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å kan vi snart lägga ännu ett skogsägarår bakom oss. Det har varit ett ganska turbulent år,
ur många aspekter.
Vädret har prövat oss hårt.
Vi gick från en tuff, snörik vinter till
en vår och sommar med rekordvärme och extrem torka. Många
skogsägare har drabbats hårt
av snöskadad skog, älgskador,
skogsbränder och uttorkade
plantor.Våra virkesköpare har
legat i för att kunna hjälpa
alla dem som efterfrågat vår
hjälp och det är skönt att veta
att vi, tack vare att vi finns på så
många orter i Norrland, kan vara
ett bra stöd.
Låt oss nu hoppas på att snömängden inte blir lika riklig under vintern 2019,
så att vi slipper ännu ett år med snöskador och
rekordstora älgskador.

När detta skrivs har Sverige ännu inte fått en re-

gering. Det politiska läget är mycket osäkert och vi
kan bara spekulera i hur det kommer att påverka alla
oss som äger skog. Fast regeringar kommer och går,
medan vår skog växer där den står. Och ett är säkert
– debatten om skogens betydelse och skogsägarens
rättigheter kommer inte att tystna. Tvärtom. Äganderätten måste värnas, otydliga tolkningar av regler och
riktlinjer måste klargöras och staten måste skjuta till

pengar i de fall man anser att riksintressen och bevarandemål går före, så att inte skogsägare tvingas avstå
skog utan ersättning.
I all turbulens är det roligt att se att starten av Östrands massabruk har gått bra.
Den nya fabriken kommer att tillverka dubbelt så mycket massa jämfört
med tidigare och miljöpåverkan
blir extremt låg.Vår toppmoderna
fabrik kommer att vara världsledande när det gäller energi och
resurseffektivitet.
Att skogen gör stor klimatnytta
skriver de flesta under på. Men
hur ska vi använda den för att den
ska göra allra mest nytta? Vi är övertygade om att en ökad produktion i
skogen är bra, och att det går att förena med
de miljömål som vi har. Med aktivt brukade skogar
kan vi tillverka trävaror och andra biobaserade produkter som ersätter fossila råvaror. Jag är övertygad
om att vi går en spännande framtid till mötes!
Jag önskar er alla en fin jul
och en bra start på 2019!

JONAS MÅRTENSSON,
AFFÄRSOMRÅDESCHEF SKOG

PÅ TAPETEN
Vi gläds åt att Östrands massabruk har kommit igång
bra med den nya fabriken sedan starten i somras. Det är
också roligt att utbyggnaden av Östrand är nominerad till
Årets bygge 2019, en prestigefylld tävling som arrangeras
av bl a tidningen Byggindustrin och Business Arena.
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Sommarens bränder blev kostsamma för skogsbranschen.
Skogforsk uppskattar att skogsbrukets kostnader för brandberedskap och förebyggande åtgärder under 2018 uppgick
till cirka en halv miljard kronor. Bara en procent av bränderna
orsakades av skogsmaskiner.
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eller tel 060-19 31 16.
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Profilen
MARGIT OCH ARNOLD SUNDSTRÖM
– Finns det verkligen så mycket
virke på fastigheten? Har ni inte
räknat fel?
Margit och Arnold Sundström
blev förvånade när de öppnade
sin nya skogsbruksplan från SCA.
Precis som för många andra blev
siffrorna i planen en riktigt glad
överraskning.
TEXT: KERSTIN OLOFSSON
FOTO: MICHAEL ENGMAN

GLADA BESKED I SKOGSBRUKSPLANEN

M

argit och Arnold är välkända i trakterna runt Kramfors, eftersom de i
många år drev företaget Sundströms
bil. Numera är de pensionärer, men
bilintresset finns fortfarande kvar och de har även ett
annat stort intresse – en skogsfastighet som de sköter
med omsorg.
Din Skog följde med SCAs virkesköpare Thomas
Jonsnäs när han skulle överlämna en pinfärsk skogsbruksplan till dem.
– Deras gamla plan har varit till mycket nytta genom åren, men nu hade den tio år på nacken så det
var dags för en ny. Vi har spekulerat en del kring hur
mycket virke de har på sin fastighet i dagsläget, så det
ska bli roligt att se hur de reagerar när de ser siffrorna.
De blir nog både häpna och glada, förutspår Thomas.
Och visst blir det glada miner när planen öppnas.
Vad är er första reaktion?
– Det här trodde jag inte! Kan det vara möjligt?
Ibland har jag varit orolig för att vi har avverkat lite
väl mycket, men det har vi ju inte alls. Det har vuxit
väldigt bra och vi har mycket mer kubik än jag trodde, säger Arnold.
Vad har ni för nytta av en skogsbruksplan?
– Skogen ska förvaltas och skötas och då är det värdefullt med en plan.Vi vill driva ett aktivt skogsbruk
och planen visar både hur skogen ser ut just nu och
vad som behöver göras framöver. Det är toppen att få
hjälp med prioriteringarna. Thomas är också ett stort

4

stöd kring alla beslut, men planen är bra att ha som
grund för våra diskussioner, säger Margit.
– Det är även roligt att sitta och titta i planen
och jag gillar särskilt kartorna. Nu har jag kvällslektyr ett tag framöver, tillägger Arnold.
Vad har ni för åtgärder på gång?
– Det är allt från avverkning till gallring och plantering.Vi ska också bygga en ny väg och troligen
kommer det att byggas några vindkraftverk på en
del av vår fastighet. De ska ingå i en större vindkraftspark, säger Arnold.
Har ni testat SCAs tjänst Skogsvinge?
– Vi har testat den tidigare, men nu ska vi sätta oss in
i den lite mer. Tillsammans med Thomas ska vi åka
till en av våra söner för att både gå igenom skogsbruksplanen och kolla mer på Skogsvinge, säger
Margit.
Vad betyder skogen för er?
– Skogen ger mig lugn och trygghet. Det finns ett
värde i skogen och värdet växer hela tiden. Ju äldre
jag blir, desto mer uppskattar jag det, säger Margit.

... mer om Margit och Arnold
GÖR: Pensionärer, aktiva skogsägare, driver ett bilmuseum.
FAMILJ: Två söner med respektive och fyra barnbarn.
BOR: I Ramvik.
DET BÄSTA MED SKOGEN: Att den har ett värde som
växer.
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SCA-NOTISER

HÅLLBAR SKOTERÅKNING

FOTO: ©KOBEZA - STOCK.ADOBE.COM

SKOTER SKOGEN

Snöskoteråkning utanför markerade leder är ett problem för skogsägare. Nu gör skogsbranschen, med
bland annat SCA, och Sveriges snöskoterägares riksorganisation Snofed,
en gemensam satsning för att sprida
kunskap om hållbar skoterkörning.
Kampanjen Skoter hjärta skogen
ska under tre år uppmuntra till säker
och tillåten körning som inte ger
negativa konsekvenser för skog och
mark. När skotrar kör utanför lederna
kan plantor och unga träd bli överkörda och få skadade toppskott, vilket
för med sig stora kostnader för de
markägare som drabbas.
Läs mer på www.skoteralskare.nu

ASKA PROVAS I
VÄGBYGGEN
SCA provar att bygga vägar
där en del av byggmaterialet
består av aska, som är en
restprodukt från SCAs industrier. Genom att mixa aska
med grus på olika sätt ska
man ta reda på vilken
byggmetod som är mest
optimal.
SCA bygger och underhåller många mil skogsbilvägar. Att
använda aska vid vägbyggen är
egentligen inget nytt, utan man
vet redan att det ger hårda, stabila
vägar. Men i det här försöket vill
man ta reda på vilket som är det
mest optimala arbetssättet.
– Vi vill veta hur vi på bästa sätt
kan använda askan till vägbyggen,
med hänsyn till både praktiska och
ekonomiska faktorer, säger Tomas
Johansson, metodutvecklingschef
vid SCA Skog.
Försöket görs i samarbete med
Skogforsk.
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SCA sponsrar
SM-veckan och VM i skidskytte
SCA går in som sponsor för två stora sportevenemang under 2019.
Under SM-veckan i Sundsvall den 28 januari till den 3 februari samarbetar SCA med
Trolska Skogen och Sundsvalls kommun och bygger upp ett område med skogstema för
barnfamiljer vid Södra Bergets friluftscentrum. Efter SM-veckan kommer några av stationerna att bli en permanent del för alla som besöker Södra berget.
SCA är också med och sponsrar VM i skidskytte i Östersund som äger rum den 7-17
mars. SCA finns på plats under hela veckan med en monter på tävlingsområdet och det
kommer bland annat att bli aktiviteter för skogsägare.

Visste du att…
Skogsvinge.se är SCAs unika tjänst för skogsägare. Där kan du se din fastighet, planera
åtgärder, signera kontrakt och ha koll på intäkter och utgifter, oavsett var du är. Du loggar
enkelt in med BankID – och Skogsvinge är helt gratis!
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Virkesmarknaden
Jörgen Bendz, SCAs virkeschef

Virke – en efterfrågad råvara
Hur är läget på virkesmarknaden?

Är det någon efterfrågan på bränsleved?

– Det är full fart i skogen. Under hösten har det varit en
fortsatt hög efterfrågan på både massaved och sågtimmer.
Industrierna kör för fullt och många skogsägare vill skriva
avverkningskontrakt. Men som alltid när det gäller högkonjunkturer så kommer det en vändning så småningom.
Vi kan se en del tecken på att efterfrågan på sågade trävaror
håller på att mattas av. Det gäller främst på marknader som
Kina och Nordafrika, medan vår hemmamarknad fortfarande är oförändrad.

– Ja, det är en bra efterfrågan, eftersom det finns ett behov av
bränsleved inför vintern.

Om det är många skogsägare som vill avverka – är det
lång väntetid?

– Rätt bra, även om vi inte ska ropa hej ännu. Men vi i norra Sverige har klarat oss betydligt bättre än de i södra Sverige,
där angreppen har varit stora. Och värst är det i Centraleuropa. Jag rekommenderar dock skogsägare att fortsätta ha
koll på sin skog, för det finns fortfarande gott om granbarkborrar där ute.
Och snart skriver vi 2019…

– Ja, och ingen kommer ju att glömma 2018 års vädervariationer så det blir spännande att se vad 2019 för med sig när
det gäller vädret. Det går ju inte att komma ifrån att arbetet i
skogen i stor grad påverkas av väder och vind!
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– Det finns ett visst underskott på avverkningsresurser i
branschen som helhet, men för vår del är det ingen fara
och vi prioriterar våra kunder. Det har varit väldigt många
avverkningsuppdrag under sommaren och hösten och vi
fortsätter att köra för fullt.

Hur är läget när det gäller angreppen av granbarkborrar?

ANNA SCHÖNSTRÖM,
platschef på Tunadals hyvleri.

I slutet av oktober invigde ni det nya hyvleriet i Tunadal.
Hur känns det?
– Det känns superbra! Det här är verkligen början på något nytt. Nu har
vi en toppmodern hyvlerianläggning som innebär att vi mer än fördubblar vår kapacitet och kan öka kvaliteten på våra produkter. Dessutom kan
vi jobba med att utveckla nya produkter.

