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Skog är en trygg och 
lönsam investering 

–Vi har en stark lokal representa-
tion med 54 medarbetare fördelade 
på 22 kontor i hela landet. Vi har 
en gedigen kompetens och erfaren-
het av rådgivning inom ekonomi, 
juridik samt fastighetsägande. 
Sedan starten 2003 har vi förmedlat 
tusentals egendomar och bidragit 
med rådgivning till tusentals mar-
kägare i hela Sverige, säger Fredrik 
Luhr, vd på Areal.

– Skog är ett tryggt investerings-

På senare år har en ny generation skogsägare växt fram, vilket bevisar att allt fler 
betraktar skogsägande som en intressant investering, inte minst i lågräntetider. 

Samtidigt har värdeutvecklingen på skog varit mycket stark sedan 1990-talet, då 

marknaden avregleras. Areal är en av Sveriges största aktörer inom förmedling av jord 

och skog och erbjuder även kvalificerad rådgivning till privata markägare. 
TEXT ANNIKA WIHLBORG

slag som växer varje år, oavsett 
konjunkturläge. Man kan välja 
att avverka tillväxten eller låta 
den bygga upp kapitalet i skogen. 
Många upplever även att de är 
betydligt mer engagerade i sina 
skogsinvesteringar än i exempelvis 
aktieinvesteringar. Skogen uppfyl-
ler även ett behov av stillhet och 
rekreation, säger Kristian Strandell, 
jägmästare och registrerad fastig-
hetsmäklare på Areal. 

AREAL

Läs mer på 

www.areal.se

ANNONS

Till vänster Kristian Strandell, jägmästare och registrerad 
fastighets mäklare Areal. Till höger Fredrik Luhr, vd Areal
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Skogens trippelnytta

Trevlig läsning!
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Projektledare
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Skogen är större än du tror. Både 
i ekonomisk betydelse och i an-
tal träd! Sveriges största netto-

exportbransch sysselsätter i direkta 
jobb 70 000 anställda. Till detta kan 
du räkna familjeskogsbruket och di-
rekt knutna entreprenörer. Ett exem-
pel är Södra skogsägarna som har 50 
000 medlemmar i den ekonomiska 
föreningen, 3 600 medarbetare och 
drygt 2 000 anknutna entreprenörer. 
Det har alltså stor nationalekono-
misk betydelse vilka signaler som 
skickas till de människor som äger 
eller vidareförädlar skog.

Skogspolitiken har under decennierna 
svängt mellan ganska vettiga ut-
gångspunkter och å andra sidan reg-
ler som i eftervärldens kranka sken 
ses som helt vansinniga. Ett exempel 
är då staten ville främja tillväxten av 
barrträd så till den grad att allt löv 
skulle röjas bort eller tom sprutas 
bort. Denna period under 1960-talet 
skickar fortfarande rysningar längs 
ryggen på ansvarsfulla brukare 
som hotades med viten när de ville 
behålla sina björkar. Ett framsynt 
beslut togs dock 1903 när regler om 
återplantering infördes. Därför har 
svensk skog sedan dess vuxit i om-

fång varje år. Det är tragiskt att se de 
områden i världen där skog skövlats 
och ingen återplantering sker.

Istället lämnas marken öppen 
med jorderosion och fattigdom 
som resultat. Södra garanterar sina 
pappersmassakunder att för varje 
avverkat träd planteras tre plantor. 
Svensk skog växer med 120 miljoner 
kubikmeter per år men endast 90 
miljoner avverkas.

Skogen får också allt större betydelse 
i omställningen till bioekonomi. Allt 
fler vanliga människor och besluts-
fattare förstår att vi behöver ställa 
om från ett samhälle som bygger på 
användning av fossila material till ett 
hållbart samhälle som bygger på an-
vändning av nedbrytbara biomaterial.

Skogens klimatnytta blir mer 
och mer känd. Mycket jobb läggs på 
metoder för att hindra nya utsläpp 
av växthusgaser. Men det finns också 
en genial metod att plocka ner CO2 
ur luften: Träd. Enligt nya forsk-
ningsrön från Linnéuniversitetet så 
tar unga plantor netto upp CO2 från 
luften redan efter 6-7 år. Detta fort-
sätter alla år fram till dess att de dör 
och nedbrytningsprocessen börjar. 
Därför bör träd i produktionsskog 

avverkas just innan det vänder och 
användas till fossilfria produkter. 
Precis där kommer andra nyttan, 
substitution. Nästan 75 procent av 
världens textilier utgår från olja. 
Att istället utgå från modern viskos 
eller lyocell skulle göra oerhört 
mycket nytta ur klimatsynpunkt, 
men skulle också bidra till att lösa 
ett av världens otäckaste miljöpro-
blem, mikroplastproblematiken. En 
genomsnittlig Södra-gård på ungefär 
50 hektar klimatkompenserar 
genom CO2-upptag och substitution 
för 40 svenskar per år, varje år! 

Lena Ek Styrelseordförande Södra skogsägarna

Skogen har därför en trippelnytta i 
form av jobb, klimatnytta och sub-
stitution. Men skogen måste också 
skötas på ett hållbart sätt. I det mo-
derna familjeskogsbruket arbetar vi 
i dag helt annorlunda än för bara tio 
år sedan, med digitala gröna skogs-
bruksplaner och markskoningsga-
rantier, gröna körkort för hållbarhet 
och blå körkört för skogens vatten. 

Rätt skött skogspolitik ger oss 
förutsättningar att klara den globala 
konkurrenskraften och bidra till att 
klara såväl ekonomiska som sociala 
som miljömässiga mål. ■



Härjeåns Energi bygger Sveriges 
största pelletsanläggning
Den härjedalska energijätten, med över 30 års erfarenhet 

i branschen, bygger kra värmeverk vid sin anläggning i 
Sveg. Därigenom räknar de med att bli prisledande på den 

privata marknaden och når en kapacitet på 240 000 ton 

per år. 

TEXT ANDERS EDSTRÖM FREJMAN

Pellets är ett både effektivt och 
klimatneutralt bränsle. Eftersom det 
är en färdig vara med låg fukthalt 
och högt energivärde ger det en 
bättre förbränning och lägre utsläpp 
än vedeldning. Precis som andra 
biobränslen är den dessutom befriad 
från bränsle- och koldioxidskatt. 

Härjeåns Energi i Sveg är sedan 
30 år tillbaka en av Sveriges största 
biobränsleproducenter. Nu satsar de 
ytterligare för att utveckla anlägg-
ningen. Anders Wiklund som är vd 
på företaget berättar om varför de 
valt att göra en så stor satsning. 

– Pellets är idag en standardi-
serad produkt, alla levererar klass 
1-pellets, likaså vi. För att fortsätta 
vinna andelar på den privata mark-
naden behöver vi därför vara prisle-
dande. Bygget av kraftvärmeverket 
ger oss en väsentligt lägre ener-
gikostnad i vår produktion. Det i 
kombination med att vi kommer ha 
den i särklass största pelletsanlägg-
ningen i landet, ger oss förutsätt-
ningarna för att fortsätta ge våra 
kunder de bästa priserna.

Fabriken sysselsätter idag ett 
trettiotal personer som alla är 
anställda av Härjeåns Energi. Men 
många fler i trakterna kring Sveg 

har sin sysselsättning till följd av 
produktionen av biobränsle. 

– Lägg där till all råvara som 
vi hämtar in från tiotalet sågverk. 
Verksamheten genererar många 
arbets tillfällen, vilket är välkom-
met, speciellt här i Norrlands 
inland, fortsätter Wiklund.

Kvaliteten viktig
För att säkra kvaliteten på pro-
dukterna sker kontinuerliga tester 
och laboratorieprövningar, både 
under själva produktionen men 
även vid externa ackrediterade 
laboratorier. Nyligen har företaget 
dessutom investerat i en förbättrad 
emballerings maskin.

– Vi sätter stort värde i en bra 
relation med kunderna och har sett 
att de har ett behov av att kunna 
förvara sin pellets utomhus. Därför 
emballerar vi vår pellets i en sorts 
väderbeständig plast som gör att 
säckarna utan problem klarar 
utomhuslagring. Skulle vi inte hålla 
det vi lovar är vi ytterst noggran-
na med att följa upp eventuella 
reklamationer, säger Ola Fabricius, 
marknadsansvarig på Härjeåns 
Energi.

Härjeåns Energi levererar 

Anders Wiklund 
vd Härjeåns Energi

ANNONS

pellets med högt energiinnehåll, låg 
askhalt med en hög densitet, vilket 
garanterar en jämn förbränning, 
litet underhåll och ett kostnadsef-
fektivt pelletsanvändande.

– Vår pellets uppfyller kraven 
för svensk bränslepellets klass 1 och 
den europeiska standarden EN Din 
Plus A1. Vi önskar att så många 
som möjligt väljer att prova våra 
pellets, och vi kommer fortsätta 
vara med att leda utvecklingen och 
satsar på att bli pelletsanvändar-
nas naturliga val av leverantör av 
pellets, eftersom vi är och kommer 
fortsätta vara prisledande på mark-
naden, säger Anders Wiklund.

Enkelt att beställa
Idag levererar Härjeåns Energi 
pellets till både företags- och pri-
vatkunder, och kanalerna är många.

– Vår pellets finns hos ett stort 
nät av lokala återförsäljare, spridda 
över hela landet. Vi finns även hos 
de traditionella byggvarukedjorna, 
samt inte minst på vår egna webb-
plats pelletsportalen.se, där du får 
leverans till dörren samt möjlighet 
att delbetala din beställning, berät-
tar Ola Fabricius, marknadsansva-
rig på Härjeåns Energi.

  

 Vi sätter stort 
värde i en bra 
relation med 
kunderna och har 
sett att de har ett 
behov av att kunna 
förvara sin pellets 
utomhus

FAKTA

Pelletsvärme fungerar enligt 
samma princip som vedeldning. 
Pellets är dock tre gånger effek-
tivare än ved och kräver mindre 
arbete.

Pellets består av hoppressat 
träavfall och är ett biobränsle 
som inte bidrar negativt till 
vä thuseffekten.

Källa: energifakta.nu

Läs mer på  
harjeans.se
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ärlden ropar e er milj vänliga kläder, bränslen och material. an 
den svenska skogen ersätta olja som råvara
TEXT CARL!AXEL FALL

Skogen – den nya oljan 

Gröna ingenjörer för framtidens skogsnäring
Den tredje kullen på civilingenjörsprogram-
met i Bioresursteknik (300 HP) vid Umeå 
universitet har just anlänt. Det är ett program 
för studenter som vill få en utbildning som 
fokuserar på nya innovativa tekniker för fram-
tidens skogsnäring. 

– Det är jättespännande att få skapa en 
helt ny utbildning. På Kemiska Institutionen 
finns en framstående akademisk kompetens 
om att skapa nya mervärden ur skogens 
produkter. I Bioresursteknikprogrammet 
paras detta ihop med den världsledande 
forskningen om skogsbioteknik som bedrivs 
vid Umeå Plant Science Centre. Studenterna 
läser de första tre åren tillsammans men får 
de sista två åren specialisera sig antingen mot 
Grön kemi eller Bioteknik, två områden med 
grönskande framtidsutsikter, säger Tomas 
Hedlund, programansvarig. Såvitt vi vet 
finns inga andra utbildningar som fokuserar 
på skogsråvarans kemiska och biologiska 
egenskaper för att sedan utnyttja kemitek-
nik, skogsgenetik och skogsbioteknik för 
att  förädla träråvaran för nya användnings-
områden. Studenterna får här en unik och 
attraktiv profil. För att försäkra oss om att vi 

fyller industrins behov ger representanter för 
skogsindustrin stöd och råd hur utbildningen 
skall utformas. Industrin tar även emot stu-
denter när de i slutet av sin utbildning skall 
göra sina egna fördjupningsarbeten.

Bioresursteknikstudenter ”in action”

Tomas Hedlund, programansvarig

ANNONS

De som gjorde de första oljefynden 
anade nog inte vad de satte igång. 
Vi fick motorer och energi, så små-
ningom plaster, kläder och kosme-
tika. Men oljan och de andra fossila 
råvarorna har också gett världen 
en rejäl baksmälla. Klimatföränd-
ringarna hotar fortsatt utvecklingen 
mot välstånd. Nu är det dags för 
bioekonomin. 

Bioinnovation
Sverige har som skogsland antagit 
utmaningen att hitta nya vägar 
framåt. Forskningsprojekten är 
många. Stora belopp slussas ut via 
Formas, Vinnova, Energimyndig-
heten, universitet och institut. Det 
handlar om att utveckla ny teknologi 
för hur trä kan processas. 

En av Sveriges största sats-
ningar på området är samlat under 
projektnamnet Bioinnovation. Här 
pågår ett trettiotal projekt på olika 
områden, alla i nära samarbete med 
industrin. Delprojektet ”Etablera 
närodlad textil i Sverige” har väckt 
stora förväntningar. Det går ut på att 
hitta metoder för att göra textil av 
träfiber. 

