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”Tillsammans
är starkare än ensamt”
södr a har ett tydligt och starkt varför.
Det har varit viktigt för mig både när jag valde
att hoppa på jobbet som vd för Södra och när vi
nu ska arbeta vidare framåt. Vi har en strategi
på plats som tar sitt avstamp i just detta varför
– allt vi gör i Södra ska öka ägarvärdet, på kort
sikt och på lång sikt. För mig innebär det också
att vi är nära skogsgården och att vi genom
hela värdekedjan har lönsamheten för ögonen.
Den nya strategin innebär både satsningar för
framtiden, som korslimmat trä, expansion i
Södra Cell Värö och biodrivmedel, och att vi
ska förbättra det vi redan har, genom att göra
bra lite bättre varje dag.
Båda dessa perspektiv kräver att vi arbetar
tillsammans. Tillsammans betyder för mig att
Södras olika delar, samverkar för att hantera
utmaningar och att hitta lösningar. Tillsammans är starkare än ensamt, och Södras
ägarform gör detta ännu tydligare. Känslan av
sammanhang och en aktiv dialog om Södras
framtid är därför central. För att få till dialogen
ska vi framåt ta hjälp av fler former och verktyg, och där har det senaste året gett oss en
knuff in i att testa nya digitala möjligheter för
samverkan.
Vi är många olika människor i och omkring
Södra – medarbetare, medlemmar, kunder,
entreprenörer, leverantörer och ännu fler –
med många olika perspektiv och erfarenheter.
Olikheterna är något vi ska använda oss av för
att lära oss och bli bättre. Jag tror också att vi
ska vara ännu mer öppna för intryck från omvärlden, från andra branscher och från olika
aktörer, både de som finns nära oss och de som
verkar i helt andra sammanhang. För att bli
lite bättre varje dag behöver vi bli utmanade,
få syn på invanda mönster och hitta kreativa
lösningar på problem tillsammans med andra!

Södras bokslut för det mycket ovanliga
året 2020 är nu klart. Resultatet är lägre än
de senaste åren, till följd av framförallt lägre
priser på massa och sågade trävaror, men visar
samtidigt på Södras långsiktiga styrka med
god soliditet och möjlighet till utdelning, även
i dessa tider. I strategin har vi uttryckt det som
att vi ska vara både flexibla och robusta, och

det tycker jag att vi i dessa pandemitider visar.
Ett nytt år har nu börjat och Södras resa fortsätter, jag ser fram emot att fortsätta utveckla
föreningen och vår verksamhet tillsammans
med er!
lotta lyr å, vd och koncernchef

SÖDR AKONTAK T 1/ 2021 – 3

Rörelseresultat om 891 m iljoner
i en utmanande tid
Södra redovisar ett rörelseresultat för 2020 om 891 MSEK (2 582) i en utmanande tid.
Nettoomsättningen uppgick till 20 351 MSEK (23 183). Styrelsen föreslår en vinstdelning på 598 MSEK.
koncernens nettoomsättning under 2020
uppgick till 20 351 MSEK (23 183) och rörelseresultatet till 891 MSEK (2 582). Den minskade omsättningen förklaras av betydligt lägre prisnivåer
på avsalumassa och lägre priser på sågade trävaror
under helåret, men också av negativa valutakurseffekter. Samtidigt översteg leveransvolymerna för
Södras huvudprodukter föregående års volymer.
Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till två
procent (12) och soliditeten till 57 procent (59).
Styrelsen lägger förslag till föreningsstämman den
1 juni 2021 om en vinstdelning till medlemmarna
på 598 MSEK, vilket motsvarar 80 procent av
resultatet före skatt.
– Året har präglats av osäkra och omvälvande
förutsättningar i världen, vilket har påverkat
marknaden negativt och lett till en resultatminskning. Det har varit utmanande för oss och våra
skogsägande medlemmar. Vårt främsta fokus har
varit att värna hälsan för medarbetare, medlemmar, entreprenörer och kunder. Men även om vi
nu är i ett tuffare finansiellt läge än tidigare, så står
Södra starkt, säger vd och koncernchef Lotta Lyrå.
– Vår produktion har legat på en stabil nivå un-
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der året och efterfrågan på huvudprodukterna är
god. Det visar också styrelsens förslag på vinstdelning till våra medlemmar och ägare: 598 miljoner
kronor. Det är väl avvägt mot bakgrund av våra
resultat och långsiktiga mål, säger Peter Karlsson,
CFO på Södra.

klimatsmarta produkter och lösningar, därigenom
bygger vi ett effektivare Södra och stärker familjeskogsbrukets lönsamhet. Långsiktigt fortsätter
efterfrågan på skogsbaserade produkter att öka i
takt med den växande bioekonomin, säger Lotta
Lyrå.

SKAPA TILLVÄXT I EN FÖRÄNDERLIG VÄRLD

ÖKADE INVESTERINGAR I KORSLIMMAT TRÄ

Under första halvåret av 2020 krympte världsekonomin i snabb takt på grund av pandemin.
Den globala tillväxten påverkades också av en rad
politiska händelser – som presidentvalet i USA,
handelskonflikten mellan USA och Kina samt
Brexit. Dessutom har omfattande granbarkborreangrepp skapat stora problem under året. Detta är
förändringar som Södras koncernstrategi, som har
beslutats under 2020, är utformad för att hantera.
Det övergripande målet är att vara ett ännu mer
hållbart, lönsamt, innovativt och resurseffektivt
tillväxtföretag.
– Utgångspunkten i Södras nya koncernstrategi är att skapa en lönsam och hållbar tillväxt i
en föränderlig värld. Vi fortsätter att fokusera på
det vi kan påverka och förädla skogsråvaran till

Under 2020 fortsatte också Södras investeringar
i den nya anläggningen för korslimmat trä. Fabriken får en produktionskapacitet på cirka 100 000
m³ och planeras att vara i gång under första
halvåret 2022.
– Södra har en i grunden klimatpositiv
verksamhet till följd av den växande råvarubasen och den positiva effekt som kommer av att
våra produkter ersätter fossilbaserade alternativ.
Ingivningen av världens första fossilfria biometanolanläggning vid Södras massabruk i Mönsterås
och vår satsning på KL-trä är exempel på skogsnäringens många bidrag i omställningen till en
bioekonomi, säger Lotta Lyrå.
foto: joel dittmer

Styrelsen föreslår
vinstdelning på
598 miljoner
Styrelsen lägger förslag till
föreningsstämman den 1 juni
2021 om en vinstdelning till
medlemmarna på 598 miljoner
kronor, vilket motsvarar 80
procent av resultatet före skatt.
VINSTDELNINGEN BESTÅR AV

• Utdelning på virkesleveranser: 411 miljoner
SEK (motsvarande åtta procent)
• Utdelning på insatskapital: 98 miljoner
SEK (motsvarande två procent)
• Insatsemission: 89 miljoner SEK (motsvarande fem procent)
Logga in på Min skogsgård på www.sodra.com
och gå in under ”Ekonomisk utveckling” och
se vad vinstdelningsförslaget innebär för dig.

Korslimmat trä från Södra
kan minska klimatpåverkan
med upp till 80 procent
Korslimmat trä från Södra har ett av marknadens absolut lägsta klimat
avtryck. Jämfört med en traditionell betongstomme kan en stomme i
korslimmat trä sänka klimatpåverkan med 45 procent. Med korslimmat trä
från Södra kan klimatpåverkan minskas med upp till 80 procent. Det visar
en ny och tredjepartsgranskad miljövarudeklaration (EPD). Skillnaden
beror på hållbarhetsarbetet i hela värdekedjan.
i januari 2022 införs lagen om klimatdeklaration. Det är ett nytt krav som ska driva utvecklingen mot ett mer hållbart byggande.
För att kunna göra en klimatdeklaration krävs
en miljövarudeklaration (EPD) baserad på en livs
cykelanalys för varje produkt i byggnationen. En
EPD gör det enkelt att jämföra klimatpåverkan mellan olika material och komponenter som har samma
funktion. Det blir därmed enklare att välja hållbara
alternativ och göra stor skillnad för klimatet.
Trä är det enda förnybara materialet för att
bygga på höjden. Valet av stomme i en byggnad
har normalt störst klimatpåverkan. Jämfört med
en traditionell betongstomme kan en stomme av
korslimmat trä från europeiska leverantörer sänka
klimatpåverkan med 45 procent.
FÖRMODLIGEN MARKNADENS LÄGSTA

Södras nypublicerade EPD visar att denna siffra
kan minska rejält med hjälp korslimmat trä från
Södra. Södras korslimmade trä ger ett klimat
avtryck på 34 kilogram koldioxidekvivalenter* per
kubikmeter. Det kan motsvara en minskning av
klimatpåverkan med upp till 80 procent jämfört
med en vanlig betongstomme, beroende på hur
mycket korslimmat trä som används. Det är en
siffra som få andra produkter i världen kan mäta
sig med inom byggnation.
– Siffran visar att Södras korslimmade trä har ett
av den svenska marknadens absolut lägsta klimat
avtryck och det gäller över hela landet då vi erbjuder fossilfria transporter. I dagsläget levererar

Södra bara inom Sverige, säger Jörgen Hermansson,
ansvarig chef på Södra Building Systems.
Södras korslimmade trä är uppbyggt av hyvlat
virke som fingerskarvats och limmats ihop till
lameller. Lamellerna är sedan korsvis lagda i skikt,
vilket ger ett massivt element. I dag finns det flera
leverantörer av korslimmat trä i Europa – men
ingen har samma förutsättningar med en fossilfri
verksamhet som Södra.
– Det låga klimatavtrycket på vårt korslimmade
trä är ett kvitto på vårt hårda och dedikerade hållbarhetsarbete i hela värdekedjan. Skillnaden beror
på våra fossilfria plantskolor, hållbart brukade
skogar, transporter med biodrivmedel och fossilfria sågverk och produktionsanläggningar, säger
Jörgen Hermansson.
Intresset och behovet av korslimmat trä växer
snabbt. Bland annat tack vare den kommande
lagen om klimatdeklarationer.
– Den nya lagen om klimatdeklaration kommer
att bidra till att sänka klimatpåverkan med hjälp
av skogens produkter som byggmaterial. Utvecklingen för korslimmat trä är mycket positiv. Det
finns i dag ett större behov på marknaden än vad
det finns kapacitet, säger Urban Blomster, affärsutvecklare på Södra Building Systems.
text: åsa wernersson
foto: kennet rouna
*Koldioxidekvivalenter är en måttenhet för utsläpp av
växthusgaser. När utsläppen anges i koldioxidekvivalenter
är alla växthusgaser räknade som om de vore koldioxid.
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Caroline och Pernilla på Åkemåla gård:

Systrarna som
utvecklar mångfalden
På grund av pandemin har Pernilla Herlof
svårt att besöka systern Caroline på Åkemåla
gård, så intervjun får ske via FaceTime.

Tre generationer på gården:
C arolines son Melvin, pappa
Per-Ove och Caroline.
– Det är viktigt att hålla dia
logen vid liv, säger Per-Ove om
att äga skog tillsammans, alla
måste vara med i processen,
både gamla och unga.

2009 tog Caroline Hemmingsson över driften av Åkemåla gård efter sina föräldrar. Hennes syster
Pernilla, som bor på Resarö strax norr om Stockholm, är tillsammans med fadern delägare i skogsdelen. Sedan övertagandet har korna bytts mot över 150 fårtackor av olika raser, och ett antal nya
verksamheter har sett dagens ljus på gården där skogsbruket utgör en självklar bas.

6 – SÖDR AKONTAK T 1/2021

Caroline tog röjsågkort för cirka
tio år sedan och sköter en stor del
av röjningen själv med hjälp av en
timanställd och s onen Melvin.

caroline och äldste sonen
Melvin kränger på sig röjsågarna.
Det är en vacker vinterdag och hela
Småland har fått ett gnistrande vitt
snötäcke.
Åkemåla gård har gått i släkten i
drygt 100 år. Den köptes ursprungligen av pappa Per-Oves morfar och
fram till 2009 hade Per-Ove och hans
fru Anna-Greta mjölkkor och drev
även skogsbruk.
– Jag har jobbat hemma med både
kor och lite i skogen, säger Caroline
som idag jobbar natt som sjuksköterska.
Dagtid sköter hon lammproduktionen och gårdens övriga småskaliga
verksamheter. Motorsågskörkort och
röjsågskörkort tog hon för omkring tio
år sedan. Nu senast är det äldste sonen
Melvin som tagit körkort för röjsåg.
– Det är roligt, det blir lite av familje
stund när vi går ut tillsammans,

På Åkemåla gård har det
funnits får sedan 2009.

säger Caroline och konstaterar att
denna märkliga pandemitid har vissa
fördelar när barnen studerar hemma.

hennes familj som utöver Robban
och Melvin även består av Melvins
syskon Matilda och Linus.

SKA VI INTE FLYTTA HEM?

TAR TILL VARA PÅ GÅRDENS
BIPRODUKTER

Att ta över gården var inte självklart.
Efter gymnasiet åkte Caroline till
USA som aupair.
– Sen gick jag en friskvårdslinje
i Örnsköldsvik och fortsatte läsa till
sjuksköterska i Östersund.
Vid ett besök hemma i Småland
träffade hon Robert, Robban. De bosatte sig i Göteborg och skaffade hund.
– Men när Melvin var ett halvår
sa vi: ”Ska vi inte flytta hem?”
Och så blev det. På gården finns
två boningshus, huvudbyggnaden
där pappa Per-Ove bor ensam idag
och ytterligare ett hus ”i backen” där
Carolines farmor och hennes bror
bodde tidigare. Där bor Caroline och

Väl tillbaka i Småland blev Caroline
involverad i flera föreningar, hon är
bland annat förtroendevald inom
Södra.
– Det första jag gjorde efter att ha
tagit över gården 2009 var att skaffa
får. Vi började ganska starkt, med 110
dräktiga tackor som vi hade på logen.
Där fanns inget vatten, så mamma
och jag åkte spark över gårdsplanen
med vatten. Det året var jag med på
varenda lamning, berättar Caroline.
Fåren lammar fortfarande och
Caroline behåller en del av lammen
över vintern eftersom ullen blivit en
viktig gren av gårdens verksamhet.
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Köp din
motorsåg
hos oss!

Inkl.
förband
och filkit

Värde 260:-

Vi har ett brett utbud
av motorsågar, bensin-,
batteri- och eldrivna.
Du hittar allt från enklare
sågar för hemmafixare
till riktiga proffsmaskiner
i vårt sortiment!

CS 2252 Motorsåg

4396:Rek. ca-pris 6639:-

Produkter från de många fåren är lammskinn och tovade handarbeten som sysselsätter såväl Caroline som en deltidsanställd. T
 ovade
tomtar är en av Bäckängaprodukters storsäljare. Speciellt i jultider.

– Ullen är en resurs! Jag har gått lite
ullkurser och tovningskurser. Idag
har vi en timanställd som är med både
i lantbruket och i skogen. Vi har också
en deltidsanställd som hjälper mig att
utveckla förädlingsdelarna på gården.
Caroline konstaterar att många
mår bra av att arbeta med ull och att de
ofta får besökande som vill prova på.
– Vi har också ullkurser och
erbjuder företag att tova sina egna
tomtar som event vid jul.
Tovade hantverk är således en av
gårdens produkter som säljs under
företagsnamnet Bäckängaprodukter
på julmarknader och rekoringar.
FÖRÄDLAR BÄR

Utanför gårdens huvudbyggnad
växer flera sorters havtorn vars kala
grenar just nu är täckta av snö.
– Jag gick Eldrimners grundkurs
i mathantverk för jag hade en idé om
att ta tillvara alla bär som fanns på
gården, körsbär, svarta vinbär och så.
Nu har jag både havtorns- och aroniaodling så det blir mycket bärplockande!
Året blir ganska inrutat. Vintern
ägnas åt röjning i skogen, på våren

lammar fåren, det är vårbruk och
skörd och sen är det dags att ta hand
om bären. Av dem blir det mestadels
olika drycker. En del av bären blir
smaksättning till den fermenterade
drycken kombucha, vilket är storasyster Pernillas ”fel”.
Pernilla bor som sagt utanför
Stockholm där hon ägnat över tjugo
år i skolans värld.
– När mamma blev sjuk för ett
och ett halvt år sedan tog jag en paus.
Sen började jag fundera på vad jag
skulle göra. Jag hade hjälpt Caroline
att sälja hennes produkter på en
julmarknad i Vaxholm och tyckte det
var roligt, säger Pernilla.
Idag driver Pernilla Waxholms
mathantverk hemifrån Resarö, där
hon bor med make och fyra söner. Hon
hade snubblat över kombucha och
bestämde sig för att starta ett mikro
bryggeri hemma. Kombuchan utökades
med granola och ett fröknäcke efter
mamma Anna-Gretas recept.
– Jag säljer mest på rekoringar, är
med på femton stycken häruppe.
”Klart att du ska sälja kombucha
också”, sa Pernilla till sin syster och
så blev det.
SKÖTS I SAMRÅD MED SÖDRA

Kombucha, fermenterat och smaksatt
grönt te, är en av gårdens produkter.
Tipset kom från storasyster Pernilla som
driver mikrobryggeri på Resarö utanför
Stockholm där hon bor.
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Men Åkemåla är ju också en relativt
stor skogsgård med sina 270 hektar
blandskog.
– Vi har ägt den tillsammans, hela
familjen, förklarar pappa Per-Ove över
hemlagad tomatsoppa i lantköket.
Så är det fortfarande. Per-Ove,
Caroline och Pernilla äger varsin
tredjedel.
– Jag har velat ha barnen intresserade, och om de är delägare blir de
mer engagerade och vill ta ansvar,
resonerar Per-Ove.
Eftersom Caroline är den som
bor på gården är det hon som sköter
driften. Pernilla avslöjar att hon inte
gått några kurser ännu, men att hon
gärna gör det i framtiden:
– Det vore kul att lära sig mer.
De har såklart en skogsbruksplan
som de följer.

Havtorn är proppfulla med vitaminer.
På Åkemåla gård odlas flera sorter.

Inkl.
kedjeslip

Inkl.
kedjeslip

Värde 716:-

Värde 716:-

455 Rancher Motorsåg

550 XPG 13/15 tum Mark II
Motorsåg

MS 251 Motorsåg

MS 261 C-M VW Motorsåg

Rek. ca-pris 5360:-

Rek. ca-pris 7832:-

Rek. ca-pris 4632:-

Rek. ca-pris 6792:-

3996:-

5827:-

3595:-

6279:-

Inkl. visir,
trimmertråd
och förband
Värde 471:-

Både Caroline och hennes äldste son Melvin har röjsågskörkort.
– Det är roligt, det blir lite av en familjestund när vi går ut tillsammans, säger Caroline.