Vad omfattar investeringen?
– För 80 miljoner kronor har vi fått en ny hyvel och rustat upp den gamla
och så har vi byggt ett nytt råvaruintag och en ny paketeringslinje. Dessutom har vi en helt ny pelletsanläggning där vi kan tillverka ca 10 000
ton pellets per år. Det känns extra bra att våra restprodukter gör nytta i
form av värme vid Ortvikens pappersbruk och Östrands massabruk – det
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är ju en del i SCAs omfattande hållbarhetsarbete där vi tar till vara på så
mycket som möjligt av råvaran.

Vad tillverkar ni för produkter i hyvleriet?
– Vi använder bara norrländsk gran och tillverkar främst ytterpanel,
reglar och råspont. Vår ytterpanel är jättepopulär bland våra kunder
tack vare råvarans fina kvalitet. Vi levererar till byggvaruhandel i Skandinavien, som t ex Byggmax och Beijer, och det här är en marknad
som växer.

Så skogsägare med skog i Norrland är viktiga för Tunadal?
– Absolut. Det är ju tack vare deras fina granskogar som vi kan göra våra
efterfrågade produkter.
DIN SKOG • 4.2018

Greppa skogen: Skogsbilvägar
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Att bygga en ny väg är en investering som ofta
blir mycket lönsam när det är dags att avverka
i området.
– Det finns bra kalkyler för att räkna ut om
en väg är lönsam och vi hjälper dig gärna med
det, säger Mattias Larsson, SCAs virkesköpare i
Norsjö/Malå.
TEXT: KERSTIN OLOFSSON • ILLUSTRATIONER: PER MATSSON

Vilka är fördelarna med att bygga en ny väg?
– Först och främst är det ofta en bra affär. Det är
nämligen betydligt billigare att köra virket med timmerbil på en väg än att skota fram det i skogsterräng.
Det kan räcka med att skotaren får några hundra me-

FOTO: MICHAEL ENGMAN

Skogsbilvägen
– en klok investering

ter kortare körväg för att du ska tjäna in hela kostnaden för vägen.
En väg höjer dessutom värdet på din fastighet och
gör att det blir mycket lättare att komma ut i din skog,
för både skogsvård och friluftsliv. Och det blir mycket

Greppa skogen: Skogsbilvägar

Vad kostar det?
Priset beror främst på vad det är för typ

FOTO: MAGNUS EKLUND

av mark där vägen ska dras och vilken typ
av väg du tänker bygga. Det kan variera oerhört mycket, men en grovbrytning och justering av en väg brukar ofta kosta ca 70-130
kronor per meter, om man inte behöver
spränga eller göra andra dyra insatser.
Sedan tillkommer trummor och bärlager (grus). Hur mycket bärlager som
behövs beror bland annat på vilka årstider du vill kunna använda vägen. För en
väg som ska hålla även sommartid brukar
bärlagret kosta ungefär lika mycket som
grovbrytningen av vägen.

Räkna rätt!
På www.skogskunskap.se finns bra
kalkyler för vägbyggen.
Den här vägen är grovbruten. Nu får den vila ett år innan det är dags för justering, grusning
och sluthyvling.

enklare att hålla koll på vindfällen, röjningsbehov och
planteringar.
Om du funderar på att bygga en väg tycker jag att
du ska tänka långsiktigt. Tänk inte bara på vilken nytta
du har av vägen vid den avverkning som ligger närmast i tid, utan på alla möjligheter som vägen kan ge i
framtiden.
Vilken typ av väg ska jag välja?
– Det finns alla varianter, från vägar som bara klarar
lastbilstrafik medan det är tjäle, till vägar som klarar
lastbilstrafik året runt – till och med under tjällossning.
Ofta är det bra att bygga rejält när man ändå bygger.
Det är ganska vanligt att man bygger för billigt och
sedan ångrar sig.
Vad har jag för nytta av att bygga en väg som
går att använda även under barmarkssäsong?
– Du kan ofta få ett högre värde för ditt virke om det
går att avverka när det inte är tjäle, eftersom det är
svårast att få fram virke då. Och allra störst brist är det
på virke som går att avverka under våren och under
regniga höstar. Du kan också behöva använda vägen
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till andra tunga transporter under barmarkssäsongen,
till exempel för att köra in med en markberedare.
Hur lång tid tar det?
– Själva arbetet med att bygga vägen tar inte så lång
tid men det gäller ändå att vara ute i god tid, helst två
år innan vägen är tänkt att användas. Då kan man göra
grovbrytningen först och sedan låta vägen vila (sätta
sig) ett år innan man justerar och grusar m m. Det ger
det bästa slutresultatet.
Behöver jag göra någon anmälan före vägbygget?
– Ja, minst sex veckor innan arbetet startar ska man
skicka in en avverkningsanmälan till Skogsstyrelsen.
Det kan din virkesköpare hjälpa till med.
Vad bör man tänka på om man är flera som
bygger en väg tillsammans?
– Gör en tydlig kalkyl och gör klart hur de framtida
utgifterna för vägen ska fördelas. Jag ser ofta vägar som
förfaller på grund av att ägarna inte kommer överens
om underhållet.
Det bästa sättet att helt undvika framtida diskusDIN SKOG • 4.2018

sioner är att ansöka om lantmäteriförrättning för att
bilda en s k gemensamhetsanläggning och eventuellt
en samfällighetsförening, men det är en dyr process.
Ett annat sätt är att göra ett civilrättsligt avtal mellan
de fastighetsägare som är inblandade. Sådana avtal är
inte juridiskt bindande om någon fastighet byter ägare, men de flesta nya ägare brukar acceptera avtalen
eftersom de vill ha en fungerande väghållning.
Hur tar man naturhänsyn vid ett vägbygge?
– Det gäller bland annat att planera väglinjen så att
den inte dras genom områden med höga naturvärden. Att skydda bäckar, sjöar och våtmarker är också
viktigt. Men vägbyggnationer ger även miljöfördelar. Man minskar till exempel bränsleåtgången rejält
om skotaren får ett kortare transportavstånd när det
är dags att avverka. En skotare drar 40-50 gånger så
mycket bränsle som en timmerbil!
Vad kan SCA hjälpa mig med?
– SCA kan hjälpa till med allt från kalkyler och fältprojektering till byggnation och underhåll.Vi har
gedigen erfarenhet av att bygga vägar av hög kvalitet
och vi gör det till konkurrenskraftiga priser.Vi har
cirka 2 600 mil skogsbilvägar på våra egna marker, en
sträcka lika lång som Stockholm-Madrid. Och varje
år bygger vi runt 20 mil till – plus alla vägar som vi
bygger åt privata markägare.
När du anlitar SCA för att bygga en väg så bygger
vi enligt SCAs väginstruktion, om du inte har några
andra önskemål. Det gör att du kan känna dig säker
på att få en väg av riktigt hög kvalitet.
Har du några fler tips?
– Snåla inte genom att till exempel bygga en för smal
väg eller lägga ner trummor som är begagnade, har för
klen dimension eller är för korta. Att komma tillbaka i
efterhand för att justera brister på en väg blir oftast väldigt dyrt. Fundera också på om det kan vara bra att sätta upp en bom som du kan fälla ner under tjällossning
och regniga höstar, så att vägen inte körs sönder.

Funderar du på
att bygga en väg?
Kontakta din virkesköpare så får du massor av tips
plus en prisuppgift utifrån förutsättningarna som
finns just på din mark!
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Så bygger
man en väg

Guide

PLANERING
Först gör man en noggrann fältprojektering av väglinjen, alltså hur
vägen ska dras. Här tas hänsyn till
både ekonomi och natur.

AVVERKNING
Träd och buskar avverkas för att ge
plats åt vägen.

BYGGSTART
Man gräver diken och bygger
vägen med hjälp av material som
finns längs väglinjen, bland annat
det material som blir över när man
gör dikena. Arbetet kallas för grovbrytning eller för att ”bygga terrassen” . Samtidigt bygger man också
vändplatser och lägger ner trummor o s v.

VILA
Vägen får vila ett år för att
komprimeras.

VIKTIG VÄLVNING
En väghyvel formar vägen så att
den blir välvd (bomberad), alltså
högst i mitten och lägre på kanterna. Det är viktigt för att vattnet
ska kunna rinna av.

GRUS
Man lägger ofta på grus för att förstärka vägen. Mängden grus och
vilken fraktion man väljer styrs bland
annat av vilken typ av väg man ska
bygga (om den till exempel ska
tåla tung trafik under barmarkssäsongen). Vägen sluthyvlas
och sedan är det bara att köra!

Tänk på att det är
bra att grusa upp
vägen innan den används
för tunga transporter!
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Greppa skogen: Skogsbilvägar

Före: Dikena har växt igen och växtligheten börjar även leta
sig in i vägbanan. Vatten blir stående i gropar på vägen.

Efter hyvling och buskröjning: Nu kan vattnet rinna fritt i
dikena igen. Vägbanan är rundad och det finns inga gropar
där vatten kan samlas.

VATTEN
– vägens värsta fiende

Dina skogsbilvägar har en farlig fiende – och det är vatten. Räddningen är regelbundet underhåll.
– Genom att hyvla och buskröja m m ser du till att vattnet leds bort snabbt, så att
vägarna hålls torra och starka, säger Lars Karlsson, SCAs vägspecialist i Jämtland.
TEXT: KERSTIN OLOFSSON • FOTO: MAGNUS EKLUND

Varför behöver man underhålla sina vägar?
– Vägen är en investering som förväntas hålla i många
år, men då behöver man ta hand om den. Med tiden
kan det bildas spår i vägen där det samlas vatten, det
börjar växa gräs och buskar i vägslänterna och dikena
växer igen eller täpps igen av material från vägen och
dikesslänten, så att de förlorar sin funktion. Allt bidrar
till att vägen inte kan torka upp som den ska. Och en
blöt väg är inte någon hållbar väg.
Vad krävs det för insatser?
– Det viktigaste är att hyvla och buskröja, men ibland
kan man också behöva kantskära vägen, grusa, dikesrensa och byta vägtrummor.
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Hur ofta behöver man underhålla sin väg?
– Det beror främst på vilken typ av material vägen har
byggts av och hur ofta och hårt du belastar den. Men
det kan vara bra att göra en insats ungefär var tredje år.
Det är bättre att hålla efter vägen regelbundet än att
låta den förfalla så att det krävs större åtgärder för att
få den återställd.
Vad är viktigt att tänka på?
– Håll koll på vägens skick så att du kan vidta åtgärder
innan vägen körs sönder. Då kan du förstärka partier
där du misstänker att det kan bli problem, till exempel
där det är lite fuktigt eller lite sämre material.
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Så rustar du din väg

ILLUSTRATIONER: PER MATSSON

5

åtgärder som räddar
vägen från vattnet

1. DAGS ATT HYVLA
Om det har bildats potthål där det samlas vatten är det bra att hyvla
vägen. Då justerar man också formen på vägen så att den blir optimalt rundad igen. Hyvlingen gör också att körbanan inte växer igen.