Bomullsproduktionen slår i taket 
och dras med stora miljöproblem. 
Världen kan gå vidare med textilier 
av polyeten, alltså oljebaserad pro-
duktion. Men det är inte hållbart. 
Stora miljövinster skulle kunna 
göras om man kan utveckla bra me-
toder med trä som råvara. Projektet 
siktar bland annat på att producera 
viskos. Det fanns tidigare tillverk-

ning av viskos i Sverige, det är dock 
en produktion med en svart miljö-
historik. Men de svenska pappers-
bruken lyckades en gång ställa om 
sin klorblekning till miljövänliga 
processer. Något liknande hägrar nu 
för viskosen.

Miljövänlig viskostillverkning
Det finns miljövänlig viskostillverk-
ning i Österrike. Den är dyr men 
svarar ändå inte mot efterfrågan. 
Här skulle en svensk produktion 
kunna fylla upp.

– I projektet ser vi på möjlighe-
terna att integrera viskosproduktion 
i massabruk och att lyckas göra pro-
duktionen miljövänlig. Det handlar 
också om att klara lagkrav och 
miljötillstånd, berättar projektleda-
ren Erik Perzon på Swerea.

Magnus Hörnsten är forsknings- 
och utvecklingschef på Domsjö 
Fabriker. Han deltar i projektet och 
stimuleras av utmaningen.

– Jag tror absolut att vi i Sverige 
kommer att kunna tillverka textil av 
träfiber. Det kan bli viskos om man 
lyckas med miljöarbetet, men det 
kan också bli någon annan kanske 
mer högteknologiskt framtagen 
fiber. Man spår ju en tredubbling 
av fiberefterfrågan om 30–50 år så 
utveckling behövs.

Industri för textilåtervinning
Inom detta projekt tittar man också 
på möjligheten att göra textilier i 
en pappersmaskin. Ett exempel på 
en produkt är biobaserade odlings-

dukar – i dag används mängder av 
plastdukar för att skapa bra odlings-
förhållanden. En stor satsning pågår 
också för att etablera en industri 
för textilåtervinning. En aktuell 
frågeställning för forskarna och ut-
vecklarna är att se vilken skala som 
är bäst. Ska det vara mindre lokal 
verksamet eller är det mer klokt att 
bygga stora anläggningar?

Ett av Bioinnovations största 
projekt handlar om att ta fram bio-
baserade drivmedel och kemikalier 
ur lignin. Lignin är de hårdare 
delarna av trä. Siktet är inställt på 
att ta fram ersättning till diesel och 
bensin och att få kemikalieprodukter 
som plast och lim. Marie Anheden 
på Innventia är projektledare och 
vilka näringslivspartners som deltar 
kan hon inte berätta men Preem och 
Sveaskog har dock själva gått ut med 
att de arbetar med ligninutveckling, 
de talar om biobensin.

– Vårt projekt har som mål att 
inom två år i labmiljö validera en 
värdekedja från lignin till driv-
medel eller kemikalier. Därefter 
ska underlag tas fram till en större 
demonstrationsanläggning, säger 
Marie Anheden.

Hon hoppas att det sedan kan bli 
en industriell följd av arbetet. Kan-
ske inom tio år. Utmaningen är att 
kunna skapa en produktion som kan 
konkurrera med dagens användning 
av lignin, främst som energi.

– Massabruken vill expandera 
men undvika mer kostsamma inves-
teringar i pannor och turbiner, då 

iskos tillverkad av biofiber får mycket 
h gre milj betyg än viskos av olja

rsätter olja. ignin finns framf r 
allt i årsringarna i ett träd

På allenberg ood cience center är man inriktad på grundforskning, 
här har forskarna bland annat fått fram transparent trä
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Vad är nanocellulosa?
Forskarna inom Wallenbergs Wood Science Cen-
ter och Innventia har tagit fram ett material ur trä 
som de kallar nanocellulosa. Ur en cirka 3 mm 
lång vedfiber plockar de med kemiska processer 
ut vissa små delar som bara är 4-15 nanometer i 
diameter. Man får då en vara som kan användas 
som en träfiber allmänt sett, men med helt andra 
egenskaper.

Vilka egenskaper får den?
Materialet blir starkare, framför allt blir det 
transparent som glas. Man kan skära och bear-
beta det nästan som vanligt trä.

Hur kan man använda materialet?
Transparent trä kan användas i olika konstruk-
tioner, belysningspaneler är ett exempel. Det 
används redan i högprestandahögtalare, på gång 
är också användning i olika barriärskikt. Nano-
cellulosa kan också blandas in i andra material, 
kompositer.  

Hur kan industrin använda forskningens 
resultat?
Kemiindustrin måste se möjligheterna att 
ersätta oljebaserad produktion med biobaserad. 
Nanocellulosa är på gång hos två större företag. 
Man kan göra färg, film, lacker, färg och lim. Med 
trä som råvara blir produktionen miljövänligare, 
dessutom kan man få starkare, styvare och 
mer slagtåliga material. Det finns redan många 
exempel på virke som processats för att bli mer 
röttåligt och hållbart.

Två vägar framåt 
Det forskas på många håll i Sverige om hur skogen ska kunna användas i 
framtiden. De två största satsningarna är:

Bioinnovation som är ett paraply för många forsknings- och utvecklins-
projekt i nära samarbete med industrin. 100 miljoner kr per år i offentligt 
stöd plus finansiering från näringslivet.

Wallenberg Wood Science Center är inriktad på självständig grundforsk-
ning. Har 50 miljoner kr per år i grundstöd från Wallenbergsstiftelsen. 
Ett 80-tal forskare är engagerade på KTH i Stockholm och på Chalmers i 
Göteborg. 

mart fakta

Om vi betraktar skogsmark som 
ett investeringsobjekt räknar vi på 
markens avkastningspotential, det 
kommersiella värdet på befintlig 
skogsråvara samt andra värden 
såsom jakt, fiske och rekreation. 
Skogsråvaran växer ständigt och 
är oberoende av konjunktur och 
politik. Med moderna bruknings-
metoder, dedikerade förvaltare 
och bättre infrastruktur såväl på 
marken som i teknikvärlden är det 
enklare än någonsin att förvalta 
skogsmark som en investering. 

I diagrammet visar vi utveck-

Skogsinvesteringar kompletterar traditionella portföljer

lingen under en tidsperiod om 
tio år för tre tillgångsslag, svenska 
aktier, svenska statsobligationer 
samt avkastningen på svensk 
skogsmark. För att jämförelsen 
skall vara enkel har vi räknat på 2 
procent årlig direktavkastning som 
återinvesterats. Även de andra in-
dexen är återinvesterade. Förutom 
en absolut avkastning finner vi att 
skogsmark har en synbar korrela-
tion med ränteutvecklingen men 
en låg mot aktiemarknaden. Om vi 
skulle redovisa siffrorna under en 
längre period minskar korrelation 

drastiskt i båda fallen. Vi kan "labo-
rera" med respektive tillgångsslags 
andel i portföljen för att se hur 
tillgångsslaget skogsmark påver-
kar den totala portföljrisken samt 
avkastningen. Skogsmarkens låga 
korrelation mot aktiemarknaden 
bidrar till att innehavet i skogs-
mark sänker portföljens totala risk 
samtidigt som avkastningen i stort 
sätt kan behållas på samma nivå 
som en portfölj utan skogsmark. 
Denna kunskap kan vi använda i 
konstruktionen av konkreta port-
följförslag.

Joakim Larsson, joakim.larsson@seb.se  
0707-391087

Med allt lägre räntor och höga värderingar på traditionella tillgångsslag ökar intresset för alternativ som 
exempelvis realtillgångar, fastighets-, jord- och skoginvesteringar. Under de senaste årens jakt på avkast-
ning har SEB byggt upp en kompetens på skogstillgångar som ett inslag i en långsiktig portfölj. Skogs-
mark är en tillgång som har en förutsägbar långsiktig avkastning, lägre risk än exempelvis aktier och låg 
eller negativ samvariation (korrelation) till flera andra tillgångar.

10 års historisk utveckling - avkastning 
Svenska aktier, statsobligationer och skogsinvestering  
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Svenska aktier (SPX CAP Index) 
Statsobligationer (ORX T-bond) 
Skog* 

12,4%/år 

4,9%/år 

7,7%/år 

ANNONS

har det här kanske möjlighet att vara 
ett attraktivt alternativ, säger hon.

Nationell handlingsplan
Den 18 november ska regeringen 
presentera sin nationella hand-
lingsplan för hur infrastrukturen 
för alternativa bränslen ska se ut. 
Många av EUs medlemsländer har 
varit skeptiska till biobränslen. Men 
biobränslen som etanol, RME, HVO 
har samhällsmässigt hittills varit till 
större miljönytta än el och biogas i 
Sverige.

Inför framtiden är industrin i 
stort behov av tydliga regler för bio-
drivmedel och systemen kring dem. 
EU måste komma med direktiv och 
industrin måste till exempel få veta 
om Sverige satsar på kvotplikt. 

– Det är viktigt att sådant är 
klarlagt innan vi kan gå vidare. Det 
är svårt att jobba på en marknad där 
man är beroende av politiska beslut, 
säger Marie Anheden.

En annan komplikation för Bio-
innovation är att det tidvis uppstår 
intressekollisioner mellan forskare 
och industrins folk som vill skydda 
resultaten. 

Svensk forskarsatsning
Intressekonflikter slipper man i den 
andra riktigt stora svenska fors-
karsatsningen, Wallenberg Wood 

Science Center, WWSCn menar pro-
jektledare Lars Berglund som också 
är professor. Den forskningen, som 
närmast är grundforskning, drivs 
på Kungliga Tekniska Högskolan, 
KTH, i Stockholm och på Chalmers 
i Göteborg.  Wallenbergsstiftelsen 
satsar 450 miljoner under 10 år. 

– Vår utgångspunkt är att forska 
om allt man kan göra av trä som 
inte är papper, kartong eller bräder. 
Vi jobbar inom forskarvärlden med 
minimalt inflytande från industrin, 
berättar Lars Berglund.

Lars betonar vikten av att vara 
obunden från att tänka i färdiga pro-
dukter. Idéerna blir mer radikala. Lars 
Berglund menar ändå att deras arbete 
i slutändan ger ett värde för industrin. 
Här produceras varaktig kunskap och, 
inte minst, engagerade forskare. Dessa 
tar sig med tiden ut till industrin och 
kan göra stor nytta där. 

– Det är dags för skogsindustrin 
att fördjupa sin kompetens. För det 
krävs att det finns en stark forsk-
ningsstruktur som kan locka till sig 
duktiga forskare och studenter. De 
triggas ju mer av förutsättningslös 
forskning än av att förbättra existe-
rande produkter.

Och Lars Berglund är stolt över 
framstegen. Projektets resultat cite-
ras flitigt internationellt. Mycket av 
forskningen inom WWSC handlar 

om nanocellulosa (se ruta). Ett annat 
fokus är att öka kunskapen om raf-
finaderiprocesser. 

– Den petrokemiska industrin 
är duktig på det, där får de fram en 
massa spännande molekyler. Vi ska 
göra något liknande med trä som 
råvarukälla.  

Nya material
Lars Berglund tror absolut på nya 

material och att de kan bli ekono-
miskt försvarbara. 

– Man kan förstås undra hur nya 
biomaterial ska kunna konkurrera 
med oljebaserade plaster, och det är 
ibland svårt att räkna hem resultat 
på kort sikt. Men vi ska betänka att 
oljeindustrin haft lång tid på sig. 
Nu är det viktigt att skogsindustrin 
vågar. Och den är nu beredd att 
ta större risker än tidigare. Svensk 
skogsindustri står inför ett para-
digmskifte. Men tekniska utma-
ningar finns. 

På frågan om vi kommer att 
kunna se produkter som härrör från 
forskningen om tio år svarar han 
så här.

– Ja, absolut, men vi siktar på 
att konkurera främst med stark 
forskning, sen måste industrin vara 
duktiga på att omvandla våra resul-
tat till produkter. Vi ska inte göra 
bådadera.

ars erglund, f reståndare f r  
allenberg ood cience enter

Projektledare f r ioinnovations 
projekt iobaserade bränslen och 
kemikalieprodukter

rik Per on, projektledare  
tablera närodlad textil i verige
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6 Inspiration Utbildning FOKUSSKOGSBRUK.SE

tbildningarna inom skogsnäringen lockar de som vill jobba i en framtidsbransch. tt kat 
tryck g r att många blir utan utbildningsplats. 

 i beh ver en bättre matchning och ännu fler alternativ, säger nna chyman som 
själv läser sista året till skogskandidat  på inn universitetet i äxj . 
TEXT ANNMARIE PALM

Skogsutbildningarna 
växer i popularitet 

En oberoende 
skogsförvaltare  
tillför mycket värde
TEXT ANNIKA WIHLBORG

För skogsägare som är bosatta 
långt ifrån sin skogsfastighet eller 
vill öka avkastningen från skogen 
är en oberoende skogsförvaltare 
en intressant möjlighet. En extern 
förvaltare säkerställer att skogen 
förvaltas på ett sätt som baseras på 
ägarens preferenser och bibehåller 
skogens ekonomiska värden och 
naturvärden.