– Målet med skogsbruket är att ha
en produktiv, men också vacker skog,
säger Caroline och konstaterar att det
sällan blir några diskussioner om vad
som bör göras.
– Pappa bestämmer, säger hon och
skrattar.
Per-Ove kommenterar att det är
skogsbruksplanen som gäller.
– Men den gjorde vi för tio år
sedan, så det är väl dags att förnya
den. Det får Melvin göra digitalt, han
är mest digital. Då blir det mycket
enklare att hålla den ajour.
Familjen tar en hel del hjälp av
Södra i skogsbruket, som vid upprättandet av skogsbruksplaner, avverkningar och större gallringar eller
planteringar.
– Det blir mest att vi sköter röjningen själva, efter skogsbruksplanen.
HAR LYCKATS MED SJÄLVSÅDD

Familjen vill fortsätta ha blandskog.
– Vi har alltid haft fröträdställningar, planterat gran men också låtit
tall självså. Det har lyckats bra, säger
Per-Ove och konstaterar att de inte
har så stora problem med viltbetes
skador.
– Vi låter lövet komma upp där det
passar. Sen har vi ett strategiskt placerat lövhägn i anslutning till gården

och den anlagda dammen. Det ljusar
upp gårdsbilden, säger Caroline och
funderar på om hon inte ska plantera
en del bärbuskar bland masurbjörk,
ek, fågelbär och bok.
– Det tycker jag, instämmer
Pernilla, det rimmar bra med mina
mål. Vi kommer behöva mer bär.
text: tina hjorth svensson
foto: eijer andersson
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GALLRING

GALLRING

Appen ett bra hjälpmedel
Har du en aktuell grön skogsbruksplan kan du i den se när det
är dags för gallring av din skog.
Enklast är att använda appen
Min skogsgård. Med hjälp av den
får du enkelt och på ett överskådligt sätt fram den informationen.
Här går vi igenom ett exempel.

Bra för både dig
och skogen att gallra

DAGS FÖR FÖRSTA GALLRING
När trädet befinner sig i början av det gråa
fältet som markerar beståndets gallrings
period, är det dags för en första gallring. I
appen får du även information om föreslagen
tidpunkt för åtgärden och om det finns en
efterföljande åtgärd. I exemplet här intill hade
beståndet behövts förstagallras under 2020,
vilket alltså innebär att det är mycket viktigt att
snarast utföra åtgärden. Exemplet visar också
att planläggaren bedömt att det finns behov
av en andra gallring av beståndet i perioden.
DAGS FÖR ANDRA GALLRING
Den andra bilden här till höger visar att det
är hög tid för en andra gallring av beståndet.
Det illustreras i appen genom att trädet är
placerat till höger i det gråa fältet som
markerar gallringsperioden.

DAGS FÖR FÖRSTA GALLRING

DAGS FÖR ANDRA GALLRING
”FÖR SENT” FÖR GALLRING

”FÖR SENT” FÖR GALLRING
När träden har vuxit och blivit högre än 20 meter
är det generellt ”för sent” för g
 allring. Det är
tyvärr inte ovanligt att man kommer igång med
första gallringen sent och att det därmed blir
svårt att hinna göra andra gallringen vid lämplig
höjd. Detta betyder inte att man aldrig kan gallra
vid en höjd över 20 meter, men man får noga
överväga de risker som det innebär att gallra

ett bestånd sent. Framförallt ger trädhöjd
över 20 meter en ökad risk för stormfällning.
Beståndets läge i landskapet, trädslagssam
mansättning och skötselhistorik är faktorer
som man får ta i beaktande om man väljer
att gallra eller om man ska låta beståndet stå
orört tills dess det är dags för föryngrings
avverkning.

Att gallra i rätt tid är viktigt för skogsgårdens lönsamhet och för att minska riskerna
för skador. Men också för att utveckla naturvärdena på din fastighet. Med gallringen
kan du förstärka de värden i skogen som är betydelsefulla för dig. Ta hjälp av skogsbruksplanen och appen Min skogsgård för att se när det är dags att gallra din skog.
gallring är en skoglig åtgärd
som innebär att oönskade stammar
plockas bort så att de som står kvar
får chans att utvecklas till värdefulla
träd. Till skillnad från röjningen
plockar du nu ut virke som har ett
ekonomiskt värde för dig som skogsägare. Gallring på rätt sätt och i rätt
tid skapar en frisk, motståndskraftig
och värdefull skog där risken för
stormskador minskar.
Med gallringen följer en hel del
fördelar för dig som skogsägare. När
du gallrar bör du göra det utifrån
vad du har för målsättning med ditt
skogsbruk och med det specifika
beståndet. Du bör också tänka på
att gynna de trädslag som passar för
marken och växtplatsen.
ÖKAD EKONOMISK AVKASTNING

Tack vare gallringen fördelas tillväxten på färre antal stammar och
andelen sågbart virke ökar betydligt
snabbare. Det ger i sin tur högre
virkesvärde och lägre avverkningskostnad per kubikmeter. Tidiga
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gallringar gör träden mer stabila
och de står därmed emot framför
allt stormskador och snöbrott på ett
bättre sätt än om gallringen görs sent
eller inte alls.
En förutsättning för att kunna
gallra på ett bra sätt för skogens
utveckling är att du kan få avsättning
för ditt virke. Genom att Södra har
byggt upp en effektiv och framgångsrik massaindustri som har behov av
gallringsveden för att kunna tillverka
efterfrågad pappersmassa, så har du
som medlem möjlighet att gallra med
lönsamhet.
– Barrmassa tillverkad av gallringsved efterfrågas i hög utsträckning av producenter av tissue (mjukpapper) i Europa och det är tack vare
att den unga veden har tunnväggiga
fibrer som ger en pappersmassa
med relativt hög dragstyrka. Det är
självklart viktigt för Södra att kunna
producera och leverera denna produkt, speciellt nu under pandemin
när efterfrågan på tissue i världen
har varit mycket hög, säger Knut

Omholt, teknisk produktchef, Södra
Cell.
EKOLOGISKT RIK SKOGSMILJÖ

Gallringen syftar inte bara till att öka
den ekonomiska avsättningen av ditt
skogsinnehav. Med en genomtänkt
gallring kan du även bevara och
utveckla en ekologiskt rik skogsmiljö.
Precis som vid röjning kan du i samband med gallring skapa förutsättningar för bra naturvård. Genom
gallring kan du exempelvis gynna
olika lövträd som får utvecklas och stå
kvar för att bli grova och värdefulla
träd ur ett naturvårdsperspektiv.
En sådan naturvårdsåtgärd kan dels
vara en del i ditt produktionsbestånd
och dels ske i de bestånd som du
specifikt avsatt för naturvårdsända
mål. Läs om åtgärder i så kallade
NS-bestånd på sidorna 28-29.
Det finns olika sätt, eller program,
som kan användas för att utföra
en gallring. Hur gallringen utförs
anpassas efter beståndets förutsättningar. Södras gallringsprogram

går generellt ut på att du gallrar
beståndet två gånger och att dessa
gallringar utförs i rätt tid.
NÄR SKA DU GALLRA?

Gran- och tallskogen bör förstagallras
när beståndet är mellan 12-14 meter
högt, och andragallras när träden
är mellan 18-20 meter höga. Det är
inte så många år mellan dessa båda
gallringsåtgärder, omkring 7-10 år.
För att inte utföra gallringen för sent
är det alltså mycket viktigt att börja
med den första gallringen i tid.
Den första gallringen är viktig för
att skapa stabilitet mot vind och snö.
Bestånd som röjts i tid ger förutsättning att göra första gallringen vid
lämplig höjd och ger oftast också
en betydande nettointäkt. Andra
gallringen ger större nettointäkt
och ytterligare urval för att de bästa
träden ska kunna växa bra fram till
föryngringsavverkningen.

Med gallring
ger du kraft åt
din framtida skog
Skogens värde tryggas med en god skötsel.
Med vår gallringstjänst hjälper vi dig att skapa
en livskraftig och värdefull skog för framtiden.
Läs mer på:

sodra.com/gallring

text: carin bengtsson
foto: ola kjelbye

SÖDR AKONTAK T 1/ 2021 – 11

GRANBARKBORREN

GRANBARKBORREN

Räkna med
granbarkborre
skador även
under 2021
I redan drabbade områden får vi räkna med
betydande skador av granbarkborren även
under 2021, men enligt en rapport från S
 veriges
Lantbruksuniversitet, SLU, är det troligt att
skadorna blir mindre i år än under 2020.
Vädret blir en avgörande faktor.

Granbarkborreskador och skyddad skog

”Södra påverkar
både centralt och lokalt”
Södra arbetar både centralt och lokalt för att försöka lösa och skapa förståelse
för problem som uppstår i samband med granbarkborreangrepp i och omkring
skyddad skog. Det handlar bland annat om att uppmana till påtryckningar på
regeringen och om att stötta enskilda markägare i dialogen med myndigheterna.
i skogsskyddslagstiftningen
finns regler för hur mycket skadad
skog som du som skogsägare får
lämna kvar i skogen. I normala fall
är det tillåtet att lämna 5 kubikmeter
per hektar, men när områden är
klassade som bekämpningsområden,
till exempel vid omfattande granbarkborreangrepp, är gränsen
3 kubikmeter.
I biotopskydd och naturreservat, så
kallad skyddad skog, gäller inte skogsskyddslagstiftningen. Det är dock
inget som hindrar barkborren från
att angripa granar i dessa områden.
– Hanteringen av granbarkborre
skador i och omkring skyddad skog
är komplicerad. Förutom lagstiftning
är det bland annat reservatsföreskrifter och skötselplaner som styr
vilka åtgärder som får genomföras i
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respektive reservat, säger Carl Johan
Olsson, ansvarig för samhällskon
takter på Södra.
AKTIVA KONTAKTER

Carl Johan berättar att Södra arbetar
aktivt i kontakten med bland annat
Skogsstyrelsen och Länsstyrelserna
för att komma fram till bra lösningar
på hur angrepp i skyddade områden,
och som hotar både skyddad skog och
intilliggande områden, ska hanteras.
När det gäller nyckelbiotoper och
områden med naturvärden har Södra
arbetat med att stötta skogsägare,
såväl centralt som lokalt, för att åtgärder ska få göras i dessa områden.
– Som situationen ser ut just nu
måste vi vidta så många åtgärder vi
kan för att förhindra spridningen.
Åtgärder i denna typ av områden ska

föregås av ett samråd
med berörd myndighet. I dessa samråd har
Södra försökt stötta
och hjälpa medlemmar
för att de ska få utföra
åtgärder i syfte att
minska spridningen av
granbarkborre, säger
Carl Johan.
STOPPA BORRARNA

grupp inom projektet
jobbar med frågor som
rör just skyddad skog och
där är Carl Johan Olsson
Södras representant.
– Vi diskuterar tillsammans hur vi kan lösa de
problem som uppstår
med granbarkborreskador i och omkring skyddad skog, berättar han.
Carl Johan Olsson, ansvarig

Stoppa Borrarna, som för samhällskontakter på
FILM VISAR EXEMPEL
leds av Skogsstyrelsen, Södra.
För att visa vilken typ av
är ett samverkansåtgärder som går att göra
projekt mellan skogsbruket och
i naturreservat har arbetsgruppen
myndigheterna som på nationell nivå
inom Stoppa Borrarna tagit fram en
arbetar med att sprida kunskap om
film som belyser några olika typer
och skapa gemensamma lösningar
av bestånd och hur länsstyrelsen har
när det gäller hantering av granbark
agerat i dem.
borreangrepp. En särskild arbets– I vissa fall har skadad skog

i södr as omr åde drabbades drygt

avverkats och transporterats bort
från skogen, precis som i fallen med
icke skyddad skog. I andra fall har
skadade träd fällts och barkats för att
på så sätt förhindra granbarkborreangrepp. Filmen visar också exempel
på områden där man inte gör någon
åtgärd alls och varför det inte sker.
Syftet med filmen är att skapa bättre
förståelse för frågan, säger Carl
Johan Olsson.
Du hittar länk till filmen på Södras
webb under www.sodra.com/granbarkborre
LOKALT SAMARBETE

För att ytterligare sätta fokus på
frågan om granbarkborreskador i
och omkring skyddad skog samarbetar Södra lokalt med Länsstyrelsen.
Syftet är att informera sig om hur
länsstyrelserna kommer att agera i
drabbade områden och att påverka
Länsstyrelena att genomföra åt
gärder.
I Kalmar län arbetar Södra på försök med månadsvisa avstämningar
med Länsstyrelsen.
– Vi diskuterar läget, vilka åtgärder som Länsstyrelsen tänker ta
utifrån läget och eventuella föränd-

ringar som behöver genomföras. Det
har resulterat i ett beslut att ändra
föreskrifterna kring hanteringen av
granbarkborreskador i 25 av länets
naturreservat, berättar Carl Johan
Olsson.
ERSÄTTNINGSFRÅGAN
MÅSTE UTREDAS

Ett annat exempel där Länsstyrelsen
agerat på ett aktivt sätt i frågan är
Länsstyrelsen i Blekinges hemställan
till regeringen om att ersättningsfrågan för markägare som drabbats
av skador på sin skog på grund av
granbarkborreskador i intilliggande
reservat måste utredas.
– Det är ett bra initiativ och vi
tycker att det är mycket angeläget att
ersättningsfrågan utreds skyndsamt.
Vi har också från Södras håll varit
i kontakt med övriga Länsstyrelser
inom vårt område med uppmaningen
att de ska ställa sig bakom h
 emställan
för att på så sätt få extra tryck i frågan,
säger Carl Johan Olsson.
text: carin bengtsson
foto: anders jacobsson och
eijer andersson

1,4 miljoner m3fub granskog av
granbarkborreskador under 2020. De
allvarligaste skadorna var enligt den
skadeinventering som gjordes i vecka
44 koncentrerade till östra halvan
av Götaland, från Blekinge upp till
Sörmlandsgränsen samt området
mellan Vänern och Vättern.
Det som talar för att granbarkborrarnas angrepp kan minska under
2021 är att skadeinsektens så kallade
förökningsframgång minskade 2020
jämfört med 2019. Antalet granbarkborrar som kan svärma kommande
vår minskar därmed i antal. Det visar
en rapport från SLU.
Om sommarens väder blir normalt, det vill säga inte extremt varmt
och torrt, är det troligaste scenariot
minskade skador 2021 jämfört med
2020, menar Martin Schroeder, professor vid institutionen för ekologi på
SLU, som tagit fram rapporten.
– Samtidigt är det viktigt att
komma ihåg att vi fortfarande har
förhöjda populationer av granbarkborre i södra och mellersta Sverige
och att det därför kommer att bli
skador även i år. Det är därför viktigt
att fortsätta med bekämpnings
arbetet för att rädda virkesvärden,
säger han.
SÖK OCH PLOCK
OCH RISKKARTAN

Södra rekommenderar skogsägare
att även nu under senvintern inventera sina granskogar och avverka
skadad skog, den så kallade sök och
plock-metoden. Det är ännu inte för
sent att rädda virkesvärden, menar
Henrik Holmberg, skötsel- och entreprenörsutvecklare på Södra.

– Även om du redan har identifierat skador på din skog kan det vara
läge att ge sig ut igen eftersom skador
som uppstod under hösten kanske
inte syns förrän nu, säger han.
– Om du har områden i din skog
där risken för nya angrepp är stor
rekommenderar vi dig att fundera
på om även dessa ska avverkas, i
förebyggande syfte. I detta arbete
använder du med fördel vår riskkarta
som du hittar på webben.
SVÄRMAR IGEN I VÅR

Granbarkborrarna övervintrar
antingen under barken på angripna
träd eller i marken intill angreppen.
Där stannar de fram till våren när det
är dags att börja svärma. När detta
sker beror i huvudsak på vädret. När
det blir soligt och temperaturen överstiger 20 grader är det dags. Oftast
inträffar detta under andra halvan av
april, men det kan även dröja en bit in
i maj om våren kommer sent.
Precis som under de senaste åren
kommer Södra att genomföra övervakning av granbarkborresvärmningen och presentera resultatet på
webben.
text: carin bengtsson

MER INFORMATION om
sök och plock-metoden, hur
riskkartan fungerar, när gran
barkborren svärmar hos dig
och mycket mer som är bra
att veta om granbarkborren
hittar du på www.sodra.com/
granbarkborre
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VIRKESMARKNADEN

Fortsatt hög
efterfrågan
på timmer

Diamantmönster i granpanelen är en av de speciallösningar
som Södra har levererat till Ciselören.

Södras trädetaljer
i trästaden Eksjö
Södra deltar i återuppbyggnaden av Forssellska gården
som förstördes när Eksjö stadskärna brann 2015. Den nya
fastigheten ska efterlikna den minnesmärkta byggnaden
som totalförstördes och Södra har levererat en rad av
olika speciallösningar i trä till byggnaden.

Södras sågverk i Götaland fortsätter att producera på en
hög nivå och efterfrågan på timmer är stor. Det gäller för
såväl normaltimmer av gran och tall som för klentimmer
och kubb. Detta präglar virkesmarknaden och utbudet av
virke har under vintern följt med och ökat successivt.
r åvaruförsörjningen till indu
strierna har i inledningen av 2021
varit fortsatt stark, även om vintern
och dess väderförhållanden för med
sig en del utmaningar i att upprätthålla samma fart i flödena. Det tillsammans med förberedelserna inför
vårens inplanerade underhållsstopp
vid våra massabruk kräver omfattande planering och omfördelning av
volymer till industrin. Avsättningen
för vår massaved ser ljusare ut under
hösten 2021. Samtidigt fortsätter
Södra att prioritera upparbetning av
den skog som är skadad av granbarkborre, både av skogsskyddsskäl och
av vikten att tillvarata virkesvärdet
innan det försämras.
– Fokuseringen på avverkning
av skadad skog kommer att fortsätta
under en längre period under vintern

och vi skapar utrymme för att denna
massaved ska kunna avsättas till våra
bruk. Detta för att minimera riskerna
för kommande angrepp under 2021,
säger Sofia Petersson, virkeschef i
Södra.
HÖGTRYCK FÖR BIOBRÄNSLE

Högtryck råder just nu på efterfrågan av biobränsle. Den kyla som
inledningen av 2021 har bjudit på
möjliggör en bättre balans och en
stabilare efterfrågan på skogsbränsle
inom Södras område. Dock är utbudet av bränsleved fortsatt högt. Den
sortimentsvandring till bränsleved
som sker i de områden som har stora
granbarkborreskador, både i och
utanför Södras verksamhetsområde,
skapar utmaningar som kommer att
prägla en större del av kommande år.

I januari höjdes priserna på timmer.

Den pågående pandemin och
utrullningen av vaccin mot covid-19
skapar en fortsatt osäkerhet i virkes
marknaden. För industrin är det
viktigt att råvaruförsörjningen är så
flexibel som möjligt för att på bästa
sätt snabbt anpassa sig till rådande
marknads- och produktionsförhållanden.
– Viktigt i denna marknadssitua
tion är att vi i vår avverkning är

snabba och kan möta sågverkens
beställningar eller förändringar i
marknaden, säger Sofia Petersson.
Den 20 januari justerade Södra
virkespriserna och de aktuella prislistorna finner du på www.sodra.com
under Skog & medlem/Skogsbruk
och Sälja virke.
text: sofia petersson
foto: joel dittmer

sedan den tr agiska branden
som ödelade Forssellska gården
har arbete pågått med att ersätta
byggnaden. Målet var en modern
byggnad som samtidigt smälter in på
ett naturligt sätt i den gamla träbyggelsen. Lägenheterna var klara för
inflyttning under 2020.
– Det har varit ett mycket roligt
och utmanade projekt med flera
unika detaljer. Vi är stolta över att vi
har fått vara med och skapa denna
nya byggnad och bidra till en vacker
stadskärna, säger Håkan Lindvall
försäljare av fasader på Södra.

FÖLJANDE PRISJUSTERINGAR GÄLLER FRÅN OCH MED 20 JANUARI 2021:
• Grantimmer höjt med 30 kr/m³fub
• Talltimmer höjt med 30 kr/m³fub
• Klentimmer och kubb höjt med 25 kr/m³fub

Missa inte våra digitala sändningar

Ciselören, som är fastighetens
namn, är modern och har en spännande arkitektur. Många detaljer
från den ursprungliga byggnaden
har tagits tillvara och smakfullt
anpassats i den nya byggnaden. Loftgångar mot innergården är kanske
det tydligaste exemplet.
SPECIALLÖSNINGAR

Södra har levererat en rad av olika
speciallösningar i trä, till exempel
brandimpregnerad granpanel och
träräcken för innergården. I granpanelen har Södra utformat ett dia-

Förmån
för dig som
medlem i
Södra

mantmönster. Det var ett önskemål
från arkitekten för att efterlikna
den tidigare byggnadens fasad. Det
krävdes en hel del nytänkande och

35 000
kronor

detaljarbete på Södras snickeriverkstad i Torsås för att lösa uppgiften.
text: åsa wernersson
foto: johan lindqvist

Gör en bättre bilaffär – välj mellan 21 märken

Sparar varje bilköpare
i snitt med
LRF Samköps avtal.