4. DAGS ATT DIKESRENSA
Vattnet ska kunna rinna fritt i dikena för att kunna ledas bort från
vägen. Om dikena är igenväxta med gräs och mossa eller har täppts
igen av material från vägen och dikesslänten är det bra att göra en
dikesrensning.

2. LÄGE ATT BUSKRÖJA
Ganska snabbt börjar det växa sly i vägslänter och diken. Det gör det
svårare för vattnet att rinna undan och skuggar vägen så att den torkar
långsammare. Dessutom försämras sikten. Buskröjningen görs oftast
med hjälp av ett buskröjningsaggregat som monteras på en hjullastare, men korta sträckor kan så klart röjas med en vanlig röjsåg.

5. BYT TRASIGA VÄGTRUMMOR
Håll koll på dina vägtrummor och byt ut dem fort om de går sönder,
annars kan det snabbt bli stora skador på vägen. Det är lätt hänt att
man köper för små trummor när man ser hur torra dikena är under
sommaren, men tänk på att trummorna ska klara både skyfall och
vårflod. Det är särskilt viktigt med tanke på klimatförändringarna.

3. HÄR BEHÖVS KANTSKÄRNING
När vägen belastas med tung trafik trycks vägmaterialet med tiden ut
åt sidorna och vägen blir bredare. Då kan det vara en bra idé att göra en
kantskärning. Med hjälp av en väghyvel skärs kanterna av och om kantmaterialet är tillräckligt bra (innehåller mycket grus) hyvlas det in i vägen
igen. Ibland är det också lämpligt att komplettera med lite nytt grus.
Vid kantskärningen hyvlar man även bort den grässvål som har bildats på vägslänten och som gör att fukten hålls kvar i vägen, i stället för
att avdunsta eller rinna ned i dikena.
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Så här
ska det se ut!
Om vägen ser ut så här i genomskärning torkar
den upp bra. Vägbanan är rundad så att vattnet
rinner av och dikena är fria från slam
och växtlighet.
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Greppa skogen: Skogsbilvägar

Birgitta
njuter av
sin väg
12
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När Birgitta Velander vill belöna sig
själv tar hon bilen och kör en sväng
på sin skogsbilväg, med fönstren
nedhissade.
– Att bygga väg är en investering som lönar sig och som ger så
mycket tillbaka. Jag kan lätt ta mig
ut för att ha koll på skogen och det
blir enklare att ägna sig åt både jakt
och naturliv, säger Birgitta.
TEXT: MISAN LINDQVIST • FOTO: MICHAEL ENGMAN

B

irgitta är en väldigt aktiv och nyfiken
skogsägare, med ett hjärta som klappar
för skogen. Hon äger ca 270 hektar skog
fördelade på flera fastigheter i Sundsvall
med omnejd.
– Jag tycker om skog, säger hon med eftertryck.
Det har jag gjort sedan barnsben när jag följde med
min far som var skogsvaktare åt SCA i Galtström.
Och jag visar gärna upp skogen och dess mångfald
för den som är intresserad, det är bara att höra av sig!
Hon brinner extra mycket för att pröva olika
naturvårdsinsatser, som att plantera björk, dämma en
myr och lämna vissa skogar orörda. Men hon tvekar
inte heller att sköta skogen så att den ska ge virke och
därmed intäkter under lång tid framöver.
VARA UTE I GOD TID

Tänk på detta
om du går i vägtankar

1
2
3
4

a
Birgitt
tipsar!

Ha framförhållning och planera i god tid.
Tänk till på vad du vill använda vägen till på lång sikt.
Bygg rejält när du ändå ska bygga.
Ta hjälp av en kunnig partner, som t ex SCA,
för planering och utförande.
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Och när Birgitta för ett par år sedan insåg att ett
skogsområde nära Bredbyn, tre mil söder om Sundsvall, snart skulle behöva gallras började hon planera
för sin skogsbilväg.
– Jag gillar att vara ute i god tid och idén om vart
vägen skulle dras var helt min egen. Jag visste ju hur
marken är där vägen går och tänkte att det här kommer att bli bra. Sedan tog jag hjälp av SCA som fick
snitsla, göra en vägkalkyl och anlita en vägentreprenör. SCA är ett bra stöd och jag brukar resonera om
mycket annat än bara vägar med min virkesköpare.
I somras avverkades den 25 meter breda och 700
meter långa väggatan.
– Den avverkningen bekostade nästan hela vägen,
säger Birgitta nöjt.
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Greppa skogen: Skogsbilvägar

” Jag tycker
det är bra
att bygga
rejält.”

I september i år grovbröts vägen och några vägtrummor lades på plats.
– Det blev jättebra. Eftersom jag gärna lägger näsan
i blöt var jag ut flera gånger för att se att
arbetet blev bra. Och det blev det. Nu är
det viktigt att vägen får stabilisera sig innan
den ska grusas nästa höst. Jag har satt upp
en vägbom så att den ska få vara ifred.

höjer det värdet på fastigheten. Och när man ska avverka blir avverkningskostnaden lägre om skotaren
slipper köra så långt i skogen.

3

VIKTIGT MED UNDERHÅLL

Birgitta är även delägare i en annan väg,
och tycker att det är bra när man kan
samarbeta.
– När det gäller den gemensamma
KLARAR LASTBIL MED SLÄP
vägen har vi gjort en del underhåll som
anledningar att
Birgitta valde att bygga en så kallad klass
att fylla igen gropar och slå dikesrenarna.
bygga väg
C1-väg, för att kunna använda vägen så
Och vi kollar även vägtrummorna så att
Det blir lättare att:
mycket som möjligt.
det inte blir översvämningar. Det är vik• sköta om skogen.
– Vägen är gjord för att klara lastbil med
tigt att sköta om sin väg så att den håller.
• komma ut för att
släp och kan användas året om, förutom
Nu smider Birgitta planer på att bygga
göra åtgärder.
under svår tjällossning. Jag tycker det är bra
ännu en väg.
• njuta av skogen
att bygga rejält, för man får bättre pris vid
– Det är så praktiskt att kunna ta biloch
friluftslivet.
avverkningen om man kan använda vägen
en och köra ut, även om jag såklart är ute
under i stort sett hela året, säger Birgitta
och rör mig till fots i skogen också. Jag
och fortsätter:
brukar köra sakta med fönstren nerhissa– Det är bra att investera i en väg. Förutom att det
de och planera för olika åtgärder. Jag är nog ute och
blir så mycket lättare att komma ut i skogen, vare sig
kör minst tre gånger i veckan. Det är min belöning
det gäller skogsvård eller att njuta av friluftslivet, så
till mig själv!

... mer om Birgitta
BOR: Sundsvall och Bredbyn, söder om Sundsvall.
ÅLDER: 75 år.
FAMILJ: Son och dotter med familj.
FAVORITVÄG: Vägar som går genom vackra tallskogar i
Hälsingland.
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Arcwise®
– ger förpackningar runda former

SCAs revolutionerande teknologi Arcwise gör det möjligt att tillverka
wellpappförpackningar med runda former.

F

örpackningar med runda hörn anses
som mer attraktiva och lockande än
traditionellt kantiga kartonger. Med den
patenterade teknologin kring Arcwise
kan förpackningstillverkare med licens nu skapa
nya spännande förpackningar, där runda hörn
och former är tongivande.
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SCA har lång erfarenhet av forskning
och utveckling inom förpackningsindustrin
och Arcwise har fått stor uppmärksamhet
internationellt och vunnit flera designpriser
med olika förpackningar. Bland kunderna
finns flera ledande förpackningsföretag
världen över.
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Skogstokigt!
Tycker du att det är svårt att hänga med i skogssnacket? Det finns många knepiga
begrepp som kan vara svåra att förstå sig på. Och ibland blir det helt skogstokigt!

PLANTAVGÅNG

ILLUSTRATIONER: PER MATSSON

Har du hört någon säga att det
varit mycket plantavgångar?
Då betyder det inte att
många plantor har åkt
på tjänsteresa eller
semester, utan att
många plantor
har dött.
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FÖRBAND

LÅGA

Här kanske tankarna går till antingen plåster
och bandage eller till musiker som får värma
upp publiken inför en konsert. Men i skogliga
sammanhang handlar förband om avstånd
mellan t ex plantor eller träd.

Tankarna dras till eld när man hör ordet låga.
Men det är faktiskt en död trädstam som ligger på marken. En låga är en viktig livsmiljö för
många djur- och växtarter.
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FOTO: JAN LINDSTRÖM

Ortolansparven trivs på hyggen och nu funderar SCA på hur hyggena kan bli attraktiva boplatser
under en längre period.

Hotad sparv får hjälp
på SCAs hyggen
VARG
Kanske har du varg i din skog utan att veta om det?
Det är nämligen inte alla vargar som ylar och har
vassa tänder. Varg kallar man även träd som växer
snabbare än de andra träden intill och som får ett
vildvuxet utseende.

TJURVED
Tjurved låter vresigt, men är ett annat ord för
den ved som bland annat kan bildas på undersidan av grenar hos barrträd. Veden innehåller
mer lignin och är både mörkare och hårdare än
normal ved.
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SCA deltar i arbetet med att försöka
rädda den hotade ortolansparven
som trivs på markberedda hyggen.
Målet är att hitta lämpliga åtgärder
så att sparven ska trivas ännu
bättre.
Den lilla slanka ortolansparven, vars
sång bitvis påminner om ödessymfonin, häckar främst i jordbrukslandskapet. Men i takt med att jordbruket har
förändrats har sparven minskat i antal.
De senaste decennierna har en allt större andel av ortolansparvarna i Sverige
funnits på hyggen i Norrland, ofta på
sådana som är markberedda.
– Ortolansparven kräver öppen jord
i ett skyddat läge för att lätt hitta markinsekter åt sina ungar. Därför verkar
de trivas på hyggen där markskiktet
har blivit stört, t ex av markberedning,
säger Jan Sondell, projektledare för Projekt ortolansparv inom SOF-BirdLife
Sverige.
DISKUTERADE ÅTGÄRDER

I somras gjorde SCA en inventering av
ortolansparvar på hyggen i Medelpad
och under hösten besökte SCAs naturvårdsspecialister, tillsammans med läns-

styrelser och ornitologer, några av de
platser där sparven hade observerats.
Gruppen diskuterade bland annat
hur hyggena ska kunna fungera som
boplatser för sparvarna under en längre
period. Ett hygge börjar nämligen växa
igen efter fem, sex år och då måste ortolansparven hitta ett nytt område med
skydd för boet och gott om mat.
Ett förslag är att göra några nya
markberedningsgropar på en kvarts
kvadratmeter vardera, så att det kommer upp bar jord. På så vis kan man
”förlänga livet” på en plats där sparven
finns, så att den trivs där i ytterligare
några år. Och på en del platser skulle
man kunna avverka en del på närliggande områden för att skapa nya hyggen till sparven.
HOPPET STÅR TILL HYGGEN

Vissa åtgärder har SCA genomfört
redan under hösten och under 2019
kommer SCA att göra fler inventeringar och fortsätta att pröva olika åtgärder.
– Hoppet står nog till hyggena om
vi ska behålla en stam av ortolansparv
i Sverige. Det ska bli spännande att se
om SCAs åtgärder får effekt, säger Jan
Sondell.

