
Alvesta skogsbruksområde bjuder  
in samtliga medlemmar till årsmöte

måndagen den 28 mars 2022 
klockan 18.30 i Alvesta

Välkommen till 
årsmöte

Hitta till årsmöteslokalen
Adress: Alvesta Folkets hus,  Allbogatan 
15, Alvesta
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Medlemmen bjuds in till sitt årsmöte via brev.
Information om mötet, valberedningens förslag och motioner finns på sidan ”Mitt årsmöte”. 

Program
1. Mat 17.30
2. Årsmötesförhandlingar 18.30
3. Redovisning av Södras verksamhet  

och resultat 2021 
4. Dialog med Ylva op den Velde  

Hammargren, ledamot från styrelsen  
och Henrik Andersson, representant  
från Södras ledning

5. Behandling av inkomna motioner
6. Övriga ärenden

Inbjudan till ditt årsmöte

28 mars
Vi förtroendevalda i Alesta skogsbruksområde vill bjuda 
in alla medlemmar till årsmöte.

I år hoppas vi att vi kan samlas fysiskt igen och du kan 
välja mellan delta genom att komma till den bokade 
årsmöteslokalen, eller vara med digitalt genom att följa 
vår live-sändning och rösta från den ort där du befinner 
dig, via samma system som vi använde förra året.

Vi kommer att gästas av Ylva op den Velde Hammargren 
och Henrik Andersson från styrelsen och lednings- 
gruppen. De ser fram emot många frågor, så passa  
på att skicka in några i förväg genom att maila  
marcus@klevegard.se

Föranmälan senast den 22  mars
Du som önskar komma till årsmöteslokalen ska anmäla 
dig via ett formulär på sodra.com senast fem (5) dagar 
innan mötet. Planerar du att följa mötet hemifrån så  
är det viktigt att du läser informationen om hur detta  
kommer att gå till i god tid innan.

Behöver du hjälp med anmälan? 
Har du några frågor om anmälan kan du ringa  
Medlemsservice på telefon 0470-891-00.

Hjärtligt välkommen önskar Alvesta sbo!

Ylva op den  
Velde Hammargren

Henrik 
Andersson

Vårt årsmöte kommer att gästas av  
Ylva op den Velde Hammargren från 
Södras styrelse. 

Ylva är en erfaren styrelsemedlem  
som även har ett uppdrag i Nederman.  
Hon är bergsingenjör och arbetar som  
Manager Product Line Management 
Engine, Vehicle Aftermarket vid AB SKF. 

Ylva ser fram emot en dialog med Södras 
ägare kring utvecklingen av Södra.

Från ledningsgruppen kommer Södras 
medlemschef, Henrik Andersson. 

Henrik har arbetat på Södra sedan 
november 2021. Han är Södramedlem, 
jägmästare och har arbetat i olika  
befattningar inom Kährs och Ikea. 

Henrik ser fram emot frågor kring  
Södras kooperativa strategi och  
framtiden för vår råvara.

Möt Södras styrelse och ledningsgrupp
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Välj hur du vill delta i ditt årsmöte

Unika årsmötessidor - en medlem, en röst
Om du har flera fastigheter, tillhör du demokratiskt det skogsbruksområde där du äger mest skog. 
När du loggar in på ”Min skogsgård” får du tillgång till årsmötesmaterial för ditt skogsbruks-område genom att gå in på sidan ”Mitt 
årsmöte”.  Här hittar du verksamhetsberättelsen, föredragningslistan och inkomna motioner. Dessutom hittar du extramaterial i 
form av hälsningar från nominerade, valberedningen och motionärer – i de fall att de har skickat in kompletterande material.

Logga in på min skogsgård för att nå ”Min skogsgård”
Du kan välja att logga in med hjälp av Mobilt BankID eller med e-post och lösenord. Första gången du loggar in med din  
e-postadress behöver du först klicka på ”Glömt lösenord”, och uppge din e-postadress, för att skapa ett lösenord. 

För hjälp med inlogg till ”Min skogsgård” eller anmälan
Kontakta Medlemsservice på telefon 0470-891 00 eller e-post medlemsservice@sodra.com. 

Anslut i lokalen - Föranmälan krävs

Anslut på distans - Kontrollera ditt inlogg

Hybridmöten 2022 
Under pandemin har vi lärt oss mer om hur vi kan göra 
våra möten mer tillgängliga. Ett sätt är att erbjuda med-
lemmarna valet mellan att färdas till en utpekad lokal 
eller delta från valfri plats genom digital uppkoppling.

Södras årsmöten 2022 kommer att livesändas och all 
röstning kommer att ske digitalt. Detta innebär att även 
du som inte kan eller vill delta fysiskt kan följa mötet och 
rösta på samtliga val. 

För att rösta i lokalen krävs en mobil enhet. De flesta 
lokaler har ett wifi som ni kan koppla upp er mot – mer 
information om detta finns i respektive lokal.

Det finns en lösning för de medlemmar som inte har 
tillgång till en mobil enhet att rösta på. Dessa ska hämta 
ut ett röstkort innan årsmötets början. Var noga med att 
meddela om du behöver ett röstkort när du anmäler dig 
till mötet.

Samtliga möten nås via www.sodra.com/val

Föranmälan till alla möten
Vi ser fram emot att kunna träffas igen. Södra vill fortsätta 
att ta ansvar vid möten och kommer att ha kvar vissa 
anpassningar under våren. En sådan är att vi önskar att 
samtliga som planerar att närvara fysiskt vid kommande 
årsmöten ska anmäla sig till det årsmöte de planerar  
att besöka. 