Volvo 10 % rabatt på
samtliga modeller

Under 2021 kommer Södra att fortsätta att erbjuda
information i aktuella skogliga frågor och svara på
tittarfrågor direkt i livesändning.
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Gör en bättre bilaffär

text: carin bengtsson
foto: andreas lindholm
MER INFORMATION
om kommande digitala aktivi
teter hittar du på www.sodra.
com/skog. Vi tar gärna emot
önskemål och frågor till kom
mande sändningar på e-post till
studio@sodra.com.

Exempel
Toyota Hilux:
9 % rabatt,
7 000 kr bonus

Bonus på Can-Am
ATV och SSV

och skogsutredningen, deltog drygt
1 000 medlemmar. Nästa sändning
är den 8 april och den kommer att
handla om röjning, skogsbilvägar
samt beskattning och deklaration.

Utnyttja ditt medlemserbjudande – köp ny bil till ett bättre pris

I januari hölls en livesändning
om bland annat gallring.

KAN DU INTE DELTA? VI SPELAR IN! Har du inte möjlighet att vara med
just när vi sänder? Ingen fara. Vi spelar in studiosändningarna så att
du i lugn och ro kan ta del av dem när det passar dig. Du hittar länkar
till genomförda sändningar på Södras webb www.sodra.com/skog

Genom LRF Samköps avtal kan du som medlem i Södra göra en bättre bilaffär på 21 populära märken.
På de flesta bilavtal får du rabatt direkt vid köpet. Du behöver ange att du vill utnyttja LRF Samköps avtal.
På flera avtal utgår även en bonus i efterhand. Ansök om bonus senast 3 månader efter att bilen har
levererats genom att kontakta LRF medlemsservice, 010-184 40 00.

JUST NU !

Dubbel bonus på Audi, Cupra,
Seat, Skoda och Volkswagen
Gäller bilar som beställs mellan 1 januari – 30 april
2021, inklusive rikskampanjer. Vissa modeller har
även rabatt på upp till 8% direkt vid köpet.

Se samtliga rabatter och bonusar för alla bilmärken och modeller: lrfsamkop.se/sodra

Vi reserverar oss för eventuella fel.

på grund av spridningen av
covid-19 fick flera planerade arrange
mang och informationsmöten för
Södras medlemmar ställas in under
2020. Under hösten arrangerade
Södra därför två digitala skogskvällar i
ämnena marknad och skogsskötsel till
vilka alla medlemmar i Södra bjöds in.
Upplägget föll väl ut och när
smittspridningen nu fortsätter har
Södra valt att fortsätta erbjuda alla
medlemmar digitala livesändningar
i aktuella ämnen kopplade till skogsbruk och skogsägande.
På de två livesändningarna i
januari och februari om gallring,
FSC-standarden, marknadsläget

Bonusbelopp är inklusive moms.

Tillsammans gör vi bättre affärer för Sveriges gröna näringar

medlemsservice@lrf.se • 010-184 40 00
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200 sommarjobbare söks till Södra
Är du över 18 år och vill jobba
med något som bidrar till en
hållbar framtid? I år finns 200
jobb att söka hos Södra inför
sommaren 2021.

Så arbetar medlemmarnas
skogar för klimatet

10 miljoner ton koldioxidekviva
lenter*. Det är Södras positiva
nettoeffekt på klimatet under 2020.
Det positiva resultatet skapas både
i Södras medlemmars växande
skogar och genom att dess produkter ersätter alternativ med
högre klimatbelastning.
Under 2020 uppdaterade Södra genomgången av
verksamhetens klimateffekt. Från frö till kund.
Den huvudsakliga lärdomen är tydlig: Skogen gör
flera gånger större klimatnytta om den används i
stället för att enbart fungera som kolförråd.
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Det är sedan tidigare väl känt att växande träd
tar upp och lagrar stora mängder koldioxid. Det
har i sig en positiv effekt på klimatet. Faktum är
att nettolagringen i Södras och medlemmarnas
skogar var 2,4 miljoner ton koldioxidekvivalenter
under 2020.
SUBSTITUTIONSEFFEKTEN
– EN OSJUNGEN HJÄLTE

Skogens klimatnytta reduceras ofta endast till kolförrådet i skogen. Men det är långt ifrån den enda
positiva effekten. Det finns en sida som innebär
stora fördelar för klimatet, men som det pratas lite
om: Substitutionseffekten.
Enkelt uttryckt är detta när en skogsprodukt
används i stället för ett alternativ med högre
klimatbelastning. Som stål, cement, plast och fossil
energi. Nya siffror visar att den årliga substitutionseffekten fortsätter att öka. Under 2020 var
den 8,2 miljoner ton koldioxidekvivalenter.

sommarjobben finns på massabruk, sågverk
och i skogen. De utgår från Södras verksamhet i
södra Sverige och ligger på orter som e xempelvis
Värö, Mönsterås och Mörrum. Dessa orter är även de
som erbjuder flest platser med ungefär 50 sommar
jobb var. Jobben har börjat annonseras ut på Södras
hemsida och fler kommer läggas ut inom kort.
– Sommarjobbarna är en ovärderlig resurs för
oss på många sätt. Inte minst i år. Nya kompetenser och personligheter utvecklar hela verksamheten. Oavsett om man är intresserad av att arbeta
i skogen eller i vår högteknologiska industri, finns
många spännande jobb. Vi ser fram emot att välkomna alla när säsongen kommer, säger Christer
Thörn, HR-direktör i Södra.
JOBBMÖJLIGHETER ÖVER FLERA OMRÅDEN

Arbetsuppgifterna sträcker sig också över en rad
olika områden. Exempelvis finns platser för arbete
inom produktion, underhåll, logistik och utveckling. Men även för verksamhet inom miljö, skog
och energi.

– Sommarjobben är utmärkt tillfälle för oss
att hitta framtida medarbetare – och för framtida
medarbetare att lära känna oss. Den växande skogen och våra hållbara produkter har en nyckelroll
i bioekonomin. Nu vill vi hitta och utveckla fler
som jobbar för en hållbar framtid, säger Christer
Thörn.
Södra följer noga händelseutvecklingen kring
covid-19 och Folkhälsomyndighetens råd och

rekommendationer kopplade till pandemin. Mer
information om sommarjobben, sista ansökningsdag och kontaktpersoner finns att läsa på Södras
webb www.sodra.com/karriar/departments
under ”Sommarjobb på Södra 2021”.
text: södr a
foto: joel dittmer

STORA MILSTOLPEN: 10 MILJONER TON

Tillsammans med ökningen av kolförrådet i
skogen, men minus utsläppen i värdekedjan fram
till våra kunder (0,6 ton koldioxid), skapas Södras
positiva nettoeffekt på klimatet under 2020.
10 miljoner ton koldioxidekvivalenter.
Och vad betyder det? Som jämförelse motsvarar
det en femtedel av Sveriges rapporterade fossila utsläpp – fast som positiv nettoeffekt på klimatet. Det
visar vikten – och effekten – av ett aktivt skogsbruk i omställningen till ett hållbart samhälle och
för att vara en del av klimatomställningen. Skogen
gör flera gånger större klimatnytta då den används
istället för att enbart fungera som kolförråd.
text: casper danielsson
foto: per pixel petersson
illustr ationer: ny
*Koldioxidekvivalenter är en måttenhet för utsläpp av
växthusgaser. När utsläppen anges i koldioxidekvivalenter
är alla växthusgaser räknade som om de vore koldioxid.

Bäst i gallringsskog
Stora framgångar och stort intresse för nya Malwa i version 4.0.
Läs mera om teknik och gallring på vår hemsida, www.malwa.se.
Välkommen!
Malwa Forest AB Fältspatsvägen 1, 511 91 Skene | 0320-79 44 50 info@malwa.se | www.malwa.se

bäst på gallring
– både första och andra
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Under våren planeras för två längre underhållstopp
vid massabruken i Mönsterås (på bilden) och Värö.

Ytterligare
8,7 miljoner
kronor till
forskning

Ovanliga tider
för underhållstopp
i Södras massabruk
Under 2020 och 2021 kompliceras underhållsstoppen på Södras massabruk av
pandemin. Stopp har skjutits på, förkortats och själva stoppen genomförs coronasäkert med ett gediget regelverk. I vår planeras två långa stopp vid Mönsterås och
Värö. Det innebär ett planerat bortfall på 90 000 ton pappersmassa, vilket minskar
behovet av ved med 450 000 fastkubikmeter under våren.
underhållsstoppen vid Södras
massabruk är generellt en stor apparat
som planeras flera år i förväg, eftersom
bruk i Sverige och Finland har behov
av samma entreprenörer. Våren 2020
var stopp planerade både i Mönsterås
och Värö, men var svåra att genomföra
på ett coronasäkert sätt med så kort
förberedelse. Underhållsstoppen sköts
därför till i höstas och förkortades. Det
planerade stoppet i Mörrum i höstas
genomfördes dock som tänkt.

– På kort tid har det skett en snabb
återhämtning på massamarknaden,
driven av ett antal faktorer, till exempel påbörjad vaccination av covid-19.
Efterfrågan på massa globalt har
ökat med prishöjningar som följd. I
december gjordes en prishöjning på
pappersmassa från 860 till 910 dollar
och den 1 januari genomfördes ytterligare en höjning till 960 dollar, säger
Magnus Björkman.

LAGAR KRÄVER STOPP

Detta sker precis vid en tidpunkt
då pappersmassalager över hela
världen är låga, och efterfrågan på
pappersmassa ökar i takt med att
världsekonomin återhämtar sig.
– När vi nu gått in en ny kontrakts
period för året, så gör vi det med låga
lager och stopp i april att ta hänsyn
till. Läget är under kontroll, men vi
hade velat ha högre lagernivåer med
tanke på stoppen. Underhållsstoppen innebär ett produktionsbortfall
på 90 000 ton pappersmassa för
oss, säger Knut Omholt, marknads
analytiker på Södra Cell.
Massaaffären fungerar på så sätt
att hela säljvolymen för året normalt
är kontrakterad till kunder i Europa
och övriga världen. Kontrakten anger

Lagar och säkerhetsfrågor kräver att
underhållsstopp genomförs med ett
visst intervall. I vår är stoppen i Värö
och Mönsterås nödvändiga, det är till
exempel vissa delar i sodapannorna
som måste underhållas.
– Det innebär att vi nu är i den
ovanliga situationen att vi måste
planera för underhållsstopp i Värö
och Mönsterås under samma månad,
något vi aldrig skulle göra under
”normala” tider. Stoppen är nödvändiga för att följa lagen och säkerställa
en långsiktig säkerhet och optimering
av våra fabriker, säger Magnus Björkman, affärsområdeschef Södra Cell.
Stoppen sammanfaller också med
allt starkare marknad.
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EFTERFRÅGAN ÖKAR

Magnus Björkman, affärs
områdeschef Södra Cell.

Knut Omholt, marknads
analytiker på Södra Cell.

vilka volymer som måste levereras
till kund varje månad under alla
omständigheter och med tillhörande
max- och miniminivåer.
– Just nu är alla kontrakterade
volymer minskade till en miniminivå
enligt dessa avtal. Det gör att vi nu
bygger på lagren för att kunna leverera kontrakterade volymer under
underhållsstoppen i vår, säger Knut
Omholt.
På råvarusidan finns stoppen med
i planeringen och veden kommer att
lagras vid väg, terminal eller bruk,
tills stoppen är över.
– För avverkningen och produktionen i skogen så tas brukens underhållsstopp med i beräkningen av det

Sofia Petersson, virkes
chef på Södra Skog.

råvarubehov som respektive bruk
har på helår. För år 2021 så minskar
vårt massavedsbehov med cirka
450 000 m3fub kopplat till dessa
planerade underhållstopp. Detta är
något vi tidigt har med i planeringen
så att leveranserna per dag och vecka
ska påverkas så lite som möjligt. Vi
anpassar brukens vedgårdar, terminaler och lagret vid bilväg för att ha
en flexibilitet mellan brukens och
den skogliga verksamhetens behov,
säger Sofia Petersson, virkeschef på
Södra Skog.
text: åsa wernersson
foto: per pixel peterson,
martina wärenfeldt och södr a

”Möjligheter till högpresterande
korslimmat trä – Innovation för
ökad konkurrenskraft” är ett av
de projekt som beviljats medel
från S ödras forskningsstiftelse.

Södras forskningsstiftelse beslutade i mitten av
december att bidra med ytterligare 8,7 m
 iljoner
kronor till elva olika forskningsprojekt med
koppling till skogsbruk och skogsindustri. Den
största satsningen ska fokusera på möjligheterna
med korslimmat trä (KL-trä).

– fortsatta satsningar och
fokus på forskning är centralt för att
ta ytterligare steg i omställningen till
en bioekonomi. Med denna utdelning
har vi delat ut medel till totalt 200
projekt sedan stiftelsens start 1995
och möjliggjort många viktiga framsteg inom skogsbruket och skogsindustrin. En milstolpe vi är stolta över
och ser fram emot att bygga vidare
på, säger Göran Örlander, ordförande
i Södras forskningsstiftelse.
HÖGPRESTERANDE
KORSLIMMAT TRÄ

Det största projektet som beviljats
medel i den senaste utdelning går
under namnet ”Möjligheter till hög
presterande korslimmat trä – Inno
vation för ökad k
 onkurrenskraft”.
Det kommer drivas av Lunds univer
sitet under fyra år och syftar till att
utveckla modeller för att kunna använda skogsråvaran mer effektivt inom
högpresterande byggelement i trä.
– Användningen av korslimmat trä
ökar och det finns stor potential i att
utveckla detta område. Genom effek-

tivare materialnyttjande och bättre
prestanda kan värdet för skogsråvaran
ökas och därmed dess konkurrenskraft inom byggområdet. Det är
viktigt att fortsätta med långsiktiga
satsningar för kunskapsuppbyggande
inom träkonstruktionsområdet så att
dess fulla potential kan nyttjas inom
hållbart industriellt byggande, säger
Catrin Gustavsson, chef för Innovation & Nya Affärer på Södra.
SKOGSSKÖTSEL
I ETT FÖRÄNDRAT KLIMAT

Även fyra projekt som berör skogens
skötsel beviljades medel, bland dessa
finns ett projekt som berör anpassning av skogsskötseln för att möta
klimatförändringarna. Projektet ska
studera hur detta på bästa sätt kan
genomföras för enskilda skogsägare i
praktiken.
– Det är viktigt att vi får fram
kunskap om hur skogsägarna kan anpassa sin skötsel och minska riskerna
för till exempel torka och insektsskador med tanke på att klimatet
förändras. Eftersom skogarna i huvudsak ägs av enskilda skogsägare i
södra Sverige är detta projekt mycket
angeläget, säger Göran Örlander.
Läs mer om Södras forskningsstiftelse och vilka projekt som beviljats
bidrag på sodra.com Södras forskningsstiftelse.
text: södr a
foto: joel dittmer
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”Industrin är en
grundförutsättning
för god avkastning”
Hans Berggren tror på den ekonomiska föreningen och tillbringar gärna sin fritid med bössa
eller fiskespö i hand. Sedan 2015 ingår han i Södras styrelse.

SÖDRAS STYRELSEMEDLEMMAR: I serien om Södras styrelsemedlemmar möter du denna
gång Hans Berggren, uppväxt på gården Gungvala utanför Karlshamn.

södr as styrelseledamot Hans Berggren är
en beundrare av vad han kallar det dagliga gnetet.
Han framhåller att strategier och visioner naturligtvis är viktiga, men menar att resultatet till stor
del byggs av effektiviteten på anläggningarna och
att laget Södra levererar.
– Jag brinner mest för hur vi utvecklar oss och
ser till att bli ännu vassare, säger han. Det är som
ett hantverk det där, hur anläggningarna blir så
effektiva som möjligt, så att verksamheten leve
rerar på topp.
SKOG TILLSAMMANS MED BRÖDERNA

Södras styrelseledamot Hans Berggren
äger skog i Blekinge tillsammans med
sina två bröder.

Hans föddes på gården Gungvala utanför Karlshamn, där han tillsammans med två bröder är
femte generationen.
– Den av oss tre som flyttade längst bort från
gården flyttade en kilometer, skrattar Hans.
Min yngre bror sköter gården medan jag och
min andre bror har pendlat åt olika håll för våra
arbeten. Idag har gården lite över 200 mjölkkor
och så odlar vi stärkelsepotatis. Skogen sköter vi
tillsammans alla tre.
Ett tag fanns det även ålodling på gården, med
försäljning av 30-40 ton ål om året.
– Det var ål vi köpte från västkusten, exemplar
som var tillräckligt stora för att fånga men för små
för att äta. Det var en bra del av vår verksamhet
under år när jordbruket gick sämre, men när ålen
blev rödlistad slutade vi och byggde ut mjölkverksamheten istället.
Hans har arbetat i Kristianstadsområdet under
i stort sett hela sitt yrkesliv. Han är agronom från
början, läste på Ulltuna med inriktning mot husdjur.
– Men det har jag aldrig jobbat med, säger han.
Efter utbildningen började jag som vallrådgivare
på Hushållningssällskapet och arbetade under ett
antal år med växtodling, potatis, skog och olika
utvecklings- och industriprojekt. Bland annat var
jag med och startade ett projekt för att tillverka
papper av jordbruksgrödor. Vi konstaterade att
det gick alldeles utmärkt, men att det var svårt att
sluta systemen och få till en vettig återvinning på
grund av den höga askhalten.
TVÅ EKONOMISKA FÖRENINGAR

Från Hushållningssällskapet rekryterades Hans
1995 som planeringschef till den ekonomiska före
ningen Sveriges Stärkelseproducenter. Efter att
ha varit chef för det bolag som gjorde livsmedels-
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stärkelse hade han en sejour inom försäljning och
som vd för koncernens smakbolag Culinar. 2010
blev han koncernchef och vd för föreningen samt
bolagen Culinar och Kockens.
– Sveriges Stärkelseproducenter är en intressant förening med 500 medlemmar och en omsättning på ungefär två miljarder kronor, säger Hans.
Hälften av omsättningen är kopplad till konsistens
genom förädling av stärkelsepotatis för livsmedelsindustrin och pappersindustrin. Den andra hälften
handlar om smak, där vi genom Culinar och
Kockens utvecklar produkter för livsmedelsindustrin och handeln i Norden. Vi har bolag i ett antal
utomnordiska länder också och verksamheten går
bra. Vi gjorde ett rekordresultat senast och kunde
för första gången betala våra odlare en krona per
kilo för potatisen. För tio år sedan betalade vi
knappt 60 öre, så det har varit en fin utveckling.
När Södras valberedning kontaktade Hans
angående ett eventuellt styrelseuppdrag tyckte
han spontant att det lät väldigt intressant. Både för
att såväl han själv som hans föräldrar haft goda
erfarenheter av Södra och för att han tycker om
den ekonomiska föreningen som företagsform.
– Jag tycker ibland att den ekonomiska
föreningen är underskattad som företagsform,
säger Hans. Med den lagstiftning som finns är
den minst lika stark som ett aktiebolag. Man kan
fokusera på ett mål som passar ägarna, som i detta
fall också är producenter.
Hans blev invald i Södras styrelse 2015.
– Södra är ett jättespännande bolag som är
väldigt betydelsefullt för skogsägarna i Götaland.
Längre norrut i landet ser vi att intresset och möjligheterna för att betala för skogsråvaran är mindre,
men tack vare Södras industriella verksamhet kan
vi förädla råvaran och ge våra medlemmar bättre
förutsättningar.
SÅGAT MEST GLÄDJANDE