Läs mer om SCAs arbete med ortolansparven på
sca.com/skog under Nyheter
17

Anna har cyklat många mil med
sin parcykel sedan hon fick den i
våras. Det är den som cyklar med
Anna som styr och sköter växlarna medan Anna kan trampa på
efter sin förmåga. Här kör hon
hårt med pappa Lars.

Anna går för seger
Anna Holmlund ligger i hårdträning. Men nu är det inte skicrosskonkurrenterna som ska besegras, utan målet är inställt på att få igång
högerbenet och kunna gå igen – och på sikt kunna klara sig mer på
egen hand. Och som stolt sponsor är SCA med på vägen dit.
TEXT: MISAN LINDQVIST • FOTO: MICHAEL ENGMAN

S

olen skiner över ett höstvackert Alnö, ön utanför
Sundsvall där Anna Holmlunds föräldrar Lars
och Margaretha bor och där Anna gärna håller
till. Det har snart gått två år sedan den där ödesdigra dagen i Italien när Anna kraschade under en träning. Där och då tog hennes liv en helt annan riktning.
Själv minns hon inget av olyckan, sjukhusen, föräldrarnas oro och inte heller minns hon något av sin skidkarriär med alla tävlingar och segrar. Men att minnena
inte finns där verkar inte bekomma henne nämnvärt.
Hon tittar gärna på inspelningar av sina lopp, ser andra tävla och pratar gärna om Åre, en plats som betyder
mycket för henne.
– Åre är fint, en favoritplats. Det är mysigt, bra att
åka skidor där och festa, säger Anna och ler.
Mediabevakningen runt Anna, både före, i samband
med olyckan och efteråt har varit ganska intensiv. Men
det gör inget menar hon. Hon ställer gärna upp och
berättar om sin vardag och vad hon gör.
– Det är okej, säger Anna. Okej när någon är intresserad.
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– Du har ju sett tv-programmet om dig själv, som
Björn Beckmo på SVT gjorde, påpekar Lars.
– Många gånger, säger Anna och håller upp flera
fingrar.
Annas talförmåga är påverkad av olyckan, vilket
betyder att orden finns där men att de inte alltid vill
komma fram som de ska. Men när omgivningen inte
hänger med finns Annas föräldrar och assistenter där
och hjälper henne.
SCA OCH SKOGEN

Naturen och skogen har alltid betytt mycket för Anna,
från att hon var barn och vandrade i fjällen till att hon
som vuxen erövrade skicrossbackarna världen över.
– Det är härligt att vara ute i skogen, att få njuta av
alla träd, säger Anna.
– Och Skogis, minns hon sedan, vilket visar sig vara
en av hennes favoritbackar i Åre.
– En bra, kurvig och guppig backe med många hopp.
Att få SCA som sponsor gläder henne. Dels för att
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... mer om ANNA
ÅLDER: 31 år
BOR: Lägenhet i Sundsvall.
FAMILJ: Mamma och pappa samt syskonen Kalle,
Pelle och Lisa med familjer.
DRÖMMER OM: Att kunna gå på egen hand.
FAVORITTRÄD: Björk, för den har så fina blad.
MEST ANVÄNDA APP: Sms, går fort med vänsterhanden.
FÖLJ ANNAS LIV PÅ:
www.assistansfordig.se/en-annan-anna/
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Anna Holmlund

Anna med sina föräldrar Margaretha och Lars.

tillskottet av pengar är välkommet eftersom hennes
försäkringar snart upphör, dels för skogen och det
som SCA står för. Och så är ju SCA ett Sundsvallsbaserat företag och en stor arbetsgivare.
– SCA är bra, säger Anna. De tror på mig.
Anna tror i sin tur att hon kan bidra till SCAs
utveckling med kunskapen om hur man lyckas och
hur man gör för att bli bäst – med en envishet och
kämparanda som de flesta inte kommer i närheten
av.
TRÄNAR STENHÅRT

Annas vardag är fylld av träning. Hon har ett gediget
träningsprogram, sju dagar i veckan.
– Frukost, träning, lunch, träning, middag, träning.
Sedan sover jag gott, beskriver Anna.
– Lite vila blir det ju också på dagarna, fast fick
du bestämma skulle du aldrig vila, poängterar Zandra
Fjelkeby-Berg, en av Annas assistenter.
– Du är ju även vår egen personliga tränare. Du är
väldigt duktig på all träning och du ser direkt om det
är någon som fuskar, fortsätter Zandra och förklarar
att den som jobbar med Anna måste gilla träning eller
lära sig att gilla det.
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– Jag kan träna med SCAs ledningsgrupp, erbjuder
sig Anna med ett leende.
Hemma i sin lägenhet, på nionde våningen i ett av
husen vid Norra berget i Sundsvall, har hon inte bara
en vidunderlig utsikt att njuta av. Här finns också ett
hemmagym där Anna kan träna med hjälp av bland
annat ribbstol, cykel, gymnastikboll och vikter.
Det är framför allt Annas högerben som måste bli
bättre, för även om hon har gjort fantastiska framsteg
så är det en bit kvar till att få benet att fungera som
vanligt.
– Jag tränar lårmuskeln, rumpan, baksidan, ja allt,
förtydligar Anna, som numera klarar 200 kg på ett
ben i benpressen.
CYKLAT ÖVER 40 MIL

– Du har alltid gillat att träna, säger Lars. Minns du att
du brukade träna skicross först med tjejerna och sedan
med killarna? Och när vi cyklade i Höga Kusten i
somras och jag ville vila efter en backe och du undrade ”Varför det?”
Anna ler igen.
Parcykeln är en viktig del i Annas träning och
specialanpassad för hennes behov. Hon fick den i våDIN SKOG • 4.2018

” Det ska gå,
Jag ger inte upp.”
ras, tack vare ett initiativ från en av hennes sponsorer,
och har redan hunnit cykla över 40 mil. Bland annat
blev det två mil i Göteborgsgirot
– Det är bra att cykla, förklarar hon.
Hemma i lägenheten finns också Bosse, Annas
specialbyggda apparat för gå- och ståträning. Tack vare
den skyddande ramen ger den Anna ett litet mått av
frihet så att hon kan ta sig fram på egen hand inomhus. För förutom benet behöver även balansen bli
bättre, liksom högerarmen som ännu inte vill fungera
som den ska.
KAN GE MER

Anna är nöjd med hur långt hon har kommit i sin utveckling, men hon ska bli ännu bättre.
– Alla kan ge mer och jag med. Det ska gå, jag ger
inte upp, säger hon med eftertryck.
Annas assistenter är viktiga för att vardagen ska
fungera. Hon har själv varit med och valt ut dem och
de finns alltid till hands, dygnet runt. Än så länge är
behovet av hjälp stort, men även här är målet tydligt
utstakat.
– Ja, det är ju att vi ska bli av med jobbet, skrattar
Zandra.
– Ja, instämmer Anna. Men ni är bra, alla är bra.

Anna tränar hårt för att kunna gå ordentligt igen och klara sig
mer på egen hand. Hon har också skrivit en bok om sin uppväxt, skidåkningen och vännerna.

lever också hos Anna. Hittills har hon provat biski där
en sits är monterad på två skidor, tillsammans med en
medåkare som åker bakom och styr och bromsar.
– Att få se hennes ögon lysa som solsken när hon
kom ner för första gången, det var något alldeles extra,
minns Lars.

TID OCH ENGAGEMANG

ENGAGEMANG OCH OMTANKE

Det är inte bara Annas liv som har tagit en annan
vändning. Även för Lars och Margaretha har livet förändrats.
– Så är det ju, konstaterar de. Nu lär vi känna och
älskar en annan Anna, och det är klart att vi lägger
ner mycket tid och engagemang. Det är tur att vi är
pensionärer – annars hade det nog aldrig gått.
– Jag har jobbat med samhällsfrågor hela livet,
säger Lars, och det är ledsamt att se att samhället inte
fungerar för den grupp som Anna tillhör.Vi får ofta
frågan hur vi orkar, men när vi ser Annas framgångar
och glädjen i hennes ögon, då orkar vi. Sedan är det
klart att det inte bara är solsken, det går ju fram och
tillbaka.
Drömmen om att en gång få stå på skidor igen

Vännerna runt Anna är många och viktiga. De, liksom
flera av Annas sponsorer från tävlingstiden, har ställt
upp på alla sätt och vis.
– Det är fantastiskt vilket engagemang och omtanke som alla lägger ner. Många bryr sig verkligen, säger
Margaretha.
Under hösten har Anna flyttats från sjukhusets
dagrehab till habiliteringen och hon jobbar enträget
vidare.
För att träna och visa sin styrka i vänsterhanden utmanar Anna gärna omgivningen på klassisk tumbrottning – och vinner lätt på bara några sekunder. Det är
tydligt att tävlingsinstinkten sitter i.
– Jag ger inte upp, säger Anna. Jag känner att jag är
starkare i kroppen och att det går framåt.
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Nya ansikten

STEFAN THORS
virkesköpare
Ljustorp/Söråker/Härnösand

JOHAN NILSSON
virkesköpare
Stugun

JOHAN ÅHS
virkesköpare
Stugun

Jag bor i: Allsta.

Jag bor i: Stugun.

Bakgrund: Har tidigare jobbat i
mediebranschen inom marknad/
annons. Har de senaste åren drivit
eget bolag i samma bransch.

Bakgrund: Utbildad maskinförare.
Har jobbat inom sågverksindustrin
i 12 år och som skördar- och skotarförare i 7 år.

Jag bor i: Östersund, men letar
boende i Stugun med omnejd.
Bakgrund: Jägmästare. Har jobbat som virkesköpare på Weda
Skog i Dalarna ett par år.

Familj: Sambo och två barn.

Familj: Sambon Karin, två döttrar
på 9 och 5 år och en jämthund.

Familj: Sambo och två jämthundar.

Bästa tipset till skogsägare:
Skaffa en skogsbruksplan, om du
inte redan har en. Du får en bra
överblick över fastigheten för att
kunna göra dina åtgärder i tid.

Jag drömmer om att: Få jaga i
väglöst land och bo i en koja, utan
el och vatten. Bara jag och hundarna.

För mig betyder skog: Avkoppling, energi och tillväxt.
Det gör jag när jag vill koppla
av: Tar med mig familjen ut i skogen eller skruvar med någon gammal moped.
Person jag skulle vilja vara för
en dag: Statsminister. Det skulle
vara intressant att få en inblick i de
diskussioner och strategier som
bl a pågår i en valrörelse.
Jag ogillar: Surhet.
Det här vet inte många om mig:
Enligt min sambo är jag en riktig
fena på att dansa.

Min hobby är: Skidåkning med
familjen, både utför och på längden. Jakt och fiske. Under sommaren blir det en hel del fotboll, där
jag följer Östersunds FK med stort
intresse.
Jag vill gärna prova på att: Flyga
i ett jaktflygplan av modellen Spitfire från andra världskriget.