Du hittar anmälningsformuläret på  
www.sodra.com/arsmote

Inloggning i mötessystemet – kontrollera 
dina uppgifter i god tid innan mötet
Du loggar in med ditt personnummer och det mobil-
nummer du har registrerat i Södras system.  
Har du inget mobilnummer registrerat så använder du 
det hemnummer du har angett. Detta innebär att du 
behöver kontrollera att du har rätt telefonnummer och 
aktuell mailadress registrerad. Detta kontrollerar du 
enkelt på ”Min skogsgård”.

www.sodra.com/val

Anpassningar till rådande restriktioner
Vi följer folkhälsomyndighetens direktiv och har en beredskap för att ställa om till helt digitala möten om det skulle behövas. 

Givetvis stannar du hemma om du inte är frisk. Även vid milda förkylningssymptom ber vi dig att använda möjligheten att följa 
mötet digitalt. Vi måste ta hand om varandra så att vi kan träffas på skogsdagar i år! Det går bra att följa mötet hemifrån då alla 
möten kommer att livesändas.
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Föredragningslista

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande: Valberedningens förslag: Anders Hermansson, Ör
3. Val av sekreterare: Valberedningens förslag: Pernilla Hildingsson Bergqvist, Ort
4. Fastställande av röstlängd: Finns förberedd i lokalen att användas vid behov
5. Val av två personer att jämte mötets ordförande justera protokollet
6. Fråga om mötet utlysts i behörig ordning. Kallelse sänd den 10 mars 2022
7. Fastställande av föredragningslista
8. Förtroenderådets rapport och frågan om godkännande av det gångna årets verksamhet inom skogsbruksområdet
9. Presentation av skogsbruks- respektive verksamhetsområdets verksamhetsplan för 2022
10. Frågor med anledning av presenterade verksamhetsplaner
11. Beslut om antal ledamöter i förtroenderådet 

Valberedningens förslag är: 9 st
12. Val av ledamöter i förtroenderådet för ett år

Valberedningens förslag:

Marcus Klevegård Vislanda Göran Johansson Alvesta
Anette Giselsson Lönashult Kenneth Johansson Rydaholm
Christina Kronstedt Vislanda Pernilla Bergqvist Grimslöv
David Krokmark Lönashult Carl Peter Fröberg* Alvesta
Sven Björnberg Lammhult

13. Val av ordförande och vice ordförande i förtroenderådet (mandattid ett år)
Valberedningens förslag:
Ordförande Vice ordförande
Marcus Klevegård Vislanda Anette Giselsson Lönashult

14. Val av fullmäktige jämte suppleanter till föreningsstämman i Värnamo 24 -25 maj 2022 
Valberedningens förslag är (lika många suppleanter som ordinarie ska väljas): 
Ordinarie Suppleanter
David Krokmark Lönashult 1 Pernilla Hildingsson Bergqvist Grimslöv
Lars Lejon Rydaholm 2 Kenneth Johansson Rydaholm
Marcus Klevegård Vislanda 3 Göran Johansson Alvesta
Therese Stjärnkrans Lönashult 4 Karl-Erik Johansson Grimslöv

15. 1. Beslut om antal (lägst tre och högst fem) och val av ledamöter i valberedningen   
 Nyval av minst 1 ledamot. Förslag:

Lars Lejon Rydaholm Åke Aronsson Grimslöv
Ingemar Lundquist Hjortsberga Sven Eriksson * Lönashult
Rune Gustavsson Torpsbruk

2. Val av sammankallande till valberedningen: Förslag: Lars Lejon, Rydaholm
16. Anföranden samt behandling av föreningsstyrelsens redovisningshandlingar för det senaste räkenskapsåret  

samt revisionsberättelse av Ylva op den Velde Hammargren , ledamot från föreningsstyrelsen samt Henrik Andersson, representant  
från Södras ledning

17. Eventuella ärenden hänskjutna från föreningens styrelse
18. Behandling av inkomna motioner och skrivelser 

a) Motion: Skyddsjakt inte anpassad för skogsägare, Therese Stjärnkrans
19. Frågor och diskussion
20. Eventuella uttalanden
21. Övriga ärenden
22. Mötets avslutande         * nyval
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Skogsbruksområdets 
ordförande har ordet
Skogsåret 2021 
Ett vintrigt Södra Vare har övergått till mildväder med regn 
och blåst. Det riktigt viner i knutarna när vinden tar fart och 
Gudrun gör sig påmind. Det enda positiva är att vindmöllor-
na börjar snurra så elpriset blir lite mer humant. Vem kunde 
ana att en energikris låg och väntade när 2021 började med 
tuffa restriktioner och nedstängt samhälle? Pandemin 
hade oss i ett järngrepp under vintern och alla gick vi och 
väntade på det efterlängtade vaccinet. När vi inte kunde 
träffas fysiskt fick vi i skogsbruksområdet istället prova på 
att köra några digitala medlemsträffar och så lyckades vi 
genomföra ett helt digitalt årsmöte för första gången. 

Trots att det rådde stor osäkerhet i samhället ångade 
skogsindustrin på som aldrig förr. Priserna på sågade 
trävaror låg första halvåret fortfarande på rekordnivåer och 
massapriset tog ett rejält skutt uppåt under början av året. 
Södras industrier har under hela 2021 gått riktigt bra och  
vi kan räkna med ett rekordresultat, det tredje kvartalet var 
det bästa någonsin i Södras historia. Framförallt sågverken 
har visat god marginal, för första gången i Södras historia 
har Södra Wood haft ett bättre kvartalsresultat än  
Södra Cell. 

