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Skogen i mitt

Lars Holm / 13 maj / Åvike bruk

PÅ 1930-TALET – UNGEFÄR samtidigt
som skogsägarrörelsen såg dagens
ljus i Västerbotten – hade min farfar
ledande befattningar inom Holmsund–SCA:s skogsförvaltningar. Som
privat markägare ansåg han ändå alltid
att skogsägarrörelsen var en nödvändig motvikt till industribolagen, och
under en placering i Vindeln var han
med när det första skogsbruksområdet startade upp där.
Hans dubbla roller har i min mening alltid berättat en stark historia
om vikten av att gå samman i en
förening som bevakar markägarens
intressen. Sedan sent 1970-tal driver
jag tillsammans med min bror Per
Gunnar aktivt skogsbruk både på den
fastighet vår farfar förvärvade i Vindeln
och på fastigheten i Åvike Bruk i Timrå
som han – till följd av stark hemlängtan – köpte lite senare. Sedan starten
har vi varit nöjda medlemmar i både

Norrskog och Norra Skogsägarna och
ser väldigt positivt på att vi nu gått
samman i en förening.
Visst har vi under årens lopp sett
att det finns skillnader mellan föreningarna, men nu fokuserar vi på våra
gemensamma intressen och är övertygade om att det här blir jättebra. Det
här är något vi tjatat om länge!
Lars Holm är förtroendevald i Medelpad
Östras skogsbruksområde och tillsammans
med sin bror Per Gunnar medlem i både Norrskog och Norra Skogsägarna sedan tidigt
1980-tal. Lars är också förtroendevald i LRF,
Medelpads kustvattenråd, projektkoordinator för ett vattenprojekt i Norrskog, Grip on
Life, vars syfte är att skapa demonstrationsslingor för vattenhänsyn i produktionsskog.
förtroendevald i Företagarna Timrå samt
sammankallande i Leader Mittland Plus
valberedning. Dessutom försöker han att
återskapa Åvike Bruks historia.
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Bo i stuga

När den här tidningen kommer ut har Norrskog och Norra Skogsägarna fusionerats
och blivit Norra Skog. Detta är det sista numret av Norrskogen, din nya medlemstidning
kommer från Norra Skog.
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Nytt i > Norrskog

Källa: Skogsstyrelsen

Samhällskritiska produkter från skogen
Coronapandemin belyser hur
avgörande många av skogsindustrins produkter är för ett fungerande samhälle och för människors hälsa.
Några exempel på vad svenska skogsindustrier tillverkar för
inhemsk marknad och marknader
i och utanför EU är till exempel
hygienprodukter i form av munskydd, handsprit, toalettpapper,
pappershanddukar, blöjor och en
mängd andra engångsprodukter
som används inom vård och omsorg. Lägg till det förpackningar för
att skydda och bära ut livsmedel,
medicin, hygienartiklar och många
andra produkter vi behöver i vår
vardag. Dessutom bioenergi och
grön el till hem, skolor, sjukhus
och många andra lokaler.
Skogsindustrierna menar att
hela skogsnäringens värdekedja
måste värnas för att säkra produktion av de samhällskritiska
produkterna.

Avverkningskartor
på nätet tillåtna
Efter flera rättsliga prövningar är
det nu fastställt att Skogsstyrelsen
har laglig rätt att publicera planera-

Inget nytt
om Östavall
Förhandlingarna om en försäljning av Östavalls sågverk har
gått i stå eftersom intressenterna

ser svårigheter med timmerförsörjningen. Coronapandemin
gör inte saken bättre eftersom
den lett till ökad osäkerhet i den
konjunkturkänsliga sågverksbranschen och det mesta tyder på
att driften kommer att upphöra
inför semestern i år.
Tänkbara timmerleverantörer till Östavall hösten 2020 har
nu rimligtvis säkrat upp andra
kanaler för sitt sågtimmer och
möjligheterna för en eventuell ny
ägare att fortsätta driften omedelbart efter semestern bedöms
som mycket små. Även det andra
spåret, att sälja maskiner och
utrustning från sågverket, har
hamnat i ett dödläge på grund av
Coronapandemin.

Ett ögonblick >

Anna-Karin
Hellström

Du är ny produktionsansvarig för virke i Fältområde Väst. Vilka fördelar
och utmaningar ser du
med den nya organisationen?
Norra Skog har uppdraget att maximera medlemsnyttan för alla medlemmar. FOTO TINA STAFRÉN

Elva virkesområden
i nya organisationen
MATILDA HANSSON, virkesområdes-

»Turism på annans mark« är en ny vägledning, framtagen av LRF och Naturturismföretagen, som ska hjälpa parter med olika perspektiv att mötas och
förhoppningsvis skapa framgångsrik och hållbar turism tillsammans. För att
lyckas behöver markägare och turistföretagare förstå den andres perspektiv
och ramar, samverka på ett strukturerat sätt och använda skriftliga avtal
som till exempel det som medföljer i vägledningen.

193 miljoner

Skogsstyrelsens anslag för skydd av skog minskar kraftigt.
Anslag 2018: 391 miljoner, 2019: 301 miljoner och 2020: 193 miljoner.
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Anna-Karin Hellström.
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Genom 88 åtgärder
för en ökad hållbar
skogsproduktion kan
tillväxten i skogen öka
med 20 procent fram
till 2050 och därmed
bidra till ett fossilfritt
samhälle. Det visar en
rapport från den unika
samverkansprocess
där Skogsstyrelsen,
skogsnäring, forskning och Naturskyddsföreningen
deltagit. Åtgärderna
handlar bland annat
om att minska skogsskadorna, att sköta
skogen effektivare
och att använda bättre plantor.
— Jag vill påstå att
det som samverkansprocessen presenterar
i dag är ett historiskt dokument som
vi kan se tillbaka på
om några decennier
och säga: det var här
vi på allvar inledde
arbetet med en ökad
produktion i skogen
för att klara omställningen till en biobaserad ekonomi, säger
Skogsstyrelsens generaldirektör, Herman
Sundqvist.

de avverkningars yttre gränser i
myndighetens karttjänster på nätet. Högsta förvaltningsdomstolen
har beslutat att inte pröva domen
från kammarrätten.
– Det är bra att vi nu slutgiltigt
vet vad som gäller. Skogsstyrelsen har lagligt stöd att fortsätta
leverera en tjänst som vi vet att
skogsbruket och många andra aktörer har stor nytta av, säger Tove
Thomasson, chef för Skogsstyrelsens enhet för geodata.

chef för Södra Jämtland, är i full
gång i den nya organisationen.
– Virkesområdet är ett geografiskt område som i vår nya tajtare
organisation har mandat att lösa
utmaningar ännu närmare medlemmarna.
Det gäller allt
ifrån kontraktsskrivning med
medlemmar,
skogliga tjänster i form av
Matilda Hansson
avverkning,
gallring och röjning till vissa
marknadsfrågor, berättar hon.
Virkesområdet Södra Jämtland
har kontor i Ragunda, Bräcke och
Ånge och är ett av elva virkesområden i hela Norra Skog.
– Varje virkesområde tillhör i

sin tur ett av tre fältområden med
sina respektive kontor i Luleå, Örnsköldsvik och Östersund, fortsätter hon.
FÖRDELARNA, SOM HON ser det, är

bland annat en organisation som
kan vara flexibel i förhållande till
lokala förutsättningar och behov.
– Med korta beslutsvägar blir vi
mer tillgängliga och kan snabbare
lösa efterfrågan på service lokalt.
En förening med 27 000 medlemmar innebär i praktiken att vi har
en helt ny position på marknaden. Tydliga mål, satta på kort och
lång sikt, ger ökad lönsamhet och
därmed även ökad medlemsnytta,
vilket är något medlemmarna kommer att märka på sikt, säger hon.
Utmaningarna nu handlar
främst om att bygga en gemensam
affärskultur.

– Vi är ett Norra Skog med det
gemensamma uppdraget att maximera medlemsnyttan för var och
en av våra medlemmar. Här tror jag
att vi har ett viktigt arbete framför
oss både lokalt och centralt som
handlar mycket om hur vi kommunicerar internt och externt, säger
Matilda.
NORRA SKOGS NYA organisation

har i viss mån anammat Norra
Skogsägarnas ramverk med virkesområden kopplade till en fältorganisation.
– Men vi kopierar inte deras
arbetssätt rakt av. Utgångspunkten
är att Norra Skog ska ta tillvara den
praxis som fungerat bäst i respektive förening, och här är vi på god
väg att ta fram ett gemensamt
arbetssätt som speglar det bästa av
två världar, säger Matilda.

– Jag ser väl egentligen bara fördelar med en
starkare förening som
gör oss mer attraktiva
på marknaden. Som
produktionsansvarig
för virke ansvarar jag för
resursbalansen i fältområdet och för att våra
tremånadersproduktionsplaner kommer till
virkesavdelningen i tid.
Konkret tar vi över färdiga produktionsplaner
och tillsammans med
logistiker och fältområdeschefen ansvarar jag
för att dessa sammanställs till en gemensam
på fältområdet.
– Den största utmaningen nu är att vi alla
ska landa i våra nya
tjänster så att allt kan
börja rulla på med nya
arbetssätt. En annan utmaning är att vi ska bygga en ny företagskultur
som en enad förening.
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Nytt i > Norrskog

Norra Skog –
syns och hörs
NORRA SKOGS VARUMÄRKE är nu

Den gula färgen i
varumärket fång
ar upp skogens
champagne – den
senvuxna råvaran.