Precis som Södra har Sveriges Stärkelseproducenter investerat hårt de senaste tio åren, både i
en modernisering av fabrikerna och i en ökning av
förädlingsförmåga och produktsortiment.
– Även om Södra är flera snäpp större så finns
det paralleller mellan föreningarna, säger Hans.
Båda jobbar hårt med effektivitet och att hela tiden
trimma verksamheten. Jag tror att man måste
tillhöra de allra bästa när det gäller effektivitet,
annars kommer man på sikt att få problem. Det

gäller att hela tiden utveckla sig och investera för
framtiden, men det måste ske på ett hållbart och
intelligent sätt.
När Hans kom till Sveriges Stärkelseproducenter 2010 var det i princip bara stärkelse som
plockades ut ur potatisen, plus lite potatisfiber.
Nu tar man även ut protein och tittar på att öka
det uttaget, med sikte på livsmedelssektorn där
växtbaserat protein blir allt hetare.
– Det är väldigt spännande, för när vi har
plockat ut stärkelsen ur potatisen och det finns
mer att använda så är ju den råvaran i princip
gratis. På liknande sätt tar Södra hand om och
förädlar olika restprodukter.
När Hans värderar det som hänt inom Södra
under den period som han suttit i styrelsen, tycker
han att utvecklingen på den sågade sidan är mest
glädjande.
– Även om vi har byggt konkurrenskraftiga industrier på massasidan och utvecklat dessa på ett
bra sätt, så är det från timmerdelen som de stora
intäkterna kommer ur ett rent skogsägarperspektiv.
Det är väldigt väsentligt att den delen av vår
verksamhet är stark och att den också fortsätter
utvecklas. De strukturgrepp vi tog för några år
sedan, när vi stängde ett antal sågverk och satsade
hårdare på andra, var riktiga och har höjt effektiviteten. Konkurrensmässigt har vi förbättrat oss
och utvecklingen med korslimmat trä, som ytterligare lyfter förädlingsgraden, är jätteintressant. Så
även om massan naturligtvis är viktig krävs det en
balans och att vi utvecklar båda verksamheterna.
RATIONELLT SKOGSBRUK

Hans ägnar så mycket tid han kan hemma i den
egna skogen i Blekinge, men även om han är uppvuxen med skogen så jobbar han inte i den själv.
– Jag har aldrig gjort det, men tänker mig att
jag ska kunna göra små insatser med röjsågen när
jag har gått i pension och har mer tid. Till dess tror
jag att jag gör större nytta på andra håll.
Cirka 740 hektar produktiv skogsmark hör till
gården och tillsammans med sina bröder och en
inspektor från Södra är Hans med och planerar
skötseln.
– Vi har förvaltningsavtal med Södra som vi är
väldigt nöjda med. Skogen är certifierad och vi har
som målsättning att hugga när skogen är mogen. Vi
bedriver ett rationellt skogsbruk med produktionsskog, där vi förstås också gör frivilliga avsättningar.
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Ganska nyligen bildades två naturreservat
i samarbete med Länsstyrelsen. Gården ligger
längs Mörrumsån och det finns intresse av att
skydda åns dalgång, med många kulturhistoriska
lämningar, stor artrikedom och vandringsleder.
– Den skog vi avsätter är sådan som är rimlig
att ligga som reservat, säger Hans. Sedan kan man
fundera på det samhällsekonomiska värdet av att
bilda sådana reservat, för vi skulle aldrig avverka
den skogen ändå. Det är en miljö som är vacker
och skyddsvärd, med skog som dessutom är svår
att avverka i de branta sluttningarna vid ån.
Det är en grandominerad skog som bröderna
Berggren har, även om det också finns en del ek och
bok. Där det passar försöker de öka inslaget av tall.
– Vi ser inte riktigt det betestryck från älg som
finns längre upp i Götaland. Tallplantorna måste
fortfarande skyddas, men vi får även upp tall i
våra andra planteringar. Vi gynnas också av att
det varken finns kron- eller dovhjort i området.
Vildsvin ger däremot våldsamma problem, framför allt i jordbruket och på betesmarkerna, men de
har också varit inne i 15-åriga planteringar och i
princip vält omkull träden med sitt bökande.
KRÄVS STÄNDIG UTVECKLING

Hur framtidens Södra kommer att se ut är naturligtvis svårt och kanske till och med omöjligt att sia
om, beroende på hur långt man försöker att blicka.
– Det mest spännande med framtiden är att
det finns så mycket som vi inte har gjort än, säger
Hans. Men jag tror att det som är våra huvudben
idag, massa och sågade trävaror, är verksamheter
som kommer att finnas under lång tid. Skogsråvarorna är väsentliga för så mycket med den klimatomställning som måste ske. Det är svårt att tro att
energi inte ska bli viktigare utifrån det fokus som
idag riktas på klimat och hållbarhet. Vad vi gjort
med biometanolen är riktigt bra och ett exempel
på hur vi kan använda de värden som finns i råvaran. Sedan tycker jag att våra andra satsningar
på flytande bränsle, där vi använder lågvärdiga
råvaror för att göra högvärdiga, är intressanta.

Talloljan är spännande, förstås, och den tar vi redan ut. Lignin är en råvara med möjligheter, som
kan innebära att vi kan bygga ut våra industrier
utan att överbelasta sodapannorna.
Hans understryker att det kommer att krävas
en ständig utveckling för att hänga med inom
alla områden. Det innebär fortsatta satsningar på
forskning, utveckling och innovation.
– Jag tycker att Södra har tagit stora kliv här.
Biometanolen är återigen ett exempel. OnceMore,
som är namnet på processen för storskalig
återvinning av textilavfall, samt byggelementen i
korslimmat trä är ett par andra. Allt för ofta tycker
jag annars att forskningsverksamhet kan vara en
egen liten värld som inte genererar några praktiska produkter. Men jag tycker att de satsningar
Södra gör och har gjort har varit praktiskt inriktade. Det är glädjande när våra idéer och möjligheter löper hela vägen fram till färdiga projekt och
produkter.
Att den ekonomiska föreningen har en framtid
tvivlar han inte på.
– Men den får inte blandas ihop med den
ideella föreningen, något som händer ibland. Den
ekonomiska föreningen har samma krav på sig att
tjäna pengar som ett aktiebolag, det är bara det att
företagsformen passar väldigt väl när ett antal leverantörer går samman för att få bättre lönsamhet.
Det som är en stor tillgång i Södra, men som saknas
i många andra ekonomiska föreningar, är den industriella plattformen och de resurser vi har lagt på
att bygga den. Industrin är en grundförutsättning
för god avkastning, så den ska vi vara rädda om.
BRA UTGÅNGSLÄGE

Under den tid som Hans suttit i Södras styrelse
har förutsättningarna för verksamheterna varit
mycket goda, det är han mån om att framhålla.
– Många visare har pekat åt rätt håll de senaste
åren, men vi måste vara ödmjuka och beredda på
att framtiden mycket väl kan ge oss en period som
är jobbigare. Att man kan bygga nya industrier och
i princip betala av dem på några år är fullständigt

unikt, men Södra har stora möjligheter att fortsätta vara starka och tjäna mycket pengar. Vi har
ett bra utgångsläge, men behöver också fundera på
möjliga scenarier och hur vi ska agera i ett eventuellt nytt normalläge.
Näringspolitik pekar Hans ut som ett viktigt
område för att påverka framtidens förutsättningar.
– Själv är jag ingen politiker utan mer som en
elefant i en porslinsaffär, säger han med ett leende.
Jag engagerar mig ändå när jag kan och tycker att
Lena Ek och det team som jobbar med näringspolitik inom Södra gör ett jätteviktigt jobb. Politiska
beslut bestämmer så många spelregler för oss att
vi hela tiden behöver vara med och påverka.
Privat är Hans mycket intresserad av friluftsliv.
Han och hustrun Birgitta har två utflugna söner
och i hemmet finns fem jakthundar som behöver
stimulans och motion.
– Tre av hundarna är numera pensionärer, men
två jagar jag med. Rasen heter petit basset griffon
vendéen, en drivande hund som också är väldigt
trevlig som sällskap.
Jakt är ett fritidsintresse som Hans delar med
en av sina bröder. De försöker tillbringa så mycket
tid de kan i skogen och ägnar sig framför allt åt
drevjakt på rådjur.
– Vildsvinsjakten är mer ett nödvändigt ont
som vi måste hålla på med. Där är min bror mer
engagerad. Annars tycker jag det är väldigt skönt
att bara vara ute i naturen. En fördel med att
plocka svamp och röra på sig i skogen är att man
får bra koll på vilka åtgärder som behöver göras.
Fiske är ett annat stort intresse.
– Framför allt blir det flugfiske här hemma i
Mörrumsån, men jag tycker också att havsfiske är
spännande. Jag brukar åka med ett gäng kompisar
till Lofoten vartannat år och fiska torsk, hälleflundra, sej och en del annat. Det är otroligt roligt.
Numera har jag även två barnbarn, så jag ser fram
emot att få sitta och meta med dem när sommaren
kommer.
text: stefan hedner
foto: eijer andersson

"Skogsråvarorna
är väsentliga för
så mycket."
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Södras skogsekonomiska rådgivning
Södras skogsekonomer arbetar för att ge
service till Södras medlemmar inom tre
huvudområden: Ägarskifte, Fastighets
värdering och Kassaflödesanalys.
• I tjänsten ÄGARSKIFTE ingår genomför
ande av alla delar i ett generationsskifte.
Det kan även handla om rådgivning och
överlåtelsehandlingar för köp/försäljning
av fastighet, skatterådgivning, etcetera.
I erbjudandet till Södras medlemmar finns
möjlighet till ett kostnadsfritt startsamtal
inför ett generationsskifte.
• FASTIGHETSVÄRDERING omfattar värde
ring av fastighetens alla delar: skog, jord
bruksmark, byggnader, med mera.

När är det dags att planera
för skogsgårdens ägarskifte?
Vem ska ta över gården när jag
inte orkar längre? Finns det
någon i nästa generation som
kan vara intresserad? Kanske
har du börjat fundera på om
eller när det är dags att lämna
över skogsgården. Ett ägarskifte
kan vara förenat med mycket
känslor och det kan vara svårt
att börja prata om hur man vill
ha det. När du känner att det är
dags kan Södras skogsekonomer
vägleda dig.

vem ska ta över gården? Blir det någon
inom familjen och behöver någon annan i familjen
i så fall kompenseras? Hur ska det i så fall gå till?
Får jag pengar över så att det räcker till ett gott liv?
Hur påverkas skatten?
Ett ägarskifte är ett stort beslut som innehåller
både känslomässiga och ekonomiska frågor och
inför skiftet finns det en hel del att tänka på. Har
du planer på att om några år lämna över skogen till
en ny generation skogsägare kan det därför vara
en god idé att börja planera redan nu. Här ger vi
dig några goda råd att tänka på inför ditt generationsskifte.
TA HJÄLP

Att genomföra ett ägarskifte är komplicerat och
många faktorer spelar in. Ta hjälp av en expert
för att reda ut alla frågor. Det är stora värden det
handlar om och om man gör fel kan det bli dyrt.
BÖRJA I TID

Att prata med barn och barnbarn om ett genera
tionsskifte kan kännas svårt. Det blir som en
bekräftelse på det ofrånkomliga att vi en dag ska
lämna jordelivet. Men försök att inte se på samtalet
på det sättet. Börja istället diskutera frågan mer ur
ett allmänt perspektiv, utan givna slutsatser. Det
viktiga är att ni gör det i god tid innan skogen ska
överlåtas, så att ni hinner gå igenom alla detaljer i
lugn och ro samt genomföra den skogsskötsel som
kan vara klokt att åtgärda innan ägarskiftet.
NÄR ÄR RÄTT TID?

Varje fastighet och familj är unik. Därför går det
inte att säga någon viss tid när generationsskiftet
ska ske. Det handlar mer om att både den som
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• KASSAFLÖDESANALYS är en k
 alkylmodell
avsedd för större investeringar, det löpande
skogsbruket och för övertagaren i ett
ägarskifte. Underlag är skogsbruksplan
och deklarationsuppgifter. Resultatet ger
en tioårig planering som tar hänsyn till
avverkningsnivåer, räntor, skatteeffekter,
etcetera.
Möjlighet finns även till trepartssamtal med
skogsägare, inspektor och skogsekonom vid
till exempel större avverkningar eller fastig
hetsaffärer.
MER INFORMATION om våra skogs
ekonomiska tjänster hittar du på webben
under www.sodra.com/skog.

lämnar över och den som ska ta emot är redo.
Inför överlåtelsen kan både utbildning och mental
förberedelse krävas.
LÅT ALLA VARA DELAKTIGA

Inte bara överlåtare och övertagare berörs av
ett generationsskifte. Eventuella syskon till övertagaren och familjer påverkas också. Låt alla vara
med och säga sitt. Vad ska ni ha för mål med er
skog i framtiden? Ju tydligare ni är, desto mindre
risk för osämja i efterhand. Men glöm inte bort att
det är du som ägare som i slutändan bestämmer.
Det är ditt livsverk och du ska välja den eller dem
som du känner är mest lämpade för att ta över din
skog.
SE ÖVER DIN EGEN SITUATION

Innan skogen överlåts bör du fundera kring din
egen framtida situation. Hur mycket pengar
kommer du att behöva när du inte har skogen att
luta dig mot? Sådant kapital kan du till exempel få
genom avverkning innan ägarskiftet eller genom
ersättning från övertagaren. Och om du är bosatt
på fastigheten, hur är tanken efter ö
 verlåtelsen?
Ska du bo kvar, hyra, köpa eller bygga nytt?
SÖDRAS ERBJUDANDE

Södra erbjuder dig de tjänster du behöver för ett
komplett generationsskifte och stöttar dig i såväl
skogliga som ekonomiska och juridiska frågor.
Våra ekonomiska rådgivare jobbar tillsammans
med din skogsinspektor och utgår från din skogs
gårds förutsättningar. Det innebär att vi kan
hjälpa dig genom hela processen – steg för steg.
text: carin bengtsson
foto: joel dittmer
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Snart är hälften
av skogsbilvägarna
klassade

Tänk på det
här när du
ska åtgärda
din väg
Har din skogsbilväg blivit
nedklassad av något skäl
som du nu planerar att
rätta till? Då finns det ett
par saker som kan vara bra
att tänka på.
GÖR EN TYDLIG BESTÄLLNING

Under perioden 2019 till 2023 pågår ett omfattande arbete med att
inventera och klassa alla skogsbilvägar i Götaland. Inventeringen
som sköts av Biometria löper på enligt plan och när årsskiftet passerades hade 40 procent av alla skogsbilvägar klassats.
syftet med skogsbilväginventeringen är att
ge både dig som skogsägare och skogsbruket som helhet
tillgång till bättre väginformation.
En stor del av skogsbilvägarna har helt saknat
information om till exempel framkomlighets- och
tillgänglighetsklass. I de fall som denna information
har funnits så har den oftast varit inaktuell, då den inte
uppdaterats sedan den förra informationsinsamlingen
genomfördes under 1990-talet.
– Tillgång till uppdaterad information ger dig som
skogsägare ett bättre underlag för att fatta medvetna
beslut kopplade till dina skogsbilvägar. Södra b
 ehöver
korrekt väginformation för att kunna planera och styra
avverkning och transport på ett effektivt sätt. En mer
variationsrik fordonsflotta kommer dessutom att framåt
ställa allt högre krav på rätt information om skogsbilvägarna, säger Joel Persson, transportutvecklare på Södra.
Inventeringen av skogsbilvägarna kan du följa via

Biometrias karttjänst som du hittar länk till på Södras
webb www.sodra.com/skogsbilvagar Där ser du vilka
områden inventeringen sker i just nu och vilka vägar
som redan har blivit klassade.
INFORMATION I APPEN MIN SKOGSGÅRD

Har du fått dina vägar inventerade och klassade hittar
du enklast resultatet i Södras app Min skogsgård. Här
ser du vad vägens olika delar har för tillgänglighet och
framkomlighet. Du kan enkelt läsa ut vilken vägstandard
en viss sträcka har och du kan också identifiera vilka
eventuella åtgärder du behöver göra för att höja vägens
standard.
Appen Min skogsgård laddar du ner från App store
eller Google play. För att kunna logga in i appen behöver
du vara medlem i Södra.
text: carin bengtsson
foto: anders andersson

Vill du veta mer?

Ändrat avdrag för omlastning

På Södras webb www.sodra.com/skogsbilvagar
hittar du mer information om båda skogsbilvägar
och inventeringen. Här finns också länk till sju
utbildningsfilmer om hur just du kan få ut mer
av dina skogsbilvägar. De ger bland annat svar
på vad en skogsbilväg är, hur klassningen går till
och hur du själv kan mäta din väg.

Från och med den 1 januari 2021 har Södra höjt
avdraget för de omlastningar som genomförs
på skogsbilvägar som inte är framkomliga med
släp till 25 kr/m3fub. Läs mer om ändringen på
www.sodra.com/skogsbilvagar

Om du har bestämt dig för att rusta
upp din väg behöver du förmodligen
ta en entreprenör till hjälp. Det är
viktigt att anlita en entreprenör som
har koll på det branschgemensamma
regelverket för skogsbilvägar så att
du kan vara säker på att åtgärden bli
korrekt utförd.
Det finns ännu ingen entreprenörscertifiering för detta, så ett bra
råd är att du är så tydlig som möjligt
i din beställning. I stället för att be
entreprenören ”fixa till vägen” ska
du beställa exempelvis ”en väg med
framkomlighetsklass 1 och tillgänglighetsklass B”. På det sättet blir det
tydligare för alla vad resultatet ska
vara och du kan då även enklare
jämföra olika entreprenörers offerter.
PASSA PÅ ATT
NYTTJA MASKINERNA

Hyvla
eller sladda
din väg i vår
Kontinuerligt underhåll av skogsbilvägarna
är många gånger en lönsam investering i din
skogsfastighet. Efter vintern och eventuell
tjällossning är det nu under våren lämpligt att
hyvla eller sladda din skogsbilväg.
ibland kan besvär ande växtlighet komma upp i mitten av vägen.
Detta är oftast ett tecken på att hyvlingen av vägen är eftersatt. Att hyvla
eller sladda vägen regelbundet är en
god investering.
HYVLING

En grusväg bör hyvlas regelbundet,
hur ofta beror på hur mycket vägen
används. Exempelvis bör en väg som
trafikeras kontinuerligt hela året
hyvlas 2 gånger per år, medan en
skogsbilväg som bara används vid
enstaka avverkningar kan klara sig
med en hyvling vart annat till vart
tredje år.
Hyvling görs av en väghyvel som
skrapar upp det översta vägmaterialet,
blandar runt det och fördelar ut det
jämnt över vägbanan igen. På det här
sättet binds vägmaterialet ihop och
får en bättre och starkare sammansättning.
Med hyvlingen ser du också till
att hålla rätt lutning på vägen. Den är
avgörande för att vattnet ska kunna
rinna av vägkroppen i stället för att

När du planerar att utföra en åtgärd
på din skogsbilväg, fundera gärna en
extra gång på vad du mer kan behöva
göra för att hålla din väg i gott skick.
Passa på att förebygga framtida
slitage när du ändå har maskinerna
på plats för att åtgärda exempelvis
en för smal kurva eller en för liten
vändplats.
En relativt vanlig brist på en
skogsbilväg är att det efter regnväder
samlas vatten i uppkomna hjulspår.
Att se till att vägen har en bra avrinning och dränering sparar både problem och pengar. Mer information
om detta hittar du på Södras webb
www.sodra.com/skogsbilvagar
text: carin bengtsson
Joel Persson, transportutvecklare på Södra.
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stanna på vägen och tränga ner i den
med försämrad bärighet som följd.
Lämpligt tvärfall och skevning på en
skogsbilväg (så kallad bombering) är
3-5 procent.
När det finns vegetation i mitten
av en skogsbilväg ser man även ofta
vegetation i dess kanter. Vegetationen
gör att vattnet samlas i vägspåren
och tränger ner i vägkroppen istället
för att rinna bort från vägkroppen
ner i diket.
– Om du regelbundet hyvlar din
väg får du inte detta problem eftersom
hyvlingen tar bort denna vegetation.
Om hyvlingen är eftersatt finns det
mycket vegetation på och bredvid
vägen och därmed också mycket finjordsmaterial. Detta bör tas bort innan
du hyvlar eller grusar din väg eftersom det binder vatten och försämrar
vägens bärighet, säger Joel Persson,
transportutvecklare på Södra.