En sak man kan fråga sig är om marginalerna för sågverken 
har varit för bra, vilket till stor del beror på att priset för  
råvaran, våra stockar, inte hängt med i prisuppgången. 
Under våren var det heta diskussioner runt om i Södraland 
och många ville att priserna skulle höjas rejält. Visst kom 
det prishöjningar och tittar man historiskt så är det riktigt 
bra priser, men jämfört med sågverkens marginalerkan  
jag hålla med om att det hade gått att höja ännu mer.  
Men varför tog inte Södra ledartröjan och höjde till  
1 000 kr/m3fub och satte lite press på köpsågverken? Svaret 
står i vår ändamålsparagraf. ”Föreningen har som ända-
mål att söka åstadkomma en tryggad och ändamålsenlig 
avsättning till marknadsmässiga priser för medlemmarnas 
skogsprodukter”. 

Nyckeln är marknadspris och vad menas med det? När vi får 
tillräcklig volym råvara till vår industri så har vi ett mark-
nadspris. Under början av 2021 föll våra rotstående lager, 
men med prishöjningar under våren kunde situationen 
stabiliseras. En sak som påverkat flödena de senaste åren 
är kampen mot granbarkborren. Den har gjort att stora 
volymer har avverkats oavsett pris, vilket påverkar priset 
för sågtimmer. Visst är ett starkt marknadspris ett sätt att 
flytta vinsterna till skogsgården, men vid för stora engångs-
höjningar finns risk att vi får för stora och dyra lager om 
marknaden vänder. Samtidigt vill vi medlemmar inte ha för 
stora svängningar i priserna. Det skapar spekulation och 
påverkar flödena till vår industri som är beroende av ett 
jämnt och stabilt inflöde.

Min personliga reflektion är att Södra kunde höjt lite till på 
timmerpriserna under våren och utmanat köpsågverken. 
Styrelsen valde en försiktigare väg, med osäkerheten kring 
pandemins utveckling i åtanke,  istället har vi fått ett fint 

resultat som kommer oss medlemmar till godo genom 
efterlikvid, utdelning och insatsemission. Hela idén med att 
inte lägga allt på råvarupriset, utan även få del av vinsten 
genom ersättning för det kapital som är investerat i indu-
strin kallar vi för Södramodellen. Under året har det pågått 
ett stort arbete med att förändra modellen och målet har 
varit att kunna presentera stadgeändringar på stämman 
2022. Alvesta skogsbruksområde har varit väldigt aktivt i 
frågan och vi har lärt oss mycket om hur vårt företag styrs. 
Jag måste passa på att tacka Kenneth Johansson,  
Rydaholm för ett idogt och klarsynt arbete som lett fram  
till bra förslag som jag är säker på kommer att röstas fram. 

Den stora förändringen är förslaget med ett tak på hur 
mycket inbetalda insatser man kan äga på 5 000 kr/ha. 
Poängen med detta är att det kommer att finnas en gräns 
för juridiska personer som aldrig generationsväxlar och att 
vi fångar upp de som medvetet flyttar stora insatsbelopp 
till små fastigheter. Vi som är trogna och levererar ska lugnt 
kunna fortsätta och bygga upp vårt insatskapital. Jag gillar 
idén som är solidarisk, ett hektar är lika för alla och enligt 
uträkningar tar det ca 50 år med leveranser för att komma 
upp taket. I arbetet har man även sett över möjligheten att 
överlåta alla insatser vid ett generationsskifte. Praxis har 
idag varit att det är möjligt vid en fastighetsöverlåtelse och 
detta kommer nu förhoppningsvis att skrivas in i stadgarna.   

Förtroenderådet har även fortsatt sitt arbete med att 
försöka aktivera de medlemmar som inte levererat något 
till föreningen under de senaste fem åren. Enligt senaste 
genomgången har vi ca 200 medlemmar av våra dryga  
1 000 som inte levererat. I hälften av fallen finns det natur-
liga förklaringar, kan vara ett pågående generationsskifte, 
ett utträde eller att det inte finns något att avverka. Men 
för andra hälften har man aktivt valt en annan aktör. Vårt 
mål med arbetet är alltid att försöka få tillbaka medlem-
men som leverantör. Under våren 2022 kommer vi därför 
skicka ut brev till dessa medlemmar och vi förtroendevalda 
hjälper gärna till med att förklara Södramodellen. Att vara 
medlem är så mycket mer än att bara vara leverantör av 
skogsprodukter, vi är även ägare till en stor industri och bör 
förstå det ansvar detta innebär.      

Jag vill härmed rikta ett stort tack till alla i vårt förtroende-
råd och vår valberedning samt till våra tjänstemän på 
Ljungby verksamhetsområde. Nu ser vi framemot ett spän-
nande valår med fortsatt kamp för familjeskogsbruket och 
hoppas att vi snart kan återgå till ett mer normalt liv.

Vislanda, januari, 2022 
Marcus Klevegård
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Förtroendevalda och ombud 2021

Förtroenderåd
Valda år 2021 för ett år

Marcus Klevegård, ordförande Vislanda

Anette Giselsson, vice ordf Lönashult

Christina Kronstedt Vislanda

David Krokmark Lönashult

Göran Johansson Alvesta

Jonaz Nilsson Moheda

Kenneth Johansson Rydaholm

Pernilla Bergqvist Grimslöv

Sven Björnberg Lammhult

Närvarande fullmäktige till stämman 2021 
Kenneth Johansson Rydaholm

Marcus Klevegård Vislanda

Anette Giselsson* Lönashult

Hagart Valtersson Moheda

* suppleant

Skogsbruksområdets valberedning
Lars Lejon, sammankallande Rydaholm

Cecilia Engström Vislanda

Ingemar Lundquist Hjortsberga

Rune Gustavsson Torpsbruk

Åke Aronsson Grimslöv

Lokala ombud 2021

Naturvårdsombud
Arbetar för att stimulera intresset för naturvård bland 
medlemmar och agerar kontaktperson gentemot andra 
naturvårdsintressenter.