Skogen är inte
bara grön. I den
röda färgen ryms
lingon, sten,
mineraler, jord
och bark.

Det nya
varumärket
lanseras den
första juni.
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klart. Efter en turné i Hammarstrand, Dorotea och Luleå, där det
testats och diskuterats av medlemmar och förtroendevalda, står
det klart att varumärket kommer
att synas, väcka nyfikenhet och bli
en snackis.
– Det har varit spännande att
lyssna in alla som möter Norra
Skogs nya varumärke för första
gången. De flesta uttrycker positiv
förvåning och beskriver varumärket med ord som modernt, stilrent, inkluderande och attraktivt
även för den kommande generationen skogsägare, förklarar Ulrica
Winberg-Jonsson, kommunikationschef Norra Skog.
ETT GEDIGET ARBETE ligger till
grund för det nya varumärket,
där många röster kommit till tals.
Under hösten genomfördes en
målgruppsundersökning där nästan 400 personer intervjuades och
300 förtroendevalda röstade fram
nya kärnvärden under november. I
december möttes medlemmar och
operativ personal i ett workshopsarbete där identitet, tjänsteutbud
och konkurrens diskuterades.
– Kartläggningen över hur branschens varumärken ser ut i nuläget
visar på grönt, grönt, grönt och så
lite blått. Norra Skogs unika erbjudande med ett tjänsteutbud för
den moderna privata skogsföretagarens hela skogsägarliv försvann i
mängden. Jag är väl medveten om
att ett varumärke i vissa fall kan bli
en vattendelare. Det handlar en hel
del om tycke och smak, och när vi
åkt runt och presenterat vårt nya
varumärke för ett femtiotal perso-

»En stark förening klarar konkurrensen med andra stora aktörer på marknaden«, menar Monica Ericsson som är positiv till fusionen.

Förväntningarna
på Norra Skog
Genomgripande arbete bakom nya varumärket Norra Skog.

ner har en handfull reagerat väldigt
starkt på att färgen inte är grön,
säger Ulrica Winberg-Jonsson.
GRÖNT HÄNGER IHOP med förening-

ens koppling till den gröna cirkulära näringen.
– I skogen finns flera olika
färger. Vi har valt att plocka upp
färgelement från vatten, lingon,
sten, mineraler, jord och bark. Den
mest framstående grundfärgen är
skogens champagne som anspelar
på att vi i norra Sverige har en unik
senvuxen råvara som är mycket attraktiv för köpare över hela världen.
Vissa skulle kanske säga att färgen
även kan liknas vid hjortron vilket
också är en delikatess, säger Ulrica
Winberg-Jonsson.

Många är övertygade om att
varumärket kan bli en riktig snackis och att vi från och med lanseringen den första juni kommer
få chansen att berätta om föreningens erbjudande och skogens
viktiga bidrag till klimatet.
– Ett varumärke är i grunden
bara en grafisk utformning. Jag
är övertygad om att varje medlem, tjänsteperson och samarbetspartner eller kund framöver
kommer ha en mycket viktig roll
i att ladda vårt champagnegula
varumärke med positiva värden
och känslor. På så sätt har vi
chansen att bli fler medlemmar
och en ännu starkare röst i viktiga frågor, avslutar Ulrica Winberg-Jonsson.

DEN 15 MAJ VAR fusionen mellan

Norrskog och Norra Skogsägarna
ett faktum. Vilka förväntningar
har du som medlem på den fusionerade föreningen Norra Skog?
Vi bad fyra medlemmar utgå från
sina egna behov av en skogsägarförening och beskriva sina
förväntningar.
Ture Löfroth beskriver sig själv
som Norrskogsmedlem »från födsel och ohejdad
vana«. Han bor i
Krokom, nio mil
norr om Östersund, och är
luttrad i fusionsTure Löfroth
sammanhang.
– Som före detta mjölkbonde
har jag varit igenom ett antal fusioner. Jovisst, jag har själv stått på
barrikaderna och propagerat, men
aldrig varit med om att det blivit

som det var utlovat. Om jag ska
vara ärlig har jag inga illusioner
om Norra Skog. Det man möjligtvis kan skjuta in sig på är att det
finns en del att spara på minskade administrativa kostnader,
säger han.
Även Monica Ericsson i Trångsviken är mjölkbonde och hon har
fusionen mellan Milko och Arla i
färskt minne.
– Nu som då ser jag fram emot
en stark förening som klarar
konkurrensen med andra stora
aktörer på marknaden. Spontant
känns det bättre att vi markägare i Norra Skogs
stora område
samarbetar än att
vi inte gör det,
säger hon.
Hennes erMonica Ericsson farenheter av

fusioner hittills är genomgående positiva och hon har ingen
anledning att tro att det skulle bli
annorlunda den här gången.
I STÖDE FINNS även Roger Eriks-

son som länge varit både medlem och entreprenör åt föreningen.
– Jag är väldigt positiv till fusionen och tror att det kommer
att innebära både bättre ekonomi
och bättre styrning från vd och
neråt. Vi får en konkurrenskraftig
förening gentemot köpbolagen
på marknaden. Självklart är det
tråkigt för Ånge kommun och för
oss i Torp Stöde att Östavall lägger
ner, men för föreningen är det rätt.
Nu hoppas jag att föreningen kan
hålla vad man lovat i fråga om
närheten till medlemmarna i fält,
säger Roger Eriksson.

FOTO TINA STAFRÉN

››

DIN PEFCCERTIFIERING
FORTSÄTTER
GÄLLA

De skogsägare som
varit PEFC-certifierade hos Norrskog kommer efter
fusionen fortsatt
vara PEFC-certifierade, då under Norra
Skogs paraplyorganisation med
certifikatsnummer
1700041.
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trä > smak
Återvinningsbara engångsartiklar

Trä är en vinnare
Den här fina koppen i 100 procent naturligt trä från luyiwoodenarticle.com
skiljer sig markant från en plastkopp.
Det är en avgörande skillnad på att
nyttja cirkulära, gröna, kolatomer
som går runt i det naturliga kretsloppet via fotosyntesen – trä – och
på att nyttja fossila kolatomer som
kommer från kol eller olja, som i
modern tid tillförs atmosfären
och skapar en växthuseffekt.

Byta plast mot trä
I takt med att vi blir mer medvetna om hur allvarligt problemet med
engångsartiklar i plast är, blir jakten
på återvinningsbara alternativ viktigare
än någonsin. De här engångsbesticken i
trä med svart dekor kanske rentutav går att
använda både en och två gånger? Du hittar
dem på celebrations.se

Hämta hem
solens strålar
Tallrik i
hyvlad björk

Festligt blås

Bara 42 procent av alla plastförpackningar lämnas in till
återvinning. Desto viktigare
att byta ut engångsartiklar
i plast mot nedbrytbara,
fossilfria alternativ som de
här sugrören i papper som
sätter färg på kalaset. Men
kom ihåg att återvinna för
önskad effekt. I dag finns
sugrör i många spännande
material som till exempel i
papp, vass och bambu. Duka
Party finns på City Gross.
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EU har föreslagit att alla
plastförpackningar ska vara
återvinningsbara 2030 och
att en rad engångsartiklar av
plast ska förbjudas. Varför
inte byta ut plasten helt
mot hyvlad björk, som i den
här tallriken som är formad
som en båt och som är helt
livsmedelssäker och biologiskt nedbrytbar. Förhöjer
garanterat stämningen på
bjudningen i sommar. Köp
på celebrations.se.

NIBE PV | TAKMONTERAD SOLENERGI
NIBEs solpaneler tar till vara på varenda solstråle och omvandlar energin till
elektricitet att använda i ditt hem. Anslut systemet till din värmepump och
NIBE PV reglerar din energiförbrukning automatiskt – så att du kan skapa ett
perfekt inomhusklimat med minimal inverkan på miljön.
IT’S IN OUR NATURE

NIBE.SE

Vi säljer och installerar NIBEs solceller. Var med och sätt framtiden på taket!
Nygatan 22 Örnsköldsvik
info@sjalevads-el.se
0660-309600

Henrik Jönsson är i dag industrichef
för Norra Skogs industri. Tidigare var
han vd för Norrskog Wood Products.

Vi gläntar
på dörren till
Norra Skog!
Norrskog besöker sågverket i Sävar och berättar om den nya
industristruktur som du är delägare i. Här berättar vi också
historien om Norra Skogbyrån och Norra Skogs Kunskapsportal
som var givna kandidater vid bildandet av Norra Skog – då målsättningen var att ta med sig det bästa ur respektive förening.
text Petra Järnbert foto Elin Berge

10 / norrskogen #2 / 2020

2020 / norrskogen #2 /

11

Som större leverantör kan Norra Skog hantera större industriella kunder vilka i sin tur är beredda att betala mer för högre planerbarhet
och större servicepaket. Det gynnar dig som medlem.

Henrik har stor tilltro till sina medarbetare. »Det är viktigt att låta så många medarbetare som möjligt vara en del av de beslut som fattas.
Den som är välinformerad har större möjlighet att påverka«, menar han.

