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Skogsstyrelsen rapporterar om rekordmånga granbark-
borrar i sina fällor i norra Hälsingland i år.

– Vi har aldrig sett så många granbarkborrar i 
fällorna och därför är vi oroliga för att det kommer att 
bli omfattande skogsskador, säger skogskonsulent Nils 
Frank vid Skogsstyrelsen till Helahalsingland.

Hur avverkar vi 

skonsamt när klimatet 
förändras mot 

varmare tempe-
raturer och våra 
industrier behöver 
virke i en jämn 

takt året runt? 
Det finns i dag både 

maskinutrustning och 
kunnande för att klara 

detta. Kärt barn har många namn 
men Skogforsk kallar det ”Spårlös 
avverkning”. Gällö Skog har utbildad 
personal och entreprenörer för att 
klara detta. Vi dyker djupare i begrep-
pet på sidorna 12-15.

Att ta kloka beslut i en långsiktig 
verksamhet som skogsbruk kan vara 
svårt. Har man en uppdaterad Skogs-
bruksplan finns i alla fall faktaun-
derlag för besluten som krävs för att 
förvalta den växande skogen fram tills 
det är dags att avveckla och anlägga 
ny skog. Kom ihåg att även träd har 
ett bäst före datum. Äldre skog kan 
i värsta fall minska i värde. Då är 
det bättre att lyfta ut värdet i tid och 
flytta om detta kapital till något annat 
som fortsätter värdeutvecklingen. Det 
kan vara att anlägga ny växtlig skog 
eller att investera i röjning, vägar eller 
annat som höjer värdet på fastigheten.

Vi ser en tydlig trend att fastigheter 
byter ägare inom släkt och familj. 
Det brukar kallas generationsväxling. 
Stafettpinnen går vidare till nya friska 
löpare. Då är det också läge för att 
ta hjälp av kunniga rådgivare, både 
skogligt och ekonomiskt. Med risk 
för att verka tjatig så återkommer 
skogsbruksplanen även här. Den är 
och förblir ovärderlig som beslutsun-
derlag och värdering för din fastighet.

Förändringstakten i vårt skogs-
brukande är fortsatt hög. Vi behöver 
utveckla metoder och organisationer 
för att på bästa sätt serva skogsägarna 
i balans med våra industriers önske-
mål. Klimatförändringar och tekniska 
framsteg skapar på olika sätt både 
möjligheter och utmaningar för oss 
som brukar skogen. För att ifrågasätta 
och utmana både oss själva och bran-
schen söker vi på Gällö Skog ständigt 
nya vägar i vårt skogliga arbete, mer 
om detta kan ni läsa på sidan 21.

Gällö Skog kommer inte att 
avstanna utan fortsätta utvecklas i 
takt med tiden och alla intressenters 
behov.

Jag önskar er alla en trevlig 

sommar och avslutar med 

mina (sista) tre skogssnackisar.

SPÅRLÖSA 
TANKAR OCH 
EN STÄNDIGT 
AKTUELL PLAN
När säsongerna inte längre håller varken den längd 
eller temperatur vi historiskt kunnat räkna med 
behöver vi utmana traditionella arbetssätt. I det här 
numret träffar vi klimatexperten Pär Holmgren som 
berättar mer om klimatets påverkan på skogsbruket.

Rekordnivåer på 
granbarkborrar i år

3 SKOGSSNACKISARLEDARE

Godkänd avverkning 
trots bombmurkla

Tack för mig!
Efter tre fantastiska år lämnar jag nu Gällö Skog för 
en nygammal utmaning, jag återvänder till Baltikum 
för att arbeta med virkesaffärer. När jag tillträdde 2013 
hade vi ett gigantiskt arbete med att städa upp efter 
stormen Ivar och försöka rädda virket ut ur skogarna 
tillsammans med övriga aktörer och alla drabbade 
skogsägare. Med stora arbetsinsatser klarade vi det. 
Jag brukar jämföra Gällö med en fullriggare med vind 
i seglen. Det har varit härligt att 
få leda en organisation som har 
energi och vilja att uppnå goda 
långsiktiga resultat tillsammans 
med skogsägare, ägare och 
sågverket.

Det känns mycket gott att 
veta att vi har ett fram-
gångsrikt och välinvesterat 
sågverk i vår del av landet 
i många år framåt.