Christina Kronstedt Vislanda

David Krokmark Lönashult

Viltombud
Medverkar till en god dialog kring balansen mellan skog 
och vilt i den lokala viltförvaltningen.

Anette Giselsson Lönashult

Sven Björnberg Lammhult

Säkerhetsombud
Utbildar i och informerar om Säker Skog, säker hantering 
av redskap och utrustning som hör skogsbruket till.

Göran Johansson Alvesta

Marcus Klevegård Vislanda

Vattenombud
Företräder skogsintresset i lokala vattenråd.

Christina Kronstedt Vislanda

David Krokmark Lönashult

Utbildningsombud
Bevakar det lokala utbildningsutbudet.

Pernilla Bergqvist Grimslöv

Skogsskyddsombud
Inventerar mängden granbarkborrar lokalt.

Sven Björnberg Lammhult

Interna arbetsfunktioner, Alvesta förtroenderåd
Medlemshandläggare
Handlägger medlemsfrågor och medlemsvård.

Kenneth Johansson Rydaholm

Marcus Klevegård Vislanda

Press och media
Utskick, artiklar och information om våra aktiviteter.

Pernilla Bergqvist Grimslöv

Jonaz Nilsson Moheda
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medlemmar

1 037
(1 036)

skogsegendomar

703
(709)

medlemsareal

44 163
(44 178)

utdelad vinstdelning

8,8 milj
(15,3 milj)

Väst Öst

Syd

Alvesta skogsbruksområde
 Vo-kontor i Ljungby

Siffrorna gäller för  31 december 2021 och 
vinstdelningen det som delades ut inom 
skogsbruksområdet.

2020 års siffror inom parentes.

Större justeringar av  
medlemsantalen än vanligt:
Under året har en genomgång av med-
lemslistorna påbörjats. Södra har sagt 
upp medlemmar som inte äger någon 
fastighet, men av någon anledning inte 
skickat in en uppsägningsblankett. 
Under förra året sade vi totalt upp 3 390 
medlemmar, vilket är ungefär dubbelt 
så många som året innan. Flertalet av 
dem var direkt relaterade till kontrol-
len av medlemslistorna. Därutöver har 
ett systembyte påbörjats och vissa 
fastigheter har i och med detta flyttats 
till andra inköpsområden, vilket påverkar 
registrerad areal.

Skogsbruksområdets år
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Medlemsverksamheten 
Året inleddes under total nedstängning. För att kunna 
möta våra medlemmar valde vi att försöka genomföra 
helt digitala möten. Med professionell hjälp av vår per-
sonal på medlemsavdelningen kunde vi genomföra två 
helt digitala medlemsmöten och ett årsmöte. Person-
ligen tyckte jag det var jobbigt att inte kunna träffa några 
medlemmar fysiskt innan sommaren men de digitala 
mötena gick bra att genomföra och vi inom förtroende- 
rådet lärde oss mycket om nya sätt att möta våra  
medlemmar. 

Under sommaren kunde vi genomföra ytterligare en 
sommarorientering, fast i lite ny skepnad. Årets tema 
blev att marknadsföra alla små gårdsbutiker och caféer 
som finns i vårt avlånga sbo. När hösten nalkades  
öppnades samhället upp och vi kunde äntligen genom- 
föra några skogsdagar samt ett mycket trevligt höst-
möte. Tack till alla som har deltagit på våra aktiviteter 
under året.

Arrangemang, tema Månad
Antal  
deltagare

Digitalt möte kring klassning av 
skogsbilvägar

feb 115

Digitalt Årsmöte mars 35

Sommarorienteringen med 
tema Fika

juni-aug 75

Skogsdag med LRF Alvesta i 
Benestad 

okt 80

Skogsdag med LRF Skatelöv i 
Olofstorp

okt 35

Höstmöte med Lotta Lyrå, Johan 
Isaksson & Catharina Fechter

nov 115

Viltträff hos familjen Stjärnkrans 
i Rubbatorp

nov 20

Sammanlagt har 475 personer deltagit i våra aktiviteter 
under 2021.

Övriga aktiviteter som förtroenderådet har deltagit på 
under 2021.

Arrangemang, tema Månad
Antal  
deltagare

Digitalt seminarium med Lotta 
Lyrå samt tema Vilt & Granbark-
borrar

jan 110

Skogsdag med Malva juli 150

Medlemsfest Södra Ljunga 
Bygdegård

dec 115

Utbildning
Södra erbjuder skoglig grund- och spetsutbildning  
genom Södraskolan. Det arrangeras även studiecirklar  
i samarbete med Säker Skog, Skogens Vatten och  
Studieförbundet Vuxenskolan.

Utbildning/ cirkel
Antal  
deltagare

Röjsågskörkort 12

Motorsågskörkort 7

Södraskolan, grundkurs 10

Jämställdhet och mångfald
En jämställd verksamhet är en lönsam verksamhet. 
Södra arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald.  
Vi strävar efter en könsfördelning bland förtroendevalda 
och styrelse som bättre speglar medlemskårens  
sammansättning och följer därför denna fördelning  
över tid. 