»Ett plus ett blir minst tre«

Under alla år på NWP har Henrik haft en
vision som fortsatt äger sin giltighet in i
den fusionerade föreningen Norra Skog.
– Det handlar om att överbrygga en
kultur där man historiskt arbetade som
enskilda resultatenheter. För att vinna över
konkurrensen måste vi tänka som ett lag,
säger han.
Och i laget ser han varje spelare som en
viktig resurs.
– Det är viktigt att låta så många medarbetare som möjligt vara en del av de beslut
som fattas. Den som är välinformerad har
större möjlighet att påverka och tar automatiskt ett större ansvar, inte bara för de egna
arbetsuppgifterna, utan även när det gäller
att hjälpa sina kollegor, fortsätter Henrik.
Då NWP på senare år inte haft en fullvär-

S

edan 2012 har NWP (Norrskog
Wood Products) haft en lika
modern som nyfiken, lyhörd och
inkännande vd i Henrik Jönsson,
och i dag har hans uppdrag vuxit till att omfatta hela Norra Skogs industri.
– Det jag ser framför mig med den nya industristrukturen är att vi blir väldigt konkurrenskraftiga. För medlemmarna innebär det
en jättestor nytta att vi kan ta upp kampen
med våra största konkurrenter, säger han.
En effektiv industri har råd att betala bra
för medlemmarnas virke.
– Med en välbalanserad industri och
kapacitet i förhållande till råvaruvolymen
kan vi effektivt optimera värdet på våra
12 / norrskogen #2 / 2020

medlemmars skogar. Geografiskt har vi
inom respektive upptagningsområde goda
försörjningsmöjligheter och god timmerlogistik, fortsätter han.
– Våra sågverk har en teknik i världsklass och vi har en välinvesterad modern
vidareförädling. När vi gifter ihop de här
beståndsdelarna blir ett plus ett minst tre,
konstaterar han.
Som en starkare aktör på marknaden går
det att göra bättre affärer.
– Vi blir kort och gott en större leverantör som kan hantera större industriella kunder, vilka i sin tur är beredda att betala mer
för högre planerbarhet och större servicepaket. Sammantaget gynnar det såklart Norra
Skogs medlemmar, säger Henrik.

»Vi blir kort och
gott en större
leverantör som
kan hantera större
industriella kunder. Sammantaget
gynnar det såklart
Norra Skogs medlemmar.«

dig råvaruförsörjning har fokus på arbetssätt
varit ett sätt att hålla lönsamheten uppe.
– Jag tror fortfarande att det finns mycket
gott att hämta ur Lean-filosofin och att vi
kan få glädje av inarbetade arbetssätt in i
den nya föreningen. Samtidigt vill jag vara
försiktig med att ta ut en riktning innan jag
hunnit bilda mig en klar uppfattning om
vilka guldkorn vi ska ta med oss från respektive förening. En stor utmaning för mig nu
är att låta nyfikenhet snarare än kontrollbehov, förutfattade meningar och prestige visa
vägen, säger Henrik.
Initialt kommer en synkronisering av ar-

betssätt att äga rum.
– Vi ska undvika att uppfinna hjulet
igen där det finns inarbetade rutiner, inte

minst vad det gäller informationsutbytet
som är så viktigt för att få fler involverade
i beslutsfattandet. Organisationen Norra
Skog är större både geografiskt, volym- och
produktionsmässigt. För att skapa en samsyn internt och för att överbrygga eventuella kulturskillnader ställer det i sin tur höga
krav på tydlighet kring vilka beslut som
fattas var, säger Henrik.
Vice vd för Norra Skog är i dag Mats
Boström, tidigare industrichef för Norra
Skogsägarna.
– Vi kommer väldigt bra överens och
har en långtgående samsyn kring industristrukturen framåt. Vi ser båda en framkomlig väg i en hög grad av medbestämmande och ett tydligt informationsutbyte
för samtliga medarbetare. Mats är statione2020 / norrskogen #2 /
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SÅGVERK
Kåge Sågverk
i Skellefteå
En välinvesterad anläggning
med hög produktivitet. Här sågas i dag knappt 300 000
kubikmeter, hälften gran, hälften fura. Skarpa planer på att
långsiktigt öka produktionen
till 500 000 kubik.
Antal anställda:
81 personer

Sävar såg
Det modernaste sågverket i
Norra Skogs industristruktur.
Här har nyligen investerats i
en såglinje med röntgenteknik som optimerar produkterna till kunderna. I Sverige finns bara ytterligare en
såglinje med samma teknik.
Produktionsvolymen ligger på
knappa 300 000 kubikmeter
per år, men med långt framskridna planer på att utöka till
500 000, och ansökan är inlämnad. Trädslagsfördelningen
är 60 procent fura och
40 procent gran.
Antal anställda:
86 personer

Hissmofors
Sawmill
Här sågas cirka 70 procent
gran och 30 procent fura.
Produktionsvolymen ligger i
nuläget på ca 160 000 kubikmeter per år, med konkreta
planer på 200 000 kubikmeter
inom de närmsta två åren.
I direkt anslutning till sågen
ligger också Byggprodukter
Hissmofors och vår impregnering. Därför är ambitionen att
sågen i så stor utsträckning
som möjligt ska försörja den
egna vidareförädlingen
med råvara.
Antal anställda:
55 peroner

14 / norrskogen #2 / 2020

Industrikunderna har varit uteslutande positiv i sin respons på fusionen.

rad i Umeå där även jag kommer att finnas
tre dagar i veckan initialt för att bättre lära
känna industrierna i området, berättar
Henrik.
Responsen från medarbetarna i industrin
har hittills varit mest nyfiken.
– Min uppfattning är att många tycker
att det är roligt att det händer något nytt
och ser med tillförsikt på fusionen. En
starkare organisation innebär en säkrare
anställning för många. Vi har haft en lång
startsträcka, så de har ännu inte märkt av
så stor förändring. Bland våra kunder har
responsen varit uteslutande positiv, vi blir
en starkare leverantör och därmed en säkrare leverantör. Det är nog bara våra konkurrenter som tycker att det blir trist med en
ny, stark part att brottas med, säger Henrik
med glimten i ögat.

Två vinnande koncept

N

ågon gång under 2012–2013 bestämmer sig Norra Skogsägarna
för att göra en undersökning
bland sina medlemmar. Frågan
man vill ha svar på är vad medlemmarna
anser att de behöver mer hjälp med från sin
skogsägarförening, och metoden är djupintervjuer.
– I dessa djupintervjuer seglade det upp
två tydliga spår, nämligen ekonomi och
skogskunskap, berättar Erika Nilsson som
är lärare. Hon anställdes 2015 för att ta fram
konceptet för det som skulle bli Norra Skog
Kunskapsportal.
– Initialt handlade det om att sätta ramarna för en kunskapsplattform, skapa en
utbildningsplattform och fylla varumärket
med kunskap.

För snart tio år sedan bad Norra Skogsägarna sina medlemmar besvara frågan vad de ansåg att de behövde hjälp med. Det blev startskottet
för Norra Skog Kunskapsportal och Skogsbyrån. Erik Andersson och Erika Nilsson var med från början.

Om du råkar ha en smartphone eller
Ipad nära till hands när du läser detta
rekommenderar vi att du klickar in dig på
www.norraskogsskolan.se innan du läser
vidare. För att förstå vidden av det utbud
som du nu som medlem i Norra Skog har
tillgång till.
– Utgångspunkten har hela tiden varit

lättillgänglighet och förutsättningar på
medlemmarnas villkor. Kurserna påbörjas
och avslutas när du själv vill. Du kan delta
vilken tid som helst på dygnet och vart
du än befinner dig geografiskt. Basutbildningarna är kostnadsfria medan vi tar ut
en avgift för övriga utbildningar, eftersom
de erbjuder interaktiva webbinarium och
föreläsningar med experter på olika områden, berättar Erika och tillägger att priserna
varierar från 99 kronor för den billigaste

»Kurserna påbörjas och avslutas när du
själv vill. Du kan
delta vilken tid
som helst på
dygnet och vart
du än befinner
dig geografiskt.«

grundkursen till 4 500 kronor för en fördjupningskurs i motorsågskörkort, där Norra
Skog Kunskapsportal arbetar tillsammans
med Säker Skog.
Det bästa betyget på att Norra Skog Kun-

skapsportal verkligen fungerar är deltagandet som bara ökar och ökar.
– Vi såg en stor ökning redan under 2019
och nu ser vi att 47 procent fler medlemmar
påbörjade en kurs under mars 2020 än året
innan, så det bådar gott även för 2020.
Som gammal Norrskogsmedlem kan du
redan i dag mejla Norra Skog Kunskapsportal och få inloggningsuppgifter skickade till
dig via mejl.
– När vi på sikt synkroniserat våra it-system kommer det att bli ännu enklare att
logga in för samtliga medlemma. Men det
finns ingen anledning att vänta för den som
2020 / norrskogen #2 /
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BÄSTSÄLJAREN I USA
BLUETOOTH ®

SPORTTAK I POLYETYLEN

BÄSTSÄLJAREN I USA
SPORT FRONTBÅGE
(LÅG PROFIL)

ROCKFORD FOSGATE STAGE
1-LJUDANLÄGGNING
BLUETOOTH
BLUETOOTH
® ®

SPORTTAK
I POLYETYLEN
SPORTTAK
I POLYETYLEN

BLUETOOTH ®

ABS SPORTTAK I POLYETYLEN
SPORTTAK
I POLYETYLEN
SPORT
FRONTBÅGE
SPORT
FRONTBÅGE
(LÅG
PROFIL)
(LÅG PROFIL)
SPORT FRONTBÅGE
(LÅGFRONTBÅGE
PROFIL)
SPORT
ABS
(LÅGABS
PROFIL)

BLUETOOTH ®

ROCKFORD
FOSGATE
STAGE
ROCKFORD
FOSGATE
STAGE
1-LJUDANLÄGGNING
1-LJUDANLÄGGNING

ROCKFORD FOSGATE STAGE
1-LJUDANLÄGGNING
ROCKFORD FOSGATE STAGE

1-LJUDANLÄGGNING

ABS

Skogsskolan och Skogsbyrån innebär verklig medlemsnytta för dig.

