrip och lägger upp dem på
bandet. I morgon ska 65 kubikmeter
björkved transporteras till Norge.
Han trycker på tutan i hjullastaren för
att få Rasmus att stanna det tolv meter
långa transportbandet. Maskinen
heter Pinosa och är det enda exemplaret i sitt slag i Norden. Det är en kapoch klyvmaskin där de i ena änden
kan lasta på hela björkstockar och i
andra änden får ut färdigkluven ved.
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Maskinen kan köras av endast två
personer, deras tidigare vedkap krävde fem. Tempot är också snabbare,
trots att den jämtländska björken
oftast är krokig klyver de cirka 4,5
kubik per timme. Totalt har 4 000
kubikmeter passerat genom den toppmoderna vedprocessorn i år och nästa
år tänker de dubbla mängden, det
behövs för avansen. Björkveden säljs
till både privatpersoner och företag.
Stora mängder exporteras till Norge,
men ännu är inte veden lönsam.
– Tar du en kubik från skogen och
omvandlar det till färdig ved blir det
inte mycket pengar. Köper du en
kubikmeter sågvirke och förädlar det
så ökar värdet fem gånger. Veden
kanske är det dubbla, säger Mikael.
Rasmus plockar upp en bräda från
marken och mamma Maria Paulson
säger:
– När ni var små var det jag som
bar virket.
Skogen är något som de tre sönerna är uppvuxna med. Entreprenörskapet kom tidigt med potatis- och eldtänneförsäljning. Redan när de gick i
mellanstadiet högg de ner sly för
hand, körde hem det, kapade små
bitar med yxa och sålde hundratals
säckar av små stickor på jaktmässan i
Fäviken.
– Vi hade det inte gott ställt och vi

Maria Paulson sorterar ut de största vedklamparna som hon efterklyver manuellt.

fick inte grejor på löpande band,
men vi hade kul, säger Rasmus.
FÖR TIO ÅR sedan arbetade Mikael

Vi visste att vi
kunde jobba
hårt, resten
hade vi ingen
koll på, men
det fick vi lära
oss.

Fredrik
Dahlberg

med trädsäkring av järnväg i norra
Sverige. Rasmus hoppade av skolan
och började arbeta med pappa. Fredrik, som gick musikhögskolan i Örebro, kände att elittänket i den klassiska musikens värld inte passade
honom. Längtan efter att prova något
annat gjorde att han tog sin tvärflöjt

och åkte hem. Viktor avslutade årskurs 9. Det var då familjeföretaget
startade. Den grund som Mikael och
Maria redan hade lagt genom att de
byggt ett såghus och hyvleri i Aspås
gjorde det enklare att komma i gång.
– Vi visste att vi kunde jobba hårt,
resten hade vi ingen koll på, men det
fick vi lära oss, berättar Fredrik.
DE LÅNADE PENGAR av Marias mamma för att kunna starta aktiebolaget.

Dahlbergs
Skogsvård AB
Företagare:
Familjen Dahlberg.
Läge: Aspås,
Jämtland.
Verksamhet:
Avverkning, röjning
+ ved.
Yta, vedfabrik:
700 kvadratmeter.
Omsättning:
24 miljoner kronor
per år.
Anställda: 9 (helår).

Från början räknade de fel på anbud
och oftast resulterade det i att de fick
jobba sju dagar i veckan. Nu är de ett
av Sveriges största linjeröjningsföretag med 30 säsongsanställda som
arbetar i södra delen av landet. Tillsammans med familjemedlemmarna
har de nio helårsanställda. Förra året
omsatte de 24 miljoner kronor, i år är
målet 30. De har olika roller i företaget. Fredrik sköter allt kring kraftledningsarbetet men Viktor axlar delar av

det ansvaret mer och mer. Rasmus har
hand om vedfabriken och alla inköp.
Skogsmaskin kör de alla tre. Mikael är
allt-i-allo och sköter veden på plats.
Maria sköter bokföringen, men kör
även skotare. Röjning av kraftledningsgator och avverkning med
skogsmaskiner är huvudområdena i
dag, men de vill ha fler ben att stå på.
Vedfabriken var en strategisk investering på sju miljoner kronor för att de
ska kunna jobba mer hemifrån och för >
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En FTG skogsvagn
- helt enkelt en bra investering.