Andel kvinnor respektive män 
inom vårt sbo Kvinnor % Män %

Medlemmar 37 (36) 63 (64)

Förtroenderådet 33,3 (33) 67,7 (67)

Valberedningen 20 (20) 80 (40)

Medlemsaktiviteter 30 (30) 70 (70)

Fullmäktige 22 (50) 78 (50)
 
Siffror inom parentes är 2020 års fördelning.

Näringspolitik
Södras förtroendevalda arbetar aktivt med lokala och 
regionala näringspolitiska frågor. Dessa får uppbackning 
av tjänstemän som bevakar och bearbetar både natio-
nella och internationella beslutsprocesser. Tillsammans  
bevakar vi äganderätten och skogsägarnas intressen.  
Att skapa förståelse för skogsbruk, skogsråvarans  
möjligheter och skogsindustrins betydelse för Sverige 
är viktigt för att långsiktigt kunna fortsätta bruka  
skogarna på ett ansvarsfullt och långsiktigt sätt. 

Ombudens arbete
Förtroenderådet utser lokala ombud som ansvarar för 
olika specialområden. Normalt tillsätts dessa ombuds- 
roller inom det lokala förtroenderådet men för att  
säkerställa en viss kontinuitet kan även medlemmar 
utanför förtroenderådet väljas som ombud. 

Naturvård
Naturvårdsombuden arbetar med att informera om det 
certifierade skogsbruket och har en viktig roll i Södras 
miljö- och naturvårdsarbete. Under 2021 har vi inte haft 
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någon möjlighet att träffas fysiskt, men vi har deltagit i 
en handfull digitala sammankomster som bl.a. har hand-
lat om kulturmiljöer och artskydd samt hanteringen av 
skyddade miljöer.

Vatten
Under 2021 har våra två lokala vattenombud genomgått 
webbkursen ”Skogens Vatten”, i syfte att öka kunskapen 
kring skog och vatten. 

Vilt
Södra tar en aktiv del i arbetet med den svenska vilt-
förvaltningen och markägarrepresentanter från Södra 
sitter bland annat med i älgförvaltningsgrupper runtom i 
Götaland. Så även i Alvesta sbo, där bland annat vilt-
ombud i förtroenderådet även ingår i älgförvaltnings-
grupp. Projektet Kraftsamling Tall fortsätter sitt arbete. 
Tall-föryngringarna ökar tydligt, men framstegen när 
det gäller betesskador går fortfarande alltför långsamt. 
Så arbetet måste drivas vidare. Covid-19 har varit en 
bromskloss även 2021, vilket starkt har påverkat arbetet 
med medlemsträffar.

Säkerhet
Under året har säkerhetsombuden medverkat vid olika 
medlemsaktiviteter för att demonstrera ett medvetet 
säkerhetsarbete. Våra cirkelledare inom Vuxenskolan, 
Jörgen Björnberg, Göran Johansson och Marcus Kleve-
gård samt vår instruktör Karl-Eric Johansson arbetar 
kontinuerligt med att arrangera studie¬cirklar för motor-
såg- och röjsågskörkort.

Utbildning
Utbildningsombudet arbetar för att öka det lokala  
engagemanget i utbildningsfrågor samt arbeta för att 
medlemmarna får kontinuerlig information om de  
utbildningssatsningar som erbjuds. De utbildningar 
som vi deltagit i under 2021 har varit digitala. Det har 
anordnats ett flertal webbutbildningar centralt för alla 
medlemmar.

• Lär dig mer om granbarkborren

• Lär dig mer om skogsbilvägar

• Lär dig mer om viltförvaltning

• Skogens Vatten

Information för utbildningsombud har hållits två gånger 
under året.

Skogsskydd
Skogsskyddsombuden övervakar granbarkborrens 
svärmningar lokalt genom tömning av barkborrefällor 
som töms kontinuerligt. 

Valberedningens arbete
Valberedningen har under 2021 arbetat vidare med mål-
sättningen att försöka öka jämställdheten och mång-
falden i förtroenderådet. På grund av den pågående 

pandemin har det varit ett annorlunda verksamhetsår 
på flera olika sätt. 

Valberedningen har följt förtroenderådets arbete genom 
att närvara både vid deras fysiska möten.

En ledamot i nuvarande förtroenderåd lämnar på egen 
begäran sina uppdrag. Valberedningen föreslår därför  
till årsmötet en ny kandidat, Carl-Peter Fröberg,  
Boarydstorp, Alvesta. Han är bosatt i skogsbruksom-
rådets inte långt från Slätthög. Detta gör att det blir en 
ganska likvärd geografisk fördelning av ledamöterna i 
förtroenderådet.

Valberedningens kommer under 2022 att fortsätta  
arbetet med att öka jämställdheten och mångfalden 
samt om möjligt få till en ännu bättre geografisk  
spridning av de förtroendevalda.  

Lars Lejon, valberedningens sammankallande

Fullmäktiges uppdrag
Att bli vald till ombud på Södras föreningsstämma  
känner jag är djupt hedrande och det är med stolt-
het och ödmjukhet man deltar. Det är ett mycket stort 
förtroende att få företräda medlemmarna i vårt område. 
Vi har en demokratisk förening där det är fullt möjligt att 
ge förslag och få till en ändring. Det har de senaste årens 
stämmor tydligt visat. Det ska vi vara stolta över och 
rädda om. 

Med vänlig hälsning, Anette Giselsson, fullmäktige 

Alvesta skogsbruksområdes årsstämma 21 mars 2021, 
då fick jag förtroendet att företräda skogsbruksområdet 
vid Södras fullmäktigemöten. Protokollet finns att läsa 
på Södras hemsida.

Hedersamt att få detta förtroende!