–Allt fler skogsägare som 
saknar tid eller skoglig kompetens 
att själva förvalta sin skog väljer 
att anlita en extern skogsförvaltare 
som upprättar en årsbudget och tar 
ett helhetsansvar för alltifrån gall-
ring till röjning, avverkning och 
virkesförsäljning. Välj i första hand 
en förvaltare som inte är knuten 
till något specifikt virkesköpande 
bolag, det ger dig möjlighet att få 
ut bästa möjliga pris för ditt virke 
eftersom en oberoende aktör kollar 
av marknaden och säljer till alla 
virkesköpare i regionen, säger Mats 
Persson, vd för Hushållningssäll-
skapet Skogs & Jordbruksförvalt-
ning Syd.

På Hushållningssällskapen 
märks den ökande efterfrågan och 
tjänsten erbjuds nu i hela södra 
Sverige. En oberoende skogsförval-
tare utgår från skogsägarens behov 
och önskemål. Eftersom de tar ett 
helhetsansvar kan ägaren känna sig 
trygg i att skogen sköts och under-
hålls på rätt sätt och att samtliga 
värden bevaras.

Utbilda dig inom 
Skog och trä.
Trä är ett positivt material på många sätt. Det är en råvara 
som det finns gott om och som bidrar till ett sunt kretslopp. 
Och trä är faktiskt också känslomässigt. Det ger en annan 
känsla än stål och plast, vilket gör att det kanske inte är så 
konstigt att trä är det vanligaste materialet i inredning som 
möbler, väggar och golv.            
Linnéuniversitetet erbjuder flera utbildningar inom 
Skog och trä, där Ingenjörsprogrammet är ett alternativ,  
Skogskandidatprogrammet med allmän behörighet ett 
annat. Dessutom finns det ett masterprogram.
Utbildningarna ges på campus eller distans. På webben 
hittar du mer info: lnu.se/skogochtra

Ingenjör? Skogsförvaltare? Inköpare? Vill du få ett jobb någonstans i kedjan från 
planta till färdig produkt? Mitt i det skogsrika Småland kan du utbilda dig inom skog 
och trä.Vi utbildar ca 750 studenter varje år. Vill du vara med?

lla som vill arbeta med framtids-

frågor och det biobaserade sam-

hället borde satsa på att utbilda 
inom skogsnäringen, konstaterar 

nna chyman som läser till 
skogskandidat på inn universitet 
i äxj

För den som är intresserad av 
skogssektorn finns det idag olika 
grundutbildningar att välja på. 
På Lantbruksgymnasiet är fokus 
främst jordbruk men skogsbruk 
ingår även som en del. Sveriges 
äldsta högskola, där man kan utbilda 
sig till skogsmästare, är Sveriges 
Lantbruksuniversitet (SLU) som 
bedriver verksamhet över hela 
Sverige och har sina huvudorter i 
Uppsala, Alnarp och Umeå. SLU är 
också den skola i landet som är mest 
skogsinriktad. Där kan man läsa en 
bachelor på 180 poäng till skogs-
mästare. Eller en master på fem år 
till jägmästare. 

Trots att det än så länge finns 
för få platser lyfter Anna Schyman 
gärna fram de många möjligheter 
som erbjuds via de svenska skogs-
relaterade utbildningarna runt om 
i landet. 

– Det finns all anledning för 
många att också vidareutbilda sig 
och styra sin karriär till det som är 
på väg att bli hett framöver. Om jag 
till exempel hade varit textilutbildad 
så skulle jag absolut vara intres-
serad av att gå en kurs i virkeslära. 
På samma sätt borde de som har sin 
kunskap inom fossilbränslen kunna 

ta en kurs i biobaserat bränsle, säger 
hon.

Lockar kvinnor och alla åldrar
Den skola som Anna Schyman går 
på, Linnéuniversitetet, är en av 
de skolor där man också kan läsa 
fristående grundkurser på distans. 
Till exempel virkeslära på 7,5 poäng 
där man lär sig allt om trädets ana-
tomi, skogsbränslekunskap som är 
inriktad på hur man utvinner energi 
ur skogen och hållbart familjeskogs-
bruk - om grundbegreppen inom 
skogsbruk, från frö till bräda.

– Hos SLU kan du också välja 
att studera International forestry & 
politics som ger 15 högskolepoäng, 
men då måste du ha 120 högskole-
poäng i grunden, säger hon.
Av Linnéuniversitetets 750 studen-
ter läser 10 procent på campus 
medan 90 procent läser på distans. 
28 procent studerar på programmet, 
72 procent väljer fristående kurser. 

Skogsprogrammet lockar också 
alla åldrar. På Linnéuniversitet 
eleverna mellan 20-75 år. 40 procent 
är kvinnor. 

– Fördelen är att man numera 
erbjuder en stor flexibilitet, vilket i 
sig lockar även kvinnor. För 10 år se-

dan var det bara 18 procent kvinnor 
på utbildningen. På mitt universitet 
är skolledningen dessutom väldigt 
serviceinriktade. De hjälper till med 
logistiken och tillåter att du tentar 
från annan ort, säger hon.

Cirka 50 procent av alla som äger 
och driver verksamhet i den svenska 
skogen är kvinnor. Numera utför 
också kvinnorna själva, i större 
utsträckning än förut, arbetet ute i 
skogen.  

– Det har sakta men säkert änd-
rat sig. Sysslorna blir mer mekanise-
rade och det är inte lägre så fysiskt 
krävande. Även om det fortfarande 
kan vara monotont så är ergonomin 
numera mycket bättre utvecklad, 
konstaterar Anna.

Dessutom är det många uppgifter 
som kan skötas hemifrån. 

– I digitaliserings tidevarv är ju 
avverknings- och skogsbruksplaner 
mestadels datoriserade. 

Vill jobba internationellt
Efter examen vill Anna Schyman själv 
gärna arbeta på internationell basis 
med att lyfta fram Sverige via skogs-
industrin kopplat till tillväxtpolitiken. 

– Vi är ett rikt land med mycket 
naturtillgångar. Den bästa av dem är 

skogen som om vi förvaltar den på 
rätt sätt, är en evig resurs. Jag anser 
att Sverige har möjligheter att bli 
världens största exportör av hållbart 
biobaserade produkter. På så sätt 
bidrar vi även till klimatutmaningen. 
Skogen är en ”räddare” i världens 
klimatutmaning, avslutar hon.
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Starka
varu-
märken
i skogen!
FTG tillverkar och säljer 
produkter för skörd och 
transport av skogs produkter. 
Mowi, Moheda och V-kran är 
våra starka varumärken. 
Läs mer om oss på 
www.ftgforest.com 

FTG Cranes AB
Industrigatan 1, 668 40 Bäckefors
Tfn: 0521-26 26 30. 
E-mail: info@ftgforest.com 
www.ftgforest.com 

Och din syrra. Din mamma. Din granne. Och 
kanske din kompis. För tillsammans kan vi 
göra världen bättre.

Vi kan se till att det fi nns fi sk kvar i haven. 
Vi kan minska koldioxidutsläppen. Och vi kan 

se till att fl era hundra år gamla naturskogar 
inte huggs ned på bara några dagar.

Vill du vara med? Sms:a medlem till 72 900 
eller gå in på www.naturskyddsföreningen.se. 
Ett medlemskap kostar 24 kr/mån.

Vi vill ha dig.
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Nationell forskningsagenda ska 
visa vägen till svensk bioekonomi

nnovationer inom skogsnäringen är en f rutsättning i arbetet med omställningen till ett 
biobaserat samhälle. r bästa m jliga resultat har näringen och myndigheterna enats 
kring en nationell forskningsagenda.  är det dags f r en uppdatering.
TEXT ANNMARIE PALM   

De senaste decennierna har 
skogsindustrin genomgått stora 
förändringar. Produktionen av för-
packningspapper och mjuk papper 
(som till exempel hushållspapper 
och papper till hygienartiklar) har 
fortsatt att öka medan mängden 
tryckpapper minskar. I framtiden 
kommer skogsindustrin att fortsätta 
att leverera sågade trävaror, mjuk-
papper och råvara till förpackningar, 
men också helt nya typer av mate-
rial. Torgny Persson som är Forsk-
nings- och Innovationsdirektör på 
Skogsindustrierna är med i arbetet 
med den nationella forskningsagen-
dan som är viktig för branschen.

– Just nu uppdaterar vi den 
nationella forskningsagendan för 
skogsnäringen vilket är avgörande 
för att vi ska kunna utveckla svensk 
skogsindustri långsiktigt och konkur-
renskraftigt, berättar Torgny Persson. 

Uppdaterad agenda 2017
Uppdateringen av forskningsagendan 
sker i samarbeten inom skogsnä-
ringen och de svenska forskningsfi-
nansiärerna Mistra, Vinnova, Formas 
samt att Energimyndigheten bidrar i 
arbetet. Syftet är att hela skogsindu-
strinäringen ska vara enade kring en 
gemensam agenda för skogsforsk-
ningen genom att peka ut de områ-
den som forskningen bör fokusera på 
för att vi ska klara av de samhällsut-
maningar som Sverige står inför. 

– Det handlar om att vi ska utveckla 
det svenska skogsbruket så att det 
blir mer effektivt. Vi ska avverka 
skogen på ett hållbart sätt och med 
de bästa metoderna, samtidigt som 
vi också ser till att effektivisera pro-
duktionsprocesserna i fabrikerna, 
konstaterar Torgny Persson.

 
Forskningen leder till 
förändringar i vår tillvaro
En av de hetaste aktuella trenderna 
kring användandet av skogsråvara är 
i byggandet av höga hus i trä. För-
delarna med att bygga även högre 
byggnader i trä är, enligt Torgny, 
många. Träden i sig binder koldi-
oxid och fortsätter lagra kolet även 
sedan de blivit till virke och andra 
byggmaterial till husen, som sedan 
kanske ska stå i 100-200 år. 

– Bortsett från att det är bra för 
allas vår miljö att vi i största möjliga 
utsträckning bygger i trä så finns 
det många fler uppsidor. Byggma-
terialen har utvecklats vilket bland 
annat innebär att byggmetoderna 
moderniserats och att byggproces-
sen går snabbt, säger han.

Torgny påpekar att nuförti-
den använder vi råvaran från den 
svenska skogen mer effektivt. 

– En kartong innehåller till 
exempel idag mycket mindre mängd 
skogsfiber än förut. Men den har 
precis samma funktion och egen-
skaper som tidigare.

Ett exempel på ett nytt och revolu-
tionerande material som kommer 
från skogsråvaran är nanocellulosan 
som är framtagen ur vedfiber. Det är 
en gel där träfibern sönderdelats ned 
till nanoskala och som på sikt bland 
annat kommer att kunna använ-
das som barriär och skikt i olika 
livsmedelsförpackningar (istället för 
plast tillverkad av olja) för att mot-
verka att fukt och lukt sprider sig.

– I framtiden hoppas vi också 
kunna använda pappersförpackning-
ar till kolsyrade drycker, säger han.

Torgny berättar att det också 
pågår en intensiv forskning kring 
smarta förpackningar för livsmedel. 
Funktioner som att förpackningen 
ska kunna signalera att ett livsmedel 
har gått över hållbarhetsgränsen är 
en del men det forskas också inom 
andra delar. De individuella förpack-
ningarna kommer att kunna följas 
via nätet så att du vet precis var de 
befinner sig och vad de utsatts för 
under exempelvis transporten. 

På sikt kommer plaster att kunna 
ersättas av träbaserade material och 
på textilsidan kommer en del av den 
så omdiskuterade bomullen att bytas 
ut mot träfiber.

Ett annat stort och mycket intres-
sant område är biobränsle. 

– Skogsnäringen är ju den 
största producenten av olika typer 
biobränslen och här finns också yt-
terligare en potential till utveckling.

Forskning måste få ta tid
Den svenska skogsnäringens 
nationella forskningsagenda dockas 
även till de mål som finns inom 
EU gällande klimatet och FNs 16 
hållbarhetsmål.

Torgny poängterar att det är 
viktigt att vara medveten om att 
forskning tar tid. 

– Det finns inget snabbspår 
inom forskning. Därför är det 
väsentligt att vi i Sverige kommer 
igång med att göra rätt saker i rätt 
tid. Ur ett klimatperspektiv är det 
bråttom nu. Utan rätt forsknings-
insatser blir det inga innovationer, 
och det är innovationer som vi 
behöver för att vi ska klara våra 
klimatutmaningar.