Det gör livet gott att leva:
Löshundsjakten.

” Jag drömmer
om att få
jaga i väglöst
land och bo i
en koja, utan
el och vatten.”

MIMMI ALMQVIST
marknadsassistent
Ångermanland

För mig betyder skog: Den ger
mig frisk luft och avkoppling. Jag
ser den också som en viktig resurs.

Jag bor i: Sollefteå för tillfället, har
nyligen köpt hus i Rossön.

Jag vill gärna prova på att:
Hoppa fallskärm.

Bakgrund: Jägmästare, var tidigare
skogsinspektor hos Norra Skogsägarna.

För mig betyder vintern: Massor
med te och längdskidor.

Familj: Min sambo Christoffer.
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För mig betyder skog: Mycket, är
en stor del i livet, både som arbete
och fritid.

Tre ord som beskriver mig:
Social, aktiv och hjälpsam.
DIN SKOG • 4.2018

MARIA LUNDGREN
virkesköpare
Föllinge/Krokom

ROGER ERIKSSON
resurs
virkesköp

LOVE ERIKSSON
kundtjänst
Jämtland

PATRIK SÅNGLÖF
kundtjänst
Jämtland

Jag bor på: Frösön, Östersund.

Jag bor i: Sandvikssjön, 7 mil norr
om Östersund.

Jag bor i: Östersund.

Jag bor i: Hackås, ca 3 mil utanför
Östersund.

Bakgrund: Är utbildad skogsmästare. De senaste 12 åren har
jag varit inspektor/rådgivare på
Norrskog.
Familj: En dotter på 9 år och en
liten hund.
Det inspirerar mig i jobbet:
Möten med nya människor och att
jag på ett enkelt sätt kan göra stor
skillnad för skogsägare och deras
skogsbruk.
Bästa tipset till skogsägare: Öka
tillväxten på din fastighet. Se till att
skogliga åtgärder utförs i tid. Följ
din skogsbruksplan och om du
ingen har – skaffa en sådan.
Drömsemester: Jag längtar sällan
långt bort. Det som betyder något
för mig finns på nära håll. Tid till att
vara i stugan, fiska och jaga, hugga
ved. Om jag skulle resa lite längre
åker jag och min dotter till Island
och rider på tur några dagar.

Bakgrund: Jag växte upp som
bonddräng med 4 500 höns på
gården och en rävfarm med tusen
rävar. Har varit sågarbetare och
kört skogsmaskin. De senaste 12
åren har jag jobbat på Norrskog.
Familj: En dotter på 10 och en
pojke på 14 år. Sedan finns det 35
får på gården och 4 jämthundar.
För mig betyder vintern: Snö
och kallt, men vårvintern med lite
fiske och kolbullar är inte så dumt.
Jag blir arg av: Oärlighet och folk
som inte kan se skillnad på rätt
och fel.
Jag blir glad: När mina barn mår
bra och är glada. Och när livet rulllar på som det ska och när en
unghund skäller älg som bara den.
Mitt bästa köp någonsin: En
diskmaskin som visade sig vara
bucklig och som jag fick för halva
priset.
VICTOR ASPLUND
Virkesköpare Piteå
Jag bor i: Hortlax, Piteå.
Bakgrund: Jägmästare. Har tidigare
jobbat som produktionsledare åt
SCA i Medelpad och Västerbotten.
Familj: Sambo och en dotter på 2,5
år, samt tillökning med en liten pojke
i början på 2019.
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Bakgrund: Snickare och egenföretagare. Jag har dubbel ingenjörsexamina och läser nu skogskurser på distans vid Linnéuniversitetet, parallellt med mitt arbete.
Jag drömmer om: En semester
i Östeuropa, där snön ligger djup
och orörd och det finns nya kulturer och seder för mig att upptäcka.
Bästa boken jag läst: Den senaste
heter Simma med de drunknade
av Lars Mytting. Men jag lägger
gärna ett ord för boken Sapiens av
Yuval Noah Harari, som verkligen är
tankeväckande.
Så roar jag mig en fin vinterdag:
Jag spenderar den på ett fjäll, med
telemarkskidorna på.
Det inspirerar mig i jobbet:
Vetskapen om att det är framtiden
vi utvecklar. Jag ser skogen som en
otroligt viktig del i strävan mot ett
hållbart klimat.

Bakgrund: Utbildad ekonomiingenjör och har arbetat inom
handeln för bl a sport, jakt- och
friluftsartiklar.
Familj: Jag bor tillsammans med
min flickvän.
Min favoritplats är: Skogen, där
jag kan känna ett lugn och verkligen njuta av stunden och naturen.
Person jag beundrar: Jag ser upp
till min far mycket.
Min hobby: Jag har ett stort
intresse för jakt, främst älgjakt tillsammans med min familjs jämthundar. På vintern blir det mycket
alpinåkning. Mellan detta pysslar
jag mycket med musik, sång och
olika styrdanser.
Det här missar jag inte på julbordet: Gravad lax med hovmästarsås.

Därför vill jag jobba med skog:
Att få kunna kombinera kontorsjobb
med att få vara ute i naturen har alltid lockat mig.

Dold talang: Är väldigt bra på att
kasta saker långt.

Så här firar jag jul: Lugnt och skönt
med nära och kära, god mat och
många julklappar.

Det gör livet gott att leva:
Min familj och att få skratta!

Favoritprogram på TV: Game of
Thrones.

Tre ord som beskriver mig: Glad,
social och ambitiös.
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SCA stöttar entreprenörer

Viktigt att
utvecklas
tillsammans
Det ska gå bra för de entreprenörer som
arbetar åt SCA. Därför arbetar SCA sedan
många år med att utveckla entreprenörsföretagen och öka deras lönsamhet med
hjälp av rådgivning och stöd.
– Vår ambition är att både vi och de ska
tjäna pengar, säger Martin Carlsson, affärsutvecklare vid SCA.
TEXT: MISAN LINDQVIST • FOTO: MICHAEL ENGMAN

D

et skrivs en del om skogsentreprenörernas tuffa
vardag, med hårda krav och
dålig förtjänst.
– Helt klart är det tufft att driva eget
företag i dag, men det går att tjäna pengar. Många av våra entreprenörer sticker ut
i branschen genom att de har bra lönsamhet, säger Martin och fortsätter:
– Visst kan vi på SCA ställa hårda krav,
men vi har inget intresse av att entreprenörer misslyckas och tvingas lägga ner.
Tvärtom, det drabbar ju oss hårt.Vi sitter
tillsammans i båten och det bästa är ju att
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det blir win-win för alla.
Ungefär 150 maskinlag arbetar med avverkning och gallring åt SCA, inklusive de
13 egna SCA-lagen. Alla som vill får hjälp,
men stödet ser olika ut beroende på behovet.
HJÄLPA IGÅNG NYA FÖRETAG

– En del går dåligt och vill ha hjälp med
det, andra går bra och vill kanske ha
hjälp med att växa och utöka med en till
maskingrupp.
– Sedan stöttar vi en del maskinlag som
är helt nya och vi jobbar också aktivt med

att få in fler. Bara i år hjälper vi tio nya
företag att komma i gång och vi har fler
på gång framöver. Det är ofta unga personer som har en idé och då kan vi vara
med från starten och stötta dem.
Stödet omfattar många olika områden,
allt från bolagsbildning, finansiering och
budget till personalfrågor, ledarskap och
ekonomisk rådgivning.
– Vi erbjuder normalt alltid maskinfinansiering och står som en garant mot
banken så att entreprenören kan få bra
villkor. Det kan ibland vara avgörande för
ett företag som vill etablera sig, särskilt på
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Martin Carlsson,
affärsutvecklare vid SCA.

mindre orter där bankerna ofta är mer restriktiva, förklarar Martin.
LÅNGA KONTRAKT

En viktig grund i entreprenörernas verksamhet är de kontrakt som de har med
SCA.
– Vi vill jobba långsiktigt och har ofta kontrakt som löper på tre till fem år. För
oss blir det lättare att ta ansvar om vi kan se
helheten på längre sikt. Sedan finns det andra
bolag som betalar bättre än vi, men vi är som
skogens IKEA – vi är tuffa förhandlare men
vill att båda parter ska ha fördel av affären.
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” Vi är som skogens
IKEA – vi är tuffa
förhandlare men vill
att båda parter ska
ha fördel av affären.”

Priset är bara en del av vad vi erbjuder.
SCA gör en årlig ekonomisk uppföljning av entreprenörernas verksamhet för
att se hur det går och på så sätt kunna flagga för om det börjar gå snett. Ibland krävs
det också tuffa beslut.
– Ibland måste vi peka med hela handen och säga ”Gör så här”– och då kan det
handla om att avveckla en maskingrupp
eller hela företaget. Men då kan vi ofta få
höra ”Vad skönt att någon drog i stoppsnöret för annars hade jag arbetat ihjäl mig”.
Men om man gör alla rätt så tjänar man
bra, så är det.

Martin ser tydligt vad som sticker ut
hos de företag som lyckas.
– De har fokus på ledarskap, har en
tydlig vision, tydliga mål och de har ordning och reda i företaget och på ekonomin. Sedan är det även viktigt med balans
mellan privatliv och arbete, man kan inte
jobba jämt, säger Martin och avslutar:
– Det är väldigt roligt att få se när en
entreprenör lyckas. Det bekräftar även att
vårt arbetssätt fungerar. Sedan lär vi oss
också mycket av våra duktiga entreprenörer och kan utveckla vår egen verksamhet med hjälp av dem.
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Philip Lantz ledsnade
på villkoren för avverkningsentreprenörer i
södra Sverige och drog
norrut.
Med SCAs hjälp har
han skapat sig en ny
tillvaro i Jämtland för sitt
företag och sin familj.
– Här får jag stöd och
har full sysselsättning
för en lång tid framöver,
säger Philip.
TEXT: MISAN LINDQVIST
FOTO: MICHAEL ENGMAN

Nystart i
Norrland
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Philip Lantz med sin pappa Håkan.
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I höstas köpte Philip
en ny skotare, modell 895 från Komatsu. Han och hans
anställda arbetar i
tvåskift från 5.30 till
22.30. På fredagarna
slutar man kl 17.
– Då får vi bra effektivitet på maskinerna samtidigt som
vi alla får en skön
fredagkväll hemma,
säger Philip.