Mats Andersson
Vd, Gällö Skog

Länsstyrelsen i Värmland gick på mark- och miljö-
domstolens linje och gav avverkningstillstånd till 
skogsägaren Henric Skane trots att den fridlysta 
svampen bombmurkla växer i området. LRF Skogs-
ägarnas ordförande Sven-Erik Hammar säger i en 
kommentar på lrf.se att det är en framgång för hela 
skogsägarrörelsen.

– Det här är också en seger för arbetet med att värna 
den biologiska mångfalden. Det innebär att skogsäga-
rens vilja att bevara och utveckla naturvärden stärks, 
säger Sven-Erik. (Källa: Skog-supply.se)
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21-30 juli

Yranveckan

Tio dagar av gatuteater, film, 
konst, installationer, utställ-
ningar och happenings i centrala 
Östersund. Tivoli, krogstråk 
och Jämtlands eget surfhäng 
Surfbukten. Kulminerar i 
musikfestivalen Storsjöyran med 
artister som Pet Shop Boys, 
Laleh, Alan Walker, Europe, 
Linnea Henriksson och Astrid 
S för att nämna några.
 yran.se

22 juli

Lögdö Cross Country

Ett terränglopp för alla i 
Rigåsens naturreservat, 2 mil 
norr om Ljustorp. Välj mellan 5 
eller 10 km.
 logdowild.se

29-30 juli

Västgård Game Fair

En lantlivs- och vildmarksmässa 
för hela familjen med inrikt-
ning på fiske, jakt, hund, häst, 
skogsbruk och fritid. Tävlingar, 
föredrag, tornerspel, hundupp-

visningar, trickskytte, fårvallning 
och prova-på aktiviteter inom 
många områden. Allt i en en 
storslagen, naturskön fjällmiljö 
med utsikt över Kallsjön och 
Åreskutan.
 vastgardgamefair.com

29 juli - 5 augusti

Kia Fjällmaraton

Tävla mot dig 
själv, andra eller 
deltag bara för 
upplevelsen 
i storslagen 
fjällmiljö. Ett flertal 
lopp och olika distanser att välja 
mellan och priser som lottas ut 
bland alla deltagande. Nytt för 
i år är exempelvis Copperhill 
7k där alla startande deltar i 
utlottningen av en bil.
 fjallmaraton.se

juli - september

Matvandring på 

Rönngården

Smaka på jämtländska 
delikatesser, lyssna till bygdens 
historia samt lär dig mer om 

skogens bär, svamp och örter. 
En 3,5 km vandring i skog och 
mark runt Rönngården som 
avslutas med ett härligt fotbad 
där ni blandar i de örter som 
passar er. Nio tillfällen under 
juli-september.
 visitostersund.se

1 augusti

Corpse Pine på Bergsjö 

Hembygdsgård

Vi kan ju inte låta bli att 
tipsa om en livespelning med 

ett band med ett så spännande 
namn som dessa Sollefteåherrar. 
 visitsundsvall.se

6 augusti

GIF - ÖFK

Derbydags i Sundsvall. Vem 
vinner slaget mellan kust och 
fjäll denna gång när Gällötrak-
tens hemmalag möts?
 gifsundsvall.se

 ostersundsfk.se

25-27 augusti

Jämtlands vikingadagar

Kom och besök ett riktigt 

Vikingaläger, se ett viking-
askepp, träffa vikingar och 
prova på historiska sporter som 
pilbåge och svärd. Lyssna till 
vikingamusik, smaka på viking-
atidens mat och dryck och gå på 
kvällens fest med underhållning 
och mjöd. 
  jamtlandviking.se

27 augusti

Skogsdag i Spikbodarna

Skogens dag i Spikbodarna 
lockar årligen hundratals 
besökare. Ett evenemang som 
arrangeras av Skogsstyrelsen, 
näringslivet och föreningar 
tillsammans. Gällö Skog finns 
på plats med aktiviteter för barn 
och vuxna. Kostnadsfritt och 
öppet för alla.

1-3 september

Yoga och pilgrimsvandring

Yoga och heldagsvandring på 
Karl Johansvägen, en av de 
vackraste delarna av St. Olav-
sleden med stopp för fika och 
meditationer.
 mountainmind.se

Miniguide: 
Aktiva aktiviteter
i sommar

Tornerspel på Västgård Game Fair.