Ett tidsperspektiv från forskning 
till en färdig produkt som är redo att 
möta marknaden är vanligtvis cirka 
5 till 10 år. 

– Det omfattar processen från 
en idé, till test i labb, en pilot som 
påminner om verkliga förhållan-
den, forskning i verkligheten – till 
att produkten kan introduceras på 
marknaden.

Idag finns det ett stort engage-
mang hos många svenska företag 
och man visar att man är redo för 
att på riktigt komma igång med 
omställningen till bioekonomin. 

– Det är skogsnäringen och 
myndigheterna som med gemen-
samma satsningar kan skapa bra 

förutsättningar för forskning.  
Inom industrin har man till 
exempel initierat arbetet med en 
gemensam satsning på en nationell 
forskningsplattform för biobaserade 
material från skogs råvara.

Aktuellt med ny  
forskningsproposition
Torgny ser två olika tidsperspektiv 
för forskningen i Sveriges strävan 
efter en växande bioekonomi. 

– I det kortare tidsperspektivet 
så ser jag att byggande i trä och en 
vidareutveckling av dagens produk-
tion kommer att gå relativt snabbt. 
Detsamma gäller på textilsidan. De 
saker som tar lite längre tid att få 
fram är de som ska kunna ersätta 
plaster med mera.

Torgny Persson känner sig 
optimistisk. 

– Tack vare den nationella forsk-
ningsagendan står vi enade. Vi ser 
och presenterar möjligheterna och 
behoven av att göra de satsningar 
som kommer att kunna förflytta oss 
en bra bit framåt.

Regeringens forskningsproposi-
tion presenteras nu i höst. 

– Min förhoppning är förstås att 
den biobaserade ekonomin premie-
ras och att industrin får stöd för den 
nationella forskningsplattformen för 
biobaserade material från skogs-
råvara som skogsindustriföretagen 
initierat, avslutar Torgny.

Torgny Persson, Forsknings- och 
Innovationsdirektör SkogsindustriernaFO
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Upplev utvecklingen.

Liebherr-Sverige AB
Fallskärmsvägen 5
721 31  Västerås
Tel.: +46 21 80 62 40
E-mail: info.lsv@liebherr.com
www.facebook.com/LiebherrConstruction
www.liebherr.se

SITTAB Flex System - 
the link between seat and control

www.sittab.com
info@sittab.com

order@sittab.com

SITTAB AB
Industrivägen 10
78350 Gustafs

www.sittab.com

ÄR DU EN 
ENTREPRENÖR?
Behöver du hjälp med att UTVECKLA eller 
stöd för att AVVECKLA ditt företag?  
Ring då mig på 070-608 42 31 redan idag.

Med mer än 30 års erfarenhet av entreprenörers 
verklighet i olika branscher satsar jag idag mitt krut 
på att utveckla och utbilda både företags ledare och 
hela företag för en mer lönsam verksamhet. Oavsett 
bransch så är kunden ofta den starkare rent ekono-
miskt och lönsamheten oftast mycket marginell för 
de mindre leverantörerna, men det är alltid du som 
företagare som ansvarar för och  bestämmer om ditt 
eget företags framtid.

Därför blir alltid min första fråga till dig som ny kund 
”VILL DU UTVECKLA ELLER AVVECKLA?” sen slår vi 
ihop handskarna och börjar jobba mot dina nya mål.

Mer info på www.foretagscoaching.se 
eller ring mig på 070-608 42 31, mvh Ulf Sandström.
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ed hjälp av ny kunskap om träds celler ska bättre och mer 
användbara träd tas fram. ve ilsson leder ett av veriges st rsta 
skogsforskningsprojekt.
TEXT CARL!AXEL FALL FOTO ANNE HONSEL

Med målet att ta fram 
nya generationer träd

4000T
Nya Log Max 4000T är en gallringsspecialist som många har 
längtat efter. Aggregatet har en nyutvecklad ram som klarar 
upp till 580 mm kapning, dubbla matningsektioner och en 
revolutionerande sågenhet 218/318 True-Cut.
Allt ger förarna rätt förutsättningar för att producera effektivt 
med ett driftsäkert aggregat på 833 kg.

*incl. matarhjular, rotator och dämpad skyddsplåt

HEADS ABOVE THE COMPETITION
logmax.com/tseries

PRESTANDA SOM ÖVERTYGAR

Som grabb var Ove Nilsson en 
aktiv och vetgirig medlem av 
Fältbiologerna. Hans håg stod 

till biologin. Efter en tid på univer-
sitetet i Göteborg kom han in på 
molekylär biologi, hamnade i Umeå 
och sen har det bara rasslat på. I 
dag är Ove Nilsson föreståndare för 
Umeå Plant Science Center, UPSC, 
en forskningsmiljö som bedriver 
grundforskning i växtbiologi och 
skogsbioteknik. Forskningen hand-
lar bland annat om de allra minsta 
byggstenarna i växter – arvsmassan. 
En stor del av verksamheten på cen-
tret bedrivs inom ett projekt kallat 
Berzelii Center för skogsbioteknik. 
Ett mål är att ta fram nya generatio-
ner av träd. 

– Vi jobbar med trädens tillväxt 
och dess klimat- och miljötålighet. 
Vi vill få fram bättre träd, en koldi-
oxidneutral råvara, ökad produkti-
vitet samt nya egenskaper i veden, 
berättar han.

Ove Nilsson och hans fors-
karteam har varit måna om att få 
sina resultat från Berzeliicentret i 
tillämpning. Och man kan uppvisa 
goda resultat i bättre tillväxt av träd 
och miljövänligare gödsel. 

Organiskt kvävegödsel  
en framgång
En stor konkret kommersiell fram-
gång så här långt är ett avancerat 
gödsel, kallat arGrow. Det är ett 
medel som ger näringsoptimering 
utan att det urlakas och ger problem 
med övergödning, vilket är ett stort 
miljöproblem med konventionellt 
handelsgödsel. arGrow är ett orga-
niskt kvävegödsel som bygger på 
aminosyror. 

– Det brukas redan i stor skala 
hos vissa plantskolor och sprids nu 
även till andra odlingsområden, 
golfbanor till exempel, säger han.

Medlet som ger bättre tillväxt har 
även börjat användas vid frösådd av 
tall. Hittills har sådan frösådd gett 
ett stort spill, fyra av fem frön gror 
aldrig. Med en bättre grobarhet kan 
man använda ett förädlat frö som är 
lite dyrare men ger betydligt bättre 
tillväxt. Forskarna har tillsammans 
med sitt avknoppningsföretag Swee 
Tree Nutrition tagit fram en särskild 
liten disk försedd med substratet ar-
Grow. Disken planteras enkelt en och 
en och ger mycket högre grobarhet. 

– Det kommer att bli en mycket 
stor produkt och kan revolutionera 

planteringen för tallproduktionen, 
säger Ove Nilsson. 

Hittills i år har en miljon diskar 
planterats. 

Skogsindustrins behov förändrat
Forskarvärlden möter idag en 
skogsindustri som ser en vikande 
efterfrågan på enklare pappers-
produkter. Näringen behöver helt 
enkelt nya högvärdesprodukter. Vid 
sidan om att förbättra tillväxten 
bedrivs det i dag forskning för att få 
fram nya egenskaper hos ved. Man 
ser möjligheter för trä att ersätta 
material tillverkade av fossil olja, 
som plast och även stål eller betong 
i nya kemiska skepnader eller som 
blandningar – kompositer.

Det är bland annat i de samman-
hangen som UPSC:s forskning om 
hur trädens vedceller fungerar och är 
uppbyggda kan komma till använd-
ning. Umeåforskarnas samarbetar 
med andra forskare, inte minst på 
Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, 
i Stockholm där man arbetar med 
att ta fram helt nya material från trä. 
Nancellulosa är ett omtalat sådant 
som kan ge unika egenskaper.

Till framgångarna inom biotek-

 Tekniken som kandiderar till 
Nobelpriset har nyligen bedömts som 
okej av Jordbruksverket. De ser det 
inte som genmodifiering
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Umeå Plant Science Center är ett 
forskningscenter för grundläg-
gande växtbiologi och är ett 
samarbete mellan Sveriges 
lantbruksuniversitet och Umeå 
Universitet. Genteknisk förädling 
av träd är en betydande del av 
samarbetet. Det största enskilda 
projektet inom UPSC är Berzelii 
Center för skogsbioteknik. 
Berzelii-projektet har 36 fors-
kargrupper och 180 verksamma 
forskare och stöds av Vinnova 
och Vetenskapsrådet sedan 2007. 
I en internationell utvärdering 
beställd av Vinnova rankades 
forskningsprojektet som ett av 
världens främsta.  Berzelli Center 
har nyligen fått förlängt stöd i 
fem år. Näringslivet, universitetet 
och andra bidrar också.

 

Ove Nilsson, professor med 
forskning om blomning och kli-
matanpassning, föreståndare för 
Umeå Plant Science Center.

Uppväxt: Skaraslätten

Vackraste platsen i Sverige: 
Kinnekulle

På nattduksbordet: En Iphone 

mart fakta

Starka
varu-
märken
i skogen!
FTG tillverkar och säljer 
produkter för skörd och 
transport av skogs produkter. 
Mowi, Moheda och V-kran är 
våra starka varumärken. 
Läs mer om oss på 
www.ftgforest.com 

FTG Cranes AB
Industrigatan 1, 668 40 Bäckefors
Tfn: 0521-26 26 30. 
E-mail: info@ftgforest.com 
www.ftgforest.com 

niken hör nya kunskaper om trädens 
genuppsättningar. Ett genombrott 
var att forskarna lyckades identifiera 
varenda gen i granens arvsmassa 
(DNA) vilket öppnar för en utveck-
ling. Sticklingsförädling av lövträd 
har utvecklats långt i exempelvis 
Sydamerika, träden växer snabbt 
i det varma klimatet och det går 
relativt snabbt att förädla fram nya 
sorter. Förädling av barrträd på 
nordliga breddgrader har varit svå-
rare. Traditionell förädling av träd 
tar 20-30 år för varje generation. 
Med bioteknik som är UPSC:s spe-
cialitet kan man producera kopior 
av träd med önskvärda egenskaper 
mycket snabbare. I avancerade 
bioreaktorer i laboratoriemiljö kan 
forskarna i Umeå stimulera ett gott 
frö att dela sig i identiska kopior, en 
sorts avancerad sticklingsförädling. 

– Jag är övertygad om att detta 
är vägen fram för att på bästa sätt 
kunna utnyttja det genetiska mate-
rialet. Kan man koppla ihop vissa 
gener med intressanta egenskaper i 
exempelvis granens arvsmassa kan 
vi göra ett mycket bättre urval. Vi 
kan börja välja ut vilka träd man ska 
föröka för bästa avkomma och driva 
på förädlingen, säger Ove Nilsson.

Industri och forskning i samklang
Fullt möjligt bör det också vara att ta 
fram träd som kan stå emot rotröta 
eller ta fram träd som är mindre 
smakliga för snytbagge och älg. Ove 
Nilsson ser också framför sig möjlig-
het att förändra vedens kemiska 
egenskaper som gör den särskilt 
lämplig som byggnadsvirke eller för 
avancerad papperstillverkning eller 
för bioraffinaderier som vill jäsa 
exempelvis etanol av bioråvara.

– Vi har kommit en bit på väg, de 
första träden är ute i fältförsök och 
våra resultat röner internationellt 
intresse.

Så ni känner inte kniven på stru-

pen att komma med nya resultat?
– Det gör vi hela tiden. Det är 

forskningens livsluft.
Bland framgångarna som 

uppmärksammats av myndigheten 
Vinnova, som ger stöd åt behovsin-
riktad forskning, hör att Berzellipro-
jektet lyckats så väl med att få med 
sig industrin. Fyra stora skogsbolag 
finns med som samarbetspartner.

– I början var det svårt att få med 
industrin. De var väldigt skeptiska, 
tyckte vi var för långt ifrån praktisk 
tillämpning. Det har varit en gradvis 
process där också vi har blivit bättre 
på att förstå dem. Nu har också 
industrin mycket bättre kapacitet 
att förstå forskningen, säger Ove 
Nilsson.

Förädling utan främmande DNA
Delar av verksamheten inom Umeå 
Plant Science Center faller inom 
området genmodifiering. 

– Så fort förädling och inte minst 
genmodifiering kommer upp blir 
många oroliga. Men nästan alla fors-
kare är överens om att genmodifie-
ringstekniken inte ger större risker 
än annan förädling. Det finns lång 
erfarenhet bakom den slutsatsen, 
säger han.

I Sverige finns inga genmodifie-
rade träd i kommersiell användning. 
Men i särskilda försök hos UPSC 
odlas de. Och Ove tillägger att vid 
all förädling kan man få fram oön-
skade egenskaper och säger att det 
är produktens egenskaper som ska 
riskanalyseras, inte tekniken som 
lett dit. Han påminner om att det 
inom exempelvis potatisförädlingen 
ibland tas fram sorter som visar sig 
vara giftiga.