S

kogen har alltid varit en viktig del av Philips
liv. 2011, bara 19 år gammal, köpte han sin första skotare och började jobba hemma i Mjölby.
Därefter utökade han med en skördare, men
när bolaget han avverkade åt drog ner och tvingade
dem att köra enkelskift istället för tvåskift började
bekymren.
– Jag har sett botten av tunnan, för vi var verkligen
på fallrepet, och där vill jag aldrig vara igen, konstaterar Philip.
RÄTT PÅ EN GÅNG

Han började ringa runt till andra skogsbolag, främst i
Norrland eftersom han visste att det fanns arbete och
att läget är mer stabilt här. Till sist hamnade han hos
Pär Forsman, som då var produktionschef hos SCA i
Jämtland, och de kom snabbt överens. Därefter fattade
han och sambon Johanna beslutet att flytta norrut.
– I augusti 2015 kom jag hit till Svenstavik med
mina två maskiner och tre anställda som valde att följa
med. En av dem arbetar fortfarande kvar.
Sommaren efter flyttade Johanna till Svenstavik och
därefter valde även Philips föräldrar att bosätta sig i
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trakten. Pappa Håkan arbetar nu med Philip.
– Det kändes rätt på en gång. SCA gav oss bra
förutsättningar, med full sysselsättning och massor av
stöd. Tack vare att de borgar för våra maskiner fick vi
fina villkor hos banken. Och efter sex månader fick jag
ett ramavtal med SCA som löper på fem år.
BRA SAMARBETE

SCA är bra att ha att göra med, tycker Philip.
– Visst, SCA betalar inte bäst, men erbjuder så mycket mer och vi har inte saknat något. Jag har fått bra
hjälp av Martin Carlsson, SCAs affärsutvecklare. Och så
har jag ett mycket nära samarbete med SCAs produktionsledare. När vi började var det Erik Edler som gav
oss ovärderlig hjälp och nu är det Fredrik Göransson.
Han är ett bollplank till mig när det gäller idéer, maskiner – ja allt.Vi pratas vid flera gånger i veckan och han
är bra på att komma ut och hälsa på. Det finns de som
tycker att SCA lägger sig i för mycket, men det tycker
inte vi. Att de vill följa upp oss med maskinstatistik och
annat är ju en del av arbetet, säger Philip och Håkan
nickar instämmande.
Den här hösten har Philip kunnat köpa en ny sko-
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Nystart i Norrland
tare från Komatsu och han och hans tre anställda har
fullt upp med slutavverkningar både på SCA-mark
och hos privata skogsägare som SCA avverkar åt. Efter årsskiftet är planen att investera i två nya maskiner
från John Deere och utöka företaget med en gallringsgrupp som Håkan ska ansvara för.
– Det är roligt att driva företag. Jag vill förverkliga
mina idéer och utveckla verksamheten, så jag funderar
alltid på nästa steg, säger Philip. Men jag vill inte bara
vara företagsledare för jag vill inte sluta köra maskin.
Det är viktigt att hänga med och veta vad personalen
pratar om. Tack vare datoriseringen kan jag få det bästa
av två världar eftersom jag i princip kan sköta företaget
via mobilen. Det är väldigt smidigt och har också kapat
en hel del kostnader.
FÖRDEL NORRLAND

Vid en snabb jämförelse mellan att arbeta som entreprenör i södra Sverige och i Norrland, blir det fördel
Norrland på allt.
– Här har vi kontinuitet i arbetet, det är större ob-

Skördaren, en Komatsu 951, har rullat i två år. Den körs av antingen Philip eller Peter Davidsson, som valde att flytta med Philip till Svenstavik. Philips pappa Håkan kör extra när det behövs.

jekt och därmed färre maskinflyttningar, det finns bra
vägar med vändplaner och det är bra planerat inför avverkningarna. Och vi kan själva styra mer hur vi arbetar så att vi får en bra totalekonomi, säger Philip.
Han har identifierat några saker som är nycklar till
framgång.
– Man måste ha koll på kostnaderna, stora som små,
och man ska vara noga med uppföljningen så att man
hela tiden vet hur man ligger till och vet att resultatet
stämmer mot budget. Och så ska man ha bra personal,
för utan dem går det inte! Det krävs kompetens för att
köra maskinerna effektivt. Och som arbetsgivare måste
man också kunna möta olika personligheter och skapa
trivsel. Det ska alltid finnas tid för fika och lite umgänge.
FUNGERANDE FAMILJELIV

Philip Lantz, sonen Melker och sambon Johanna Peterson.
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Philip betonar också vikten av att ha ett fungerande
familjeliv.
– Man kan inte arbeta jämt. Jag försöker att jobba normala tider och på helgen gör vi olika familjeaktiviteter. Och om det finns tid så jagar jag gärna.
I våras köpte Philip och Johanna en villa i byn Mo
nära Svenstavik. Här finns det gott om utrymme för
sonen Melker som just har fyllt två år.
– Med barn hittar man lätt umgänge och här finns
gott om barnfamiljer, säger Johanna som jobbar på ett
servicehus och blir färdigutbildad undersköterska till
våren.
– Jag tvekade aldrig att flytta hit och det var lätt att
få jobb.Vi trivs bra och det är roligt att bo här.Vi har
fått det att fungera bra, säger hon.
Utanför fönstret syns ett böljande skogslandskap
med jordbruksmarker som påminner dem om deras
hemmatrakter i Mjölby.
– Men det här är hemma nu. Här finns vår framtid,
säger Philip.
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Hit längtar jag!
Karin Sandling älskar att vandra i skogarna hemma i Harads.
Och hon går gärna vilse, för att
upptäcka nya smultronställen.
Jag har förmånen att bo med sko-

FOTO: HÅKAN HJORT

gen direkt utanför knuten, i Bjässand norr
om Harads. Känslan av att få ta på sig
skorna och vandra efter en av stigarna är
oslagbar – det är lycka!
När jag var barn gick jag ibland på ”vilsestigen”, den som mamma varnade mig för
att inte gå vilse på… Nu för tiden går jag
gärna vilse, för att utforska nya stigar och
hitta nya guldkorn. Det finns alltid något
nytt att upptäcka!
Men även det som är hemtamt är härligt. Rakt utanför vårt hus finns en vacker
hedmark, med fin gammal skog. Där får
jag lugn och rekreation – och det är en av
mina absoluta favoritplatser.

BLI EN BÄTTRE SKIDÅKARE MED CHARLOTTE

Vinn signerad bok!

I vintras gav Charlotte Kalla ut en bok
om skidåkning. I ” Styrka, teknik & pannben”
delar hon med sig av sin passion och sina
erfarenheter och tipsar om hur du kan bli en
bättre skidåkare.
– Jag hade insett att det både finns en
nyfikenhet och en stor okunskap om skidåkning, säger Charlotte och fortsätter:
– Jag hade inte tänkt skriva själv, men till
sist insåg jag att jag måste göra det, för att det
skulle bli min röst. Och det blev bra, tycker jag.

Vi lottar ut fem signerade böcker.
Vill du vinna en?
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Tips!

För dig som inte har turen att vinna
boken bjuder Charlotte på några
enkla tips (för vanliga skidåkare):

• Åk utan stavar för att jobba med din tyngdöverföring.
• Ta rygg på tekniskt duktiga åkare och härma deras
teknik. Hitta de ”billigaste” sätten att hålla deras
hastighet och pröva att ”låna” deras frekvens och
växlingar mellan olika deltekniker.

• Skapa tid för träning i din vardag genom att prioritera. Lägg dig på en genomförbar nivå och lägg
hellre till träningspass när du ser att du klarar av
dina nya vanor.

Så här kan en av
böckerna bli din
Har du någon plats i skogen som du
längtar till? Mejla till oss och berätta
om den så har du chansen att vinna
en bok. Kanske får du också visa upp
din favoritplats i tidningen framöver.
Mejla till info.skog@sca.com
senast den 10 januari 2019.
Kom ihåg att skriva in din adress.
Vi drar fem vinnare som får var sin bok.
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HÖRT OCH SETT

FOTO: SUMITOMO FORESTRY

Samarbete för att öka
tillväxten i skogen

En skyskrapa av trä
Världens högsta trähöghus ska byggas i Tokyo. Det japanska företaget Sumitomo Forestry vill förena stad, skog och natur genom att
bygga ett 350 meter högt trähus med 70 våningar, där fasaden ska
omges av träbalkonger och grönska. Huset ska rymma omkring 8 000
lägenheter samt kontor, butiker och ett hotell. Det ska vara klart till 2041
då företaget firar 350 år.

I omställningen till ett fossilfritt samhälle kommer skogen och dess råvara att spela en stor
roll. Därför har Skogsstyrelsen, i samarbete med
skogsnäringen, forskning och den ideella miljörörelsen, tagit fram en rapport med flera konkreta
förslag på hur svensk skogsproduktion kan öka
och bli mer effektiv.
I rapporten finns bland annat förslag på att
minska populationen av klövvilt, minska skogsskadorna och hur man kan sköta skogen för att få
högre tillväxt och stärkta miljövärden liksom hur
man kan stärka forskning och utbildning kring
skogsproduktion.
Rapporten är nu ute på remiss och ska även
diskuteras vid fyra seminarier runt om i Sverige.
Läs mer på skogsstyrelsen.se

Kostsamma
skogsbränder
att förhindra skogsbränder. Bara
en procent av bränderna i somras orsakades av skogsmaskiner.
Men bränderna blev väldigt
kostsamma för branschen.
Skogforsk har uppskattat beredskapskostnaden till
ca en halv miljard kronor och
branschen stod bland annat
för 102 000 timmar brandbevakning och 420 000 timmar
maskinstillestånd.

FOTO: ARCTIC BATH

Skogsbranschen är bra på

Norrlandshotell inspirerat av flottning
Ett nytt hotell med kallbad tar form – mitt i Luleälven vid byn Harads. Det flytande hotellet
Arctic Bath är inspirerat av timmerflottningen och har bara sex hotellrum. Det ska locka gäster
som vill ha det lilla extra samtidigt som de kan njuta av den norrländska naturen och tystnaden.
Hotellet består av sju byggnader i en sluten cirkel, med kallbadhuset i mitten där gästerna kan
bada året om. Det finns restaurang, bar och olika bastu
bastu- och behandlingsrum. Hotellet ska
invigas under 2019.
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RENEN RUDOLF

– en artist med smak för lav
Renen Rudolf i Åre har inte någon röd mule, men
en släde kan han dra. Dessutom kan han hoppa
hinder, öppna julklappar och pussas – och han är
både filmskådis och showartist.
– Vi har tränat i hundratals timmar och Rudolf
älskar att lära sig nya tricks, säger tränaren Ulrika
Andreasson.
TEXT: KERSTIN OLOFSSON FOTO: TOMMY ANDERSSON
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R

edan som barn drömde Ulrika, eller
Ullis som hon kallas, om att träna djur
för film och olika evenemang. Familjens hundar blev därför väldresserade,
men hon insåg att det skulle bli svårt att livnära sig
på hundtricks, eftersom konkurrensen är för stor.
– Jag bor på en gård i skogen i Kluk, några mil
väster om Åre, och det är ingen filmmetropol precis.
De flesta filmer spelas in kring Stockholm och det
31

Renen Rudolf

Rudolf och Ullis har tränat hundratals timmar tillsammans – och båda två tycker att det är
lika roligt. Ett av de nya trick som Rudolf övar på just nu är att lära sig skriva sin autograf.

kommer alltid att finnas någon som bor närmare som
har en väldresserad hund.
SEX ÅRS TRÄNING