Foto: Leif Milling

Jämtlands Vikingadagar.

Foto: Göran Strand

Fjällmaraton i Åre.

Foto: Destination Åre

Laleh spelar på årets Storsjöyra. 

Foto: Lost Army/Warner Sweden

Utmana
lag Gällö

Skog!
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Kalle har rik erfarenhet från skogsin-
dustrin och kommer närmast från SCA 
där han arbetat sedan 2005. Hos oss 
går han in som virkesköpare i trakterna 
kring Jämtländska Offerdal.

Linus är en naturkraft i försäljning där 
han har sin bakgrund. Tidigare säljare 
på Amber Sports och butikschef på 
Naturkompaniet i Göteborg. På Gällö 
förstärker vårt team i Storsjöbygden.

Kontoret i gamla turistbyrån i Krokom 
blir Gällö Skogs nionde lokalkontor och det 
är en medveten strategi att flytta ut medan 
många av konkurrenterna flyttar inåt stan 
menar marknadschef Hans Lantz:

– Gällö går sin egen väg. Vi vill finnas nära 
våra skogsägare och vara tillgängliga. Lokal-
kännedomen och närheten till skogen kan vi 
inte ersätta med ny teknik.

Gällö Skog är på stark tillväxt och har det 
senaste året gått från 15 till 20 virkesköpare. 
Till det nya kontoret i Krokom flyttar inte 
mindre än tre köpare. En av dem är Mikael 
Frick som både bor och arbetar i området.

– Jag är verkligen jättenöjd med de nya lo-
kalerna och med med läget alldeles intill E14. 
Det här är en perfekt plats för oss, lättillgäng-
ligt för skogsägare i hela västjämtland.

Den lite speciella fastigheten har stått 
oanvänd i lite drygt ett år sedan turistbyrån 

flyttade ut. Den ligger alldeles intill E14 i 
Krokomsviken och är svår att missa med sina 
två karaktäristiska spetsiga tak.

– Nu hoppas vi att vi får sällskap i grann-
kåtan av någon driftig entreprenör som vill 
driva caféet där. Det vore ju pricken över i att 
kunna bjuda skogsägarna på en glass till de 
skogliga råden, skrattar Mikael Frick.

Blir det någon invigning?

– Ja absolut, det här ska inte gå obemärkt 
förbi. Håll ögonen på vår Facebooksida, vi 
annonserar där när vi är redo. Sen går det 
naturligtvis alldeles utmärkt att komma in på 
en kopp kaffe när som helst även efter det, 
avslutar Mikael Frick.

TEXT: ANDREAS OHLSJÖ

Nya namn 
i Gällö-
gänget

Premiär för nya 
kontoret i Krokom
Medan trenden i branschen går mot centralisering i de större 
orterna går Gällö mot strömmen och öppnar nytt i tidigare 
turistbyrån i Krokom. 
– Det här är en perfekt plats för oss, lättillgängligt för skogsägare 
i hela västjämtland. säger virkesköparen Mikael Frick.

Karl Johan Hansson
Virkesköpare Offerdal

Linus Hougland
Virkesköpare Storsjöbygden

Möt även Jonas Engman på s. 32-33

och Linn Lund på s. 36-37

 Du hittar alla våra kontor och köpare 

	 på	sidan	39.	Vem	finns	närmast	dig?
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Lyckat skydds-
arbete gav tårta

Skogsstad 
planeras i Kina

Upptäck med 
Naturpasset!
Nyfiken på orientering eller bara sugen på 
att upptäcka nya platser? Med Naturpassets 
karta kan du gå, springa eller ibland även cykla 
mellan kontrollerna i helt egen takt under hela 
sommaren. Den som vill kan även tävla om en 
hotellweekend. 

  Läs mer på naturpasset.se

Senast en LTA inträffade på Gällö sågverk var i slutet av maj förra 
året då en anställd skadade sig i timmersorteringen. Sedan dess har 
ingen LTA inträffat.

– Att vi klarat ett år utan LTA tycker vi självklart är värt att upp-
märksamma. Därför firade vi med smörgåstårta till alla anställda som 
fanns på plats under dagen, säger Fredrik Hägglund, produktionschef 
på Gällö sågverk.