Han tycker att det är märkligt att 
det inte finns något som helst regel-
verk kring konventionell förädling, 
men för genmodifierad teknik är 
regelverket oerhört omfattande.

– All förädling borde bedömas 

lika. Det kommer att bli problema-
tiskt på sikt att särskilja olika sorters 
förädling. Med den nya gentek-
nik som kallas CRISPR kan man 
förädla utan att tillföra främmande 
DNA. Det gör det omöjligt att säga 
hur en växt tagits fram. Tekniken 
som kandiderar till Nobelpriset 
har nyligen bedömts som okej av 
Jordbruksverket. De ser det inte som 
genmodifiering.

Ove Nilsson tror att CRISPR-
teknologin kommer att tvinga fram 
en omprövning och liberalisering av 
regelverken i hela Europa.

 Vi vill få fram bättre träd, en koldioxidneutral 
råvara samt nya egenskaper i veden
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Fortsatt ljus över skogen

Ronny Löfstrand poängterar 
att Sverige är ett fantastiskt 
”jaktland”.

Sverige har många arter, ge-
nerösa jakttider och individrika 
viltstammar som ger många 
jakttillfällen. Det finns art- och 
individrika områden i främst 
Götaland och delar av Svealand 
medan älg, småvilt och björn, lite 
generaliserat, utgör den jaktliga 
resursen i Norrland. Det är i 
huvudsak naturgivna förutsätt-
ningar som styr hur det ser ut 
och  jakten är inte och kommer 
aldrig att bli rättvist fördelad.  

mart fakta

r den svenska skogen på väg att bli trendig
 a, skogen är inne i en positiv tid nu. kogen är på 

agendan och är viktig som näring samt ett ställe att vistas 
och må bra i, konstaterar onny fstrand som är jakt  och 
kl vviltschef på veaskog.
TEXT ANNMARIE PALM  

Sveaskog är Sveriges största 
skogsägare med 14 procent av den 
produktiva skogsmarken. Kärnverk-
samheten är försäljning av timmer 
och massaved samt biobränsle, men 
man utvecklar också skogen som 
har plats för fiske, jakt och andra 
naturupplevelser. Enligt Ronny 
Löfstrand förekommer den svenska 
skogen numera allt oftare i media, 
och den gängse bilden är att skogen 
har många möjligheter. Detta märks 
även i rapporter från det nationella 
skogsprogrammet. 

– Det finns en positiv ton kring 
all den potential som skogen har. 
Samtidigt får vi aldrig glömma bort 
vårt ansvar för att också bruka den 
svenska skogen på ett både effektivt 
och skonsamt sätt. Givetvis av eko-
nomiska skäl, men också eftersom 
skogen är en viktig del av den svens-
ka identiteten. Vi svenskar uppfattar 
oss som ett naturnära folk, ett folk 
som också gärna använder skogen 
för att bedriva jakt, säger han.

Den svenska jaktsjälen
Sverige är ett fantastiskt jaktland 
med starka jaktbara viltstammar 
som skapar stora värden för såväl 
enskilda som för samhället.

Ronny Löfstrand har på olika 
sätt följt jaktfrågan under många 
år. Hans uppgift på Sveaskog är 
att vara övergripande ansvarig för 
jakt- och viltförvaltningen och bland 
annat utarbeta förhållningssätt och 
riktlinjer inom området. Han är 
stationerad i skogsbruksstaben och 
samordnar aktiviteter tillsammans 
med kollegor som arbetar operativt 
i verksamheten och finns runt om i 
hela landet.

– Kärnan i svensk jaktutövning 
är älgförvaltningen. Det är den 

svenska jaktsjälen. 
Och det finns gott om älg i våra 

skogar. I ett globalt perspektiv har 
Sverige världens tätaste älgstam, 
säger han.

Faktum är att ingen generation 
har erfarit så täta klövviltsstammar 
som idag.

– Det framförs emellanåt att 
Sverige har världens mest förnäma 
viltförvaltning. 

Och det är sant att vi har lyckats 
med att öka klövviltsstammarna 
både i antal djur och när det kom-
mer till den geografiska utbredning-
en – något som behövdes eftersom 
nivåerna var så låga i början på 
1800-talet, säger han.

Tre stycken effektmål att uppnå
Men allt är inte bara positivt. Det 
finns en baksida också. Riksdags-
propositionen från 2010 utmynnade 
i ett nytt älgförvaltningssystem där 
verkligheten presenteras som utma-
nande och problematisk. 

– Viltförvaltning är ett komplext 
område. Vi behöver ha en balans 
mellan antalet älgar och betesresur-
ser om vi vill ha en älgstam av hög 
kvalitet. Som det är nu, har vi på 
många håll för mycket älg och övrigt 
klövvilt i förhållande till det bete 
som finns tillgängligt. Det gamla 
systemet hade brister och behövde 
revideras, berättar Ronny.

Enligt propositionen finns det 
tre stycken effektmål som vi behöver 
uppnå.

– Vi behöver få ner mängden 
betesskador på den växande skogen. 
Vidare så behöver vi minska antalet 
viltrelaterade trafikolyckor där 
människor dör eller skadas. Och för 
det tredje så behöver vi värna om 
den biologiska mångfalden som är 

beroende av de mest betesbegärliga 
lövträdslagen. Som det är nu så be-
tas lövträden så hårt att de inte kan 
bilda fullvuxna träd eller riskerar att 
försvinna i en del landskap.

Praktiska insatser behövs
Enligt Ronny är det nya systemet 
för viltförvaltningen bra, även om 
det innebär en omfattande admin i-
stration. 

– Vi har ett fullgott fakta underlag, 
goda kunskaper och riksdagsbeslutets 
övergripande gemensamma mål att 
styra mot, säger han. 

Älgförvaltningsgrupperna har fått 
i uppgift att ta fram en plan, något 
som Ronny ser positivt på även om 
mycket återstår.

– Detta har fungerat väldigt bra. 
Men vi kommer ändå inte framåt. 
Det räcker inte med politiska beslut 
om vad systemen ska leda till, säger 
han.

På frågan om de uppsatta målen 
och inriktningen inte är tillräckligt 
tuffa svarar Ronny att det är en kom-
bination av flera faktorer som krävs 
för att lyckas. 

– Det mesta handlar om hur 
många älgar man ska skjuta av per 
år. Men om man begränsar diskus-
sionerna till detta, så missar man 
hur älg och övrigt klövvilt påverkar 
våra skogar samt förutsättningarna 
för framtidens skogsbruk.

Det är de lokala Länsstyrelserna 
ute i landet som fastslår planerna 
och de bör tydligare än hittills följa 
upp att målen nås, och vid en låg 
måluppfyllnad så ska de kommuni-
cera ut till förvaltningen så att det 
vidtas åtgärder. Jag tolkar det hela 
vidare som att det finns en inlär-
ningsdel och att detta tar tid plus att 
det uppstår en kulturkrock. Hante-

ringen av allt detta är till stor del en 
ledningsfråga. Det som behövs nu är 
åtgärder och att vi använder de in-
strument som vi har till förfogande, 
säger han.

Positivt med samverkan
Enligt Ronny så är det positivt att 
det numera inom jakt- och viltför-
valtningen finns en avsiktsförkla-
ring mellan svenskt skogsbruk och 
Svenska jägarförbundet. 

I den gemensamma avsiktsför-
klaringen för klövviltsförvaltning 
respekterar man systemet, de sju 
rekommenderade inventerings-
metoderna och varandras åsikter. 

– Vi slår an en samverkanslinje. 
Det känns väldigt positivt.

Ronny önskar även att fler kvin-
nor ville engagera sig i svensk vilt-
förvaltning. Det skulle vara väldigt 
välkommet.

– Utöver denna önskan så skulle 
jag för övrigt gärna även se att reso-
nemangen kring viltförvaltning of-
tare inkluderade etik och solidaritet 
mellan människor. Viltförvaltningen 
är en etik- och generationsfråga. 
Det som händer nu kommer ju att 
påverka våra barns skogar och deras 
valmöjligheter i förvaltningen av 
vårt gröna guld, våra skogar, avslutar 
Ronny Löfstrand.

AVSKJUTNING SVERIGE 2015 

Ungefärliga siffror. Källa: Viltdata

ÄLG 85 000

KRONVILT 8 000

DOVVILT 30 000

RÅDJUR 90 000

VILDSVIN 105 000

Ronny Löfstrand, jakt- och klövviltschef Sveaskog

FO
TO

 S
H

U
TT

ER
ST

O
CK



ProSILVA skogsmaskiner

Mobil: +46 70 533 86 13
Fax: +46 550 801 26
E-post: jaakko.aho@bslogistic.se
www.bslogistic.se

Spår i marken efter 4-lass sk. Huvudgata.

 

 

Skördare
Den optimalt enkla konstruktionen i ProSilva 
S6 och S4 – maskinerna har förverkligats med 
komponenter av hög kvalitet. Hjärtat i maskinen 
utgörs av två hydrauliska pumpar med stor 
volym, vilka är kopplade direkt till motorn. Då 
det inte finns växellåda, eller ett antal separata 
hydrauliska pumpar, kan utbytet maximeras och 
antalet slitdelar minimeras.

Köregenskaper 15 – 4TT Skotare: 
• Framhjul följer terrängen med hjälp av 

oberoende bendelfunktion. 
• Däckstorlek 34” x 700.
• En bakre banddriven boggi gungar upp och 

ner samt även sidolätt.
• Bärande yta under bakre boggi är ca. 5 m2. 
• Lassytan, ca. 20 m3, har en ram med bankar 

som motverkar terräng dvs. håller lassytan rak. 
• Hytten följer med kranens rörelser.  

Max 200 centigrade Vänster / Höger. 
• Fjädrad hjulkonstruktion. 
• Tyst och ergonomisk förarmiljö med nästan 

obefintliga vibrationer. 
• Mycket behagliga köregenskaper. 
• Markfrigång för alla banddrivna ProSilva 

skogsmaskiner, ca. 80 cm.

Chevaliers kollektion finns i välsorterade fackbutiker. www.chevalier.se 

Vintageserien har fått mycket stor uppskattning och idag består den av byxor, 
knickers, kjol, jackor och väst. Plaggen har en skinnliknande yta som bara 
blir snyggare med åren. Västen ovan har rymliga frontfickor för patronerna 
och en stor ryggficka. Byxan är helt i stretch vilket gör den extremt välsittande 
och komfortabel. Hela Vintageserien finns både i herr och damstorlek. 

VINTAGESERIEN,
REDAN EN KLASSIKER

www.kranman.com �0525-799100
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FÖR OSS SOM ÄLSKAR SKOGEN.
www.alstor.se
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Biobränslen omdiskuterade i EU 

De flesta av EUs medlemsländer 
är skeptiska eller negativa till 
biobränslen. En stark uppfattning 
är att grödor främst ska använ-
das till livsmedel. Biobränslen 
från skog har dock bra klimat-
värden. Tre fjärdedelar av det 
biobränsle som använts i Sverige 
är importerat. 

mart fakta

Pågående f rhandlingar i ryssel ly er frågan om hur länderna ska f rdela 
klimatb rdorna utifrån s klimatavtal. ärlden måste bort från olja och fossil kemi. s 
beslut kan få stor inverkan på den svenska skogen.
TEXT CARL!AXEL FALL   

Europas första flyttbara renseri
www.endurancesweden.se

För mer info kontakta: 
 Bertil Leijding +46 706 662540 
 Anders Aqvilin +46 705 223482

ENDURANCE
SWEDEN

Varje EU-land kommer att få en 
nivå på hur mycket utsläppsminsk-
ningar som måste göras. Det står 
nog redan klart att Sverige kommer 
att uppfylla EUs krav med råge. Sju 
partier står bakom målet att minska 
klimatutsläppen med 63 procent 
räknat åren 1990-2030. Sverige vill 
framstå som ett föregångsland, ett 
område där nya klimatsmarta pro-
dukter ska testas. 

Sverige har mål  
för transportsektorn
Vid sidan av det målet har Sverige 
ett särskilt mål som gäller trans-
portsektorn, alltså för lastbilar och 
personbilar. Miljömålsberedningen, 
regeringens rådgivare för Sveriges 
långsiktiga klimatmål, har fått po-
litisk enighet också kring målet att 
fordonsflottans utsläpp ska minska 

med 70 procent till år 2030 jämfört 
med 2010. Vilken roll kommer 
då den svenska skogen att spela i 
klimatomställningen? Svante Axels-
son, regeringens samordnare för 
ett fossilfritt Sverige, ser ett enormt 
intresse för skogen i dessa dagar.

– Skogen kommer att öka i värde 
då många vill åt den. Vill vi ha ett 
fossilfritt samhälle måste vi ju ersätta 
fossil kemi med biokemi, säger han.

Han ser en rad nya möjliga an-
vändningsområden för skogen, även 
om virke och biomassa för värme 
och energi kommer att vara viktigast 
länge än. Men massaproduktion för 
papper kommer att minska. 