En grusväg som hyvlas kontinuerligt hålls fri från vattensamlingar och vegetation.
Det ökar vägens bärighet och minskar på slitaget.

SLADDNING

Ett ganska vanligt alternativ till
hyvling är sladdning. Det finns många
varianter av vägsladdar. Ofta bearbetar de endast ytan på vägen och
blandar därmed inte runt materialet
på samma sätt som en väghyvel.
Sladdning ger därmed inte samma
goda resultat som hyvling. Men
sladdning en gång per år är en bra
åtgärd för att hålla vägbanan jämn
och vegetationen borta från vägen.
– Tänk dock på att använda en
vägsladd som går att justera så att
vägbanans skevning och tvärfall
(bombering) bibehålls, råder Joel.
Resultatet av hyvling och sladdning av skogsbilvägen blir bäst om du
gör åtgärden på vår eller höst, vilket
gör att materialet i vägen binds ihop
bättre än om åtgärden görs en torr
sommardag.
text: carin bengtsson
foto: gustav sandstedt
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Kom ihåg att åtgärda
dina NS-bestånd
I södra Sverige har biologisk mångfald under årtusenden levt i samklang med människan.
Det är väldigt få områden som genom historien inte bär spår av mänsklig aktivitet. Hur kan du
som skogsägare hjälpa naturen att behålla denna mångfald av arter?
ändras för mycket och det inte finns
ett nytt område att flytta till försvinner arten lokalt. Blir livsmiljöerna för
få och utspridda och om den negativa
trenden fortsätter kan det innebära
att arten så småningom dör ut.
VAD GÄLLER VID
C ERTIFIERING?

arter som har sitt ursprung i
en savannartad lövskog där elefanter,
uroxar och vildhästar strövade runt
har levt kvar i människans lövängar
och hagmarker. När markanvändningen på många platser har eller
håller på att åter ändras växer många
områden igen, men naturvärdena
finns ofta kvar i form av hagmarksträd, hamlade träd eller aspdungar.
Men dessa områden behöver skötsel
för att bibehålla sina naturvärden.
En del arter kräver ljus och värme,
andra kräver fukt och skugga. Många
arter är knutna till ett specifikt
trädslag eller till och med en särskild
trädålder som ger den rätta strukturen på barken som just den arten behöver. Gemensamt för dem alla är att
de behöver en kontinuerlig tillgång
till sin specifika livsmiljö. Om miljön
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Du som är certifierad enligt PEFC
och/eller FSC® ska i skogsbruksplanen
avsätta minst 5 procent av din skogsmarksareal för naturvårdsändamål.
Ett enkelt sätt att lösa detta är att
ange målklassen Naturvård orört
(NO), vilket innebär att området
lämnas för fri utveckling. Detta kan
vara ett bra alternativ i till exempel
fuktiga barrnaturskogar, bergbranter,
tallmossar eller alkärr.
Många områden kräver emeller
tid skötsel för att bibehålla sina
naturvärden. Ofta rör det sig om
igenväxande hagmarker, lövängar
och äldre skogsbeten, med eller utan
betesdrift. Det kan också röra sig
om områden där trädslag med andra
värden vill växa in och allt eftersom
hota de trädslag som naturvärdena
är knutna till, till exempel en äldre
ekskog där inväxande gran eller bok
hotar de ljusälskande gamla ekarna.

NS-huggning av gran och björk i det som tidigare varit halvöppen ängsmark med hamlade träd. Vid åtgärden togs en del björk och all gran ut, inklusive groten av gran som inte
ska ligga och täcka blommorna på marken. Ädellöv, asp, blommande och bärande buskar samt en del björk sparades. Död ved skapades i form av högstubbar och liggande grova
toppar av löv. Några av björkarna skadades medvetet för att skynda på utvecklingen till naturvärdesträd, och några lindar hamlades.

områdets naturvärden ska det
också skapas mer död ved i form av
högstubbar och liggande träd. För
att öka på områdets naturvärden och
överbrygga eventuella åldersglapp i
trädskiktet skadas medvetet en del av
de yngre träden (veteranisering), som
då snabbare får naturvårdskvaliteter
så som håligheter eller döda delar.
Om lövträd avverkas är det viktigt
att lämna kvar en del grova toppar,
där sällsynta vedinsekter trivs. Om
du inte tycker att död ved är estetiskt
tilltalande, kan du välja att ha den på
en undanskymd plats i beståndet.
NS-HUGGNINGAR
ÄR OFTA LÖNSAMMA

Södra har tagit fram riktlinjerna Naturvårdsskötsel i NS-bestånd samt Naturhänsyn vid
hantering av grot och bränsleved, de finns att läsa på www.sodra.com/skog.

Dessa områden står i skogsbruks
planen som Naturvård skötsel (NS)
och behöver skötas för att bibehålla
sina naturvärden.
SKÖTSEL FÖR NATURENS SKULL

Det är viktigt att komma ihåg att
naturvårdande skötsel i NS-bestånd
inte bara är ett jämnt uttag av virke
som i en normal gallring. Det är en

åtgärd som ska gynna de naturvärden
som finns i området, beståndet är ju
avsatt för naturvårdsändamål. Många
gånger handlar det om att skapa en
halvöppen, ljus skog och gynna träd
såsom ek och annat ädellöv, asp, tall
och sälg. Hamlade träd och grovkvistiga hagmarksträd som vittnar om
markens historik huggs fram.
Av de trädslag som bidrar till

I många NS-huggningar blir uttaget
oftast i form av skuggtåliga trädslag
som gran och bok. Båda dessa har
bra värden som massaved och även
om avverkningskostnaden oftast blir
något högre på grund av ett lägre
uttag och mer att ta hänsyn till vid
utförandet, så ger åtgärderna ekonomisk vinst. I en del bestånd kan även
uttag av inväxande triviallöv, så som
björk, vara aktuellt. Ibland går det
även att hugga de trädslag som ska
gynnas i beståndet. Ett exempel är i
gamla ekhagar där man ofta kan ta
ut en del av de raka, kvistfria träden
medan grovkvistiga träd med chans
att utveckla vida kronor lämnas.
Detta ger också goda netton.

Något annat att tänka på är att
i dialog med din skogsinspektor
planera att utföra NS-åtgärder när
lämplig maskin är på plats och gör
andra åtgärder hos dig, för att slippa
kostnader för maskinflytt. Det finns
även möjlighet att söka ersättning
från Skogsstyrelsen eller Länsstyrelsen för att genomföra NS-åtgärder.
Stödet ska dock vara beviljat innan
åtgärden påbörjas.

STOPPA
GRANBARKBORREN!
Försäso

2 7 31
:-

SÖDRAS MÅL

Ett av södras viktigaste miljömål
är att utföra minst 3 000 hektar
naturvårdsskötsel årligen, en siffra
vi räknat fram utifrån hur stor andel
skog med målklass NS som finns i
våra medlemmars s kogsbruksplaner.
Under ett par år har vi tvingats
fokusera i stort sett helt på barkborrar och skadad skog och många
inplanerade naturvårdshuggningar
har då tyvärr fått vänta. Men nu är
det dags att ta nya tag. Kasta ett öga i
din skogsbruksplan och om du ändå
ska gallra eller föryngringsavverka
bestånd, eller utföra andra åtgärder,
glöm inte att passa på att ta med dina
NS-huggningar. Du kan hjälpa till att
bevara en hög biologisk mångfald!
text: anders ekstr and och
t herese lindström
foto: tomas r ahm
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Stoppa granbarkborren
INNAN den angriper träden!
Det enda sättet att giftfritt
bekämpa svärmande
barkborrar är att locka barkborrarna med feromon till:
• Fällor
• Fångstvirke
• etc
Beställ fällor och feromon i
god tid. Begränsad tillgång.
Beställ via vår hemsida eller
ring oss idag.

Plantskydd AB
Torsjö 444
264 53 Ljungbyhed

Tel. 070-712 85 00, 070-594 04 67
gyllebo.plantskydd@telia.com
www.gylleboplantskydd.com
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att utnyttja ståndortsanpassningen
optimalt, vilket exempelvis innebär
att prioritera löv framför barrplantor i fuktigare partier. Det har även
noterats plantering inom hänsynsytor, som kantzoner, under utvecklingsträd eller naturvärdesträd.
HÖGRE KVALITET VID
NATURVÅRDANDE SKÖTSEL

Däremot har Södra förbättrat sitt arbete med naturvårdande skötsel (NS)
i de frivilliga avsättningarna. Andelen
godkända skötselåtgärder ökade
från 72 procent (2019) till 78 procent
(2020). Noterbart är att andelen skötselåtgärder som fick högsta godkända
betyg mer än fördubblades, vilket
visar på en generellt bättre kvalitet.
Betyget dras däremot ned av att det
inte lämnas grova toppar och skapas
högstubbar i tillräcklig omfattning.
– Åtgärderna som utförs av maskinlagen håller hög nivå och visar
helt klart en högre nivå idag jämfört
med starten på uppföljningen i Grönt
bokslut. En viktig parameter som
behöver förbättras är skötselinstruktioner och målbildsbeskrivning i traktdirektivet. Målbilden är hur vi vill
att beståndet ska se ut om 50 år. Med
tydliga instruktioner skapar vi bättre
förutsättningar för entreprenören, vilket lägger grunden för att vi ska lyckas
nå målbilden och gynna naturvärdena, säger Mikael Forsberg-Melin.

Stipendier för
skogsdrömmar
Vi tror på att framtiden är gjord av trä. Nu söker vi dig
som delar vår filosofi och som vill förverkliga en idé eller en
dröm som har anknytning till skogsbruket, skogsindustrin
eller lantbrukskooperationen.
Södra delar årligen ut stipendier ur Gösta Edströms Hedersfond efter
Södras grundare Gösta Edström. Stipendiet delades ut för första gången
år 1974 och har sedan dess stöttat forskning, utvecklingsarbete eller
studier inom områden som har anknytning till skogsbruket, skogsindustrin eller lantbrukskooperationen.
Tidigare år har stipendiet delats ut till examensarbeten inom
träprodukter, utveckling av nya skogsmaskiner, studieresor för
att andra delar av världen arbetar med skogen som råvara.

Ansök nu!
Gå in på sodra.com, klicka på Om Södra och Stipendier och
ansök redan idag. Sista ansökningsdag är 31 mars 2021.

VIKTEN AV DÖD VED

Nyskapande av död ved
ett förbättringsområde
Södras hänsynsuppföljningar, det så kallade gröna bokslutet, visar försämrat resultat i vissa delar
jämfört med tidigare år. Vid slutavverkning och gallring har bland annat brister i tillskapande av död
ved i form av högstubbar och kvarlämnade av grova toppar gett ett försämrat betyg. Däremot hanteras
befintlig död ved på ett föredömligt sätt och det gröna bokslutet visar även på att Södras arbete med
naturvårdande skötsel har förbättrats.
varje år utför Södr a uppföljningar på den hänsyn som tas vid
slutavverkning, gallring och föryngring samt bedömning av hur den
naturvårdande skötseln har utförts,
så kallade Gröna bokslut. Under 2020
har totalt 391 trakter besökts, vilket
motsvarar en areal på 1 830 hektar.
– Med våra Gröna bokslut kan vi
följa effekterna av Södras miljöarbete
över tid och se positiva trender men
även identifiera förbättringsområden,
säger Mikael Forsberg-Melin, vikarierande skogsekolog och ansvarig
för sammanställningen.
Södra har som mål att minst 95

procent av slutavverkningarna ska
uppnå ett godkänt traktbetyg för tagen
miljöhänsyn. 2020 fick 79 procent av
slutavverkningarna godkänt vilket är
en försämring jämfört med tidigare år
då över 90 procent blev godkända.
Inom varje Grönt bokslut bedöms
ett flertal delfunktioner som man får
titta på för att identifiera orsakerna
till det lägre totala betyget.
– För slutavverkning så är bristerna främst kopplade till att vi inte
lämnar kvar tillräckligt med grova
toppar samt att vi inte skapar tillräckligt med högstubbar. Båda dessa
åtgärder syftar till att öka mängden

död ved i den brukade skogen, vilket
främjar den biologiska mångfalden.
Vi har också något sämre hänsyn till
kulturlämningar i år och brister när
det gäller att lämna kulturstubbar
för att markera ut forn- och kulturlämningar. Här har vi ett förbättringsarbete framför oss. Däremot är
vi fortsatt bra på att undvika skador
på hänsynskrävande biotoper, markoch vattenmiljöer, lämna kantzoner
vid våtmarker, sjöar och jordbruks
mark, samt lämna naturvärdesträd
och befintlig död ved, där vi generellt
ligger över 90 procent i godkända åtgärder, säger Mikael Forsberg-Melin.

KULTURSTUBBAR FÖREBYGGER
FRAMTIDA SKADOR

Kulturstubbar är 1,3 m höga kapade
stubbar som lämnas kvar för att
markera ut kultur- och fornlämningar. Det är en av de mest effektiva
åtgärderna för att undvika skador på
lämningarna vid framtida skogsskötselåtgärder. Med anledning av
det lägre resultatet för hänsyn till
kulturlämningar och utplacering av
kulturstubbar har Södra identifierat
det som ett prioriterat förbättringsområden under 2021.
– 2020 var första gången vi följde
upp tillskapande av kulturstubbar i det

Död ved i olika nedbrytningsstadier
är en förutsättning för många skogslevande arter. Därför är det viktigt
att både bevara den befintliga döda
veden i form av torrträd och lågor
och att skapa ny död ved genom att
exempelvis kapa högstubbar, skada
något stående träd i lämnade hänsynsytor som långsamt får dö eller
lämna några grövre toppar vid slut
avverkning och gallring. Hänsynsuppföljningen visar att
vi genomgående är bra
på att lämna befintlig
död ved, men att vi
däremot inte skapar ny
död ved i den omfattning som är önskvärt, i
synnerhet vid gallring.
– Under 2020 har det
varit ett starkt fokus på
att avverka granbarkMikael Forsberg-Melin,
Åsa Ström, kulturmiljö
borreskadad skog och
vikarierande skogsekolog
specialist.
en förklaring till att vi
Vid föryngring är resultaten för
lämnat färre högstubbar i år kan bero
markberedning fortsatt mycket goda
på att det kan kännas riskfyllt att
– 97 procent av besökta bestånd blev
lämna en högstubbe av gran, även om
godkända. Markberedningarna gevi inte har sett att högstubbar bidrar
nomfördes med mycket god hänsyn
till spridning. Det går däremot alltid
till mark och vatten samt torrträd
att barka av högstubbarna eller välja
och lågor då alla besökta områden
annat trädslag där det är möjligt för
blev godkända utifrån dessa delfunkdet är viktigt att vi verkar för mer
tioner. Däremot förekom markbereddöd ved i skogslandskapet, säger
ning under naturvärdesträd eller utMikael Forsberg-Melin.
vecklingsträd, vilket ska undvikas då
text: jessica nordin
det skadar trädets rötter, så här finns
foto: gustaf aulén och
ett förbättringsområde. Vid planteandreas lindholm
ring är en av de större utmaningarna
Gröna bokslutet. Den största orsaken
till det låga resultatet är att kulturstubbarna inte ställs på rätt plats i
förhållande till kulturlämningarna.
Det gör att de förlorar en del av sitt signalvärde. Under året planerar vi bland
annat att göra instruktionsfilmer riktade till våra entreprenörer som åtgärd
för att få ett bättre resultat, säger Åsa
Ström, kulturmiljöspecialist på Södra.
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med mycket bilder och information.
Bra att kunna ta fram både på skogsutflykten och hemma i soffan. En
vettig kikare bör man också ha.
– Kikare finns i alla tänkbara prisklasser, men jag tycker inte att man
ska välja de allra billigaste. En kikare
med bra ljusstyrka och skärpa över
hela bilden kostar 3-4 000 kronor.
Ta kontakt med en kamerabutik som
säljer kikare, så får du hjälp utifrån
de behov och den budget du har.

Den hälsosamma
skogen

SÖK I OLIKA MILJÖER

På Facebook går det också att lära sig
mer. ”Fåglar inpå knuten” heter en
grupp med över 100 000 medlemmar.
Natursidan.se är en sajt på internet
med mycket information om både
natur och fåglar.
– Sedan måste jag säga att de flesta
fågelskådare man träffar på är vänliga och hjälpsamma personer som
gärna svarar på frågor, säger Jonas.

Forskning visar att
vistelse i skog och
mark ger positiva
effekter på både den
psykiska och fysiska
hälsan. Det är viktig
kunskap när vi lever
i en tid då allt fler är
allt mer stillasittande
och samtidigt upplever
sig vara påverkade av
negativ stress. I den
här artikelserien vill vi
ge inspiration till olika
sätt att ta del av den
hälsosamma skogen.

2. Köp en fågelbok eller en
app till telefonen.
3. Skaffa en bra kikare.
4. Fråga när du inte vet.
5. Klä dig i skalkläder och
glöm inte fikat.

Svartkråka
Storlom

Knipa
Blåmes

Björktrast

Kungsfågel
Korp

Gröngöling

Den som är intresserad av fåglar har ännu en anledning att komma ut i skogen. Att skåda fågel
behöver heller inte vara svårt. Börja med de vanligaste arterna och njut av naturen.
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Appen Fågelguiden innehåller bilder,
text och läten för många arter.

text: stefan hedner
foto: eijer andersson
illustr ationer: fågelguiden

5 TIPS FÖR NYBÖRJARE:
1. Börja med det enkla och ta
en art i taget.

Exempel på enkla arter att börja med.

Fågelskådning ett sätt
att njuta av skogen
som utomstående är det lätt att
tro att fågelskådning är detsamma
som expertkunskaper, dyr utrustning och dagslånga exkursioner.
Men det kan precis lika gärna handla
om att se om det är en kråka eller en
korp som kommer flygande längs
trädtopparna när man är ute och
plockar svamp. Eller ta reda på det
när man kommer hem, så att man vet
till nästa gång.
– För mig är fågelskådning framför allt ett sätt att njuta av naturen,
säger Jonas Gustafsson, ordförande
i Västblekinges Ornitologiska Före
ning (VBOF). Även om jag har varit
fågelskådare sedan barnsben är jag
inte jättenördig. Jag tycker helt enkelt
om att vara ute i skog och mark.