ABS

»Vi har inlett
arbetet med att
anpassa våra
produkter till
nya varumärket
Norra Skog.«
är redo att sätta igång, det är bara att höra
av sig till mig så ordnar vi det. Alla är varmt
och hjärtligt välkomna att höra av sig. Vi har
inlett arbetet med att anpassa våra produkter till nya varumärket Norra Skog men
hoppas att alla medlemmar har överseende
med att det kan ta lite tid, säger Erika.
Hon påminner om att medlemsrabatten även gäller familjemedlemmar som vill
engagera sig.
– Det har visat sig vara ett framgångsrikt
sätt att nå nästa generation skogsägare som
på det här sättet får en möjlighet att gå mer
rustade in i sitt skogsägande, tillägger hon.
När nämnda djupintervjuer gjordes för näs-

tan tio år sedan, arbetade Erik Andersson
som controller på skog/virke. Redan innan
han sett resultatet av studien visste han att
det fanns ett behov av tjänster kopplade till
skogsekonomi bland medlemmarna.
16 / norrskogen #2 / 2020

– Som controller har man otroligt mycket samarbete med både inspektorer och
medlemmar, och vi var väl medvetna om
behovet, inte minst vid generationsskiften,
berättar han. År 2014 blev han erbjuden
tjänsten som chef för Norra Skogsbyrån, en
roll som han har kvar i Norra Skog.
– Vi har en ganska ålderstigen medlemskår, och ett vanligt scenario är att inspektoren har en bra relation till föräldragenerationen, men att helt plötsligt en dag har
barnen tagit över fastigheten. I de tjänster
vi nu erbjuder vid generationsskiften har
det därför varit viktigt att skogsekonomen
arbetar tillsammans med både familj och
inspektor, fortsätter han.
Inspektoren får då en möjlighet att etablera en bra kontakt med övertagande barn,
och vår erfarenhet är att det nästan alltid
leder till att barnen går in som medlemmar
i föreningen.
– Vårt koncept där skogsekonom och lokal skogsinspektor samverkar gör att föreningen på ett proffsigt sätt kan ge både skoglig, skogsekonomisk och juridisk vägledning
till våra medlemmar, säger Erik Andersson.
Hittills har Skogsbyrån inte erbjudit
mäklartjänster men i samband med fusionen kommer mäklarkompetensen som
funnits i Norrskog att tas till vara.
– Clas Tjäder blir ansvarig för Norra
Skogs mäklartjänster, och sammantaget
kan vi nu erbjuda våra medlemmar ett bredare utbud av tjänster vilket känns mycket
tillfredsställande, säger Erik Andersson.

4500 POLARIS ® HD-VINSCH

VIDAREFÖRÄDLING
Byggprodukter Norr
Består av hyvlerierna i Kåge och
Sävar med en förädlingsverksamhet som är specialiserad mot
produktion av norrländska granoch furuvaror för användning i
byggnation och snickeri.
Antal anställda:
38 personer

Byggprodukter Syd
Krokoms hyvleri och impregnering består av toppmoderna anläggningar i direkt anslutning till
sågverket i Hissmofors. Här ingår
även hyvleriet i Hammerdal.
Antal anställda:
30 personer

Stolpfabriken
i Agnäs
Här produceras kraft- och telestolpar i olika dimensioner och
längder. Främst produceras här
obehandlade svarvade stolpar.
Hela stolpsortimentet är miljöcertifierat enligt PEFC.
Antal anställda:
7 personer

FOX ® 2.0 PODIUM QS3-STÖTDÄMPARE
4500 POLARIS ® HD-VINSCH

4500 POLARIS ® HD-VINSCH
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Dahlins Motor
Bollstabruk
0612-211 88

Åsarnas Skoterservice
Åsarna
0687-303 75

Skoterservice
Örnsköldsvik
0660-561 00

Cylindervolym

567 cc

Drivlina

Hi Perf. Close Ratio AWD/2WD

Maxlast fram / bak
Cylindervolym
Tankvolym
Drivlina
Längd / Bredd / Höjd
Maxlast fram / bak
Cylindervolym
Torrvikt
Tankvolym
Drivlina
Färger
Längd / Bredd / Höjd
Maxlast fram / bak
Torrvikt
Tankvolym
Färger
Längd / Bredd / Höjd

40,8 kg / 362,8 kg
567 cc
25,5 L
Hi Perf. Close Ratio AWD/2WD
2950 x 1245 x 1444 mm
40,8 kg / 362,8 kg
567
489 cc
kg
25,5 L
Hi Perf. Close Ratio AWD/2WD
2950 x 1245 x 1444 mm
40,8 kg / 362,8 kg
489 kg
25,5 L

Torrvikt

489 kg

2950 x 1245 x 1444 mm

Färger

Strandbergets Motor & Fritid
Strömsund
070-331 66 94

WWW.POLARISSVERIGE.COM
*Pris exkl. moms (246.125:- inkl. moms)
Leverans - och monteringskostnader kan tillkomma.
WWW.POLARISSVERIGE.COM
WWW.POLARISSVERIGE.COM
*Pris exkl. moms (246.125:- inkl. moms) Leverans - och monteringskostnader kan tillkomma.

Birgerssons Bensin
Offerdal
0640-321 49

Ytterocke Production
Mattmar
0640-451 17

Hemester i skogen
I coronatider vänder vi blicken mot naturen.
Varför inte ta tillfället i akt och upptäcka delar av
din nya förening som du aldrig besökt?

Här bor du gratis

text Petra Järnbert foto Moa Karlberg

NORRBOTTENS LÄN

• Malmberget
• Koskullskulle
• Polcirkelstugan
• Reivo
• Nakteberget
• Lamburträsk

Vad har nedre Råneälven gemensamt

med Aivak och Skuleskogens nationalpark? Jo, här kan du checka in en natt
för exakt noll kronor. Du hörde rätt. I
Norra Skogs område finns faktiskt ett
femtiotal stugor som du kan övernatta
i helt gratis och du hittar dem samlade i
boken Stuglandet, som är Kjell Vowles och
Moa Karlbergs utmärkta guide till alla de
hundratals öppna stugor där vem som
helst får övernatta helt utan kostnad runt
om i Sverige.
Polcirkelstugan, Svärmorskojan, Albert Ols´stugan och Helvetesbrännan är
fler exempel på den här typen av stugor
som ofta ägs av länsstyrelser och kommuner med det uttalade syftet att främja
friluftsliv och folkhälsa. Andra ägs av
hembygdsföreningar och byalag och då
handlar det ofta om att bevara en kulturhistorisk miljö.
Du som vill ha närheten till naturen men

SKULESKOGEN

På www.sverigesnationalparker.se kan
du ladda ner en användbar karta över
vilda, vackra Höga kusten-leden, där
alla stigar och stugor är utmärkta.

AIVAK

I lappländska Aivak finns
en liten timrad koja med
fyra bäddar från mitten
av 1800-talet, denna är
öppen för allmänheten.
Här finns även ett större
hus för uthyrning.
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samtidigt försäkra dig om att få tillbringa
natten ensam och inte tillsammans med
en barnfamilj från Tyskland eller tågluffande tonåringar från världens alla hörn
kan spana in någon av de många
campingar som finns i området. Både Pite Havsbad och
Ansia Resort i Lycksele
kvalar in på listan när
Allt om Resor 2019
utsåg Sveriges tio
bästa campingar.

VÄSTERBOTTENS LÄN

• Råvojaurekojan och
Giertsbäckskojan

• Övre Byskeälven
• Björnkojan och Vapskoja
• Magasjöstugan
• Märsabäckskojan och
Stor-Aisekojan
• Lill-Månkes stuga
• Missutjärnen
• Kvarnbäckskojan
• Öreälvsleden
• Krypladan
• Lögdeälvens vildmarksled
• Svärmorskojan och

RÅNEÄLVEN

Sugen på minisemester? Varför
inte söka upp någon av stugorna
som står öppna utefter Råneälven?
Längs med älvstranden finns flera
stugor där du bor gratis.

Om man hellre ska förlita sig till kundernas egna betyg får Tallbacken Fritidsby i
Vännes överlägset bäst betyg av gästerna
som bokat via bokningssajten booking.
com.