– Skogsindustrin står inför en 
strukturomvandling. Det gäller att 
öka förädlingsgraden, att gå från 
enkla produkter till sådana med mer 
värde. Man kan verkligen förvå-

nas över att det kan bli så många 
nya produkter av skog, plaster och 
textilfiber som ersätter bomull, 
exempelvis.

Svante tar som exempel att när 
Preem utvecklade sin tallolja till 
dieselbränsle kom det av bara farten 
fram biprodukter som mediciner 
och hartser.  

– Jag kan se en otrolig dif-
ferentiering av skogsprodukter 
framöver. Utvecklingen kommer att 
bli marknadsstyrd och hur de nya 
värdena kommer att konkurrera och 
hur den nya mixen kommer att se ut 
är svår att säga i dag. Det finns dock 
en uppenbar risk för ett övertryck 
i efterfrågan på skog. Det gäller att 
naturvården står pall, säger han.

EUs hållning till biobränslen
Just denna dag befinner sig Svante 

Axelsson i Bryssel och ska tala om 
svensk produktion av biobränslen. 
Han är lite oroad av EUs hållning i 
frågan. 

– Här finns en mycket skeptisk 
inställning till produktion av bio-
bränslen. Skulle EU förbjuda Sverige 
att producera etanol och andra 
biobränslen av skog skulle det vara 
mycket negativt för vårt land. Det 
finns en tendens att se skogen främst 
som en kolsänka. Sverige är en 
udda fågel i detta sammanhang, här 

 Man kan 
förvånas över vilka 
olika produkter 
skogen kan ge

accept erar miljörörelsen skogspro-
duktion för biobränslen. 

Svante Axelsson vill att EU ger 
klartecken för så kallad kvotplikt. 
Det är ett tvång för bränsleföretagen 
att sälja en viss andel biobränslen, 
främst som låginblandning i bensin 
och diesel.

Ett fossilfritt 
samhälle 
kräver biokemi

Svante Axelsson, regeringens samordnare för ett fossilfritt Sverige



ALLA HAR ETT VAL! 
Vi anser att pellets är det bästa alternativet för värme och energi, 

både miljömässigt och som en långsiktig investering. 
Elektricitet borde användas när inga andra gröna alternativ finns 

tillgängliga. Med pellets kan vi reducera användandet av kärn- 
och fossilproducerad elektricitet och få ett mer hållbart klimat.

För mer information kontakta Rindi Pellets tel 0281-715 25 
info@rindipellets.se eller www.rindipellets.se

SKAFFA DINA EGNA
POWER- 
BANK PÅ
KÖPET

Köp ett par utvalda byxor från 
Fristads Kansas och få en 
GP POWERBANK  
PÅ KÖPET! 
WWW.FRISTADSKANSAS.SE
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A N N O N S     H E L A  D E N N A  T E M A T I D N I N G  Ä R  E N  A N N O N S  F R Å N  S M A R T  M E D I A   A N N O N S

16 Miljö Trähus FOKUSSKOGSBRUK.SE

På plats är:
Husqvarna, Stihl, Aspen, Polaris, Silky, Grönytekonsult, Svante Hansson 

med kastsågen, Skogsstyrelsen och Norrbil med transportbilar.

VÄLKOMNA TILL  

SÅGDAGARNA  en minimässa hos lättviktsmotor

Var: Lättviktsmotor, Norrtälje – Abborrvägen 1
När: 11–12 November. 
Tid: Fredag kl 09 –18 & Lördag kl 10 –14

Se alla våra erbjudanden på www.lattviktsmotor.se 

eller beställd direkt i vår webbshop under sågdagarna. 

”Vårt fokus är att komma med 
hållbara lösningar”

od arkitektur är i grund och botten en fungerande, hållbar 
helhet, säger kontorschefen på tockholmskontoret ark 

umphreys. an är glad att trä som byggmaterial kommit 
tillbaka i verktygspaletten .
TEXT BIRGITTA STOLT

Mark har bott i Sverige i 15 år, är ur-
sprungligen från Storbritannien och 
utbildade sig till arkitekt i London. 
Han har även jobbat i Los Angeles. 
Nu bor han med sin fru, och dotter 
i en lägenhet på Södermalm. Mark 
har arbetat på Tengboms i nio år, 
och är delägare i arkitektfirman. 

Mark har varit ansvarig för flera 
stora projekt, exempelvis gjorde han 
och flera kollegor en omfattande 
ombyggnad och utveckling av Stock-
holms centralstation. Nu senast 
ansvarade Mark för arbetet med den 
tillfälliga saluhallen på Östermalms 
torg under tiden Östermalmshallen 
går igenom en renovering. Sedan 
april i år står där en tillfällig saluhall 
på 1 930 kvadratmeter, mitt på 
Östermalms torg. 

‒ Huset är i stort sett helt i trä. 
Sen har vi iklätt hälften av byggna-
den i genomskinlig kanalplast för 
att kunna släppa in mycket dagsljus. 
Husets stomme är brandmålad med 
en genomsiktlig färg på plats medan 
skivmaterial är brandimpregnerat i 
fabrik. Det har varit en enorm succé. 
I gamla saluhallen hade man cirka 
30 000 besökare i veckan och nu 
med den tillfälliga hallen kommer 
cirka 55 000 besökare i veckan, 
berättar Mark. 

Nominerad till arkitektpris
Nu har den tillfälliga saluhallen på 
Östermalmstorg blivit nominerad 
till ett av världens största arkitek-
turpris, i kategorin shopping. Den 
tillfälliga saluhallen, som ritats av 
Tengbom, konkurrerar om priset 
med fem andra handelsprojekt i 
världen.  

Den 16-18 november 2016 går 
WAF, World Architecture Festival, 

av stapeln i Berlin. Då utses vin-
narna, i det som brukar benämnas 
”VM i arkitektur”. Saluhallen på 
Östermalmstorg har med nomine-
ringen chans att vinna priset.

‒ Det är så fantastiskt att som 
arkitekt kunna skapa värden för 
samhället. I det här fallet bland 
annat för handlarna som fått sådana 
ökade intäkter, säger Mark. Genom 
att det är en tillfällig byggnad så 
vågar man experimentera på ett sätt 
som man aldrig skulle gjort om det 
vore en permanent byggnad. På så 
sätt blir man mer öppen för vad som 
kan vara möjligt.

Hur tänker Tengbom vad gäller 
nybyggnationer av hållbara hus i 
framtiden?  
 – Vårt största fokus blir helheten 
och den långsiktiga hållbarheten. 
Där tänker vi miljö, det sociala- och 
ekonomiska perspektivet. Det allra 
viktigaste för oss är att tänka: ”Män-
niskan i centrum.”

Passivhus
Tengbom har även EU-certifierade 
passivhusexperter i företaget och 
ett internt nätverk för miljö- och 
hållbarhetsrelaterade frågor. Mark 
nämner att det finns ett stort 
miljöfokus och miljömedvetenhet i 
Sverige. Men intresset för passivhu-
sen har ännu inte visat sig så stort 
bland deras kunder. 

Passivhus kan kortfattat förklaras 
genom att man bygger energisnålt 
genom att minimera värmeförluster 
genom klimatskalet. Det här sker 
genom effektiv ventilation samt 
genom att tillvarata värme från de 
boende i huset, elektriska apparater 
och instrålad sol. Det här innebär ett 

lufttätt klimatskal med extra tjock 
isolering samt fönster och dörrar 
med låga U-värden (uttryck för 
värmemotstånd.)  

– Det finns en del skepticism  
kring passivhus. Det är en högre 
standard än BBR´s (Boverkets 
Byggregler) krav och är en framtung 
investering som i längden ger en be-
sparing genom lägre driftkostnader. 
Vi vill utbilda våra kunder och vårt 
fokus är att komma med hållbara 
lösningar. Men till syvende och sist 
är det ändå kunden som väljer.  

Mark talar om att intresset 
för trähus bara blivit större och 
större. Det ser Tengboms som något 
positivt. Han säger att man tidigare 
tänkte på brandrisker och liknande 
när man funderade på att bygga 
trähus, och på grund av det så  gick 
man ifrån träbyggnationer en del.

 – Det finns flera fördelar att 
bygga i trä i jämförelse med stål och 
betong, men traditionellt har trä 
haft lägre status och bedömts som 
en brandrisk. Det var länge sedan 
vi byggde som i Gamla stan eller 
Londons gamla kvarter som brändes 
ned 1666. Idag bygger vi stabila 
och brandsäkra konstruktioner. 
Tekniken har också utvecklats för att 
kunna bygga mycket högre trähus. 
Rekordet idag är 18 våningar i Van-
couver och HSB planerar att bygga 
ett bostadshus med 34 våningar i trä 
i Stockholm 2023. 

På fjärde plats
Fast Company har listat världens 
mest innovativa företag. I katego-
rin Arkitektur ligger Tengbom på 
fjärde plats, som enda skandinaviska 
kontor på listan.

I motiveringen som lyder: ”För 

utvecklingen av framtidens arki-
tektur i realtid,” hänvisar magasinet 
till Tengboms design av framtidens 
boende i olika flexibla format. Bland 
annat lyfts forskningsprojektet HSB 
Living Lab som Tengbom deltar 
i. Här kommer forskning att ske 
i realtid under de tio kommande 
åren. Modulerna för bygget håller 
nu på att monteras och inflytt för 
studenter, forskare och labbpersonal 
sker under våren 2017.

Vi talar om vad det är med trä 
som gör husen mer miljövänliga?

– Trähus har flera fördelar som 
gör dem mer hållbara än hus byggda 
i andra material. Eftersom trä binder 
in koldioxid under sin tillväxt blir 
materialet koldioxidneutralt, någon-
ting som är viktigt i och med att 40 
procent av världens koldioxidutsläpp 
kommer från byggindustrin. Det 
är också ett relativt lätt byggmate-
rial som väger cirka en tredjedel 
av motsvarande betonghus. Det är 
därför lättare att transportera och 
kräver mindre markarbete. Det är 
också snabbare att montera på plats, 
och det har ett färdigt ytskikt av 
bra kvalitet som kan exponeras, om 
man väljer det. Trä är ett långsiktigt 
material som är lätt att bearbeta och 
underhålla. Det är också förnyelse-
bart och det går snabbt att förnya 
om man räknar med den totala 
tillväxten i Sveriges skogsbestånd. 

Hur kommer ni på Tengboms att 
arbeta med byggnationer i trä i 
framtiden? 
–Vi på Tengbom förväntar oss att 
rita fler trähus i framtiden. När man 
tänker på fördelarna med träkon-
struktion och de utmaningar som 
finns med bostadsbristen så är trä 

Tengbom är ett av Europas 
största arkitektföretag och ett 
av Nordens största i branschen. 
Företaget bildades 1906 av 
Ivar Tengbom och Ernst Torulf. 
Tidiga framgångar var Tengboms 
andraplats i tävlingen för Stock-
holms stadshus. Bland tidiga 
genomförda projekt hör Borås 
rådhus och Högalidskyrkan. 
Bland Tengboms mest kända 
byggnader hör Stockholms 
konserthus, Handelshögskolan 
i Stockholm, Tändstickspalatset 
och Citypalatset.  

mart fakta

ett självklart val. Ju mer industrin 
bli van att bygga i trä så kommer 
den tekniska kompetensen och 
lösningarna att utvecklas snabbare 
och sprida sig. Jag tror också att 
den kunskapen och kompetensen 
kommer vara en bra exportvara för 
att hjälpa andra länder bygga mer 
hållbart.
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Med marknadens bästa totalerbjudande och med en 
logistik i världsklass får du allt inom verktyg, maskiner, 
förnödenheter, personligt skydd, rör & rördelar, teknisk 
armatur, pumpar och industri el levererat till dig. 
Enkelt, rationellt och lönsamt.

DIN KOMPLETTA 
INDUSTRILEVERANTÖR

www.ahlsell.se

VÄLKOMMEN TILL FRAMTIDENS INDUSTRILEVERANTÖR, REDAN IDAG!

ALLT FRÅN 
ETT STÄLLE!

!""#"$%&'%()(*+,,%'"-.$/01%+)232451"--666+ (2+)7237+2666+28+2

Kick it!  
Throw it!  

Rip it!
We don t́ just produce and deliver pulp of the highest quality. 

We also want to help you develop your products, reduce your costs  
and streamline your processes. With our vast knowledge and  

experience, we can help you achieve the results you desire. Even if  
it ś making a ball tough enough to last through a game of rugby. 

Coming soon at www.sodra.com/pulp
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Fodra mindre 
– locka mer!

®

www.smell.nu

Ja, det går faktiskt. Till och med att spara pengar genom smar-
tare val av foder och tillsatser. En timme längre på foder-
platsen kan bli en timme mindre ute på åkrarna. Utan att du 
för den skull vräker ut foder. 