–—

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

En gigantisk hydraulisk press klyver de
kapade stockarna i upp till 16 vedträn.

> att de anställda ska ha arbete när röjningen står still.

FÖR ATT FÅ ytterligare ett ben att stå

på är tanken att även starta ett småskaligt sågverk.
– Vi kommer att inrikta oss på
lufttorkat virke, alltså virke med högre
kvalitet. För att virke ska vara hälsosamt och för att du ska kunna bygga av
det ska det ligga utomhus i två år,
säger Mikael.
Mikael syftar på den cancerogena
gasen formaldehyd som finns i sågat
virke och som bara försvinner om det
utsätts för sol, regn och vind. Tanken
är, trots att det är så investeringskrävande, att satsa på en ny såg, hyvlingsmaskin och virkestork som gör att
träet kommer ner till 7 procent i torkgrad. Kunderna finns i Norge och i
Tyskland.
– Vi strävar inte efter att bli nya
Byggmax, vi vill nå de kunder som
verkligen vill ha kvalitet och är villiga
att betala för det, säger Fredrik.
DET HÄR ÄR ingen ny idé, men en dyr
sådan som kräver stora ytor i torkprocessen. Målet är att satsa mer på produktionssidan och dra ner på linjeröjningen. Det är en kittlande tanke att få
skapa någonting som blir bestående.
– Visst kan jag köra skogsmaskin
och överleva, men vi skapar ju inget.
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Använd växtskyddsmedel med försiktighet

Rasmus ansvarar för vedfabriken. ”Vi måste komma upp i stora mängder innan det blir lönsamt”, säger han.

Styrkan är att vi är många i familjen,
det blir lättare att satsa tillsammans,
säger Rasmus.
De kommer förutom naturlig
lufttorkning att tillverka längre virkeslängder än vad traditionell sågindustri gör med sina 5,40 meter.
– Vi ska klara 6–7 meter, men även
göra bredder på 40 centimeter. Det
blir ett maffigt golv som man inte kan
köpa i dag, säger Viktor.
De gjorde nyligen ett sekelskiftesgolv till Föllinge golv där de sågade 50
kubik virke till 31 centimeter breda
golvplank, något som ytterst få sågverk i Sverige klarar av.
– Det var ett danskt företag som
hörde av sig och ville köpa golvplank,
men vi kan inte göra den mängden
med sågen i dag. Det är tydligt att ju
mer vi satsar på industrin, desto mer
pengar kommer vi att tjäna, säger
Fredrik.
DE DELAR INTE bara företaget utan
även gården de bor på. Pappa Mikael
bor fortfarande kvar på gården i Aspås
medan sönerna och Maria bor på en
gård med tre hus i Dvärsätt. Mikael
och Maria är skilda men är goda vänner och driver alltså företaget tillsammans med sönerna. I Dvärsätt känns
det som att kliva rakt in i ett nutida
Bullerbyn. Med gemensam grillplats
och lekstuga umgås familjen inte bara

Det som är viktigt i ett familjeföretag är att
alla strävar åt
samma håll
och att vi
håller sams.
Viktor
Dahlberg

TRICO

på jobbet. Generationsboendet har
sina fördelar, men eftersom Rasmus
och Viktor har egna barn är det
också viktigt att det finns tid för det
egna familjelivet.
– När vi har gårdsfest kan kvällen
börja bra, men det slutar alltid att vi
sitter och pratar jobb, säger Viktor och
alla skrattar igenkännande.