Föreningsstämman 1/6 genomfördes i hybridform,  
vi från Alvesta med flera var kallade till en ”hubb” i  
Värnamo och därifrån medverka i förhandlingarna,  
digitalt. Flera andra ”hubbar” fanns samtidigt inom  
Södras svär. Motionerna för-behandlades på två  
motionstorg (digitala förhandlingar) 24 och 27 maj.  
Protokoll med bilagor finns att läsa på Södras hemsida.

Digital mötesform har vissa fördelar, men kan inte fullt ut 
ersätta det fysiska mötet.

Den 1 november genomfördes, fysiskt, fullmäktigedagen 
med framtidstro. Finns väl redovisat på Södra hemsida. 
En mycket välregisserad konferens och lärorikt med flera 
grupparbeten.

Ett aktuellt styrelseförslag om stadgeändringar bl.a. 
gällande ett tak för inbetalt insatsavdrag om 5 000 kr/
ha. Styrelsen har diskuterat kring kapitaliseringen kontra 
virkesleveranser. Förslaget remissas med förtroende-
råden och kommer upp på föreningsstämman 2022.

Hagart Valtersson, fullmäktige 
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Skogsbruksområdets  
aktivitetsplan för 2022
Vårt mål är att genomföra olika typer av aktiviteter 
som lockar flera målgrupper. Ibland genomför  
vi dessa tillsammans med övriga skogsbruks-
områden inom Ljungby verksamhetsområde. 

Målet är du som besökare ska få ökad insikt och 
kun¬skap om skogsvård och skogsskötsel samt 
information om vad som händer på det närings-
politiska planet. Vid våra aktiviteter medverkar 
nästan alltid någon av våra duktiga inspektorer 
och ger oss dagsaktuell information om priser 
och marknad.

Efter årsmötet kommer vi personligen bjuda in 
våra nya medlemmar till en kvällsaktivitet där vi 
går igenom Södras spännande historia och myck-
et mer. Målet med kvällen är att få en gedigen 
inblick i hur vårt företag ser ut samt att förstå hur 
industrins vinster fördelas bland oss medlemmar 
i något som vi benämner Södramodellen.    

Som en viktig kugge i projektet ”Kraftsamling 
Tall” kommer förtroenderådet fortsätta sitt 
arbete med att sprida kunskap om viltbetningens 
konsekvenser. Under våren hoppas vi på att äntli-
gen kunna genomföra en skogsdag där vi besöker 
familjen Björnbergs viltdemohägn i Lindhult.  
Att öka kunskapen om våra viltstammar är och  
kommer fortsatt vara ett av våra viktigaste  
uppdrag under 2022. 

Efter önskemål att få besöka Erik Hjärtfors 
utanför Åseda kommer vi under 2022 att försöka 
genomföra en bussresa till honom. Det ska bli 
spännande att få lyssna på Eriks idéer kring små-
skaligt skogsbruk, naturturism och timmerhus. 
Resan kommer gå genom vackra och kuperade 
landskap och avslutas med ett besök på Asa 
försökpark.  

Arrangemang
Tidpunkt  
eller antal

Årsmöte Alvesta sbo, Thalia mars

Södramodellen för nya medlemmar april

Byaträffar maj

Viltdemohägnens dag maj

Studieresa Erik Hjärtfors, Asa försöks-
park

maj

Sommarskogskväll juli

Skogsdag med LRF Rydaholm aug

Skogsdag med LRF Skatelöv okt

Skogsdag med LRF Alvesta nov

Höstmöte på Thalia nov

Övriga aktiviteter som förtroenderådet räknar 
med att vara med på under 2022. 

Arrangemang
Tidpunkt  
eller antal

Skördemässan på Tyrolen sep

Välkommen till våra aktiviteter under 2022!

Innan jag avslutar vill jag bara nämna att vi planerar 
att under våren kunna återgå till en mer normal 
verksamhet med fysiska möten. Om allt går vägen 
räknar vi med att genomföra årets höjdpunkt,  
sommarskogskväll, i den södra delen av kommunen. 
Blir det en Skördemässa på Tyrolen 2022 är vårt 
mål att vara med och lyfta fram alla viktiga och bra 
produkter som kommer från skogen.  