Ullis behövde en unik affärsidé och bestämde sig för att
satsa på renar, eftersom de har ett stort symbolvärde
för både Norrland och julen. För sex år sedan köpte
hon Rudolf av en same och började en tålamodsprövande träning.
– Det tog en vecka innan han ens åt ur min hand.
Sedan fick jag vänta en vecka till innan jag fick lov att
röra honom, berättar Ullis.
Nu kan Rudolf många tricks, allt från att balansera
en boll i sina horn till att stegra sig och gå i spansk skritt
som en tjusig dressyrhäst. Han har haft en roll i långfilmen Sune i fjällen, visat upp sina konster på Swedish
horse show och varit med i reklamfilmer. Dessutom
brukar han delta på mässor, invigningar, marknader och
mycket annat.
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Men vägen dit har alltså varit lång. Det tog exempelvis ett år för Ullis att lära Rudolf att knycka en
tomteluva från hennes huvud.
– Vi jobbar i små, små steg, där varje litet framsteg
belönas, berättar Ullis.
KLICKERTRÄNING

Metoden som de använder kallas klickerträning och
används ofta när man tränar hundar och hästar, men
Rudolf är troligen världens första klickertränade ren.
När Rudolf gör något bra trycker Ullis direkt på en
liten plastdosa, så att det hörs ett distinkt klick. Sedan
belönar hon honom med godsaker, oftast renlav, så fort
det bara går.
– Klicket har en viktig funktion eftersom det visar
exakt när Rudolf gör något som är bra. Att enbart
belöna med lav fungerar inte alls lika bra, eftersom det
tar någon sekund innan jag hinner fram med den till
Rudolfs mun. Då kan han ha hunnit göra fler rörelser
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... mer om RUDOLF
Ålder: 6 år.
Gör: Skådespelare, artist, jobbar med invigningar och mässor m m.
Favorittrick: Att knycka saker, till exempel en
tomteluva från mattes huvud.
Intressen: Umgås med renkompisen Vide.
Träna på detaljer i mina trick.
Äter helst: Skägglav! Det får jag när det är
filminspelning eller show och då blir jag riktigt
på hugget. När vi tränar får jag nöja mig med
renlav, men det är också supergott.

” Vi jobbar i små,
små steg, där
varje litet framsteg
belönas.”
... mer om ULLIS

Visste du att…

Ålder: 35 år.
Gör: Tränar renar, ordnar kurser i hundlydnad och i att lära hundar att inte jaga
renar, jobbar som personlig assistent m m.
Favorittrick: När jag säger något roligt och
frågar ”eller hur Rudolf?” och så nickar han.
Intressen: Djurträning och ridning.
Äter helst: Skaldjur och sushi.

…renar inte är några kelgrisar? Att bli
klappad är därför något som får läras in.
UIlis renar låter sig gärna klappas, eftersom
de är vana och vet att de får godsaker då.
Och att bli kliad bakom örat av matte kan
faktiskt vara lite mysigt.

och det blir svårt för honom att förstå vad det är som
jag belönar, förklarar Ullis och fortsätter:
– Det är en väldigt trevlig träningsmetod eftersom
man inte jobbar med skäll och bestraffningar, utan bara
med uppmuntran. Det värsta som händer är att Rudolf
blir utan godis en stund.

Nu i december är det högsäsong för Ullis och renarna, med många julmarknader att besöka. Samtidigt
övar de på nya trick. Rudolf tränar bland annat flitigt
på att skriva sin autograf med en penna som han håller i munnen.

ALLA VILL VARA MED

Men Ullis nöjer sig inte med bara renar, utan har
även andra djur. De får också lära sig nya saker hela
tiden – det gäller såväl hästar som hundar och höns.
– Hönsen är en utmaning och ser till att jag
håller mig skärpt, för de är otroligt skarpsynta och
snabba. Men med hjälp av klickerträning har jag lärt
dem att gå zick-zack mellan koner och en hel del
andra trick.
Hönsen brukar briljera med sina konster när det
kommer besökare till gården, men renarna brukar ändå imponera mest. Och så här i juletider är Rudolf så
klart den största stjärnan av dem alla.

DRESSERADE HÖNOR

Förutom Rudolf finns det ytterligare fyra renar hemma
på gården, varav två är klickertränade och två är kalvar
som ska läras upp.
– Alla har sina egna personligheter och träningen utgår alltid ifrån vad var och en tycker om. En av renarna
älskar till exempel att hoppa över hinder, så då fokuserar
vi mycket på det.
Och det är ingen tvekan om att renarna gillar träningen. När Ullis tränar dem delar hon av hagen för att
kunna öva med en i taget, men om stängslet inte är tillräckligt högt så hoppar de andra över för att få vara med.
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Stora och små fakta om

Skogsägare
319 649

privata skogsägare finns det
i Sverige– varav 38 procent,
eller 121 466, är kvinnor.

Drygt

86 000

7 290

skogsägare bor
i Norrland.
utländska skogsägare
– varav de flesta är danskar,
norrmän eller tyskar.

De flesta skogsägarna är mellan 50 och 64 år gamla
– medelåldern är 60 år. Bara en liten andel skogsägare är mellan 20 och 29 år.

Det är vi som äger Sveriges skogar

amerikaner äger
skog i Sverige.

Produktiv skogsmark per ägare
7%
Staten, t ex Fastighetsverket
och Naturvårdsverket
6%
Övriga privata ägare,
t ex Svenska kyrkan

2 % Övriga allmänna ägare,
t ex kommuner och landsting

48 %
Enskilda ägare

366

De
flesta privata
skogsägarna bor
i Västra Götalands län.

Gotland
har minst antal
skogsägare.

13 %
Statsägda aktiebolag,
t ex Sveaskog
24 %
Privatägda aktiebolag
Källa: Skogsstyrelsen. Siffrorna avser 2017.
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I Bjursjömyren i Ångermanland har
SCA och Länsstyrelsen i Västernorrland återställt ett 50 hektar stort
våtmarksområde. Det gynnar både
fåglar och andra djur och dessutom
minskar utsläppet av koldioxid.
Bjursjömyren, liksom många andra myrar
i Norrland, dikades troligen på 1950-60-talet.
På den tiden ville man få bort vattnet för att
få mer mark att odla skog på.
– Men nu ska Bjursjömyren åter få bli den
myr som den var en gång och gynna fåglar
och andra djur som behöver våtmarker för att
trivas, säger Mikael Berg, distriktsansvarig vid
SCA i Ångermanland, och fortsätter:
– Som markägare samarbetar vi med länsstyrelsen som är ansvarig för arbetet med att
återställa våtmarksområdet.
RENARE VATTEN
Myrar och våtmarker har en viktig funktion i
naturen. De fångar upp och binder näringsämnen och tungmetaller från omgivande
mark. Vattendragen får på så sätt bättre kvalitet och jämnare flöden.
– Genom att lägga igen dikena stoppar vi

FOTO: MIKAEL BERG

Gamla myrdiken blir åter våtmark

5 000 år gamla
vassblad.
Under hösten har grävmaskiner fyllt igen dikena i Bjursjömyren.

dräneringen och återskapar myrens naturliga
grundvattennivå.
Det betyder att myren återfår sin förmåga till
rening av vatten och ger bättre vattenkvalitet i
de vattendrag som till slut kommer ut i Östersjön. Samtidigt minskar koldioxidutsläppen från
myren. En dikad myr avger nämligen koldioxid,
men när grundvattnet stiger avtar utsläppet.
Myren i sig är också en värdefull naturtyp
för många arter, till exempel vadarfåglar, groddjur och insekter.
– Vissa av myrens fåglar vill ha helt öppna
ytor för att häcka. Därför kommer vi att röja
bort buskar och klenare träd som växer upp,
säger Mikael.

Man gör också större fördämningar på en
del ställen på myren för att stoppa dikenas
dränering av myren. Groparna där man tagit
torv till fördämningen fylls med vatten och det
gynnar djur som t ex större vattensalamander.
NÄR MYREN VAR EN SJÖ
– Under en sådan grävning hittade vi gamla
vassblad som låg på fyra meters djup i torven.
De är troligen ca 5 000 år gamla och härstammar
från den tiden då myren var en sjö, säger Mikael.
Bjursjömyren ligger inom Sörgraninge
mångfaldspark och återställningen av myren
är en av många åtgärder som SCA gör för att
återskapa eller bevara naturvärden i parken.

I Sörgraninge mångfaldspark finns
flera ovanliga marksvampar och i
Tjäderbergets mångfaldspark trivs
sällsynta fjärilar och skalbaggar.
I fjol gjorde SCA en naturvårdsbränning
i en sandtallskog i Sörgraninge mångfaldspark i Ångermanland. Och vid en
inventering i höstas hittades många olika
rödlistade marksvampar där.
– Det är en stor skillnad jämfört med
en inventering som gjordes innan bränningen. Svamparna har alltså ökat i antal,
säger Mikael Berg, distriktsansvarig vid
Ångermanlands skogsförvaltning.
Det finns mycket mycel av svampar
DIN SKOG • 4.2018

som jättemusseron, tallgråticka, tallriska
och goliatmusseron.
– Dessutom hittades den mycket sällsynta lammtickan och talltuvskivlingen,
berättar Mikael. Det här visar att bränning
är en bra metod för att gynna marksvampar och det kan vi ta med oss i skötseln av
andra sandtallskogar.
I Tjäderberget i Västerbotten inventerade man insekter i somras och såg då ett
stort antal av den sällsynta dagfjärilen turkos blåvinge.
– Den verkar gilla det gamla fäbodområdet i parken.Vi har naturvårdsbränt området för att få upp en örtrik vegetation och
det ser ut att gynna fjärilen, säger Ulf Hallin,

FOTO: MIKAEL BERG

Spännande fynd i SCAs mångfaldsparker

Talltuvskivling.

SCAs naturvårdsspecialist i Västerbotten.
Bränningen gynnade även den sällsynta skalbaggen Sahlbergs halvknäppare som
bara har hittats ett fåtal gånger i Sverige.
Skalbaggen lever i död ved av sälg.
35

Ekonomi & Juridik
Vissa frågor vill man kanske helst undvika att tänka på. Men det är klokt att
tänka på det otänkbara – och att därför skriva både framtidsfullmakt och testamente. Anna Molin, jurist vid Björn Lundén Information, berättar hur det går till.

Vad händer om du blir så sjuk att du
inte längre kan fatta beslut själv?
Med en framtidsfullmakt kan du
avgöra vem som ska fatta besluten
åt dig.
– I framtidsfullmakten kan du
även ange andra saker, till exempel
hur du vill att din skog ska skötas,
säger Anna Molin.
TEXT: KERSTIN OLOFSSON

Vad är en framtidsfullmakt?
– Det är ett alternativ till en god man
och infördes 2017 för att ge den enskilde större möjlighet att själv påverka sin
framtid. Med en framtidsfullmakt kan
du bestämma vem som ska fatta beslut
för din räkning (bli fullmaktstagare) om
du till exempel drabbas av demens, psykisk ohälsa eller någon annan sjukdom
som gör att du inte klarar av att göra det
själv. I fullmakten kan du också skriva in
information om hur du vill ha det kring
olika frågor, till exempel hur skogsbruket ska bedrivas på din fastighet.
Vad kan den utsedda personen
hjälpa till med?
– Det kan gälla allt från att betala räkningar till att ta hand om tillgångar, avtal och sköta din skog. Och om ni har
ett generationsskifte på gång, men inte
riktigt har hunnit i mål, kan du ange
att skiftet får fortsätta att genomföras.
Personen som har utsetts som fullmaktstagare är skyldig att alltid handla lojalt
mot dig.