Fredrik menar att bedriften är ett resultat av ett aktivt skyddsarbete. 
– Jag tycker vi har kommit igång bra med skyddsarbetet här på 

sågverket. Bland annat får vi numera in betydligt fler riskobservationer 
än tidigare vilket är väldigt positivt, säger han.

Varje morgon genomförs möten enligt modellen daglig styrning där 
man går igenom det aktuella produktionsläget. Först på agendan står 
alltid skyddsfrågor. 

– Mötena äger rum vid skiftbytet där personal från både nattskiftet 
och förmiddagsskiftet deltar, säger Fredrik. 

På mötena markerar man eventuella skyddsärenden enligt model-
len Gröna korset. 

– På en tavla markerar vi för varje dag hur statusen är när det gäller 
skydd och säkerhet. En grön ring innebär att inget skyddsärende finns 
och ett svart kryss innebär att en riskobservation är gjord. Med ett 
rött kryss markerar vi att en arbetsolycka eller tillbud inträffat, säger 
Fredrik och fortsätter:

– Det här har visat sig vara ett bra sätt att få in riskobservationer. Vi 
lägger också stor kraft på att åtgärda riskobservationerna vilket gör att 
motivationen hos medarbetarna ökar att göra ännu fler. 

Att fokus på riskobservationer är stort på Gällö har gett resultat. 
– De senaste månaderna har vi i snitt fått in 10 riskobservationer i 

månaden. Tidigare fick vi nästan inte in några alls, avslutar Fredrik. 

Tisdagen den 20 juni firade personalen 
på Gällö sågverk att det gått ett helt år 
sedan man senast hade en så kallad LTA 
(arbetsolycka som medför sjukskrivning). 
Bedriften firades med smörgåstårta.

Kina har stora problem med luftföroreningar 
och för att motverka föroreningarna ska nu 
en så kallad ”skogsstad” byggas i Kinas södra 
bergstrakt Guanxi. Staden kommer innehålla 
40 000 träd och över en miljon plantor, träden 
kommer inte bara växa i parkerna utan även 
täcka stora delar av husfasaderna. Arbetet 
beräknas vara färdigt 2020. 

Källa: Skogsaktuellt.se  Bild: Stefano Boeri Architetti
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Skyttmos ropade 
hem viktiga bandUpptäck med 

Naturpasset!
Många var med och bjöd då Olofsfors 
AB för sjunde året i rad auktionerade 
ut sina rosa band och i år hamnade 
de rikskända banden i Jämtland. De 
rosa boggibanden ropades nämligen 
in av Skyttmos ägare Jonas Skyttmo 
vid SMF-stämman i november 2016. 

I maj monterades de på Skyttmos nya 
Komatsu 895 med högläggare som med 
all säkerhet kommer tjänstgöra på flera av 
Gällö Skogs kunders fastigheter framöver. 
Skyttmos lät även lacka maskinens andra 
bandpar i samma rosa kulör. 

Auktionen stannade i år på 92 000 kr 

som oavkortat går till Bröstcancerfonden. 
Olofsfors har sedan starten 2010 totalt 
samlat in drygt en halv miljon kronor till 
cancerforskningen med sina rosa band. 

TEXT: ANDREAS OHLSJÖ   

FOTO: NATALIE SALOMONS FRICK
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ramför ett hundratal personer i rader av 
uppställda stolar inne på Bilbolaget i Öster-
sund står meteorologen Pär Holmgren. 

– En del gamla tv-kollegor är avundsjuka på mig. 
De jobbar fortfarande med väder och det tycker inte 
vi meteorologer är roligt. Den enda gången vi tycker 
det är roligt att jobba är när det blir oväder. Titta på 
min gamla kollega Pererik Åberg – det verkligen lyser 
i ögonen på honom när det blir storm! säger han och 
ler.

Det är det han jobbar med i dag – oväder – eller 
framförallt konsekvenserna av dem. Sedan snart två 
år är den tidigare SVT-meteorologen anställd som 
naturskadespecialist på Länsförsäkringar. För nästan 
30 år sedan började han intressera sig för klimatfrågor, 
i dag är han en av Sveriges främsta klimatexperter. 