Ordföranden i Södras  
skogsbruksområden 2021

Skogsbruksområden
Verksamhetsområden
Regioner

974 
Tranås984

Jönköping

982 
Gislaved 972 

Vetlanda

966 
Växjö

971 
Mönsterås

973 
Vimmerby

975 
Åtvidaberg

976 
Linköping

986 
Skövde

985 
Sollebrunn

983 
Kinna

981 
Oskarström

961 
Höör

965 
Ljungby

962 
Broby

964 
Långasjö

963 
Ronneby

987 
Bohus-Dal 

Pär Linder 
9871 Bohus-Dal

Lars Johansson 
9851 Sollebrunn Väst

Morgan Svensson 
9852 Sollebrunn Öst

Bo Karlsson 
9831 Västkusten

Ruben Enochsson 
9832 Mark

Lars Skogsberg 
9862 Norra Skaraborg

Sven Johansson 
9861 Södra Skaraborg

Mats Andersson 
9841 Ulricehamn

Karin Svennson 
9842 Vätterbygden

Ann-Charlotte Larsson 
9812 Mellersta Halland

Bo Magnus Källsgård 
9811 Södra Halland

Per Larsson 
9821 Kind

Bengt Maurd 
9822 Finnveden

Ingvar Pålsson 
9611 Skåne

Ann Marke 
9621 Snapphanebygden

Roger Johansson 
9651 Älmhult-Markaryd

Lars-Ove Johansson 
9652 Ljungby

Marcus Klevegård 
9653 Alvesta

Jesper Bengtsson 
9631 Mitt-Blekinge

Jörgen Johansson 
9632 Karlskrona

Stefan Jerkstål 
9661 Västra Värend

Åke Carlson 
9662 Norra Värend

Camilla Logarn 
9641 Tingsryd-Linneryd Roland Williamsson 

9642 Dackebygden

Ingemar Persson 
9711 Kalmarsund

Ingemar Torstensson 
9712 Mönsterås

Magnus Johansson 
9731 Vimmerby

Maria Sporre 
9721 Njudung

Gunnar Thorn-Andersen 
9722 Eksjö

Christer Andersson 
9741 Höglandet

Ellinor Fredriksson 
9742 Ydre

Siw Abrahamsson 
9743 Mjölby

Björn Holmberg 
9752 Åtvidaberg Östra

Gunilla Böök 
9751 Åtvidaberg Västra

Kennet Simonsson 
9761 Borensberg

Margareta Åkerström 
9762 Norrköping
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Verksamhetsområdets år

Följande del av verksamhets- 
berättelsen avser siffror för  
hela det verksamhetsområde 
skogsbruksområdet är del utav. 
Södras demokratiska organisation 
finns inom 19 verksamhets- 
områden, uppdelade i 36 skogs-
bruksområden. 

Verksamhetsberättelsen för den 
demokratiska organisationen 
presenteras därför på skogsbruks-
områdesnivå, medan den operativa 
delen redovisas  
på verksamhetsområdesnivå.

Ljungby verksamhetsområde  
består av Älmhult-Markaryd-, 
Ljungby- och Alvesta  
skogsbruksområden. 

2020 års siffror inom parentes.

Personal och arbetskraft

Personal, Ljungby verksamhetsområde (vo)
Sommaren 2021 anställdes Wiktor Fager som skogsinspektor och ersatte 
därmed Sofie Petersson som lämnade Södra för uppdrag hos EC Skog.

Wiktor är utbildad skogsmästare och kommer närmast från Skogsvårds- 
bolaget AB där han under flera år arbetat som arbetsledare inom och för 
olika skogsvårdstjänster. 

MEDLEMMAR

 3 796
( 3 848) 

MEDLEMSAREAL

159 723
( 161 141)

SKOGSEGENDOMAR

2 693
( 2 712)

VINSTDELNING för  
verksamhetsområdet

29,2 milj
( 52 milj)

Henrik Nordlund 
Områdeschef

Oscar Stern 
Skogsinspektor

Johnny Yngvesson 
Produktionsledare 

Leif Bojestig  
Skogsinspektor

Wiktor Fager 
Skogsinspektor

Samuel Blomgren 
Skogsvårdsledare

Tomas Axelsson 
Skogsinspektor

Johnny Ekedahl 
Skogsinspektor

Jan Kristensson 
Skogsinspektor

Rolf Fransson 
Skogsekonom

Magnus Göransson 
Skogsinspektor

Lars-Göran Lönn 
Skogsekonom
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Entreprenörer 
Avverkning 
B. Nilsson Skogsentreprenad AB
Freddes Skogstjänst AB
H Svensson Skogstjänst AB
Hallaryds Skogsservice AB
MK Forest AB
M Öberg Skogtjänst AB
Norbergs Skog & Maskin AB
Roland Svensson
Ryssby Skogstjänst AB
Röshults Skog AB
Skogsentreprenad AB Br. Nilsson
Åkamåla Skog AB
Bränsle/flisning
Hallaryds Skogsservice AB
Johanssons Åkeri och Maskin AB
Frakt & Maskin i Ljungby AB
Skabe Flis AB

Skogsbruksplaner
Bodmarks Skogsbruksplaner AB 
Roos o Skog
PG Torsvik Skog
Södra Planer
Stern Skog
Skogsvård
Alriks Röjningsteknik AB
BMK Skogstjänst AB
Bo Sundkvist, Södra Skog
Glans Skogsentreprenad
Grimslövs Skogstjänst AB
JKM Skogstjänst
Skogsvårdsbolaget TS AB
SLV Skogsservice AB
Sundins Skogsplantor AB
Åkerier
Br. Andersson Åkeri AB 
Ove Jonssons Åkeri AB
Södra Eget Åkeriet 
Tommaryds Skogstransport AB
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Skogsåret inom verksamhetsområdet
Under 2021 har medlemmarna totalt levererat in  
373 038 m³fub (2020, 374 350), exkluderat energi.  
Av dessa volymer har 314 829 m³fub (2020, 310 100)  
avverkats av Södra Skog, Ljungby verksamhetsområde, 
samt 58 209 m³fub som leveransvirke (2020, 64 250).  
Virkesleveranserna har under 2021 parerats väl gente-
mot de utmaningar, leveranstider och kvoter som vi haft 
att förhålla oss till under det gångna året. 

Även 2021 präglades av granbarkborreangreppen i  
regionens östra delar och medförde att Ljungby verk-
samhetsområde flyttade dit avverkningsresurser i  
omgångar, för att hjälpa till med avverkningen i dessa 
mer skadade områden.

Skogsvårdssidan domineras fortsatt av ett stort behov 
av ungskogsröjning och en hög efterfrågan på våra 
röjningstjänster. Under 2021 röjdes 1 418 hektar ungskog 
samt 716 hektar förröjning (2020, 1 572 hektar ungskog 
samt 768 hektar förröjning). 

Skogsåret 2021 präglades återigen av pareringar. På det 
hela taget lyckades vi ändå väl att balansera behovet av 
mer avverkningskapacitet i andra delarna av regionen 
och samtidigt hålla en bra service gällande våra skogliga 
tjänster inom Ljungby vo. Bilden är att ledtiderna  
generellt varit bra gällande våra avverkningsuppdrag 
och andra skogliga tjänster. 