Tel. 070-581 82 30 eller 073-980 06 36
info@organox.se · www.organox.se

Kärlek
och gödsel
får skogen
att växa

DET ÄR TYDLIGT att företaget inte bara

är ett jobb utan även deras största
intresse.
– Det som är viktigt i ett familjeföretag är att alla strävar åt samma håll
och att vi håller sams, säger Viktor.
Alla skrattar högt. Hålla sams är
svårt ibland, men det är också det som
är befriande med familjeföretaget, att
det går att säga precis vad man tycker.
– Det är på gott och ont, det kan bli
ganska hårt ibland, men vi har stark
sammanhållning, säger Maria.
Sårbarheten i om det skulle börja
gå dåligt med företaget finns också i
tankarna att de då skulle bli drabbade
allihopa. Samtidigt tror de att det blir
ett annat driv när de är beroende av
varandra, med både gård och företag
ihop.
– Vi blir aldrig fria från varandra,
säger Rasmus och alla skrattar samtidigt som tornfalken har medvind och
glidflyger bort mot boet med sitt
klingande läte. n

Vi stödjer och är
medlemmar av FSC

ÄLSKA SKOGEN

Att gödsla är något av det mest lönsamma en
skogsbrukare kan göra. Skogsgödsling får din skog
att må bättre och ge större avkastning. Gödslingen
motverkar även växthuseffekten genom att leda till
ökad kolbildning i mark och träd. Att du dessutom
gödslar din skog med kärlek tar vi för givet.
Vill du veta mer? Besök sg-systemet.com eller
kontakta oss på 0418-76500.

VI ÄLSKAR OCKSÅ SKOGEN.

Heta stolen

Expertpanelen

”Vi behöver laga mer
mat från grunden”
Har matvanorna ändrats
sedan du började med

Tips till den som helst vill ha kött på tallriken?

– Jag är själv inte vegetarian. Ett sätt att
få ned kostnaden är att äta kött vid betydligt färre tillfällen än du brukar. Du kan
också dryga ut exempelvis färsen i kåldolmar med gryn och ta hälften morötter,
linser eller bönor i köttfärssåsen. Många
lägger köttet på tallriken först. Lägg i stället grönsakerna först och se om de behöver kompletteras med kött. Köttet behöver inte vara basen i måltiden.

SVAR: Det korrekta svaret är: ”Det beror
på …” Man måste alltså utgå från varje person
och dess unika situation, men självklart finns
det vissa generella aspekter som kan ge en
bra vägledning.
Om önskemålet endast är att få en så bra
pension som möjligt från samhället genom
att visa överskott av aktiv näringsverksamhet
i stället för att utnyttja möjligheten med
underlag för positiv räntefördelning så är det
tveksamt. Att utnyttja möjligheten med räntefördelningen ger ju stora fördelar och även
inför en kommande generationsväxling kan
det underlätta övertagande och skattenivåer
efter det.

Mat måste väl ändå få kosta?

– All bra mat är inte dyr. Det finns
också mycket dålig billig mat. Vi i Sverige
lägger en ganska liten del av inkomsten på
mat och ganska kort tid på matlagning. Jag
tycker att maten måste få ta tid i anspråk.
Vi behöver prioritera, både politiskt och
privat. Staten borde se till att det blev
svårare att göra dåliga val som konsument.
Inför skatter på till exempel läsk. Subventionera frukt och grönt. Se till att matkunskap blir högprioriterat i skolan. Privat
behöver vi laga mer mat från grunden.
34 Tillväxt

Portionen under tian
2015?

– Ja, köttkonsumtionen har minskat. Inte bara tack vare mig, förstås! Jag
ser absolut en normförändring. Närvaron
av vegetariska produkter har ökat. Företag
är stolta över att vara först med något,
exempelvis svensk vegetarisk färs.
Vad gillar du odla själv-trenden?

– Det verkar kul att odla. Jag försöker
lära mig det. Att odla ger förståelse för
varifrån maten kommer. Du blir rädd om
den och slänger helst ingenting, eftersom
du märker hur mycket tid och energi som
ligger bakom. Ärtskott är billigt att odla.

SAMHÄLLETS PENSION behöver jobbas upp
under många år som aktiv för att kunna bli
hög. Storleken på den är beroende av att
man visar ett ganska rejält överskott av aktiv
näringsverksamhet, helst drygt en halv miljon
per år, och dessutom behöver det ske under
många år, helst 40 år eller mer. Enstaka år
med högt överskott påverkar således inte
pensionen nämnvärt och skillnaden mellan
garantipension inklusive eventuella tillägg är
inte så stor som man kan tro. Det finns däre-

Vad bekymrar dig?