36

Är det något som fullmaktstagaren
inte får göra?
– Framtidsfullmakten gäller inte vårdeller familje- och arvsrättsliga frågor som
till exempel testamenten och äktenskapsskillnad. Och om fullmaktstagaren ska ha
rätt att sälja en fastighet behöver det skrivas in specifikt.
Kontrolleras fullmaktstagaren på
något sätt?
– Du kan utse en person som ska granska att uppdraget sköts på ett bra sätt. Om
du inte har utsett någon särskild granskare kan dina närmaste släktingar begära att
fullmaktstagaren redovisar hur uppdraget
sköts. Överförmyndaren, som finns i alla
kommuner, har också rätt att begära en
redovisning och kan även besluta att fullmakten ska upphöra om den missbrukas.
Vem kan jag utse som fullmaktstagare?
– Oftast utser man något av sina barn eller
sin maka eller make, men det går också
att utse någon utomstående som man har
stort förtroende för. Om man vill kan man
utse olika personer för olika typer av frågor, till exempel en person för ekonomin
och en person för skogsskötseln. Men det
måste vara privatpersoner, man kan inte
utse organisationer.
När träder framtidsfullmakten in?
– Det är fullmaktstagaren som avgör när
den som har skrivit fullmakten har förlorat
förmågan att fatta beslut. Det går också att

skriva in att tingsrätten ska avgöra frågan,
men då blir det en mer omständlig procedur.
Vad är viktigt att tänka på?
– Att skriva fullmakten i tid. Man måste
vara så pass frisk att man förstår vad man
gör, annars blir fullmakten ogiltig. Det
krävs också två vittnen som bevittnar underskriften och de måste veta att det är en
framtidsfullmakt som skrivs under.
Var bör fullmakten förvaras?
– På ett säkert ställe, gärna hos den som
har utsetts som fullmaktstagare.

FOTO: ©PHASE4PHOTOGRAPHY - STOCK.ADOBE.COM

Du bestämmer med
FRAMTIDSFULLMAKT
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Tänk till före med TESTAMENTE
Att skriva testamente har aldrig varit
viktigare än i dag, när många har
komplicerade familjesituationer
med barn från tidigare förhållanden.
– Det gäller att tänka till vad som
händer när man dör och skriva ned
hur man vill ha det, säger Anna
Molin.
När är det extra viktigt att skriva
ett testamente?
– Om man är gift och någon av makarna
har barn med någon annan, s k särkullsbarn. Normalt ärver makar varandra, men
om det finns särkullsbarn så ärver de i
första hand.
Testamente är också viktigt om man
är sambo. Sambos har ingen arvsrätt efter
varandra och om det finns barn så är det
de som ärver. Det kan gå så illa att man
förlorar huset som man bor i.

Man kan också skriva testamente
om man vill att någon särskild person
ska ärva viss egendom. Till exempel att
ett av barnen ska ärva en skogsfastighet,
medan ett annat barn ska få pengar.
Hur mycket kan jag påverka med
ett testamente?
– Ganska mycket, men man kan aldrig
göra så att barnen ärver mindre än sin
laglott. En laglott är hälften av arvslotten
– alltså det som en person skulle ha ärvt
om det inte hade funnits något testamente. Om tre barn ärver efter sina föräldrar är deras arvslott 1/3. Deras laglott
blir då 1/6.
Kan jag skriva testamentet själv?
– Om det är enkla förhållanden, till exempel ett gift par med gemensamma
barn, kan man ofta skriva det själv, men
är det krångligare bör man ta hjälp. Det
är viktigt att förstå konsekvenserna av
det man skriver och att uttrycka sig tydligt så att det inte blir några tolkningsfrågor. Se också till att följa alla regler
med vittnen o s v, så att testamentet blir
giltigt. Det krävs bland annat att underskriften bevittnas av två personer som

inte är släkt med vare sig testamentsgivaren eller arvingarna.Vittnena ska
också underteckna testamentet.
Vad är viktigt att tänka på?
– Att ta tag i frågan i tid, så att man
hinner tänka igenom allt ordentligt.
Det är också bra att se över testamentet emellanåt, eftersom både familjeförhållanden och egendom kan ändras
över tid.
Hur bör man förvara testamentet?
– Det finns både advokater och jurister
som erbjuder sig att förvara testamenten och man kan även lägga det i ett
bankfack. Men man bör helst inte ha
testamentet hemma, för då vet man inte vem det är som öppnar det när man
har gått bort. Det är alltid själva originalhandlingen som gäller, inte kopior.
Hur gör jag om jag vill ändra i
mitt testamente?
– Då ska du inte stryka eller lägga till
i det gamla testamentet, utan skriva ett
helt nytt. Riv det gamla och riv även
eventuella kopior.

SE UPP MED ENSKILD EGENDOM
– det blir inte alltid som man vill!
Har du testamenterat något som enskild egendom till ett barn och
sett framför dig att barnbarnen ska bli arvtagare sedan? Då gäller
det att se upp!
Det här är lite lurigt, men lite förenklat kan man beskriva det så här. Om du till exempel har testamenterat en fastighet som enskild egendom till ditt barn, så behåller barnet
fastigheten vid en eventuell skilsmässa. Arvsrätten påverkas däremot inte av att det är
enskild egendom, så om ditt barn skulle avlida så är det barnets eventuella make/maka
som ärver. (Om det inte finns särkullsbarn, för då ärver dessa i stället för efterlevande
maka/make.)
Om du vill att fastigheten ska ärvas av barnbarnen behöver du be ditt barn skriva ett
testamente till förmån för dem.
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Vinn trisslotter och väggkalendrar!
Lös korsordet och skicka in orden som står i de grå rutorna.
Bland dem som svarar rätt drar vi tre vinnare som
får två trisslotter var. Vi drar också 20 vinnare som får
Skogens vackra värden, SCAs väggalmanacka för 2019.
(OBS! Du måste ha fyllt 18 år för att kunna delta.)
Skicka in svaret senast den 15 januari.
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Mejla ditt svar till:
info.skog@sca.com
Skriv ”Korsord”
i ämnesraden.
Eller skicka ditt svar till:
SCA Skog AB
Korsord
Marknad
851 88 Sundsvall

DIN SKOG • 4.2018

Fråga en expert
Bits timmermannen?

Askia Sandberg, naturvårdsspecialist i Ångermanland
Hej! Jag har hört att den åtminstone kan nypas, men det
finns även historier där timmermannen har bitits rejält,
så pass att det blödde. Jag ställde även din fråga till Lasse
Wikars, en av Sveriges främsta entomologer (specialister
på insekter) som brukar hålla kurser för oss på SCA, och han svarade "Ja
det kan de säkert. De har då ordentliga käkar".

FOTO: HENRIK LARSSON/AZOTE

Jag undrar om insekten timmerman kan bitas? Min farmor sa att timmermannen kunde bitas när hon såg att
jag höll i en. Men jag har aldrig blivit biten.
PONTUS

?

Harvsådd eller markbereda och plantera?
Hej! Jag har en fråga om skillnaden och för- och nackdelar med harvsådd, jämfört med att markbereda och
plantera. Vilka marker är lämpliga och finns det olämpliga marker?
Åsa Fjällborg, distriktsansvarig, Jokkmokk
He!j Det finns olika metoder för markberedning och de
vanligaste är högläggning och harvning. Båda metoderna bygger på principen att skapa en omvänd torva
med mineraljord. Då vänder man upp jorden så att den
näringsrika mineraljorden kommer fram.
Högläggning ger mindre markpåverkan än harvning och är därför
ett bra val i många områden. Men om det finns många ytliga stenar
brukar harvning vara ett bättre val.
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Vad vill du veta?

Harvsådd, att först harva och sedan så, kan vara ett alternativ på
marker där tallen normalt växer.
Sådd resulterar ofta i att det blir tätare mellan plantorna (träden)
än om man planterar och det ger både för- och nackdelar. Fördelar är
att det kan ge skogsägaren större valfrihet när det är dags att röja och
att beståndet blir mindre känsligt för älgbete. Samtidigt kan det bli ett
större röjningsbehov. Att så frön istället för att plantera innebär också
att det tar längre tid för den nya skogen att etablera sig.
Sådd är en mer osäker föryngringsmetod än plantering. Plantering
är det mest effektiva sättet att få upp ny skog och med förädlade plantor växer skogen minst 20 procent bättre.
Diskutera med din virkesköpare om lämpliga markbehandlingsoch föryngringsåtgärder, så får du råd utifrån de förutsättningar som
finns på just din mark.

Ställ en fråga till SCAs experter inom t ex skogsvård, markjuridik och naturvård!
Mejla till info.skog@sca.com.

I nästa nummer!
Äntligen dags att avverka! Greppa skogen ger tips och råd.
Guide till ett lyckat generationsskifte.
Möt vinterbadarna som njuter av iskalla dopp.
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Varje ljus på Ljusfabriken
Lowima är handgjort
med kärlek och kräver
minst åtta moment innan
det är klart. Nu stundar
högsäsongen och
produktionen i fabriken
är igång dygnet runt.
– Att tända ett ljus är
symboliskt. Det skapar
värme och trygghet,
säger Lollo Eriksson.
TEXT: JOHANNA LINDQVIST
FOTO: MATTIAS WIKSTRÖM

Lollo Eriksson och Mattias Wikström driver företaget Lowima som tillverkar miljövänliga ljus.
Flera av ljusen görs med inspiration från naturen.

Gör tillvaron lite ljusare
I
en gammal betongfabrik, insprängd i ett berg i Skellefteå,
är det allt annat än mörkt och kallt. Här tillverkas nämligen
ljus sedan fem år tillbaka. Fabriken är mycket välbesökt och
den unika miljön är uppskattad av besökarna.
Det är Lollo Eriksson som driver företaget Ljusfabriken
Lowima tillsammans med sin man Mattias Wikström. De har en
anställd, och så här inför jul är det full rulle.
– Ljus finns med vid alla våra högtider och ofta ger folk det
som present istället för blommor. Att tända ett ljus för någon
hänger ihop med kärlek, säger Lollo.
Att ljusfabriken har blivit en sådan succé tror hon beror på att

ljusen är stilrena och dessutom miljövänliga.
Vissa har inspiration från naturen, och gjuts i egengjorda
formar tillverkade av gammalt trä för att få ådringen avspeglad
i stearinet. Inför jul görs också ljus i form av granar.
Valet av material hänger ihop med en miljömedveten produktion.
– Våra ljus är gjorda av hundra procent stearin och med en
ren bomullsveke.Vi vill bort från användandet av paraffin, som
är en råolja, säger Lollo och fortsätter:
– Som en bonuseffekt kan materialvalet göra att det bildas
ett vackert spindelnätsmönster när ljuset brinner.