Vi på Smäll har fått en fantastisk respons på våra produk-
ter, som är utvecklade och tillverkade i Sverige, och vi vill 
gärna göra skillnad för dig också! 

Läs mer på www.smell.nu och beställ hos närmaste åter-
försäljare eller kontakta oss så berättar vi mer.

ars ilhelmsson r
hef strategisk o samverkan
eniorforskare eknik  irke

Processledare skog

”Aktivt skogsbruk bidrar till 
hållbar samhällsutveckling”

ldrig har skogen varit så viktig f r ett hållbart samhälle som idag. n av utmaningarna 
f r skogsbrukarna, industrin och forskarna är att få till en bättre dialog med samhället.
TEXT BIRGITTA STOLT

FOTO SKOGFORSK OCH SVEN TEGELMO

Skogforsk är det svenska skogsbru-
kets forskningsinstitut, finansierat av 
skogsnäringen och staten. Totalt är 
de 120 anställda, varav 75 forskare 
fördelade på Uppsala, Sävar, Umeå, 
Ekebo och Lund.

Lars Wilhelmsson är chef för stra-
tegisk FoU-samverkan på Skogforsk 
i Uppsala. Han arbetar för utvecklad 
internationell projektsamverkan och 
som forskare inom området hållbar 
skörd och råvaruutnyttjande. Han 
ansvarar också för skogsbruksde-
len av en ny agenda om långsiktiga 
forskningsbehov för skogsbruket 
och skogsindustrin. Den tas fram i 
samarbete med branschföreträdare, 
forskare och myndigheter.  

‒ Idag skördar skogsbruket 70 till 
75 miljoner kubikmeter stamvirke 

varje år och ytterligare runt 15 
till 20 miljoner kubikmeter bark, 
grenar och toppar. Tillväxten av 
bara stamvirke är dock 20 procent 
högre. Men ska samhället minska 
beroendet av olja och kol och bygga 
mer i trä, göra fler produkter av 
biomaterial och få ut mer bioenergi, 
så behövs mer råvara. Då behöver vi 
ökad tillväxt i skogen och effektivare 
virkesutnyttjande. Samtidigt behöver 
vi utveckla skogens möjligheter till 
uppskattad rekreation och livsmiljö 
för många växter och djur, säger Lars.

Huvudroll att leda stark forskning
Skogsbruket behöver samhällets stöd 
och samhället behöver skogsbruket 
och då behövs ny kunskap, teknik 
och metoder. Tillsammans med de 

nordiska grannländerna är Sverige 
ett ledande skogsland i ett tätbefolkat 
Europa. Sverige har en huvudroll 
att leda stark forskning, utveckling 
och innovation för ett växande och 
hållbart skogsbruk, menar Lars. 

– Just det här arbetar vi med på 
Skogforsk. I dagarna testar vi skör-
dare; de maskiner som fäller, kvistar, 
mäter, kapar och sorterar virket till 
sortiment med olika egenskaper. I 
andra projekt utvecklar vi ny teknik 
och digitalt kartstöd för smart och 
skonsam transport av de skördade 
stockarna ut ur skogen, till bilväg. 
Direkt efter skörd kan valda körvä-
gar, lämnad natur, kulturhänsyn och 
ett detaljerat underlag för effektiv, 
miljövänlig anläggning av nästa 
generation skog tas fram.

Genetisk förädling
– Med krav på hållbar produktions-
ökning och medvetenhet om 
pågående klimatförändringar blir 
det ännu viktigare för skogsbruket 
att utnyttja Skogforsks långsiktiga 
arbete med genetisk förädling av 
skogsträd, säger Lars. 

Principen är upprepat urval av 
önskade föräldraträd som korsas till 
plantor som testas för anpassning, 
tillväxt, kvalitetsegenskaper och 
sundhet. Skogforsk har anlagt mer 
än 1 000 sådana fälttester spridda 
över olika klimatförhållanden. På 
det viset kan de löpande ta fram 
välanpassat skogsodlingsmaterial 
med goda tillväxt- och kvalitets-
egenskaper, för alla olika delar av 
landet. 



Alla priser är exkl. moms. Fraktfritt inom Sverige vid beställning över 3.000 :- 
bonnet.se   011-19 08 60   info@bonnet.se   facebook.com/bonnet

FODERHÄCK NÖT

Vår instegsmodell i  tvåstegs-
slunga-segmentet med 7hk motor 
och 212cc • LED belysning • Värme i 
handtagen • Arbetsbredd: 66cm   
220V elstart • Kastlängd: 15m

 5.900:-

SNÖSLUNGA 7 HK

Vår mest populära tvåstegsslunga med 
9hk motor och 265cc 
LED belysning • Värme i handtagen 
Arbetsbredd: 76cm • 220V elstart Kast-
längd: 15m • Växlar: 6 fram, 2 bak

 8.900:-

SNÖSLUNGA 9 HK

Kraftig bom och hydrauliskt vändbart.
Utrustat med utbytbart slitstål och 
3-punktsfäste. Hjulsats ingår.
Läs mer på bonnet.se

 12.900:-

SCHAK TBL AD 2,5 M

Bonnet sandspridare är traktormonte-
rad och finns i tre varianter. 
1,8 meter, volym 0,75 m3  
2,1 meter, volym 0,9 m3  
2,4 meter, volym 1,6 m3

 från 19.900:-

SANDSPRIDARE

Ink. hyd. 
toppstång

Grepp och bärighet skonar marken
Bärande band och kedjor för minimal 
spårbildning är en känd specialitet för 
Nordic Traction AB i småländska Gunnebo. 
Upp till 1,4 meter breda band tillverkas som 
möjliggör mycket lågt marktryck och där-
med liten markpackning och spårbildning i 
skogen, även från tunga maskiner.

–Intresset för skonsam körning i skog 
och mark har ökat mycket under de senas-
te åren, säger Anna Craughwell på Nordic 
Traction AB i Gunnebo, och fortsätter:

–Vi diskuterar dagligen skräddarsydda 
lösningar för skogsentreprenörer med 
särskilda behov. Olika lösningar med extra 
breda band är vanligt förekommande där 
vi tar hänsyn till i vilken terräng maskinen 
kommer att arbeta, storlek på maskinen 
och vilka tekniska lösningar som passar på 
den aktuella maskinen.

Bra grepp är också mycket viktigt för 
att minimera spårbildningen. Med bra 
grepp undviks slirning som annars förstör 
växtskiktets viktiga bärighet. Därför är 
bra slirskyddskedjor av stor betydelse för 
skonsamheten i skogen.

Bra grepp är också en säkerhetsfråga i 
skogen. Marken är ofta starkt kuperad och 

regn, snö och is ställer då stora krav på grepp 
för att föraren skall kunna arbeta säkert.

Nordic Traction AB är idag världsle-
dande tillverkare av slirskydd till skogs-
bruket. Tillverkning  av NordChain–kedjan 
startade redan 1930 i Gunnebo. Clarkban-
den har tillverkats under drygt 25 år med 
en kraftigt ökad efterfrågan de senaste åren. 
Totalt arbetar 100 personer inom Nordic 
Traction AB och boggiband och kedjor säljs 
till skogsmaskiner över hela världen.

Ett extra brett och tätt Clarkband för  

minimal spårbildning.

ANNONS

www.nordchain.se
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Konsumentkontakt 031-840430.
info@lafayette.se www.lafayette.eu

Kampanjpriser på våra jaktpaket: 
DC-31 MHz:   2,295:-
DC-155 MHz:   2,595:-
Kombipaket 31/155 MHz:  3,995:-
 

(c:a priser inkl.moms)

Tål mer än vad du tror. 
Radio och batteri är var för 
sig 100% vattentät IP-68, 
vilket gör radion extremt 
tillförlitlig vid ihållande 
regn eller annan väta.

Extremt strömsnål. 
Micro 5 ger lång driftstid 
trots det lilla kompakta 
batteriet, standby tid 200 tim. Stort urval av tillbehör. 

Stort urval av kevlarförstärkta 
och IP-klassade tillbehör. 
Utvecklade för de flesta 
tänkbara behov.

Senaste tekniken. Micro 5 
har alla funktioner såsom 
björnlarm, talkompres-
sor, scrambler, snabbval, 
ton-scanning mm.



A N N O N S     H E L A  D E N N A  T E M A T I D N I N G  Ä R  E N  A N N O N S  F R Å N  S M A R T  M E D I A   A N N O N S

20 Skogsbruk Ägarski"en FOKUSSKOGSBRUK.SE

Känsligt för familjen 
när skogen byter ägare

Förslag dröjer
För två år sedan kom skatte-
förenklingskommittén med ett 
betänkande som har till syfte att 
underlätta generationsskiften 
på gårdar. Ett förslag gick ut 
på att införa ett nytt så kallat 
stickår (1996), i dag gäller 
1952. Det skulle radikalt 
sänka beskattningen vid 
gårdsöverlåtelser. I betänkandet 
fanns också förslag om att 
skogskontona skulle tas bort 
– de konton som jämnar ut 
inkomsterna för en skogsägare. 
Ett förslag som skulle försvåra 
överlåtelser. I dagsläget finns 
dock inga aktuella förslag från 
regeringen och förändringar före 
2018 är inte att vänta. 

mart fakta

yra av tio enskilda skogsägare är ver  år. ånga av 
dem planerar f r ett ägarski e. e allra flesta vill att någon 
i familjen tar ver men vet inte vem de ska involvera. en 
frågan är o a mycket svårare än frågan som r r skatter 
och ekonomi.
TEXT CARL!AXEL FALL

Här möts hela skogstransportnäringen under nästa år!

Sedan 1999 har Mittia vartannat år samlat 
skogstransportnäringen under mässan Mit-
tia: Skogstransport. 18–19 augusti 2017 blir 
den tionde mässan i ordningen och redan nu 
har flera av de ledande aktörerna; bland an-
nat de stora lastbilstillverkarna säkerställt sitt 
deltagande och bokat sina montrar. Cirka 150 
utställande företag och drygt 6 000 besökare 
brukar mötas på mässan och just det faktum 
att den är lagom stor och strikt håller sig till 
sin nisch, oavsett om det handlar om utställare 
eller besökare, är det som lyfts fram som det 

stora framgångsreceptet för att locka hela 
branschen till lilla Ljusdal mitt i Sverige.

”Kommande mässa väljer vi att lyfta fram 
begreppen; i skogen, på väg och vid industri 
& terminal, i mässans profil för att tyd-
ligare spegla branschens utveckling där 
skogstransport under många år kanske be-
gränsats till rundvirkestransporter på gum-
midäck. Betydelsen av skog som energiråvara 
och transporter av flis via järnväg samt om-
lastning från lastbil till järnväg vid terminaler 

har blivit viktiga delar av skogstransport-
kedjan för att uppnå lönsamhet i alla led och 
vår ambition är att detta avspeglas både vad 
gäller uppvisade produkter från utställarna 
och yrkesroller hos besökarna” säger projekt-
ledarna Stefan Färlin & Henrik Bruveris på 
Mittia. Politiska frågor inom branschen så-
som: lastbruttovikt, klimatmål och begreppet 
”Fair Transports” som branschorganisationen 
Sveriges Åkeriföretag lyfter fram, förväntas 
bli större diskussionsämnen under mässda-
garna.

Möten mellan människor 
med samma intresse!

Mittias projektledare Henrik Bruveris 

& Stefan Färlin samlar skogstransport 

näringen till Nordens största mötesplats.

Foto: Mittia Event AB

150 utställande företag och drygt 6 000 

besökare från Sverige och internationellt 

förväntas samlas i Ljusdal under Mittia: 

Skogstransport 18-19 augusti 2017. 

Foto: Mittia Event AB

ANNONS

Den svenska skogen är till stor del 
familjeägd. Vid försäljningar och 
generationsskiften slås ibland fastig-
heter ihop, men de delas också vid 
arvskiften. Det gör att antalet privata 
skogsägare varit relativt stabilt år 
från år, cirka 330 000.

Skogen har också haft en bra 
utveckling som investering och 62 
procent av skogsägarna anser att 
investeringar i ny skog är lönsam, 
allt enligt Skogsbarometern 2015. 

  
Fastigheter har stigit i värde
De privata skogsägarna vill i de allra 
flesta fall att fastigheten går vidare i 
familjen. Att äga, förvalta och bruka 
skog är centrala värden för dem. 
Endast cirka 15 procent av fastig-
heterna säljs på öppna marknaden.  
Tommy Svensson som är jurist och 
generationsskiftare på LRF Konsult 
i Kalmar berättar att fastigheter idag 

har stigit i värde vilket innebär ett 
stort åtagande för de som ska ta över.

– Att någon i familjen tar över 
är vanligast, men inte lika självklart 
som förr. Fastigheterna har stigit så 
mycket i värde i dag att det blir ett 
stort åtagande för den som ska ta 
över gentemot syskon och överlåta-
ren, säger Tommy Svensson.