Tar man kontakt med sin lokala
fågelklubb kan man anmäla sig och
följa med på olika exkursioner.
Eftersom många fågelarter ofta
är bundna till sina biotoper kan vissa
skogar ha många arter, medan andra
innehåller betydligt färre.
– Sök efter fåglar i olika miljöer.
Och prova att sitta helt stilla och tyst i
skogen i 20-30 minuter. Då kan fåglar
och djur som annars skulle hålla sig
undan komma fram.
Ett annat råd är att besöka små
sjöar i skogslandskapet.
– Där kan man se storlom, knipa
och andra änder. Så här på vårkanten
är annars ett hett tips att lyssna efter
ugglorna. Går man ut i skogen på
kvällen kan man höra hoanden från
både pärluggla och kattuggla.

LYSSNA OCH TITTA

Tidig vår är en utmärkt period för
den som vill börja lära sig mer om
fåglar.
– Då finns det inte så många
arter ännu, säger Jonas. Det gör det
enklare att koncentrera sig på dem
man ser. Den som ofta befinner sig
i skogen kan till exempel börja med
att bara lyssna och titta. Med hjälp av
en fågelbok eller en app på telefonen
går det att lära sig en ny art för varje
skogsbesök. I början finns det heller
ingen anledning att gå på djupet. Ser
man en hackspett så kan man läsa på
om hackspettarna när man kommer
hem, och vänta med att göra skillnad
på större och mindre hackspett till en
annan gång.

Som ny fågelskådare är det enklast
att börja med de fågelarter som finns
där man bor eller i den skog man
oftast besöker. De allra enklaste och
vanligaste arterna finns nästan överallt, som koltrast och björktrast.
– Talgoxe och blåmes är andra
exempel. De flesta kanske redan känner igen de arterna, så då kan nästa
steg vara att lyssna efter talltita och
kungsfågel inne i granskogen. De är
små och sitter gärna högt upp i träden,
men även om de kan vara svåra att
se så hör man dem ofta. Lyssna på
lätena i en fågelapp på telefonen och
försök sedan hitta dem i skogen.
Gröngöling och spillkråka hörs också
ganska ofta. De har relativt lika läten,
men det går att höra skillnad.

Gärdsmyg
Pärluggla

Spillkråka

Talgoxe

Kattuggla

Större hackspett

Talltita

Gråhäger

En bra fågelbok har du nytta av.

APP, BOK OCH KIKARE

Jonas rekommenderar en app som
heter Fågelguiden och som går att
ladda ned till telefonen. Den kostar
knappt 200 kronor och innehåller
illustrationer, texter och läten för ett
stort antal arter.
– Jag vill dock uppmana till
försiktighet med att spela upp lätena
ute i skogen. En del fågelarter är
väldigt revirhävdande och kan i
häckningstid bli störda av läten som
de uppfattar som inkräktande. Vill
man se gärdsmyg kan man kalla på
den någon enstaka gång. Den finns i
blandskog och i granskogens kanter
och kommer ofta som ett skott när
den hör sin egen arts läte.
Fågelguiden finns även som bok
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KRAFTSAMLING TALL

KRAFTSAMLING TALL
Leif Pettersson och Martin Jeppsson
menar att bra relationer och dialog
med jägarna i ÄFO-grupperna är en
framgångsfaktor för att få balans
mellan skog och vilt.

Leif förordar skötselområden på
minst 20 000 hektar och konstaterar även att älgbetesinventeringen,
ÄBIN, är ett viktigt verktyg.
HÄGN OCH RUTOR GER FAKTA

Under åren 2011 till 2014 sköt man
400-500 älgar i Kolmårdens ÄSO.
För några år dessförinnan, 2008,
hade det visat sig att viltskadorna på
Holmens egna marker där uppgick
till hela 36 procent per år enligt den
egna VBIN. För att säkerställa att det
verkligen var älgen som ställde till det,
kontrollerades DNA där tallen skadats.
– Fakta är jätteviktigt, det är en
grundpelare för mig, säger Martin.
Ett sätt att få reda på hur vilt
skadorna egentligen ser ut är hägn.
– Då syns det tydligt var älgen
varit, säger Leif som använder samma
metod på sina åkrar och vallar.
– Man ser inte skadorna med
blotta ögat, men med ett hägn eller
en ruta kan man se vad som är betat.
Det här kan man med enkla medel
ordna på sina egna marker.

Markföreträdare och jägare i Östergötland:

”Så fick vi ner
viltskadorna i skogen”
I en serie artiklar har vi berättat om projektet Kraftsamling Tall som
går ut på att öka andelen tall i våra skogar. Samtidigt är tallen hårt
ansatt. Hur går kombinationen ihop? Södrakontakt har pratat med
Leif Pettersson och Martin Jeppsson, markägarföreträdare och jägare
i Östergötland där man både lyckats sänka viltskadorna och uppnått
måluppfyllnad i årets jakt. Här berättar de hur de gjort.
en av de stor a utmaningarna
med att öka andelen tall i skogsbruket
är älgen. Men, vi kan inte skylla alla
viltskador på denna skogens konung.
– Ta rallarrosen som exempel.
När den börjar växa kommer vildsvinen och äter. Om inte den äter
kommer haren och rådjuren. Sen
kanske dov- och kronhjort. När sen
älgen kommer finns det inget kvar.
Då måste den äta tall, säger Leif
Pettersson som Södrakontakt träffar
på Vreta Kluster utanför Linköping
tillsammans med Martin Jeppsson
som är viltförvaltare hos en av Östergötlands största skogsägare, Holmen.
– Älgstammen måste vara i balans
med foderutbudet. Men jag tror att vi
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ska glömma hur många älgar vi kan
ha per tusen hektar och istället räkna
på hur mycket viltfoder vi har per
tusen hektar, säger Martin Jeppsson.
Martin och Leif börjar berätta om
hur deras två älgförvaltningsområden
gjort för att sänka viltskadorna och
samtidigt nå måluppfyllnaden för
årets jakt.
ETT ENDA STORT ÄFO
OCH EN STOR SKOGSÄGARE

– När jag började i älgförvaltningen
2012 hade vi ett enda stort ÄFO,
säger Leif Pettersson som idag är
ordförande i ÄFO 8.
Han konstaterar att det varit en stor
fördel med en stor skogsägare i förvalt-

ningsområdet, en som har muskler
att göra de åtgärder man pratar om.
– Vi måste hjälpas åt på markägar
sidan. Holmen har varit loket i detta
fall, säger han och berättar att företaget
tidigt började inventera viltskador i en
egen viltbetningsinventering, VBIN,
som man fortfarande använder.
Martin instämmer.
– Det underlättar med en stor
markägare i området, där finns alla
verktyg i en egen låda. Stora mark
ägare har ofta många jägare och kan
bestämma hur de ska jaga, när de ska
jaga, vilka jägare som får jaga och hur
strukturen ska se ut. Vi kan ju som
i detta fall även tillskjuta medel att
göra egna inventeringar och utveckla

samarbeten med viltforskningen vid
Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.
Och trots att det stora älgförvaltningsområdet numera är uppdelat i
ÄFO 1 och ÄFO 8 så har många av de
som numera ingår i ÄFO 8 varit med
i ÄFO 1 och därmed fått tillgång till
utbildning och information.
– Och vi har en fördel med att det
bara finns två älgskötselområden i
ettan och sju i åttan som är relativt
stora. Att komma ner till ett par
skötselområden i varje ÄFO är en
framgångsfaktor, tror Leif.
Nackdelen med många små
skötselområden är att regler och
förordningar kan tolkas på olika sätt
samt att traditionerna varierar.

UTNYTTJA HELA JAKTTIDEN

I Martins älgskötselområde har man
valt att främst fokusera på att balansera älgstammen, först därefter sätts
fokus även på dov- och kronvilt.
– Nu har vi fått älgstammen på
rätt nivå här i detta område, så nu får
vi ta tag i resten.
Idag är skadenivån på våra marker

nere på 13 procent (enligt VBIN) och
Martin och Leif konstaterar att
för hela ÄFO1 är årsskadad tall enligt
många jaktlag är lite för försiktiga i
ÄBIN sju procent som flerårsmedelsitt uttag. Man skjuter inte allt man
värde.
har bestämt sig för att skjuta.
Både Martin och Leif vill sålla
– Har man bestämt sig för att
bland alla regler som är förknippade
skjuta 30 älgar, då ska man skjuta
med älgjakten.
30 älgar, säger Martin. Vi måste
– Allt ska vara lovligt från dag ett,
våga skjuta 100 procent av våra egna
slår Leif fast. Man ska
planer: – För att nå
inte hålla på att spara. "Vi behöver få ner älgen fem procent årliga
till en balanserad nivå ÄBIN-skador måste
Om du skjuter en älg
första dagen eller i fe- och tänka framåt så att vi öka avskjutbruari, tänk på vilken
vi bygger viltstammar ningen.
skada den älgen kan
Han medger att
efter fodermängd."
ställa till med under
det är möjligt för
tiden. Och utnyttja hela jakttiden!
honom att påverka jägarna inom
En annan anledning till att klara
Holmens områden. Där utbildas de
av älgjakten ”i tid” är att jägarna då
cirka 200 jaktledarna i effektivitet.
även hinner med nödvändig avskjut– Det handlar om hur jaktlaget lägning av övrigt vilt.
ger upp sina samlingsplatser, vilken såt
Leif och Martin förordar också
man jagar mest i, vilka pass skyttarna
avlysningsjakt.
sitter på, vilka hundar som används.
– Skjut djuren på den plats där
Och vi måste komma ihåg att kron
de finns, då når man målen mycket
viltsjakt och älgjakt inte är samma sak.
fortare, konstaterar Leif.
I mindre områden eller områden
med flera aktörer är utmaningen
HELLRE KLÖVVILTS
större.
FÖRVALTNING
– Men det är jätteviktigt att vi är
Det heter älgförvaltning och älgskötöverens med jägarna i ÄFO-grupselområden. Martin och Leif pratar
perna, säger Leif. Bra relationer och
hellre om klövviltsförvaltning och
dialog är grunden för att komma
vill inkludera även övrigt klövvilt,
vidare. Kan man komma överens är
vildsvin, rådjur, dov- och kronvilt.
det också en framgångsfaktor.
– Men vi behöver få ner älgen till
en balanserad nivå och tänka framåt
TITTA PÅ FODERTILLGÅNGEN
så att vi bygger viltstammar efter
– Viltförvaltning handlar om djur
fodermängd.
i förhållande till fodertillgång och

där måste vi försöka få balans, slår
Martin fast och vill använda ordet
kvalitet i sammanhanget.
För om vi kan få älgkalvar som
väger 70 kilo, varför då nöja sig med
kalvar som bara väger 30-35?
– Det är ju då viltförvaltningen
mixas in i grytan.
Han vill öka medelvikten och
reproduktionen hos älgen.
– Djuren i skogen ska må väl.
Därför krävs avskjutning. Om
maten inte räcker, behöver djuren bli
färre.
– Det är samma sak om jag har 60
kor i ladugården så behöver jag ha
mat till 60 kor. Annars får jag göra
mig av med några kor, säger Leif som
är mjöl- och spannmålsbonde till
vardags.
Samma resonemang bör gälla i
skogen tycker de båda.
– Glöm hur många älgar vi ska ha
per tusen hektar. Titta istället på hur
mycket viltfoder det finns på de tusen
hektaren. Och det finns underlag om
man vill räkna ut detta.
Och återigen handlar det om
balans. Balans mellan älg och övrigt
klövvilt. Finns det mindre övrigt
klövvilt kan man kosta på sig fler
älgar och tvärtom.
text och foto: tina hjorth
svensson

GÅRDSFÖRMEDLING
OCH VÄRDERING
GÅRDSFÖRMEDLING
VI ÄR UTBILDADE INOM skog, ekonomi och gårdsförmedling och har tillsammans arbetat många år inom skogsbranschen. Vi är en professionell samarbetspartner med ett
omfattande nätverk inom branschen.
VI ÄR EN LOKAL AKTÖR och är verksamma främst i Kalmar,
Kronoberg och Blekinge län – det vi kallar Sydost. När du
vänder dig till oss, för rådgivning eller förmedling, kan
du vara säker på att vi förstår din situation och dina behov.
ÄR DU I BEHOV AV FÖRÄNDRING inför framtiden eller
vill ha ett bollplank avseende ditt ägande – tveka inte att
kontakta oss – din gårdsmäklare i Sydost. Välkommen!

Gårdsförmedling innebär stora beslut för både säljare och köpare,
detta brukar beskrivas av många som livets största affär. Vi erbjuder
en trygg och jordnära förmedling efter dina önskemål och förutsättningar. Vår kompetens gör att vi förmedlar alla typer av gårdar,
från den mindre hästgården till den större egendomen.

VÄRDERING AV GÅRDAR
Fastighetsvärdering utgör ofta ett underlag när fastigheten ska
byta ägarstruktur. Det kan vara inom familjen, genom generationsskifte eller en försäljning på öppna marknaden. Även när banken
behöver ett underlag för att bevilja banklån kan det behövas en
fastighetsvärdering.

Erik Holgersson
0481–100 23

Gustav Holgersson
0481–100 24

Thomas Andersson
0481–490 998

Gårdsmäklare, Skogsingenjör

Gårdsmäklare, Skogsmästare

Aukt. Lantbruksvärderare, Skogsmästare
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Naturvårdsverket kommenterar:

”Relativt god kvalitet – men sko gs- och trafikskador för stora”
Naturvårdsverket är den instans som vägleder, beslutar om föreskrifter och utför
regeringens uppdrag i det som rör vår svenska natur. Carl-Johan Lindström är
vilthandläggare och arbetar med klövviltsfrågor på Naturvårdsverket. Vi ringde
upp för att ställa några frågor om klövviltsförvaltningen.
Vilken roll har naturvårdsverket i
klövviltsförvaltningen?
– Vi är den nationella myndigheten
som har det övergripande ansvaret
för att viltpolitiken genomförs.

Carl-Johan Lindström är v ilthandläggare
och arbetar med klövviltsfrågor på
Naturvårdsverket.

På vilket sätt påverkar ni
klövviltsförvaltningen?
– Vi beslutar om föreskrifter, vägleder
andra myndigheter, är överprövningsinstans för förvaltningsplaner
och skyddsjakt på klövvilt. Man kan
säga att vi i dessa ärenden agerar som
”domstol”. Det är Länsstyrelsen som
fattar beslut och om någon vill klaga
är det vi som avgör saken.
– Vi utför även regeringsuppdrag

där vi kan lämna förslag på hur klövviltsförvaltningen ska utvecklas. Det
kan till exempel handla om utvärderingsuppdrag. Det senaste uppdraget
vi fick handlade om hur älgförvaltningen och kronhjortsförvaltningen
ska finansieras.
– I förlängningen kan man säga
att vi genomför folkets vilja, genom
våra folkvalda politiker.
2012 startade gällande älgförvaltningssystem och 2018 redovisade ni
regeringsuppdraget ”Uppföljning
av mål inom älgförvaltningen”.
Hur ser ni på uppnådda resultat
hittills?

– Om vi ska sammanfatta så visade
den utvärderingen på att älgstammens kvalitet generellt sett är relativt
god. Det finns såklart saker att jobba
på, som till exempel kalvvikter på
sina håll. Vi har delat upp landet i
Norrland, Svealand och Götaland
men ser ändå att kvaliteten över lag
är god. Samtidigt finns det tecken
på exempelvis minskande reproduktion.
– När det gäller målet att vi ska ha
en ”älgstam i balans med betesresurserna” visar utvärderingen klart
att skadorna i skogen är för stora.
Dessutom ökar trafikolyckorna.

Vad behöver göras nu för att uppnå
Naturvårdsverkets målsättningar
med vilt-/älgförvaltningen?
– Generellt kan sägas att avskjutningen behöver öka, men det är en
komplex fråga som styrs av var i
landet vi befinner oss. Den skadebild
vi nu har måste förbättras. Vi måste
också komma ihåg att älgen är en stor
resurs för Sverige, en symbol för vårt
land. Det gäller att värna älgen som
resurs samtidigt som vi ska ha fokus
på att minska betesskadorna.
– Vi har tre viktiga åtgärder som
vi tror kommer ha effekt: Det finns
ett förslag på förlängda jakttider på
klövvilt som är lämnat till regeringen.
De bestämmer hur det blir. Nästa
åtgärd handlar om att revidera föreskrifterna för älg och kronhjort och
slutligen ska vi ta fram en nationell
förvaltningsplan för älg och kronhjort.
Vi tror inte att hela problematiken
kan lösas med en ökad avskjutning.
– Projekt i stil med Kraftsamling
Tall hjälper till och det är glädjande
att höra att det har effekt.

Det pågår som sagt en revision
av föreskrifterna för älgförvaltningen. Kan du säga något om
status för detta uppdrag?
– Vi har inte börjat arbeta med dem
ännu. Just nu arbetar vi med föreskrifter om jaktvapen, vapentillbehör
och ammunition, förvaltning av
rovdjur och eftersök av trafikskadat
vilt. Men Naturvårdsverket ska på
sikt se över alla sina föreskrifter inom
jaktområdet.
Helena Busk är Naturvårdsverkets projektledare för arbetet:
– Det är många områden vi ska
titta på. Det kan bli aktuellt att se
över föreskrifterna för älg- och
kronhjortsförvaltningen till hösten.
Då vill projektet slå vakt om att ha en
god dialog med intressenterna, säger
hon. I vilken form den ska ske får vi
återkomma till.
Det pågår också ett arbete med en
nationell förvaltningsplan för älg
och kronhjort. Vad kommer den att
innehålla och när kommer den?