Lyfter återigen ungskogsröjningen. Ett helt okej resultat 
under året, men en hel del återstår att råd ge om, och 
sedan även få utfört. Behovet kvarstår.

Vill också lyfta vikten av markberedning. Markberedning 
är den enskilt viktigaste åtgärden för att ge en bättre för-
utsättning för våra plantor. Både vad gäller planterings-
punkt och i skyddet mot snytbaggen och kanske framför 
allt den svarta bastborren. En planta satt på en punkt 
utan humus- eller förnalager är mycket väl skyddad  
från bastborren.

Gällande gallring tappar vi en del mot behovet, men  
ligger relativt sett på en hög nivå.

Slutavverkningen har i stort sett motsvarat förväntningen. 
Behovet och utbudet mycket drivet av granbarkborrens 
härjningar under våren, och senare under hösten av 
ett allt mer stigande behov av grantimmer och sågbara 
klensortiment.

Med ovan sagt vill jag tacka alla mina kollegor på 
verksamhetsområdet och inom regionen för ett gott 
samarbete under det gångna året. Vill också tacka våra 
entreprenörer, åkare, och förtroenderåden i Älmhult-
Markaryd, Ljungby och Alvesta samt i övrigt alla egna  
företagare som deltagit i detta mycket bra samarbete, 
och efter förutsättningarna, har vi gjort ännu ett  
makalöst år. 

Tack!

/Henrik Nordlund

Fördelning av inkommet virke.

Virkesleveranser 373 038 m3fub

Virke från föryngringsavverkning 217 572    m3fub

Areal föryngringsavverkning 1 068 ha

Virke från gallring 97 257 m3fub

Areal gallring 2 383 ha

Leveransvirke 58 209 m3fub

Skattning av skadad volym i skogen, 
medlemsfastigheter

16 000            m3fub

58%26%

16%

Föryngringsavverkning
Gallring
Leveransvirke
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Bränsleanvändning och utsläpp 

Dieselförbrukning 652 m3

Bensinförbrukning 21 m3

Utsläpp av fossil koldioxid  
vid skogliga åtgärder

1 195 ton

Diesel- och bensinförbrukningen för skogliga åtgärder 
beräknas utifrån schablonvärden och volymen utförda 
skogliga åtgärder på vo:t. 
Utsläppen av fossil koldioxid beräknas utifrån bränsle-
förbrukningen med emissionsfaktorer, dvs mängden 
koldioxid per liter bränsle. 

Kolinlagring

Nettoinbindning av kol 583 507 ton

Nettoinbindningen av kol beräknas som skillnaden 
mellan skogens tillväxt respektive avverkad volym och 
naturliga förluster, så som brand eller förmultning. 
På vo-nivå beräknas nettoinbindningen av kol utifrån 
medlemsarealen i vo och den totala nettoinbindningen 
av kol på Södras medlemmars marker. Ingen hänsyn 
har tagits till att olika vo har olika åldersfördelning på 
skogen. Nettoinbindningen anges i ton koldioxid.

Skogsvård

Markberedning 522 ha

Sått/självföryngrat 100 ha

Nyplantering manuell 414 ha

Nyplantering maskinell 0 ha

Viltskydd 74 ha

Snytbaggebehandling 0 ha

Ungskogsröjning 1418 ha

Förröjning 716 ha

Näringsåterföring 168 ha

Dikesrensning/skyddsdikning 6 800 meter

Energi

Skogsbränsle 51 300 MWh*
*1 MWh ~ 1m3s

Skogsbränsle avser grenar och toppar från föryngrings-
avverkningar som används för energiändamål i kraft- 
och värmeverk. 

Förm edling av plantor Antal

Löv 33 000

Gran 916 000

Tall 157 000

Övrigt 32 000

 

Markskoning

Rapporterade objekt utan körskador 
enligt entreprenör

97,8 %

Planer och certifierad medlemsareal

Gröna skogsbruksplaner 5929 ha produktiv skogs-
mark

Certifiering PEFC 97 999 ha, 61,2%

Certifiering FSC® 97 603 ha, 60,9%

Naturvårdande skötselåtgärder 

Areal NS-åtgärder 67,2 ha

Areal NS-åtgärder avser arealen utförd skötsel av  
bestånd med målklass NS (naturvård skötsel), bestånd 
som kräver skötsel för att behålla eller utveckla dess 
naturvärden. 

Södra arbetar tillsammans med medlemmarna för  
att väva samman ekonomi, miljö och sociala värden i 
skogsbruket. Vi arbetar efter de gemensamma målbilder 
som tagits fram i samverkan mellan skogliga aktörer  
och intressenter.
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Vill du läsa hela års- och  
hållbarhetsredovisningen?
I detta utskick får du första delen av Södras års- och hållbarhetsredovisning som en årsrapport där vi berättar om  
Södras verksamhet under 2021. Vill du fördjupa dig i den ekonomiska redovisningen och hållbarhetsredovisningen så 
kan du ta del av hela års- och hållbarhetsredovisningen på två olika sätt:

Digital version
Hämta års- och hållbarhetsredovisningen digitalt på sodra.com/finansiellt  
Läs den direkt på webben eller ladda ner som pdf.

Tryckt version
Den tryckta versionen års- och hållbarhetsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på alla  
årsmöten. Du kan också få den hemskickad med posten – beställ via webben:  
sodra.com/bestall-redovisning 

Det går också bra att beställa den via Medlemsservice.