Familjesociala frågor är vanligt
Tommy hjälper gårdsägare i södra 
Sverige inför generationsskiften. Det 
är en process där de familjesociala 
frågorna oftast är de mest tidskrä-
vande. Skattefrågor och ekonomiska 
beräkningar tar förvisso också tid, 
men de sker ändå enligt standardi-
serade processer. Tommy berättar 
att han är med i initiala diskussioner 
som kan landa i att det inte blev som 
det först var tänkt. 

– Det är vanligt att man efter 

diskussioner kommer fram till att 
man inte kan klarar av en överlåtelse 
som en affär till marknadsvärdet. Då 
landar man i en gåva till ett så kallat 
familjevärde. Merparten av överlå-
telserna ser ut så. Men det händer 
också att man längre fram i proces-
sen ser att det inte visar sig fungera, 
och då blir det istället en försäljning 
på öppna marknaden, men det är 
inte huvudregeln, säger han.

Ge överlåtelseprocessen tid
Ofta tar en överlåtelse ett-två år, men 
det är inte ovanligt att det tar både 
fyra och fem år. Tommy upplever att 
den äldre genrationen ofta inte vill att 
gården får delat ägande, men att man 
ofta drar sig för att ta upp diskus-
sionen om vem som ska ta över efter-
som det är känsligt. Hans främsta 
råd är att ge processen i familjen tid 
och att låta alla familjemedlemmar 

komma till tals. Om värderingen har 
Tommy följande råd.

– Låter man en sakkunnig värdera 
fastigheten brukar det inte bli så 
mycket diskussioner. Det händer vid 
enstaka tillfällen då det handlar om 
stora värden, då kan det bli två värde-
ringar från vilka ett medeltal tas fram.  

De svåraste situationerna uppstår 
när det inte finns någon värdering 
och pappan kommer fem i tolv och 
säger att så och så ska vi göra och 
själv har bestämt ett värde. 

– Då kan det gå snett och kanske 
sluta i brustna relationer, säger han

Intresset för generationsskiften 
av skog är mycket stort. LRF ordnar 
varje år så kallade ”Gården-byter-
ägare-träffar”. De besöks av mer 
än 2 500 personer varje år. Enligt 
Skogsbarometern kommer värden 
för 77 miljarder att byta ägare de 
närmsta fem åren.

Tommy Svensson som, jurist och 
generationsskiftare på LRF Konsult 
i Kalmar

 Låter man en sakkunnig värdera fastigheten 
brukar det inte bli så mycket diskussioner 



LYSSNA OCH LÄR
Våra kunder, samarbetspartners och rådgivare har massor att berätta. Därför gör vi filmer och poddar om och med 
dem. Här är några exempel på det vi har gjort, som vi tror intresserar dig. Varsågod – ta för dig. Ladda ner, lyssna 

och lär. Du hittar alla poddar och filmer på swedbank.se/kunskapsbanken. 

SKOGSBRUK PÅ FRITIDEN
Stefan älskar skog. För fyra år sedan 
blev han skogsägare. Här delar han 
med sig av sina tankar och idéer. 
Bosse Tivell, skogsägare och tidigare 
rådgivare på banken, ger sina bästa 
tips på hur du får skogen lönsam.

SKOGSKONTO ELLER 
SKOGSTOKIG?
Från en skogsfastighet har man 
ofta ojämna inkomster. Det är därför 
viktigt att man sätter sig in i de 
skatteregler som finns i en enskild 
firma och att man utnyttjar de 
möjligheter som finns.  

ENSKILD FIRMA ELLER 
AKTIEBOLAG?
Vi går igenom skillnaderna mellan 
enskild firma och aktiebolag, till 
exempel vad man ska tänka på 
vid räntefördelning, vad innebär 
redovisningsskyldighet och hur 
fungerar beskattning.

SÅ LYCKAS DU MED 
ÄGARSKIFTET
”Vid ett lyckat generationsskifte 
är alla lite missnöjda”, säger Ulf 
Skarin expert på Swedbank Private 
Banking. Här tipsar han om hur du 
undviker konflikter när det är dags 
för nästa ägare att ta över. 

Sök efter Kunskapsbanken i din podcastapp 
eller gå in på swedbank.se/kunskapsbanken
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Fler bioekonomi-
team behövs

Plog på köpet 
spara 6.995:- 

180 cm plogblad inkl. centrummonterat fäste. 
Gäller t.o.m. 31/12 2016, eller så långt lagret räcker. 
Monteringskostnad tillkommer.   

  
U FORCE 550 / U FORCE 550 EFI EPS
• 495 cc. 4-takt, 1 cylinder, vattenkyld  
• 4 ventiler/cyl.  SOHC, EFI 
• Maxeffekt 29 kW/ 40 HK  
• 4WD med elektronisk diffspärr 
• Lågväxel för maximal dragkraft 
• Hydrauliska skivbromsar 
• Gasstötdämpare  
• Vinsch & dragkula ingår 

• EPS (servostyrning) +7.000:-
Från  75.920 :                   exkl. moms 
            (94.900 :- inkl. moms) 

-

SVERIGES STÖRSTA ATV MÄRKE
Hitta din närmaste återförsäljare på www.cfmoto.se

Allt som går att göra av olja 
går att göra av skog vilket 
vi har pratat om i ett par år. 

Rent tekniskt stämmer det säkert, 
det är ju molekylkedjor av kol i både 
träd och olja. Men innebär det att 
man kan tjäna pengar på det? Hur 
kommer vi åt skogens gröna guld 
egentligen? Och hur går det när 
oljan är väldigt billig?

 Jag anser att utvecklingen skulle 
kunna gå fortare om vi jobbade 
lite annorlunda. En lyckad affär 
kräver en idé, pengar och jobb. 
Pengar tycker jag det verkar finnas 
om affärs planen är sund. Och idéer 
verkar det finnas. Men vem ska 
göra jobbet och sjösätta produk-
terna på marknaden? Ofta är detta 
marknads arbete mer omfattande 
och avancerat än vad många tror. 

 
Vad som behövs är fler mogna 
”manage ment team” som realiserar 
en affärsplan. Ett management-
team är en grupp av 3-5 individer 
som är vana att jobba ihop och som 
består av ungefär en affärsledare, en 
säljare, en marknadsexpert och en 
produktutvecklare. Det är de perso-
nerna som tillsammans kan ta en idé 
och paketera den och få ut den på 
marknaden.

 Vid årets konferens inom bio-
teknik, World Biotech 2016, deltog 
flera paneler av investerare och 
diskuterade hur vi kan få fler inves-
teringar i biobaserade produkter. 
Dessa investerare ägnar dagarna åt 

att titta på affärsförslag och satsa på 
det de tror på. Flera berättade att de 
fick många förslag som såg intres-
santa ut. Men de kunde ändå inte 
investera. Ofta var förslagsställaren 
en forskare eller innovatör med ett 
patent och en affärsplan, men utan 
team som kunde göra pengar av 
idén. Och då blev investerarna osäk-
ra på om de skulle få tillbaka sina 
pengar. Jag tror investerarna har helt 
rätt och att vi i Sverige ska lyssna på 
vad finansmarknaderna säger.

 
Nå, hur ska man som skogsägare 
förhålla sig till denna insikt? Jag är 
av den skolan att jag tror ledarskap 
och marknadskompetens kan tränas 
fram. Om vi behöver fler vana 
management-team så behöver vi 
träna upp sådana. Vi behöver skapa 
team som får träna på att leda egna 
skarpa projekt där både utveckling 
och försäljning ska hanteras. Ofta 
delar vi upp dessa kompetenser på 
olika grupper som inte får ha ett 
samlat ansvar. Om vi i industrin 
satsade medvetet tror jag att vi 
skulle kunna träna upp 100 team 
som om 2-3 år skulle vara mogna 
att sätta tänderna i egna projekt. Då 
kan vi få en annan fart på att skapa 
guld ur skogen. Visst riskerar några 
industrier att förlora ett par talanger 
i sin interna karriärtrappa, men jag 
tror utvecklingen mot en biobaserad 
ekonomi skulle vinna på det. Det 
skulle i sin tur så klart gynna efter-
frågan på skog. ■

Nils Hannerz, ansvarig Industriell bioekonomi, IKEM

FO
TO

 M
IK

A
EL

 D
U

B
O

IS

Vill du att både skogen och 

pengarna ska växa mer?

Då är oberoende  

förvaltning något för dig.

Hushållningssällskapet är Sveriges oberoende skogsrådgivare. Vi sysslar 

inte med virkesförsäljning för egen räkning. Enda syftet med vår rådgiv-

ning är att skogen och pengarna på ditt konto ska växa mer.

Hushållningssällskapet

www.hushallningssallskapet.se/skog
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www.linax-royal.se

•   Naturligt vacker med bra totalekonomi

•   20 års rötskyddsgaranti + 12 års produktgaranti

•   Traditionellt träskydd + inkokt linolja

•  Dimensions- och formstabil

Miljövänligt 
virke med
dubbelt träskydd 

Sampo Rosenlew FR28

Micke Bohm

gsm + 46 705 705 695

micke.bohm@sampo-rosenlew.fi

Mikael Ingemarsson

gsm + 46 703 480 502

mikael.ingemarsson@sampo-rosenlew.fi

Se fler skotarbilder på

Sampo-Rosenlew filial Sverige

Industrigatan 37A, 544 50 Hjo

Myrvolds Maskiner AB

Storgatan 63, 672 91 ÅRJÄNG

Daniel Myrvold 070-670 55 54

daniel@myrvolds.se

Försäljning Skogsmaskiner: Återförsäljare:

Sampo Rosenlew HR46X

Skonsam gallringsgrupp från Sampo Rosenlew

Det perfekta valet för god lönsamhet

Fördelar

• Närhet, enklare att göra rätt urval av stammar

• Flexibelt stickvägsavstånd, upp till 35m

• Maskiner anpassade för gallring

• Lägre bränsleförbrukning

• Lägre inköpspris

• Bättre totalekonomi

Följ trenden med Sampo skogsmaskiner
ett flertal HR46X och FR28 redan sålda…

NYHET
!



Scandinavian Safe AB - Stockholm - Sweden - Tel 08-689 85 60

www.scandinaviansafe.se 

5.995:-

SP88 med elektroniskt kodlås och två skjutmål. 
Sveriges mest sålda ”stora” skåp de senaste åren! 
Lämplig för upp till 16 gevär men godkänt för 20 gevär.
Skåpet levereras med elektroniskt kodlås, topphylla, löstagbar 
vändbar mellanvägg med två halvhyllor, fem fasta förvarings-
hyllor i dörren, vapenhållare, bottenmatta samt nyckelkroklist.
Elektroniska kodlåset kan kompletteras med en 9V adapter 
som gör det möjligt att välja mellan batteri- eller eldrift. 
Pris för adaptern i samband med skåpköp 100:- (Ord. 595:-). 
Köp till en Honeywell brandbox för brand- och vattensäker 
förvaring av dokument och värdehandligar. Pris från 595:-.
Behöver inte förankras. Certifierad enligt SS3492.
H*B*D 1500*550*400. Vikt 152 kg. Pris inkl. moms.

Priserna är hämtpris i Huddinge inkl. moms. 
Beställ genom någon av våra 750 st återförsäljare.
Eventuell frakt till valfri gatuadress i Sverige: 495:- 

UPPGE KOD: Jubileum-16 vid beställning.

Honeywell Brandbox A4. 

Modell SS1103. Brand och vattentät
H*B*D utv. = 165*405*316 mm. 
H*B*D inv. = 98*333*215 mm.
Vikt 12,9 kg. Pris: 795:-

Kontakta oss för mer information om närmaste återförsäljare. 

Nu över 750 st runt om i Sverige, många med hämtlager för direktleverans!

Sista chansen!

SP66 med två skjutmål. Certifierad enligt SS3492
Det kompletta skåpet lämpligt för upp till 6 gevär. 
Levereras med omställningsbart högsäkerhetslås med 2 st korta 
nycklar.  Elektroniskt kodlås går att få som alternativ. Pris 1.500:-.
Skåpet levereras med två justerbara hyllor samt 5 förvaringslådor
i dörren, bottenmatta samt vapenhållare för gevär.
Lätt att förankra tack vare fyra hål i botten och fyra i ryggen.
H*B*D 1250*420*300 mm, Vikt ca 93 kg. Pris inkl. moms.

3.995:-

Ordinarie pris: 8.590:-

Ordinarie pris: 5.195:-

Honeywell brandbox. 

Modell SS1101. Brandsäker.
H*B*D utv. = 183*317*253 mm. 
H*B*D inv. = 94*288*180 mm.
Vikt 8,7 kg. Pris: 595:-

Honeywell 

7 års garanti samt 
livslång utbytesrätt 
efter en brand! 
Skyddar även CD, 
USB-enheter och DVD.

Köp “Viltvåg” för halva 
priset i samband med 
skåpköp!
Så långt lagret räcker!
Ord. pris: 250:-

125:-