Angsjökojan

JÄMTLANDS LÄN

Sen kan du förstås välja att snäppa upp

EW-STUGAN

din »hemester«-upplevelse genom att
välja ett boende av mer spektakulärt slag.
Som det svårslagna Treehotel, som i februari slog upp dörrarna för nytillskottet
Arctic Bath. Det exklusiva hotellet som
flyter på Luleälven är i internationell press
en av de mest omtalade hotellöppningarna i år, och trots att priset är rätt saftigt är
det idé att boka i god tid för att försäkra
sig om något av de tolv rummen – några
på land och några flytande på älven. Här
är dragplåstret bland annat extremkyla,
norrsken och kallbad, som erbjuds året
runt.
Ett inte lika extremt alternativ är Ulvö
hotell, ett av två norrländska hotell som
kvalar in på Expressens lista över Sveriges fjorton lyxigaste hotell »med extra
allt«. Det andra är Copperhill Mountain
Lodge i Åre.

Uppfördes av Erik och Hedvig Westman 1931 för att ge
husrum till de tusentals svenskar gick på luffen. Under
sina första tio år hade stugan 15 000 besökare.

Boktips! Stuglandet: en guide till
fria övernattningar,
av Kjell Vowles och
Moa Karlberg

ANSIA RESORT

Femstjärnig familjecamping
i Lycksele, här får du en
campingupplevelse värd sitt
namn. Dessutom utrymme
för social distansering.

• Svarttjärnsstugan eller
Albert Ols´stugan
• Stadsberget
• Stor-Harrsjön
VÄSTERNORRLANDS LÄN

• Folke Ricklunds stuga
• Vändåtberget
• Kålhuvudet
• Åttjärnsbodarna
• Mobodarna
• Nätraåns kanotled
• Meåforsen
• Arnäsleden
• Bodviken och
Köpmanholmen
• Nätra fjällskog
• EW-stugan
• Västeråsen
• Fjärdbotten och
Lidenipan
• Rigåsen
• Helvetesbrännan
• Indalsälvens kanotled
Topplistade
campingar

• Pite Havsbad
• Ansia Resort, Lycksele
• Tallbacken Fritidsby, Vännes
ARCTIC BATH

I Harads, hjärtat av svenska Lappland, ligger det
här designhotellet med en restaurang som erbjuder
5-rätters middagar lagade med lokala råvaror.

Extra allt

• Treehotel med Arctic Bath, Harads
• Ulvö Hotell, Höga Kusten
• Copperhill Mountain Lodge, Åre
2020 / norrskogen #2 /
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Möt > Torgny Hardselius

»Nu strävar vi efter en
riktigt bra vi-känsla, och
ser tillsammans de styrkor
och utmaningar som ligger
framför oss.«
Fusionen med Norrskog är inte
den första under dina år som förtroendevald. Vilka lärdomar har
du dragit av tidigare fusioner?

– De misstag vi gjorde i samband med fusionen mellan Norrbottens Läns Skogsägareförening
och Norra Skogsägarna har vi
verkligen försökt undvika genom
en hög grad av transparens i förarbetet vid bildandet av Norra Skog.
Det var jätteviktigt för oss att alla
skulle få komma till tals innan
beslutet fattades, och jag måste
säga att styrgruppens förarbete
bidragit fruktansvärt positivt till
fusionen så här långt.
Din målbild för Norra Skog och
ett par ord om hur vi tar oss dit?

– Nu strävar vi efter en riktigt
bra vi-känsla, och vägen dit som
jag ser den handlar om att jobba mot gemensamma mål och
tillsammans se de styrkor och
utmaningar som ligger framför
oss. Kommunikation är såklart
jätteviktigt i det här skedet liksom
ett tydligt ledarskap både operativt och strategiskt. Jag tror det
handlar om lika delar ödmjukhet
och förtroende för de människor
vi har omkring oss i det nya.
2011 blev du vald till ordförande
för Norra Skogsägarna, samma
år tillsattes Pär Lärkeryd som
föreningens vd. Hur skulle du beskriva er kemi?
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– Som jag känner så har det
med åren blivit lite som med frugan att just när jag tänker att jag
ska ringa Pär för att prata om det
ena eller det andra så ringer han
mig i samma ärende. Skämt åsido,
men med den starka drivkraft
och det stora förtroendekapital
som Pär har så känner jag att vi
funkar som ett bra team som jag
tror underlättar när vi nu går in i
framtiden.
Hur skulle du beskriva din barndom och uppväxt på fastigheten
i Långträsk utanför Piteå där du
också bor och verkar i dag?

– Det var verkligen inget överdåd! Vi är sex barn, fyra pojkar och
två flickor, som tidigt fick lära oss
innebörden av att hjälpas åt, både
i jordbruket och i skogen. Ofta
stod vi vid den förbajade vedhögen som skulle bäras in under tak
före midsommar. Maskiner har
alltid varit mitt största intresse
och helt jämngammal med mig
är vår första traktor, en BM Teddy
från 1955 som jag har kvar här på
gården. Det finns en rolig historia
om mig och den där traktorn från
när jag var runt sju år. En herre
stannade till och pratade med
farsan en dag och frågade om traktorn var radiostyrd. Jag var ju bara
en tvärhand hög och syntes inte
när jag körde kors och tvärs över
åkrarna. Ett annat fint minne är

BOR: i Långträsk.
ÅLDER: 65 år.
AKTUELL: Ordförande

Norra Skog.
FAMILJ: Hustrun Gun,

tre barn, två barnbarn.
ÄTER HELST: Allt
utom leverbiff.
LYSSNAR HELST PÅ:

Mycket 60-talsmusik
som Roy Orbison och
Johnny Cash.
LÄSER HELST: Fackpress och jakttidningar.
SEVÄRD FILM: Forrest Gump eller vad
som helst med Clint
Eastwood.
DOLD TALANG: Jag är
bra på att reparera
och bygga maskiner.
GRAN ELLER TALL:

Tall. En välskött tallskog är frid för kropp
och själ.

ankomsten av våra tvillingsystrar
samma dag som Apollo 11 landade på månen, den 20 juli 1969.
Om jag sa att jag sett bilder på
dig i tyllkjol och trikåer, skulle du
bli stressad då?

– Inte det minsta! Det finns
även bilder på mig i bikini. Min fru
hade sytt en ganska stor gyllengul
bikini och du skulle sett hakorna på damerna när jag klev fram
och klämde i och sjöng Itsy Bitsy
Teenie Weenie i den munderingen. Tänk egentligen vad lite man
behöver göra för att få folkets
jubel! Tyllkjolen hade jag när jag
dansade Svansjön inför publik i
TLIF (Tranuträsk, Långträsk intresseförening) som jag var med
och startade under 1990-talet. Syftet med föreningen var att bjuda
in till en årlig fest med underhållning och som mest var vi 370
medlemmar.
Svårt att sätta punkt utan en
kommentar till det samtalsämne som varit på allas läppar den
här våren: Hur klarar Norra Skog
coronapandemin?

– Vi gör kontinuerligt riskbedömningar och även om vår
bransch är konjunkturkänslig och
vi ser att massaindustrin drar ner
produktionen något så gör vi i
dagsläget inte bedömningen att vi
kommer att påverkas nämnvärt av
covid-19.
2020 / norrskogen #2 /
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Så minns vi
50-åringen
J

an Holmberg – som 30 år senare
skulle bli vald till Norrskogs ordförande – var med på det konstituerande mötet 1969. Eller, egentligen var det hans pappa som var ombud på
stämman. Jan hade hängt med för att han
var nyfiken.
– Det var en ganska chockartad upplevelse som skulle komma att påverka min
syn på föreningslivet för all framtid, berättar han.
En sak var han säker på efter den stämman. Personstrider som handlar om att ta
all heder och ära av varandra var inget han
någonsin skulle ha något till övers för.
– Striden är aldrig det väsentliga, utan
det är resultatet. Samarbete måste alltid
komma före fiendskap, menar han.
Kanske är det just den inställningen

»Striden är aldrig
det väsentliga,
utan resultatet.«

22 / norrskogen #2 / 2020

rollen som virkeschef på Norrskog när Jan
Holmberg valdes till ordförande år 2000.
Själv axlade Olov vd-posten 2015 och har
sedan dess varit en tydlig förespråkare för
jämställdhet i föreningen.
– Man kan säga att jag gått från att tycka
att jämställdhet var en självklarhet till att
förstå att det inte är så enkelt som man tror.
Det är viktigt att vara tydlig i sina signaler
och jag är stolt över de steg vi tagit på senare år då vi till exempel nått en jämställd
styrelse och en jämställd ledningsgrupp.
När han började på Norrskog i mitten av
1990-talet var det en väldigt mansdominerad värld på alla plan men allteftersom klev
kvinnor in i ledande positioner i föreningen.
Ett ledningsgruppsmöte 2012 seglar
plötsligt upp i Olovs minne.
– Vi hade så sakteliga vant oss vid mer
jämställda möten, men av någon anledning
hade alla kvinnor fått förhinder vid just
det här tillfället. Jag minns att vi tittade på
varandra efter mötet och konstaterade hur

text Petra Järnbert foto Mikael Lundgren, Mia Boman, Karin Lepikko

– När jag började på Norrskog fanns
det en mängd sågverk i området, i dag är
det knappt en handfull kvar. Vad det gäller
exportmarknaden har den också förändrats
mycket. Det är viktigt att komma ihåg allt
det där vattnet som rinner under broarna
för att förstå klokheten i de beslut som fattats historiskt, säger Olov.