– Det är en vägledning för den regionala förvaltningen och Länsstyrelsen
och ska fungera som stöd och hjälp
för alla parter som är involverade i
älgförvaltning. Huvudmottagaren är
Länsstyrelsen, men riktar sig också
mot exempelvis älgförvaltningsgrupper och älgskötselområden.
– Förvaltningsplanen är en
uttolkning av politiken, vad målen
som p
 olitikerna satt betyder. Den
innehåller mål samt förslag på
åtgärder för att uppnå målen. Det
finns till exempel förslag på hur man
kan jobba med uppföljning regionalt.
Det finns också mallar som Läns
styrelsen kan använda vid exempelvis samråd.
– Vi vill få in flerartstänket i förvaltningen och ta hänsyn till andra
hjortdjur som dovhjort och rådjur,
samt utveckla ekosystemtänket i
älgförvaltningen.
– Tanken är att sätta mål och att
följa upp dem. Om vi inte når dem
måste vi prova nya åtgärder. Vi vill
också stötta Länsstyrelsen så att de

tar ledarrollen i den regionala älg
förvaltningen.
– Målbilden är att den ska bli klar
strax efter sommaren. Det blir ett gediget dokument som ska ut på remiss
till många olika instanser.
Häromveckan kom nyheten att
anslagen från Viltvårdsfonden
ska förändras och att Naturvårdsverket får ett utökat uppdrag.
Vad ingår i detta uppdrag och hur
förändras er roll i viltförvaltningen
framöver?
– Det vågar jag inte sia om än. Vi
befinner oss i ett läge där vi tillsammans med Svenska Jägareförbundet
ska gå igenom hur uppdragen lösts
tidigare. Därefter ska vi sätta oss
ner och analysera ansvarsområdena
tillsammans med dem som berörs.
text: tina hjorth svensson
foto: naturvårdsverket

”Viktigt med bra dialog”
Johan Frisk är ansvarig för Södras skogs- och viltförvaltning. Här ger han sina kommentarer
till Naturvårdsverkets rapport från 2018 och intervjun med Carl-Johan Lindström här ovan.
– jag tycker att Naturvårdsverkets rapport som kom i slutet av
2018 beskrev läget på ett tydligt och
bra sätt. Och det har ju inte ändrat
sig särskilt mycket sedan den kom.
Viltskadenivåerna är tyvärr fortfarande alldeles för höga och avskjutningsmålen nås inte i den omfattning
som vi skulle vilja se.
– Men vi kan glädjande nog konstatera att andelen tall på tallmark
ökar markant, skogsägarnas satsningar på ökad ståndortsanpassning
syns nu även i Äbinresultaten.
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ÖKAD AVSKJUTNING NÖDVÄNDIG

Södra delar Naturvårdsverkets bild
att de kvantitativa målen i viltförvaltningen för tillfället är överordnade
de kvalitativa målen.
– Klövviltstammarna överlag
i Götaland är, trots många goda
insatser av jägare och markägare,
helt enkelt fortfarande alltför stora
i förhållande till tillgängligt foder.
Dessutom är det ju väldigt allvarligt
att trafikolyckorna med vilt ökar hela
tiden, så kan det inte fortsätta. Därför
måste störst fokus just nu läggas på
att minska antalet djur genom ökad
avskjutning.
Detta gäller inte bara älg utan
även övrigt klövvilt.
– Det totala betestrycket måste
minskas. Skogsägarnas och skogsbrukets pågående tallsatsning måste
få bra förutsättningar för att lyckas.
Då får vi både bättre skogstillstånd
och på sikt mer foder. Detsamma

gäller förutsättningarna för viltet och
fokus måste alltid vara att anpassa
viltstammarna till vid var tid rådande
fodersituation. Klarar vi det får vi
också välmående och högproduktiva
djur, rimliga skadenivåer i skogen och
möjlighet till hög biologisk mångfald.
Jag är övertygad om att fokus på
kvantitativa mål i det läget även leder
till högre kvalitet – forskning har
tydligt visat betydelsen av tillgång på
varierat foder av tillräcklig mängd.
VÄLKOMNAR NATURVÅRDS
VERKETS ÅTGÄRDSPAKET

Södra värnar frihet under ansvar, men
med tanke på det allvarliga skadeläget
i skogen ser man ändå positivt på Naturvårdsverkets tankar om ytterligare
stöd och vägledning i viltförvaltningen.
Det gäller bland annat att Naturvårdsverkets förslag till nya jakttider, som
Johan i stora drag tycker är bra.
– Generösa möjligheter till jakt är

ett viktigt verktyg för att nå avskjutningsmålen för allt klövvilt. Särskilt
viktigt är att vi får utökad allmän jakt
på kronhjort och att den jakten även
omfattar hindar. Vi har en annan
situation idag än för bara 10-15 år
sedan, med fler klövviltarter där
vissa ökar kraftigt. Nya, spännande
jaktmöjligheter men också mycket
större utmaningar som kräver nya
förutsättningar. Men givetvis måste
jakttiderna beakta de biologiska
ramarna och god jaktetik.
Johan Frisk instämmer i Naturvårdsverkets uppfattning att det
finns brister både vad gäller uppföljning och i avsaknaden av styrmedel.
Han säger att man inom Södra
hoppas mycket på de reviderade
föreskrifterna och den nya nationella förvaltningsplanen med tydlig
utgångspunkt i Naturvårdsverkets
slutsatser i sin rapport och det aktuella läget i viltförvaltningen.

Johan Frisk, ansvarig för S ödras skogs- och viltförvaltning.

– Vi ser bland annat att frågan
hanteras olika i olika län och att fokus
idag ofta inte är tillräckligt stort på
helhetsperspektivet och uppföljning,
framför allt inte på övriga mål såsom
rimliga skadenivåer i skogen, viltrelaterade trafikolyckor, möjlighet att
föryngra med lämpligt trädslag och
så vidare. Här behövs en tydligare

vägledning och bättre verktyg för att
kunna förändra situationen, exempelvis möjlighet till avlysningsjakt
på ÄFO-nivå och flerartsförvaltning,
säger Johan Frisk.
text: tina hjorth svensson
foto: södr a
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Sunpine växlar upp – ökar
kapaciteten med 50 procent

Skogsutredning
har gått sin egen väg

150 miljoner liter varje år.
Så mycket talldiesel kan
Sunpine producera när
den nya fabriken i Piteå
nu står klar.
södr a har, tillsammans med
övriga delägare, investerat 400
miljoner kronor i en ny linje för
produktion av talldiesel vid Sunpines
anläggning i Piteå. Nu är den igång.

Med den nya fabriken kommer den
totala produktionskapaciteten att öka
till 150 000 m3 per år, motsvarande
150 miljoner liter.
Det är närmare 50 procent mer
än tidigare och ökningen innebär
att Sunpine kommer kunna leverera
tre procent av Sveriges dieselbehov.
Detta med en produkt som kommer
från förädlad tallolja och därför bidrar
till Sveriges förnybara omställning.
– Detta är ett skolboksexempel på
värdet vi skapar genom att använda
hela trädet. Råvaran är en restprodukt från pappers- och massatillverkning, som sedan förädlas för
att kunna användas rakt av i en
dieselbil, exempelvis. Det är ett bevis
på skogens möjligheter att bidra
till samhällets gröna omställning.
Här vill vi vara med och fortsätta
visa v ägen, säger Gustav Tibblin,
medlemschef i Södra och styrelse
ledamot i Sunpine.
text: södr a
foto: sunpine

”Behövliga förslag kring stärkt äganderätt och rättssäkerhet uteblev i Skogsutred
ningen 2019. Våra politiker måste nu tillvarata de bra förslagen och låta resten
stanna vid ritbordet”. Så skrev ordförandena i LRF Skogsägarna, Södra Skogsägarna,
Mellanskog och Norra Skog i ett debattinlägg i Altinget i december.
skogsutredningen 2019 lämnade i slutet av
dock utredningen ett kunskapskrav och utökat
november 2020 ett femtiotal förslag till regeringen
straffansvar för skogsägarna.
för stärkt äganderätt, flexibla skydds– Utredningen missar även uppdraformer och naturvård i skogen.
get att värna Sveriges ledande ställSödra motsätter sig delar av
ning som skogsnation som främjar en
Skogsutredningens förslag. Trots
växande skogsnäring med hållbar skogatt det fanns en tydlig formulering
lig tillväxt och säkerställer tillgången
i både utredningsdirektiven och
på biomassa. Det innebär i praktiken
januariöverenskommelsen fick
att vi som land är på väg att undanta
äganderätten inget stort utrymme,
ytterligare 16 procent av skogsmarken
menar Marcus Svensson, Head of
från brukande för att nå 30 procent.
Public Affairs på Södra.
Vi talar då om 4,5 miljoner hektar
– Skogsutredningen har gått sin
skogsmark, säger Marcus Svensson.
egen väg genom att i stället föreslå
– Ett annat välkommet förslag är att
långtgående begränsningar i bruutgångspunkten vid skydd av skog ska
kandet av skogen. Det minskar möjvara frivillighet. Tyvärr är utredMarcus Svensson, Head of
ligheterna att fasa ut fossilbaserade Public Affairs på Södra.
ningen inte konsekvent på den punkmaterial med hjälp av förnybara
ten, men riktningen i förslaget är bra.
produkter från skogsråvara, konstaterar han, och
fortsätter:
BYGG VIDARE PÅ FRAMGÅNGSRIKA
– Södras medlemmar tar ett stort ansvar och
S KOGSPOLITIKEN
utvecklar hela tiden naturvården med hjälp av
I ett gemensamt debattinlägg i Altinget i december
gröna skogsbruksplaner. Miljö, social hänsyn,
skriver ordförandena i LRF Skogsägarna, Södra
produktion och ekonomi är sammanflätade i vårt
Skogsägarna, Mellanskog och Norra Skog att
ansvarsfulla sätt att bruka skogen. Det har inte
man vill se en politik som bygger vidare på den
Skogsutredningen beaktat.
framgångsrika skogspolitik som gett mer skog,
På den positiva sidan har utredningen kommit
mer klimatnytta, mer värdefulla biotoper samt
fram till att inventeringen och registreringen av
jobb, sysselsättning och inkomster i hela landet.
nyckelbiotoper ska upphöra. Samtidigt föreslår
Man menar att utredningen inte i tillräcklig grad
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I debattinlägget slår man fast att de viktigaste
punkterna i den kommande politiska processen är:
• Skydd av skog ska endast ske genom frivillig
överenskommelse med de som äger skogen.
Ingen familj ska behöva känna oro att bli av med
sin skog. Att stärka miljö- och naturvärden kan
inte vara en faktor som ökar risken i skogsbruket,
så är tyvärr fallet i dag.
• Undanröj oklarheter i lagstiftning och tydlig
gör myndighetsstyrningen. Skogsägare och
enskilda familjer ska inte användas som försökskaniner i domstol för att pröva tolkningar eller
omtolkningar av lagstiftning.
• Skapa flexibla skyddsformer. Stora områden
som i dag är skyddade av staten sköts inte och
miljövärdena riskerar att försvinna. Genom
flexibla avtal där skogsägaren sköter delar
av skogen stärks intresset för naturvärden
samtidigt som förnybar skog kan användas i en
växande bioekonomi.
text: carin bengtsson
foto: södr a och malin arnesson

Sunpine förädlar tallolja till grön råtalldiesel som blandas in i petroleum
baserad diesel och bensin. Södra levererar tallolja till Sunpines anlägg
ning i Piteå och är även delägare tillsammans med Preem, Sveaskog
och Lawter. Förutom råtalldiesel utvinns harts, terpentin och bioolja
vid anläggningen.

MADE IN SWEDEN SINCE 1955

ROTTNE H8D

SVÅRSLAGEN SKÖRDARE FÖR
BESTÅNDSGÅENDE GALLRING

har analyserat i vilka avseenden äganderätten påverkats negativt eller vilka åtgärder som krävs för
att befästa en stark äganderätt som gynnar både
virkesproduktion och naturvård.
ÅTGÄRDER SOM BEHÖVS

Om Sunpine

Södra säljer Trivselhus
Södra säljer Trivselhus AB
till husleverantören Svensk
Husproduktion. Övertagandet
ägde rum den 1 mars 2021.
södr as dotterbolag Trivselhus
AB är en av Sveriges största hustillverkare och säljer bland annat
bostäder under varumärket Trivselhus och Svanenmärkta villor under
varumärket Movehome.
– Beslutet att sälja Trivselhus
är en del av Södras strategiska
inriktning att fokusera mer på vår
kärnverksamhet; skogliga produkter
och tjänster, marknadsmassa samt
sågade trävaror, men även energi och
vidareförädling av produkter och

biströmmar, säger Peter Karlsson,
ordförande för Trivselhus.
Svensk Husproduktion förvärvar
alla aktierna i Trivselhus AB.
– Vi är övertygade att försäljningen är bra för båda parter. Det
finns goda förutsättningar att med
en annan ägare både vidareutveckla
verksamheten och stärka dess
konkurrenskraft på husmarknaden,
avslutar Peter Karlsson.
– Det finns ett starkt driv hos
Trivselhus personal som nu följer med
till den nya ägaren. Nu blir Trivselhus
en del av en kärnverksamhet med en
god förståelse för den här delen av
trähusaffären, säger Maria Bergön,
tf vd för Trivselhus.
foto: trivselhus

Eftersom Rottne H8D arbetar inne i beståndet blir det enklare
för föraren att besluta vilka träd som ska gallras bort. Det
innebär ett jämnare gallringsuttag vilket ger både högre
volym- och värdetillväxt och antagligen även ett
mindre stormkänsligt bestånd.
Rottne H8D ger helt enkelt goda förutsättningar
för en virkesrik skog!
ROTTNE.COM
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Förnybartdirektivet kan
förnyas direkt – så jobbar
Södra med EU
EU:s nya förnybartdirektiv ska snart vara infört. Men redan nu – innan det
implementerats – kan direktivet komma att ändras.
– En revision har inletts. Därför fortsätter vi att jobba med att förklara hur
miljö- och klimatvänliga våra processer är, säger Henrik Brodin, program
ansvarig för Ett fossilfritt Södra.
REVISION AV
30 juni. Det är datumet för
fortsätter att falla under de avancerade biodriv
DIREKTIV REDAN INLEDD
när det nya förnybartdirektivet
medel, som de bör göra.
Men innan direktiven ens hunnit
(REDII) ska vara implementerat
Det finns i dag flera industrier i Sverige som
implementeras, kan de komma att
i EU:s medlemsländer. Direktivet
tillverkar biodrivmedel i stor kommersiell skala.
göras om. EU har inlett en revision
klubbades redan under 2018, då
Bland annat Södras biometanolfabrik i Mönsterås
av skrivelserna för att matcha sina
med syftet att främja en övergång
och Sunpine, där Södra är delägare. Dessutom
nya, högre ställda klimatambitioner.
från fossil till förnybar energi och
pågår en mängd innovativa utvecklingsprojekt för
Detta är en process där små skrivelatt reglera vad som är förnybart.
att ta fram klimatsmartare biodrivmedel baserade
ser kan få stora effekter. Inte minst
Målet är att 32 procent av EU:s
på jord och skog, som exempelvis Södras och Statför det svenska skogsbruket.
totala energianvändning ska
krafts satsning Silva Green Fuel.
– Implementeringen av dessa
utgöras av förnybar energi till
– Fossila bränslen och kemikalier kommer
direktiv pågår just nu i alla medlemsår 2030.
inte att vara en del av en hållbar framtid. Men det
länder. Men samtidigt håller de på
Och direktivet kan komma att
kommer biobaserade alternativ att vara. Detta är
Henrik Brodin, programansvarig
att revideras för att matcha EU:s nya
spela stor roll för Södra.
viktigt att också EU förstår och inte ser det som
för Ett fossilfritt Södra.
klimatmål, säger Henrik Brodin.
– Det som påverkar oss mest
en övergångslösning i väntan på något annat. Ett
– Problemet med EU-lagstiftningen är att även
är hur man får använda skoglig biomassa och
framtida integrerat hållbart energisystem behöver
om ambitionerna är bra, kan små skrivningar få
hur hållbar energi klassas, säger Henrik Brodin,
lagringsbar energi och råvara till kemiindustrin.
stor effekt. Skulle man trots allt plocka bort tallolja
strategisk affärsutvecklare och programansvarig
Därför är våra satsningar viktiga både för våra
eller sågspån från de avancerade biodrivmedlen
för Ett fossilfritt Södra.
medlemmar och klimatet. Vi visar vägen i omställskulle det få en stor påverkan för vår del. Risken
ningen till ökad fossilfrihet, säger Henrik Brodin.
är liten, men det gör att vi fortsätter jobba med
”SÖDRA LIGGER BRA TILL
text: casper danielsson
frågan för att försäkra oss om att våra produkter
MOT DIREKTIVEN”
foto: eijer andersson
I överenskommelsen finns flera hållbarhetskriterier för skoglig biomassa. De ska säkerställa att
råvaran är laglig, att skogen återplanteras och
bibehåller sin långsiktiga produktion. Men även
att områden avsatta för naturskydd skyddas och
att man tar hänsyn till biologisk mångfald och
markens kvalitet.
– Här ligger vi bra till just nu. Vi bedriver sedan
länge ett skogsbruk som lever upp till kraven för
detta, säger Henrik och lägger till:
– Det är också viktigt att den skogliga bio
massan klassas som en restprodukt och ger en låg
klimatpåverkan sett ur ett livscykelperspektiv.
Förnybartdirektivet har nämligen krav
gällande biodrivmedel. EU-transporter ska ha
14 procent inblandning vid 2030. 3,5 procent ska
komma från så kallade avancerade biodrivmedel,
som biometanol och tallolja. I dag klassas alla
biodrivmedel som Södra producerar som avancerade biodrivmedel. Och så måste det förbli, enligt
Henrik Brodin.
– Det är bra att våra biodrivmedel hamnar
under den avancerade kategorin och att vår
skogliga biomassa ses som en av de allra bästa restprodukterna. Vi har jobbat direkt mot EU för att
förklara hur miljö- och klimatvänlig vår process
är i varje steg.
Samtliga Södras biodrivmedel klassas idag som avancerade av EU:s förnybartdirektiv.
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För naturvårdsombuden och vattenombuden
 rdnas varje år en utbildningsträff, som här på
o
bilden från utbildningen 2018. I höstas genomfördes
i stället fem digitala träffar med olika teman.

Så här tycker vi om de
digitala träffarna:

Digitala träffar om
natur- och vattenvård
Södras naturvårdsombud och vatten
ombud erbjöds under hösten digitala
träffar med fem olika teman.
Förhoppningen är att i vår och sommar
komplettera dem med fysiska träffar
ute i skogen.
varje höst samlas Södras naturvårdsombud
och vattenombud till en tvådagarsövning för att ta
upp aktuella skötselfrågor kopplade till naturvård och vatten i skogen. På grund av pandemin
ordnades under 2020 istället fem olika digitala
träffar på temana FSC-standarden, näringspolitik,

Södras arbete med naturvårdsfrågor, skötsel av
kalkbarrskogar och aktuella vattenfrågor. Vid
den sista träffen gästföreläste Marcus Hoffman,
vattenspecialist på LRF.
Carl Johan Olsson, ansvarig för samhällskontakter på Södra, arrangerade träffarna och han
berättar om ett positivt gensvar från deltagarna.
– Uppslutningen var bra, de flesta valde att
delta i samtliga träffar. Enkätundersökningarna
som vi gjorde efter varje träff visar att även om
man tycker att fysiska träffar är att föredra så är
man ändå nöjd med hur de digitala träffarna har
genomförts. Man tycker att digitala träffar är ett
bra och effektivt sätt att få ta del av aktuell information, säger han.
text: carin bengtsson
foto: eijer andersson

Helt enkelt en
bra investering!

Gita Norell, naturvårds
ombud Södra Skaraborg sbo:
– Eftersom vi inte kunde
träffas fysiskt på grund av
pandemin var det bra att det
anordnades digitala, kom
petenshöjande utbildnings
kvällar för oss naturvårds
ombud och vattenombud.
– Jag var med på s amtliga fem digitala träffar och
de var alla relevanta och mycket inspirerande, läro
rika och intressanta för oss. Föreläsarna hade stor
kunskap inom sina områden och presentationerna
framfördes på ett tydligt och bra sätt. Det fanns
också möjlighet till kunskaps- och erfarenhetsut
byte och givande diskussioner med föreläsarna,
andra naturvårdsombud och vattenombud.
Bertil Svensson, naturvårdsombud i Västkustens sbo:
– Utbildningen var mycket väl
genomförd, även om digitala
möten aldrig kan ersätta
fysiska.
– Jag hade föredragit om
mötesledaren hade ställt spe
cifika frågor till oss, istället för
”Finns det frågor?”. Då hade fler kommit till tals.
– De tidigare tvådagarskursernas samvaro med
människor från hela "Södraland " har gett mig
många vänner för livet som jag har kunnat bolla
frågor med som ingen biolog eller tjänsteman kan
ge svar på. Det jag saknar mest är de intensiva
diskussionerna i aktuella ämnen. Så kan vi återgå
till den gamla tvådagarsutbildningen så vore det
det bästa!

Satsa på en skogsvagn från Mowi eller Moheda så får du ett robust och effektivt
arbetsredskap med hög, svensk kvalitet. Dessutom gör du en långsiktig investering - en begagnad skogsvagn från FTG har högt andrahandsvärde.
Se alla modeller på www.ftgforest.com

FTG Cranes AB • 668 40 Bäckefors • 0521-26 26 30 • www.ftgforest.com
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foto: tomas r ahm
Några viktiga tjädermiljöer: Tallskog med mycket blåbärsris.