I april besökte Pär Holmgren Östersund och en 
skogskväll arrangerad av Bilbolaget, Länsförsäkringar 

och Gällö skog för att prata om klimatförändringar – 
något som förändrar livsmiljöer för såväl människor 
som djur och natur jorden runt.

Även om vi i norra Europa inte är lika hårt drabba-
de som andra delar av världen ännu så sätter de sina 
spår även här. Inte minst står skogen och skogs-
branschen inför utmaningar berättar meteorologen:

– Temperaturzonerna förskjuts norrut en halv till 
en hel mil per år. Det innebär att om du planterar ett 
träd i år så måste det vara ett träd som trivs i Jämtland 
nu. Men om 20-30 år ska det snarare trivas i Dalarna 
eller Värmland. Och när det är dags för avverkning 
ska det snarare trivas i ett klimat som i dag finns i 
Småland.

– Förutsättningarna för allt som lever och växer i 
Sverige kommer att förändras, säger Pär Holmgren 
när han efter föreläsningen sitter och dricker jämt-
ländskt lättöl ur en brun glasflaska. ➜

Ett träd som planteras i Jämtland i år måste trivas i Sydsvenskt 
klimat när det är dags för avverkning. Att temperaturzonerna 

förskjuts allt längre norrut är bara en av följderna av att klimatet 
förändras. Skogen står inför många utmaningar – men den 

sitter samtidigt inne på lösningar.

Text: Sara Rönnberg  Foto: Natalie Salomons Frick

Mot sydligare 
klimat i 

Jämtland och 
Västernorrland

F
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➜ Prognoser för Jämtland visar att det 
kommer att bli mildare och komma mer 
nederbörd på vintrarna.  
  Samtidigt ökar antalet torra dagar, markvat-
tennivåerna sjunker och risken för skogs-
bränder stiger. Dessutom har man märkt att 
stormar som tidigare drabbat södra Sverige 
börjat ta nordligare banor och därför även 
slår hårt mot vårt område.

– Med ett varmare klimat och mer koldi-
oxid så kommer träden i Jämtland att växa 
snabbare. Kvantitetsmässigt kommer det bli 
ett stort plus men kvalitetsmässigt är det inte 
säkert att det bara blir plus.

Trots den osäkra framtiden är Pär 
Holmgren däremot säker på att skogs-
branschen kommer att vara viktig framöver.

– Jag är övertygad om att det är i skogsbru-
ket och i jordbruket som vi kommer att hitta 
många av lösningarna som behövs i omställ-
ningen till fossilfritt, säger han. 

Hur menar du då?

– Att plantera skog innebär att koldioxid 
binds i stället för att hamna i atmosfären. 
Används virket till att bygga hus så lagrar vi 
kolet i byggnader som förhoppningsvis står 

kvar i några hundratals år. Det sämsta ur ett 
klimatperspektiv är papper och bioenergi som 
man eldar upp – då kommer kolet tillbaka 
väldigt fort i atmosfären. Många stora aktörer 
är väldigt medvetna om möjligheterna att 
hitta fler användningsområden, till exempel 
för att ersätta plast och bomull. Det är 
jättespännande.

– En annan sak jag själv tycker är väldigt 
roligt är alla dessa framförallt mindre skogs-
ägare som verkligen bryr sig med själ och 
hjärta om att skogen ska få vara en plats där 
man kan vistas och vara också. Det vimlar av 
skogsägare i Sverige som verkligen bryr som 
natur och miljö väldigt mycket.

För Pär Holmgren personligen är skogen 
hans katalysator.

– Jag rensar verkligen hjärnan när jag pro-
menerar eller springer ute i naturen. Då kan 
jag samla tankarna och tänka fritt. 

Kan du sätta fingret på vad det är som 

gör att du får den känslan?

– Det är väl inte konstigare än att man 
kommer bort från alla störningssignaler 
som finns i ett modernt hem. På något plan 
kanske det också är att jag blir påmind om 

att jag är ett med någonting större. Att vi 
människor faktiskt är en del av naturen och 
allt runt omkring oss.

Du som jobbar med konsekvenser 

av klimatförändringar dagligen, hur 

känner du inför framtiden?