som gör att Ramsele kommer på tal när vi
ber Jan göra tre viktiga nedslag i Norrskogs
i historia.
– Det kändes väldigt bra när Ramsele
Skogsägarförening i början av 2000-talet
valde att gå med i Norrskog efter att ha
brutit sig ur Ådalarnas skogsägarförening
någon gång på 50-talet. Förutom förvärvet
av Camfore och det viktiga näringspolitiska
arbete som Norrskog varit en del av hamnar
återföreningen med Ramsele Skogsägarförening i topp tre bland viktiga händelser
under min tid på Norrskog, konstaterar Jan.
I hans mening var fusionen 1987 lika
nödvändig som den som äger rum i dag 50
år senare.
– Skälen ser kanske lite annorlunda ut. Då
handlade det uteslutande om ekonomi, i dag
skulle jag säga att de näringspolitiska frågorna också är av stor betydelse, säger han.
Olov Söderström hade under några år haft

För exakt 50 år sedan bildades förvaltningsföreningen Norrskog med syfte att – för markägarnas bästa – ansvara för den
operativa verksamheten i Jämtlands, Ådalarnas och Medelpads
Skogsägarföreningar. Vi bad fyra norrskogare att dela
med sig av sina bilder av 50-åringen.

Vi backar bandet elva år från det att Olov

gör sin första dag på jobbet och året är i stället 1985. I augusti det året anställdes Liselott Löfholm för en delad tjänst på ekonomi- och löneavdelningen. Där ska hon i och
för sig bara vara fram till 1988 då hon börjar

»Det är ungefär
som att spela
schack.«
mycket sämre ett möte utan kvinnor blev.
Det var faktiskt en verklig ögonöppnare,
menar han.
I övrigt har Olovs år som vd kommit att
präglas av tuffa nedskärningar.
– Det är ungefär som att spela schack.
Man måste positionera sina pjäser så att
man får maximal styrka med de resurser
man har. Nedläggning av sågverk i både
Sikås och Östavall har handlat om just det.
Hur smärtsamt det än varit att fatta dessa
beslut var det viktiga led i vår strävan att
skapa en starkare skogsägarförening, förklarar han.
Marknaden har också genomgått stora
förändringar under den här perioden.

»Jag har alltid
känt mig delaktig
och fått gehör
för idéer.«

på virkesavdelningen, samma avdelning där
vi finner henne i dag drygt 30 år senare.
– Även om jag i grunden gör samma saker
ser min vardag väldigt annorlunda ut i dag
från hur det såg ut då, konstaterar hon.
En stor och ganska klumpig miniräknare
med rulle var hennes främsta arbetsredskap
på den tiden.
– När jag började fick jag en alldeles ny
skrivmaskin med raderband, minns hon.
När datorerna kom på 80-90-talet ville
hon inte ha åbäket stående på sitt skrivbord.
– Den fick stå på en annan arbetsplats
dit jag gick en liten stund om dagen för att
stansa, berättar hon.
Då kom fakturor i set med ett original
och flera kopior med repkant i toppen. I dag
skrivs fakturor sällan eller aldrig ut, allt
sköts digitalt. Långt innan covid-19 gjort sitt
intrång hade Liselotte och hennes kollegor
sina möten via länk.
I grunden har Liselottes arbete alltid
handlat om att se till att skogsägare får
pengar för sitt inmätta virke liksom att fakturera virkesköparna, ett arbete hon skött
med stor noggrannhet, vilket uppskattats
både av kollegor och medlemmar.
– Jag har alltid trivts bra på Norrskog och
känt mig stolt över mitt omväxlande arbete
på virkesavdelningen. Jag har alltid känt mig
delaktig i avdelningens arbete och fått gehör
för idéer och förbättringsprojekt, säger hon.
Vad virket var värt var Anita Osterling gan-

ska omedveten om när hon gick i tidig pension kring millennieskiftet. Men det skulle det
snart bli ändring på. En dag ringde telefonen
och en kvinna som presenterade sig som
Anette Thelberg undrade om Anita månne
var intresserad av att gå en motorsågskurs.
– För mig var det startskottet för en cirka
tio år lång period av Norrskogskvinnorna,
där jag kom att bli mycket aktiv. Man kan
lugnt säga att det förändrade mitt skogs
ägande i grunden, att få möjlighet att träffa

»Norrskogskvinnorna förändrade
mitt skogsägande i grunden.«
kvinnor i min egen situation. Jag är tacksam
för att Norrskog aktivt valde att avsätta
medel för att skapa dessa mötesplatser där
ingen fråga var för dum för att ställas och
där vi med ny kunskap hela tiden växte i vår
skogsägarroll, berättar hon.
2016 belönades Anita med Föreningen
Skogens Silverkvist för sitt driv i kvinnonätverket.
– Det var ungefär samtidigt som Norrskogskvinnorna avvecklades, vi behövdes
inte längre. I styrelsen liksom i skogsbruksområdena såg vi allt fler kvinnor ta plats
som förtroendevalda. Själv ingår Anita Osterling i dag i Norra Skogs valberedning, ett
uppdrag som hon tar på stort allvar.
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Import av barrträvaror
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SÅGINDUSTRI SVERIGE
Uppskattad produktion kommande tre månader
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Uppsving för »gör-det-själv«
SÅGADE TRÄVAROR
Läget är dramatiskt annorlunda nu
jämfört med det vi befann oss i vid
förra numret. Covid-19-pandemin
har påverkat alla våra marknader
men i olika tidsfaser, och kommer
påverka oss framöver.
Produktionen i Sverige och Norge är fortsatt hög men vissa sågverk
har begränsat produktionen på
grund av sjukdom, och andra förbereder begränsningar för att möta
den lägre efterfrågan, men även
begränsningar i timmerinflöde.
Tysklands sågverk producerar fortsatt med barkborreangripet timmer
och ser inte ljust på utvecklingen
nu med det varma vädret som råder
för utvecklingen av den stående
och stormfällda skogen.
Norrskogs situation i denna
stund är förhållandevis bra. Efterfrågan har varit god inom de förädlade
trävarorna, mycket på grund av »gördet-själv«-effekten som uppstod i
anslutning till covid-19-pandemin i
Nederländerna och Tyskland.
Vi var också förberedda på en svagare utveckling och gick in i året
med lägre färdigvarulager och en
ambition att sälja för att skapa en
så stor orderstock som möjligt.
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Vår fakturering var bättre än
förväntat första kvartalet men givetvis ser det inte lika ljust ut inför
kommande period.
/Alexander Åhreus, försäljningschef
Norrskog
FÖRÄDLADE TRÄVAROR
Mot bakgrund av den mycket
turbulenta värld vi befinner oss
i rullar det ut bra med varor till
bygghandel och husfabriker i
Sverige och Norge. Vi ligger cirka
20 procent upp mot fjolåret fram
till mars månads utgång. Under
mars och april har vi varit rädda
för att våra volymer mot Norge
skulle tappa fart, men tack och
lov har gränsen varit öppen för
varutransporter.
I dagsläget är bygghandelskunderna mer positiva än husfabriker.
Bygghandeln borde kunna dra
nytta av en ökad försäljning till
följd av uppmaningen att semestra hemma i sommar. Risken för
husfabrikerna handlar mest om
huruvida konjunkturen försämras så mycket att nybyggnationen
stannar av.
/Ola Wilhelmsson, försäljningsansvarig
Norrskog Byggprodukter

Fakta

•

Norras och Norrskogs industridelar
och förädlingsdelarna
har jobbat intensivt
för att få till en bra ny
organisation och ta
de bästa delarna från
varandra. Framtiden
ser positiv ut med
Norra Skog som en
stark aktör på marknaden.

•

Vi ser en viktig
uppgift i att förädla
sågade varor till nytta
både för er medlemmar och våra kunder.

SÅGTIMMER OCH MASSAVED
På Norra har vi jobbat hårt med
att få till stånd utökade resurser
både på avverkar- och åkaresidan.
Det är en av förklaringarna till en
hög produktion i vinter. En annan
förklaring är att Finland i vinter
haft problem både med strejeker
och dålig bärighet i skogen, vilket
inneburit att finska entreprenörer och åkare sökt sig till Sverige.
Finlands problem med lägre industriproduktion har gett svenska
skogsindustrier en något mer
positiv utveckling. Samtidigt ser vi
höga lagernivåer av främst massaved i norra Sverige.
Utebliven kyla har bidragit till
hög produktion i skogen och på
industrierna. På industrierna går
maskiner helt enkelt långsammare i kyla, det är trögare att såga
en stock som är frusen än en som
upptinad. Även skogsmaskinerna
mår bra av att slippa köldknäppar.
En förlorare i det här avseendet är biobränslemarknaden, som
dessförinnan hade en positiv
utveckling. En mild vinter ger
naturligen lägre förbrukning av
bränsle.
/Patrik Jonsson, virkeschef Norra Skog

röjsåg
FS 460 c-em K

empowering people.