– Vi lägger alldeles för mycket på
individen. Det gäller både hälsoval
och klimatval. Vi skulle verkligen behöva politiska styrmedel. Man måste vara sjukt
disciplinerad som individ
för att stå emot allt som
lockar i butik. Hälften av
Sveriges befolkning är överviktig
och socioekonomiskt utsatta är
extra drabbade.
Nya spännande projekt?

– Jag hoppas få jobba
specifikt med utsatta grupper här i Göteborg i höst.
Det handlar om att få
människor att göra bättre
matval. Jag är också sugen på
att skriva min fjärde bok. n

Hanna Olvenmark
Aktuell med: Tredje boken i serien
Portionen under tian: Äta ute.
Ålder: 34 år.
Bor: Lägenhet i Göteborg och stuga
i Dalsland.
Utbildning: Legitimerad dietist
och har en master i entreprenörskap från Chalmers.
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FRÅGA: Ska man använda räntefördelning eller är det bättre att betala egenavgifter och därmed till viss del förbättra
sin framtida pension? Finns det skäl att
göra det även om man redan är pensioLars Lindström
när?

Text Tina Andersson Foto Emelie Asplund

– Mycket växtbaserat på menyn blir
ofta billigare. Det finns fina svenska
spannmålsprodukter som korngryn och
matvete. Potatis är bra. Grönsaker i säsong
kostar för det mesta mindre. Du kan köpa
mycket svenskodlat fryst. Det är framför
allt proteinkällan som kostar i en måltid,
och kött kostar vanligtvis mer än baljväxter. Vi odlar lite baljväxter till humankonsumtion i Sverige, men vi skulle kunna
utnyttja det mer.

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

Vad är bäst för
en pensionär?

Bloggaren, författaren och föreläsaren Hanna Olvenmark vill
visa att det går att äta bra mat på snål budget. Recept med
mycket grönt är grunden i konceptet Portionen under tian.
Hur kan man äta billigt och svenskt?

BLÅ SIDAN

NYHETER OCH TIPS FRÅN HANDELSBANKEN

Ens egen unika situation avgör vad som är bäst, räntefördelning eller att betala egenavgifter.

mot andra fördelar med att låta verksamheten visa vinst och deklarera överskott av
aktiv näringsverksamhet. Det ger till exempel
förmåner från samhällets samtliga socialförsäkringar såsom sjukskrivning och föräldraförsäkring.
VÄLDIGT VANLIGT bland egenföretagare som
har möjlighet att påverka sitt överskott av
verksamheten är att försöka se till att visa ett
positivt resultat upp till brytpunkten för statlig
inkomstskatt, 523 200 kronor år 2021. Upp till
den nivån anser många att skattetrycket är
någorlunda godtagbart och samtidigt får man
trygghet via socialförsäkringsförmånerna som
beskrivs ovan.
En annan fördel med att visa överskott av

Kontoret tipsar
Enkla betalningar
med hög säkerhet
Hanna Olvenmark
poängterar att låg
kostnad bland
annat innefattar
att inte slänga mat.

Många kunder uppskattar funktionen
Apple Pay, berättar Rebecca Thörnqvist,
på Handelsbanken Kristianstad/Åhus.
– Med Apple Pay gör man enkla, snabba och säkra betalningar både i butik och
på nätet, säger hon.
Text Marina Tell Eskildsen
TJÄNSTEN APPLE PAY, som tillhandahålls via
Handelsbanken, kan beskrivas som en digital
plånbok.

aktiv näringsverksamhet är att du då kan
spara till pensionen helt avdragsgillt i din
verksamhet, upp till 35 procent av överskottet dock max tio prisbasbelopp per år. Det,
att själv spara till sin pension, på ett eller
annat sätt, hjälper däremot till att förbättra
den kommande ålderspensionen rejält! Det
kanske även kan underlätta ett framtida
generationsskifte då inte en lika stor del av
pensionen finns i fastighetens värde.
ELISABETH GARDELIUS
HAMMARSKIÖLD
Marknads- och Affärsutveckling
Handelsbanken
elra01@handelsbanken.se

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

– Man behöver inte ta
med sig någonting annat än
telefonen när man ska ut
och handla. Allting finns där,
berättar Rebecca Thörnqvist,
kontorschef för Handelsbankens kontor Kristianstad/Åhus.
Rebecca
Hon upplever att det är
mycket positivt att Handels- Thörnqvist
banken kan erbjuda Apple Pay.
– Kunderna uppskattar det väldigt mycket.
Rebecca Thörnqvist tror dock att det finns
kundgrupper som inte har upptäckt Apple
Pay ännu.