Sumpskogsparti.

Tjädern finns främst i större sammanhängande
barrskogsområden med stort inslag av tall. Ett bra
tjäderlandskap består av flera olika delar. Fler
skiktade, blåbärsrika, glesa eller luckiga, oftast
äldre talldominerade skogar med skyddande
underväxt, sumpskogar samt myrkanter är viktiga
miljöer. Kraven på skogen skiljer sig även lite åt
mellan tuppar, hönor och kycklingar.

RÅD TILL SKOGSÄGARE

FÖDAN VARIERAR MED ÅRSTIDEN

foto: leif nyström

Bruka skogen
och hantera tjädern
Att uppleva ett tjäderspel i gryningen på plats i skogen är snudd på magi. Det märks också i
litteraturen som är full av skildringar, målningar och bilder från tjäderspel. Men även andra
möten med tjäder än på spelplatser berör. Det kan vara när man kör på en skogsbilväg och plötsligt
får se ett par tjädrar på vägen framför bilen. Eller under skogspromenaden när man får hjärtat i
halsgropen då det bullrar till helt nära och en tjäder tar till vingarna.
TJÄDERN ENGAGERAR

Tjädern är kanske den skogsfågel som intresserar och engagerar flest människor. Skogsägare,
jägare, ornitologer, forskare, miljöorganisationer,
myndigheter för att nämna några. Det innebär att
det finns mycket samlad kunskap om tjäder men
därmed också många olika åsikter. Kanske lika
många som om älg. Det är en komplex verklighet
att förhålla sig till när man ska hitta vägar för att
hantera tjädern i ett landskap präglat av skogsbruk.
Södra har därför valt att ta fram en broschyr
med syfte att ge stöd för bedömningar och åtgärder i fält. Den vänder sig främst till dig som är
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skogsägare, skogsentreprenör eller skogstjänsteman och verksam i ”Södraland”.
I broschyren presenteras inledningsvis något
om tjäderns ekologi, förekomst i Sverige och vad
som kan missgynna arten. Därefter finns förslag på
hur hänsyn och skogsskötsel kan utformas i samband med brukandet. Här presenteras broschyren i
korthet. Den kommer inom den närmaste tiden att
finnas att ladda ner från Södras hemsida.
FÖREKOMST I SVERIGE

Tjädern förekommer i skogsområden över hela
landet med undantag för Öland och Gotland.
Ungefär 90 procent av populationen finns i Norr-

land samt i Dalarna, Värmland och delar av Närke,
resten i övriga delar av Svealand och i Götaland.
Det är mycket svårt att göra en exakt beräkning
av hur stor tjäderpopulationen i Sverige är. Svensk
Fågeltaxering har skattat rikspopulationen till
cirka 700 000 individer. Dock kan antalet tjädrar
variera kraftigt mellan olika år beroende på häckningsframgången, som bland annat påverkas av
väderlek och mängden rovdjur. Under toppår kan
det finnas mycket mer tjädrar än under bottenår.
Lokala tjäderinventeringar vittnar samtidigt om
att spelplatser på många håll har försvunnit helt
eller att antalet tuppar minskat drastiskt. Det
gäller inte minst i Svealand och Götaland.

foto: tomas r ahm

Den främsta födan under vinterhalvåret är tallbarr. Tjädern sitter då i toppen av tallar och betar.
På vårvintern nyttjas näringsrika knoppar av olika
örter, såsom tuvull och vårfryle. Det är en viktig
föda för hönorna inför äggläggningen. Senare
på våren och under sommaren utgör tillgången
på fjärilslarver och andra småkryp som lever på
bärris och örter mat åt såväl vuxna tjädrar som
kycklingar. Men redan vid högsommaren och
vidare in på hösten ökar betydelsen av blåbär och
frön från olika örter. Höstetid tillkommer även
aspblad på menyn.
TJÄDERSPEL I OLIKA MILJÖER

En bra tjäderspelsplats bör ha en krontäckning
på mellan 40 och 80 procent, inslag av skyddande kjolgranar (granar med grenar långt ner
vid marken) och vara relativt öppen med 20-50
meters sikt, vilket minskar risken att överraskas
av rovdjur.
Större tjäderspel (i Götaland fem tuppar
eller mer, enligt Skogsstyrelsen) hittas främst i
områden med stora arealer tallrik skog, mycket
blåbärsris och inslag av sumpskogspartier. Det är
alltså inte enbart miljön vid spelplatsen, utan även
skogen på upp till 2 km eller mer från spelet som
har betydelse för tjädern. Spelplatsen kan ligga i
olika miljöer som exempelvis hällmarkstallskogar,
gläntor i skogen eller trädbärande mossar.

foto: tomas r ahm
Spelplats i hällmarkstallskog.

foto: tomas r ahm
Kantzon mot våtmark.

Hur ska vi då ta hänsyn till tjädern och dess miljöer
när vi brukar skog? I broschyren finns flera råd
och exempel på detta.
En första fråga du bör ställa sig är om din fastig
het ligger i ett större område med god tillgång på
lämpliga tjädermiljöer och om det finns tjäder i
det området. Vet du det inte själv kan du lämpligen
vända dig till Skogsstyrelsen och fråga om vilken

foto: mattias siljefjord

TJÄDERN OCH ARTSKYDDSFÖRORDNINGEN

Tjädern är inte med på den svenska rödlistan över
hotade arter, men i likhet med alla andra fågel
arter omfattas den av Artskyddsförordningen.
Tillämpningen av förordningen har lett till flera
uppmärksammade rättsfall som berör tjäder. Det
gäller i de fall markägare har fått avverkningsförbud i sin skog utan att ha rätt till någon ekonomisk
ersättning. Såväl Södra och LRF Skogsägarna som

foto: anders tedeholm

foto: nils ryrholm

foto: pixabay

Urval från tjäderns meny över året: Vinter tallbarr, vår knoppar av tuvull, sommar instektslarver på bärris och höst blåbär

information som finns. Om det finns tjäder på
fastigheten är det bättre att ligga steget före i sin
planering och val av åtgärder är att konfronteras
i samband med avverkningsanmälan. Det leder
lätt till de konflikter som det finns många exempel
på. Det viktigaste hanteringsdokumentet är den
gröna skogsbruksplanen. Kombinera gärna de
fyra målklasserna när du väljer åtgärder för olika
bestånd som berör tjädern. I broschyren finns flera
förslag på vilken hänsyn som kan tas inom ramen
för målklasserna PG- (Produktion med generell
hänsyn) och K-bestånd (Kombinerade mål/Produktion med förstärkt hänsyn), samt när det kan
vara lämpligt att använda NS (Naturvård skötsel)
eller NO (Naturvård orört).

Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket och flera andra
aktörer har under en följd av år uppmärksammat
främst Miljödepartementet på detta och krävt en
översyn av reglerna. Till slut ledde det till att en
utredning tillsattes under förra året och som ska
redovisas i maj 2021.
SKOGSRÅET KAN STÄLLA TILL SPRATT

Enligt gammal folktro kunde skogsrået förvandla
sig till en så kallad trolltjäder när hon ville retas
med en jägare. En sådan tjäder gick nämligen inte
att skjuta. Om trolltjädrar även kan ingå i tjäderspel är dock ännu ej klarlagt.
text: gustaf aulén

foto: jörgen filipsson
Spelande tjädertupp i skogsglänta.

foto: marius evensen
Spel på mossmark – hur många tjädrar ser du?
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Njut av nyttiga nypon
Nypon innehåller ungefär åtta gånger mer C-vitamin än apelsiner.
De är dessutom rika på andra nyttigheter, något som gör nypon till en
av de viktigaste vilda växterna i en överlevnadssituation.
i skogar, parker och trädgårdar
finns flera sorters rosor som ger
nypon. Några av de vanligaste – och
de med godast nypon – är nyponros,
vresros, hartsros och stenros. Det kan
vara svårt att se skillnad på några av
dessa, men det behöver man egentligen inte kunna. Eftersom det inte
finns några giftiga nypon, går det bra
att plocka och ta hand om dem man
ser. Vanligtvis trivs nyponbuskarna
på soliga platser i kustlandskapet, i
skogsbryn, gläntor och hagar.
Det går i princip att plocka nypon
året runt, även om det är vanligast
på hösten när de nyligen blivit stora,
röda och mogna. Men även svarta
nypon som sitter kvar på buskarna
på vintern går att äta. De ser kanske
inte så roliga ut, men så länge de inte
blivit sladdrigt mjuka eller mögliga
fungerar de alldeles utmärkt.

MYCKET NYTTIGHETER

Nypon innehåller inte bara stora
mängder C-vitamin utan är också
mycket rika på A-vitamin, E-vitamin,
folat, kalcium, kalium, magnesium
och antioxidanter. Den stora ”nyttighetsfaktorn” har gjort att nypon under
lång tid använts inom traditionell
folkmedicin mot en rad olika besvär,
från ledvärk och matsmältningsproblem till urinvägsinfektion och
inflammationer. Även i våra dagars
hälsokostbutiker finns olika produkter baserade på nypon.
FÄRSKA ELLER TORKADE

Till nyponplockningen kan det vara
bra att ha med en sax, eftersom
nyponskaften kan vara lite knepiga
att nypa av från busken. Efter ett tag
brukar man dock få in rätt teknik.
Smidiga handskar och långärmat

skyddar åtminstone delvis mot buskarnas taggar.
När du kommer hem kan nyponen
tas om hand på flera olika sätt. Det
vanligaste är att göra soppa på de
färska och rensade nyponen. Ett sätt
att komma förbi den värsta rensningen är att torka nyponen på låg
temperatur i ugnen. Cirka 40-50°C
är lagom, med ugnsluckan på glänt,
eftersom du bara ska torka nyponen
och inte tillaga dem. Dela gärna
nyponen i halvor så går torkningen
snabbare, även om det fortfarande
kan ta ganska många timmar att få
dem helt torra. När du delar på nyponen ser du också om du har några
som är angripna av larver.

fint och välgörande pulver. Pulvret
kan du exempelvis koka nyponsoppa
eller te på, alternativt blanda i gröt,
juice eller smoothies. Om inte din
mixer klarar de hårda kärnorna får
du rensa bort dem, men det är på sätt
och vis synd, eftersom även kärnorna
är mycket nyttiga. En bra kaffekvarn
klarar att mala sönder kärnorna.
Lägg då förslagsvis först de torkade
nyponen i en kökshandduk och slå
försiktigt sönder dem med en hammare. Sedan kör du nyponkrosset i
kaffekvarnen, först på den grövsta
malningen och sedan undan för
undan på allt finare malningsgrad.
Sedan kan du njuta av såväl god smak
som välgörande egenskaper.

PULVER TILL SMOOTHIES

text: stefan hedner
foto: eijer andersson

De torkade nyponen sparar du på
burkar eller använder för att mala ett

När du satsar
på kvalitet

Nyponsoppa, 4 portioner
•
•
•
•

7 dl färska nypon (eller halva mängden torkade)
1,5 liter vatten
1-1,5 dl socker
Ev. potatismjöl

GÖR SÅ HÄR:
Mixa nyponen snabbt i lite vatten.
Koka upp allt ihop med 1,5 liter vatten och låt koka
20 minuter. Skumma av för att få bort det mesta
av kärnorna.
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Sila bort skal och kärnor med en finmaskig sil.
Rör ned socker efter smak och låt koka upp.
Red av med lite potatismjöl om soppan blir för tunn.
Servera med grädde och mandelbiskivier.
FLER RECEPTTIPS
På internet hittar du många tips och recept på
hur du kan använda dina nypon. Soppa på olika
sätt, nyponketchup, godisremmar, te, nypondricka,
marmelad och mycket annat. Testa dig fram!

Bison
10000 6WD
Kranman AB · Remne 5 · 457 51 Bullaren
Tel: 0525 - 799100 · www.kranman.com

Vagnar, maskiner och tillbehör
till fyrhjuling, skog och traktor
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Välkommen att
delta i ditt årsmöte

Södra först på marknaden
med att erbjuda pappersband
till massakunder
Efter många års forskning och utveckling är Södra först i Europa med att
erbjuda pappersband, FiberSafe®, på massabalarna till sina kunder på den
europiska marknaden. Pappersbanden är ett alternativ till de metallband som
normalt håller ihop balarna. Det är ett viktigt steg i att göra Södras pappers
massa till en av världens mest hållbara och fördelarna för kunden är flera.
att få bort metallbanden runt
massabalarna har länge varit en prioriterad fråga. Det är en viktig hållbarhetsaspekt att undvika att använda
metall och därmed hantera metall
skrot. Dessutom är metallbanden
arbetskrävande för de kunder som
klipper upp dessa manuellt innan de
går vidare in i produktionsprocessen.
Arbetsmomentet är även riskfyllt, då
banden kan snärta till och skada den
som klipper upp bandet.
– Vi har länge forskat på att hitta
alternativ till metallbanden. I början
av 2019 skickade vi de första leveranserna av massabalar med pappersband från bruket i Mönsterås. Med
pappersband slipper våra kunder
hela arbetsmomentet med att ta bort
metallbanden eftersom pappersbanden kan kokas med hela massa-
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Maria Staxhammar, försäljningschef
för nordiska marknaden på Södra Cell
International.

balen. Det sparar både maskin- och
personalkostnader samt tar helt bort
olycksrisken, säger Maria Staxhammar, försäljningschef för nordiska
marknaden på Södra Cell Interna
tional.
Södra är först med att kunna

erbjuda pappersband till den europeiska marknaden. Från den första
kundleveransen 2019 har efterfrågan
ökat stadigt. De nya pappersbanden,
som har fått namnet FiberSafe®, är
också en bonus för de kunder som har
höga krav på renhet i sina processer.
– FiberSafe® innebär att de
undviker risken för mikroskopiska
metallrester i sin process. Eftersom
pappersbanden är c ellulosabaserade
består de av ett förnybart och hållbart material. Det hjälper kunden i
det egna hållbarhetsarbetet och kan
bidra till att stärka deras varumärke,
säger Maria.
För närvarande kan balar med
FiberSafe® levereras med lastbil eller
tåg, men inte med båt på grund av att
banden är känsliga för fukt och kan
lösas upp.

– Vi arbetar aktivt med olika
testleveranser för att utveckla möjligheten att transportera våra pappersbundna massabalar även med båt. Då
öppnar sig också en betydligt större
marknad.
FiberSafe® började att produceras
i liten skala vid massabruket i Mönsterås för två år sedan och tillverkas
nu även i Mörrum. De positiva kundreaktionerna lät inte vänta på sig.
– Kunderna är mycket positiva
och ser nyttan. Vi tror att FiberSafe®
blir den nya standarden i framtiden
och vi är stolta över att vara ledande
och kunna erbjuda våra kunder en
valmöjlighet som är hållbar, säker
och ekonomisk, säger Maria avslutningsvis.
text åsa wernersson
foto: eijer andersson och södr a

Första bostadsprojektet
med flervåningshus
i trä klart

Årets möten blir digitala och genomförs under veckorna 11-13. Precis som vanligt får du
kallelse till ditt möte via posten. På webben
www.sodra.com/arsmote kan du läsa mer
om hur du anmäler dig, röstar med mera.

Ett år efter byggstart var det i december dags för inflyttning i de 44 bostadsrätterna som är vackert placerade vid
Kilströms kaj i Karlskrona. Det är Södras första större bostadsprojekt med flervåningshus där husstommen består
av byggelement i korslimmat trä.
projektet kilströms kaj
huset levererades i 17 transporter från
lyfter fram storskaligt byggande av
Södra. De tre husen monterades upp
flerbostadshus i trä. Södra samarunder nio veckor invid kajen i Karlsbetar i projektet med
krona. I december var
SBU Framtid AB. Kilhusen inflyttningsklara.
strömskaj är det första
Martina Harvey,
gemensamma byggförsäljningschef på
projektet med SBU och
Södra Building Systems
även Södras första större
är stolt och glad över att
bostadsprojekt. Det behusen vid Kilströms kaj
står av ett sexvåningshus
står klara.
och två fyravåningshus.
– Det är så kul att
– Södra är de som
äntligen se det färdiga
går i frontlinjen för ett
resultatet av vårt första
Gert Wingårdh
modernt tänkande kring
större bostadsprojekt.
hur man får ner koldioxiden i byggVi märker att detta projekt har
processen, säger Gert Wingårdh,
gett ringar på vattnet. Många är
vd Wingårdhs Arkitektkontor och
nyfikna på den nya byggtekniken
delägare SBU Framtid.
med byggelement i trä. Kilströms
Drivkraften bakom tillväxten och
kaj blir ett viktigt referensbygge för
konkurrenskraften för korslimmat
oss i vårt fortsatta arbete och det är
trä är just behovet av minskat kol
glädjande att vår samarbetspartner
dioxidutsläpp. Övriga drivkrafter är
SBU Framtid är nöjda med vår insats.
tids- och kostnadskontroll, samt ökad
Nu hoppas vi även att alla bostadsprefabriceringsgrad och därmed högre
rättsägare kommer att njuta av sitt
effektivitet på byggarbetsplatsen.
fantastiska boende.
Den 21 januari 2020 kom den
text: åsa wernersson
första leveransen av byggelementen i
foto: elin åkesson
korslimmat trä till bygget. Sexvånings-
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BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING
Vid definitiv eftersändning återsänds försändelsen
med nya adressen på baksidan (ej adressidan)
Avsändare: Södra, 351 89 Växjö

Utflyktsdags

Tändstål

Till vårens utflykter kan det kanske behövas något nytillskott i ryggsäcken.
Ett tändstål eller en kolbullepanna till matlagningen? Ett renskinn som
ger värme medan elden tar sig? Något att tugga på och så solglasögon som
skyddar i det ovana ljuset.

Renskinn

Ett tändstål att lita på även i fuktigt
väder. Räcker 12 000 gånger.
www.smartasaker.se

Mjuka och varma garvade/beredda renskinn för
utflykten eller som prydnad inomhus.
www.arcticshop.se

Torkat renkött

Lufttorkat och lättrökt benfritt renkött,
som snacks och ingrediens i maträtter.
www.arcticshop.se

Kolbullepanna

Svensktillverkad kolbullepanna med handknackat stål,
träskaft och skyddspåse av jute.
www.naturkompaniet.se

Glaciärsolglasögon

Solglasögon med sidoskydd i läder.
www.naturkompaniet.se

Skogsfåglar

Grönsångare (Phylloscopus sibilatrix)

När Linné namngav olika fåglar fick en grupp små, gröna sångare släktesnamnet
Phylloscopus. Det är mycket välfunnet. Namnet betyder nämligen bladskådare, och
att skåda blad är just vad dessa sångare ofta sysslar med. Främst är det undersidan
av bladen som inspekteras i jakt efter bladlöss och andra små insekter.
En av medlemmarna i släktet är grönsångaren. Den hör hemma i ganska
öppna skogar med lite undervegetation. Hos oss innebär det att man framför
allt finner den i högstammiga bok- och tallskogar. Från dessa skogar låter
dess enkla men mycket typiska sång under senvår och försommar. Sången
är ett svirrande som för tankarna till ett mynt som snurrar på en bordsskiva. Ljudet avtar i styrka men ökar i frekvens mot slutet.
Grönsångaren finns i nästan hela Sverige men är sparsam eller sällsynt längst i norr.
De största tätheterna finner vi i södra Sveriges bokskogar.
Enligt boken Fåglarna i Sverige – antal och förekomst har vi cirka 220 000 par i landet.
Boken går att köpa på Naturbokhandeln. www.naturbokhandeln.se • 0485-444 40

foto fr ån boken: mikael arinder/skånska bilder
Södrakontakt betraktar nya skogsfåglar i nästa nummer.