Ett riktigt röjproffs komplett
utrustad med STIHL M-Tronic,
X-TREEm röjsele och
WoodCut sågklinga.

röjsåg
FS 460 c-em K

motorsåg
MS 211 CB-E

kampanj
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Komplett utrustad motorsåg med snabbkedjespänning,
Easy2Start och hårdmetallkedja som håller 10 ggr längre.
35 CM 11392000256
ORD. PRIS 4.290:-

empowering people.

4147 200 0318
ORD. PRIS 9.490:-

Ett riktigt röjproffs komplett
utrustad med STIHL M-Tronic,
X-TREEm röjsele och
WoodCut sågklinga.

motorsåg MS 261 C-M
Vår storsäljare och slitvarg MS 261 C-M har kommit med STIHL
nyutvecklade svärd och kedja. Boka ditt ex. redan nu.
Du får:

Komplett utrustad motorsåg med snabbkedjespänning,
Easy2Start
som håller 10 ggr längre.
upp tilloch
20%hårdmetallkedja
bättre skäreffekt
upp till 20% lägre vibrationer
upp11392000256
till 15% bättre instickseffekt
35 CM

4147 200 0318
ORD.
PRIS 9.490:STIHL

NYUTVECKLAT

SVÄRD &
KEDJA
—

ORD. PRIS 4.290:35 CM 1141 200 0646, PRIS 7.490:40 CM 1141 200 0647, PRIS 7.490:-

motorsåg MS 261 C-M

Kampanjpriser gäller t.o.m. 2020-08-31.
Ord.priser justeras fr. 2020-06-01. Med reservation för tryckfel.

www.stihl.se

Vår storsäljare och slitvarg MS 261 C-MNihar
med STIHL att besöka någon av våra återförsäljare
är kommit
varmt välkommna
nyutvecklade svärd och kedja. Boka ditt ex. redan nu.
STIHL
DOROTEA
ÖSTERSUND
VILHELMINA
Du får:
NYUTVECKLAT
Dorotea Järnhandel
Storgatan 29, 0942-100 70

Motorfirma Appelqvist
Videvägen 58, 0940-108 09

upp till 20% bättre skäreffekt
upp till
20% lägre vibrationer SVENSTAVIK
HAMMARSTRAND
Andersson Skog & Trädgård
Bil & Gummi i Ragunda AB
uppStrandvägen
till 15% bättre
instickseffekt
Vigge 490, 0687-130 98
17, 0969-100
66
BRÄCKE

Kjellbergs Motor
35 CM 1141 200
0646, PRIS 7.490:Riksvägen 24, 0693-715 00

40 CM 1141 200 0647, PRIS 7.490:-

FRÄNSTA

AB Fränsta Järnhandel
Kantorsgatan 1, 0691-312 40

RAMSELE

KJ Skog & Trädgård AB
Ope 175, 063-354 45

Ramsele Vulk Maskin AB
Industrivägen 1, 0623-101 45

Erik Holmgren & Co AB
Klockare Mildesväg 4, 0695-102 60

Skog & Trädgård
Forumvägen 10, 0621-100 55

SVÄRD &
KEDJA
— STUGUN

STRÖMSUND

Ollanders Vulkverkstad
Lövbergavägen 22, 0670-130 00

JUNSELE
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BYGG NYTT

Norra Skog
är född!
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är uppfunnen i och med att Norrskog och Norra Skogsägarna går
samman i det nya Norra Skog.
Det fina i kråksången med detta
är att en ny förening blir starkare
än summan av de gamla föreningarna.
Du som skogsägare kommer
att märka att den skogliga delen
av föreningen, trots sin storlek,
kommer att finnas nära din skog.
Den övergripande styrningen av
skogsorganisationen kommer
att skötas via tre nav i Östersund,
Örnsköldsvik och Luleå. Därifrån
koordineras frågor som av praktiska skäl måste hanteras ur ett
större geografiskt perspektiv som
markberedning, plantering, planverksamhet och logistik.
DE FLESTA DAGLIGA beslut kom-

mer dock att fattas i starka lokala
fältteam med totalansvar för
rådgivning, tjänsteförsäljning,
traktplanering och avverkning.

»Utan vår närvaro
finns ingen anledning för bolagens
virkesköpare att
betala mer för ditt
virke.«
Skogspersonalen utgår från 34
lokala kontor och kommer dessutom inom kort att ha tillgång
till digitala hjälpmedel som
möjliggör ett mobilt arbetssätt
för att kunna börja och sluta
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FRAMTIDENS skogsägarförening

BYGG
HÅLLBART

arbetsdagen i direkt närhet till
din skog.

MINST LIKA VIKTIGT i bildandet

ÄVEN DE SOM ÄGER sin skog på

distans kommer att uppskatta en starkare skogsägarförening som kan kombinera
en operativ verksamhet där
skogen står med en rådgivnings- och utbildningsverksamhet tillgänglig där
skogsägaren bor. Den ökade
tillgängligheten kommer att
bygga på en högre närvaro
i storstadsområden med
många distansskogsägare,
men framför allt på en
framtidssatsning på möten
Pär Lärkeryd
där vi kan träffas i din skog vd Norra Skog
i en digital värld.
I DEN NYA föreningen kommer

Kom ihåg:

även den skogsekonomiska
rådgivningen närmare dig som
skogsägare, oavsett om behovet sker i personligt möte eller
digitalt. Genom samlokalisering
och koordinering av skoglig och
ekonomisk rådgivning på ett
flertal orter kan den nya föreningen skapa värden för dig som
skogsägare som inte är möjliga
om rådgivningen särhålls.
En större förening får dessutom en kraftfullare resurs för
utbildningar och för rådgivning
i intrångsärenden. Kort sagt:
som skogsägare kommer du att
få närhet till marknadens bästa
rådgivning oavsett om det rör
avverkning, fastighetsaffär, utbildning, generationsväxling eller
bråk med myndigheter. Dessutom kan samma bredd på tjänster
erbjudas till alla medlemmar.

1 / Den nya föreningen blir starkare än
summan av de gamla
föreningarna.
2 / Norra Skog kommer att finnas nära
din skog.
3 / Högre närvaro i
storstadsområden
ger ökad tillgänglighet för distansskogsägare.

av Norra Skog är den betydelse
det har för att motverka att
skogsägarrörelsen blir rundad av skogsbolagen. Skogsbolagen har som bekant
gjort allt som står i deras
makt för att få ned Norrskog
på knä genom att på kort
sikt betala extra för virket,
för att när skogsägarrörelsen
är bruten i stället på lång sikt
öka sin lönsamhet genom
billigare virke. Kostnaden för
virke utgör nämligen lejonparten av bolagens kostnadsmassa. De har nyttjat
sina storskalsfördelar till
att kortsiktigt försöka prisa oss ut från marknaden
så att de i framtiden får
mindre konkurrens.
Den fråga som alla vi skogsägare måste ställa oss är vad
den äkta långsiktiga målsättningen med detta är från bolagens sida. Jag känner i dag inte
till ett enda aktiebolag som inte
drivs av längtan att långsiktigt
kunna köpa billigare råvara.
ATT VI I DEN nya föreningen kan
kombinera ett stärkt erbjudande till dig som skogsägare med
en betydligt starkare muskel
genom större volymer på industrisidan gör alla skogsägare till
vinnare. Vi blir helt enkelt inte
lika lätt att runda, och genom
vår närvaro på marknaden sker
en balanserad konkurrenssituation. För utan vår närvaro finns
ingen anledning för bolagens
virkesköpare att betala mer för
ditt virke.
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Ska ni bygga nytt? Grattis, vad
roligt! På byggelit.se hittar du inte
bara smarta och hållbara produkter
utan även tips och råd när du ska
bygga hus. Många av våra produkter
är dessutom märkta med Svanen.

RENOVERA
MERA
BYGG
SM
För dig som ska renovera kan
vi erbjuda en mängd produkter med
smarta lösningar med enkel montering.
Hitta starka undergolv, stabila innerväggar, snygga innertak, garderober
och mer i vårt hållbara sortiment.

ARTARE

www.clarktracks.se
Ägare till Clark Tracks är Nordic Traction Group,
Gunnebo 0490-28 590 | CT4008

byggelit.se

Annons_Åsele_marknad.indd 1

2018-05-28 08:30

ETT VINNANDE SKOGSFÖRSVAR
Angrip barkborreangreppen med lönsamhet – kör HYPRO!

HYPRO 755 HB

HYPRO 300

För mer information, kontakta HYPRO på
tel. 0479 220 59 eller besök www.hypro.se
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RH-PUSHER TRÄDFÄLLRIKTARE

KRAFTFULLT SÅGVERK
MED STORA MÖJLIGHETER!
Nässlor – en
riktig kick
på våren

1 liter nässlor
4 vitlöksklyftor
1,5 dl solroskärnor eller skalad
mandel.
1,5 dl Västerbottenost eller någon
lokal ost t. ex. Himmelsraften
2 dl olivolja eller rapsolja (kan
behövas lite mer)
1. Förväll nässlorna och krama ur
dem.
2. Kör nässlorna i matberedare och
fyll på med övriga ingredienser.
3. Späd med oljan till lagom konsistens. Smaka eventuellt av med
lite salt.