– Ofta tar det lite tid att komma igång
med nya funktioner. Men jag tror att många
kommer att bli förtjusta över det här när de
inser hur smidigt det är, säger hon.
att slippa ha med sig plånbok överallt. Det ligger i tiden med kontaktlösa betalningar. Med Apple Pay väljer man
om man vill verifiera sina betalningar med
fingeravtryck eller ansiktsigenkänning.
Rebecca Thörnqvist säger också att det
går bra att lägga in flera kort i sin Wallet för
Apple Pay samt att det är enkelt att handla
med Apple Pay både i butik och på internet.

– DET ÄR SKÖNT
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tillsammans
för en
framtidssmart
skog
Vi skogsägare lär oss något nytt om skogen
varje dag. För oss på Holmen är det också
tydligt hur viktigt det är att finnas nära dig
som äger skog. Det ger dig trygghet och oss
förståelse för just dina behov. Då får vi också de bästa möjligheterna att tillsammans
förverkliga nya idéer för en framtidssmart
skog - en livskraftig skog som ger mer, även
åt kommande generationer.

holmen.com/skog
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Utblick

Fakta Skog i Norge
● Norges produktiva

skogsareal är 83 000
kvadratkilometer.
● 77 procent ägs av
privatpersoner.
● 7,5 procent ägs av
företag eller föreningar.
● 7 procent ägs av staten (varav
1 procent av kyrkan).
● 5,5 procent ägs av allmänningar.
● 3 procent ägs av kommuner.
● Statskog, som äger 7 procent
av den statliga skogen, är den
största enskilda skogsägaren.

Fakta Skog i Sverige
● Sveriges produktiva

skogsareal är 236 000
kvadratkilometer.
● 50 procent ägs av
privatpersoner.
● 25 procent ägs av
privata aktiebolag.
● 14 procent ägs av statliga
aktiebolag.
● 6 procent ägs av övriga
privata ägare.
● 3 procent ägs av staten.
● 2 procent ägs av övriga
allmänna ägare.
KÄLLA: WIKIPEDIA OCH SKOGSSVERIGE

Så gör Norge med skogsskyddet
En stor andel av Norges skogar ägs av privatpersoner, 77 procent jämfört med Sveriges 50 procent. 

I vårt grannland Norge ägs en majoritet av skogen
av privatpersoner. Precis som i Sverige pågår en debatt om att skydda skogar med höga naturvärden.
– Skogsskyddet måste ske genom frivilliga system,
säger Olav Veum från Norges skogeierforbund.

Den bedöms sedan professionellt och om bevarandevärdena
är tillräckliga förhandlar man
med staten om ekonomisk ersättning, förklarar Olav Veum.

Text Karin Janson

I SVERIGE FINNS det både formellt skyddad skog och områden med frivilliga avsättningar.
Den formellt skyddade skogen
finns i form av till exempel nationalparker, naturreservat och
biotopskyddsområden. De frivilliga avsättningarna består av
produktionsskog där markägarna frivilligt har fattat beslut om
att åtgärder som kan skada naturvärden, kulturmiljön och/
eller sociala värden inte ska
utföras.

Nyligen beslutade den
norska regeringen att 10
procent av de norska skogarna
ska skyddas, samtidigt som
möjligheten att använda skoglig
råvara i det gröna skiftet inte får
försvagas. Regeringen vill att
avsättningen ska ske genom
frivilliga system.
– Vi från Norges skogeierforbund anser att det finns behov av
att motivera siffran 10 procent
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bättre. Samtidigt är vi nöjda med
förtydligandet om att industriell
träproduktion ska beaktas och
att skyddet är frivilligt, säger
Olav Veum.
REDAN NU ÄR 5 procent av skogarna avsatta i frivilligt skydd, ett
system som infördes 2005.
– Systemet har fungerat
mycket bra. Man får ansöka om
att avsätta skog som ska skyddas.