Servera som vanlig pesto. Blanda
gärna med färsk pasta eller använd
som smaksättare i såser. Funkar även fint att toppa lax, torsk
eller kyckling vid tillagning i ugn.
Nässelpesto är ett gott tillbehör till
grillade grönsaker som tomater,
zucchini, aubergine och paprika.
Blanda med matyoughurt till en
krämig nässelpestosås, rör runt i
kokt nypotatis eller smaksätt sillen
med ett par matskedar nässelpesto.
Användningsområdena är i det
närmaste obegränsade.
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NYHET
från Norwood.

Möt > PETRA JÄRNBERT

< Monica Jacobsson

sitter med i Norra
Skogs valberedning och driver Fru
Julianas Kammare
i Brynje, 16 km
öster om Östersund.
Receptet på nässelpesto har hon fått
från en god vän.

När jag för tretton år sedan fick frågan om jag ville bli
redaktör för Norrskogs medlemstidning anade jag inte
vilket inflytande ni medlemmar och Norrskogen skulle
få över mitt liv. På redaktionsråd efter redaktionsråd
har vi slagit fast att tidningens existensberättigande
ligger i att, på olika plan, inspirera er medlemmar att
aktivt bruka er skog.
Och för mig slutar det alltid på samma sätt – i varje
nummer av tidningen är det jag som inspireras av er
och era historier. På första uppslaget i den här tidningen möts vi av Lars Holm
på Åvikebruk. När jag be»I varje
sökte honom för ungefär
nummer av
sju år sedan fick jag föruttidningen
om något av hans historia
inspireras
med mig ett boktips: Lila
jag av er.«
hibiskus av Chimamanda Ngozi Adichie. Han sa
att det var en väldigt bra bok och han hade rätt. Jag
sträckläste allt av författaren och fortfarande kan jag
inte tänka på Chimamanda utan att också tänka på
Lars Holm.
Anita Osterling som berättar lite av sin historia på
sidan 23 hade jag förmånen att få följa under ett års
tid när vi i tidningen berättade om ett år på en skogsfastighet. Jag minns när jag visade min man en bild
på Ante och Anitas hus i Mordviken och han utbrast:
»Men herregud, min farmor växte ju upp i det där huset, vi hälsade på där varje sommar när jag var liten!«
Världen är liten.
Och en sak kan jag gå i god för. Kraften i era historier påverkas varken av tid eller geografiskt avstånd,
vilket bådar gott för Norra Skog.

SWEDISH
QUALITY
PRODUCT

EIPAL

Tel; 0413-249 48
www.reipal.se

VI HJÄLPER ER GÄRNA MED
ER MARKNADSFÖRING!
Behöver du kuvert, kanske adresserade,
eller andra trycksaker för att du ska
synas på bästa sätt?

»Kraften i
alla möten«

Nässelpesto

DRAGSAXEN
Virkessax som är 65 cm lång.
• Din förlängda arm som sparar
din rygg!
• Dragsaxen I greppvidd 21 cm.
• Dragsaxen II greppvidd 26 cm.

FOTO PRIVAT

Receptet

Fyllda med vitaminer och mineraler
när du plockar de
första späda skotten på våren. Plocka
sedan hela sommaren och hösten för
att torka och spara
till vintern.

För fällning av träd längs vägar, kraftledningar, intill
byggnader samt vid riktad fällning av stora träd.
• Finns i 6 storlekar
• Robust konstruktion
• Marknadsledande
• Arbetsområde 115-270 cm

Vi hjälper dig från tanke till färdig produkt!

Järnvägsgatan 12, Sollefteå
0620-68 33 00 • info@adc.se

Sågverket på bilden
har extra utrustning.

Frontier OS23 & OS27
Sågverk med patenterade lösningar,
utvecklade av Norwood.
Alla Frontier sågverk är utrustade med självlåsande
såghuvd, sågbordet kan även enkelt förlängas och
tillbehör kan monteras efter behov.
Exempel på tillägggsutrustning:
• Släpvagnssystem
• Automatisk bladsmörjning
• Stocklastningsramp
• Stocklastningsvinsch
Vill du veta mer om vad som kan passa för just dina
behov, så är du välkommen att ringa till oss. Du hittar även mer information om alla våra sågverk på vår
hemsida.
Arne Sundberg
Fältsäljare Lantbruk
0660-216 962
arne.sundberg@dina.se

skogma.se
Tel. 0644-721 00

Skaffa en
lantbruksförsäkring
idag. Ring oss eller
läs mer på dina.se

Jan Nordin
Innesäljare Lantbruk
0620-251 40
jan.nordin@dina.se

Värdefullare skog med
förädlade plantor

Inställda
fältdagar
På grund av
Covid-19 måste vi
ställa in planerade fältdagar för
utbildningen inom
Skogens Vatten.
Vi hoppas snart
kunna meddela nya
datum för hösten.
Vid eventuella
frågor kontakta
Torbjörn Skoog,
073-048 19 09.

Digital barkborreskola
hos Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen erbjuder kostnadsfritt en kurs med fokus på
granbarkborren. Här får skogsägare och skogliga aktörer lära sig
hur angrepp kan förebyggas, upptäckas och bekämpas. Utbildningen är helt webbaserad och blir ett viktigt komplement när
många skogsträffar om granbarkborre blivit inställda i spåren
av coronaviruset.
– Den absolut viktigaste faktorn för att komma tillrätta
med granbarkborreproblemen är att skogsägare har kunskap
om hur de upptäcker granbarkborren och hur de ska agera när
de fått angrepp i sin skog. Den här nya utbildningen ger all
den kunskap de behöver, säger Kerstin Ström, projektledare
för samverkansprojektet Stoppa borrarna som står bakom
innehållet i utbildningen. Utbildningen tar ungefär tre timmar att genomföra och du hittar den här:
www.skogsstyrelsen.se/granbarkborreskolan

Grattis Anna-Karin!
Anna-Karin Hellström har för sin tidigare roll
som produktionschef i Norrskog nominerats
till det prestigefulla priset Framtidens kvinnliga ledare. När rankingen publicerades i mitten av maj stod det klart att hon kvalat
in på Heta listan (plats 31-50), utan inbördes ordning.
– Jag känner mig stolt över nomineringen. Det är ett kvitto på
att min ambition att anpassa mitt ledarskap har fungerat. Det
har varit en viktig målbild för mig att kunna coacha mina medarbetare utifrån deras respektive potential, menar hon.
I nomineringen bedöms Anna-Karin för sina prestationer under 2019 med avseende på kompetens, resultat och potential.
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Håll utkik!
Håll utkik efter
din nya medlemstidning från Norra
Skog till hösten.

Jo, du kan i högsta grad påverka värdet på din skog.
Redan från början.

Nina Andersson, medlemsutvecklare.

FRÅGA TILL NORRSKOG
Finns det nya medlemsförmåner jag
kan ta del av som medlem i Norra
Skog? Hur får jag information om
dessa?

Tack för din fråga!
Vi omförhandlar
just nu nya och befintliga medlemserbjudanden så att de
ska omfatta alla medlemmar i Norra
Skog. Som medlem kommer du att få
information om dessa i någon av Norra Skogs kanaler så snart vi paketerat
erbjudandena. Från och med i höst
kommer du löpande att få en medlemstidning och en affärstidning från
Norra Skog – håll utkik efter dessa.
Medlemserbjudanden kommer
även att presenteras på föreningens
nya hemsida. Så länge kan du åtnjuta
det stora digitala utbud av utbildningar som finns för dig som skogsägare
och de förmåner som medföljer det
faktum att vi i dag är en betydligt större förening. Inte minst handlar det om
en större näringspolitisk tyngd i de
frågor vi driver för din räkning.
Medlemsavdelningen i Norra Skog
stöttar förtroendevalda i deras arbete,
erbjuder kunskapstjänster och bedriver näringspolitiskt påverkansarbete.
Vi är även aktiva i olika projekt för att
bidra till ökad medlemsnytta. I det här
arbetet tittar vi inte bara på träden när
vi ser värden på din fastighet.

SVERIGES STÖRSTA
ATV-MÄRKE

ATV, UTV & SIDE BY SIDE

57.900:-

Från inkl. moms (46.320:- exkl. moms)
LÄS MER OM VÅRT KOMPLETTA UTBUD PÅ CFMOTO.SE

Järnvägsgatan 33, Vilhelmina
Tel. 076 841 09 91 · www.mtis.se

Stampuddsvägen 5B, Sundsbruk
Tel. 060-53 90 55 · www.mtis.se

Hästmarksvägen 3, Örnsköldsvik
Tel. 0660-545 10 · www.fritidsimport.se

Krokomsporten 1, Krokom
Tel. 0640-627 58 · www.mikaelssonbil.com

Långgatan 17, Sollefteå
Tel. 0620-124 33
www.sollefteaservicecenter.com

POSTTIDNING B

Det är det här
som är huvudsaken
med Norra Skog!

Förutom att utveckla värdet av livet
och råvaran i våra norrländska skogar
skall vi tillsammans bygga en stark
gemenskap oss skogsägare emellan.
Klicka hem din keps genom att gå in på www.norraskog.se så kommer
kepsen med posten. Vi hoppas att du också vill bära vår keps och visa
resten av världen att vi norrländska skogsägare är en kraft att räkna med.