KOMMENTAR
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Enligt Naturvårdsverket är
totalt 8,7 procent av den
svenska skogsmarken skyddad via någon Olav Veum
form av formellt skydd.
Skogsskyddets omfattning i
Sverige är – precis som i Norge
– en het potatis. Det är en av de
just nu mest debatterade frågorna inom skogen. Det visar
bland annat de remissvar som
inkommit till Miljödepartementet under våren gällande
Skogsutredningen. Många
instanser har helt olika uppfattningar i frågan och det är svårt

att tänka sig en mer polariserad
debatt.
TROTS DETTA ÄR det populärt

bland norrmän att köpa skog i
Sverige. Det har medierna rapporterat om under senare år. Ett
huvudskäl till detta är att priserna är lägre i Sverige. Det finns
inte heller – trots det formella
skogsskyddet i Sverige – lika
många begränsningar som i
Norge. Samma begränsningar
gör det även svårt för svenskar
att köpa skog i Norge.
– Om skogen är organiserad
som ett bolag kan både norska
och utländska investerare köpa
den. Sådana egendomar finns
det relativt få av, men det är den

bästa möjligheten för svenska
aktörer att köpa skog i Norge.
Den bärande principen är att
skogen ska ägas av enskilda personer och vara knuten till ett
jordbruk eller annan bebyggelse.
Då finns det också lagkrav på att
man ska bo på egendomen,
förklarar Olav Veum.
För den som bor i Sverige och
äger skog i Norge eller vice versa
finns det risk för dubbelbeskattning för inkomsterna från skogen men det kan undvikas genom att hemlandet ger ett
skatteavdrag som motsvarar den
skatt man betalat i landet där
skogen ägs. Det förklarar Lars N
Sætre på Handelsbanken i Norge. n

Viruseffekterna är
endast tillfälliga
NORGE ÄR ETT av de rikaste länderna i världen med en av de
högsta nivåerna på bruttonationalprodukten (BNP) per capita.
Den mycket höga och jämnt fördelade rikedomen stöder landets ekonomiska motståndskraft och hjälper till att mildra de
långsiktiga tillväxtutmaningar som uppstår till följd av en åldrande befolkning, samt att klara de utmaningar som följer av
coronaviruspandemin, en försämrad global ekonomisk utsikt
och fluktuerande oljepriser.
Coronavirusutbrottet har haft en betydande påverkan på den
norska ekonomin, men effekterna på landets ekonomi förväntas
bara vara tillfälliga. Den norska regeringen har infört flera åtgärder för att mildra de negativa effekterna på ekonomin, vilka
främst syftar till att tillhandahålla likviditet i banksystemet och
undvika onödiga uppsägningar och konkurser. Dessutom kan
landet dra nytta av sin statliga
förmögenhetsfond för att komDen mycket
pensera för de lägre statliga
höga och
inkomsterna från olja och najämnt fördelade
turgas. Med det sagt förväntas
rikedomen stöder
oljepriserna variera mellan 40
och 60 dollar på medellång sikt, landets ekonomiska
motståndskraft.
medan det genomsnittliga
”break-even-priset” för Norge
ligger under 30 dollar, vilket kommer att stödja Norges ekonomi.
Efter en minskning på cirka 3,4 procent under 2020 tror vi
att ekonomin kommer att ta fart igen, 3,7 procent 2021, och 2,8
procent 2022.
NEDSTÄNGNINGAR OCH restriktioner kring social distansering
har en dämpande effekt på aktiviteten på kort sikt, men negativa
effekter märks främst i de tjänsteproducerande sektorerna. Den
förväntade återhämtningstakten, snabbare än i de flesta europeiska länder, återspeglar en kombination av förbättrad konsumentefterfrågan eftersom begränsningar av social distansering
minskar, fortsatt statligt stöd och relativt stabila oljepriser. Ännu
viktigare är att den pågående vaccineringen har förbättrat utsikterna för ekonomin längre fram.

ANGELA DALTÄ
Credit Analyst
Handelsbanken
antc01@handelsbanken.se
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