– Ärligt talat är det olika från dag till dag. 
Vissa dagar kan jag känna mig ganska 
optimistisk och hoppfull – det sker trots allt 
många bra saker. Men vissa dagar är jag både 
ledsen, arg och besviken. Vi har skapat en 
ekonomi där det går att tjäna pengar på att 
förstöra naturen. Och det finns fortfarande  
så många människor som helt enkelt inte 
bryr sig. 

– Jag rensar verkligen hjärnan 
när jag promenerar eller springer 
ute i naturen. Då kan jag samla 
tankarna och tänka fritt. 

Pär Holmgren, klimatexpert



11

nder OS i Innsbruck 1964 sprintade skridsko-
åkaren Heike Hedlund från jämtländska Lit sig 
till en fin sjundeplats. Han åkte 500 meter runt på 

isovalen på 41 sekunder blankt.
Då, och även inför nästa OS i Grenoble 1968, då han 

slutade på 15:e plats, förberedde han sig genom att åka 
skridskor ute. Från början av november gick det alltid att 
åka på tjärnarna runt Östersund och i Vålådalen, dåtidens 
stora vintersportcentrum.

– Nu kan man glömma att det är sådan säkerhet på kyla 
och is, säger Heike Hedlund.

– Jag brukar köra upp skidspår hemma i byn men de 
senaste åren har det inte varit många veckor man kan åka 
skidor. Man märker ju skillnaden.

I 60 års tid har Heike Hedlund på ett eller annat sätt 
jobbat med och brukat skog och han har sett hur saker och 
ting förändrats i naturen.

– På 60-talet tänkte man inte på att det var ett problem 
att markbereda och hinna sätta plant. Men mot början 
av 70-talet ungefär så började plötsligt gräset kruståtel, 
som bara sprutar upp på hyggena i dag, att komma väldigt 
snabbt. Det var inte så positivt. Sätter man till exempel tall-
plantor vill de inte ha skugga. Men nu växte själva markbe-
redningen fort igen. Det var de första tankarna jag hade på 
att nu händer något, säger han.

Heike har genom åren fått anpassa hur han sköter sin skog 
allt eftersom hur väder och temperaturer skiftat.

– Förr sade vi alltid att vinterförhållandena höll till påsk, 
sedan var det bara att lägga ner. Det spelade ingen roll när 
påsken var! Men det gick att använda hästar på snön. Men 
det stämmer inte alls längre. Nu blir det så blött och vi får 
mindre bäriga marker att köra maskiner på. Det existerade 
inte för trettio år sedan, säger han och lägger till:

– Och jag tycker att stormarna kommit tätare senaste 
åren och slår till med full kraft. Det är rent sorglig att se de 
nygallrade ungskogarna lägga sig på marken.

Hur har du fått ändra din syn på skogliga åtgärder?

– Man får ju tänka helt annorlunda. När man gallrar måste 
man behålla skärmar, som vi kallar det, och tänka på var 
vinden kommer ifrån och att man inte tar den där kappan 
skog som är kvar som är stormhärdig.

Vad tänker du om förändringarna som sker?

– På kort sikt tror jag inte det är negativt att vi får det 
varmare. Det kan man nästan subjektivt se på tillväxten om 
man tittar på granskotten och tallarna, de har fler dagar med 
värme jämfört med för 25 år sedan. Då är det positivt, men 
det hela kanske går överstyr sedan. 

Ett ändrat klimat leder till nya förutsättningar för svenska skogsägare. 
En olympier från Lit har sett förändringen på nära håll.

Vinterolympiern 
tvivlar på kylan

U

Heike Hedlund med frun Anita Hedlund. 

Foto: Natalie Salomons Frick
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Det går inte att 
köra på i gamla 
hjulspår”

”

Det pratas mycket i skogar och stugor om så kallad 
”spårlös drivning”. Men vad handlar det egentligen om 
och vilka är fördelarna. Vi har träffat en skogsägare 
som valt att avverka spårlöst.

Text: Gustav Kron  Foto: Johannes Poignant
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– För min del var spårlös drivning ett arbetssätt som 
var helt givet när vi planerade avverkningen. Det ser snyggare ut,
jag får mer betalt med Gällö Max-konceptet eftersom andelen massaved 
minskar och det ger bättre förutsättningar när 
markberedaren ska in  Karl-Alfred Arno
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skogen utanför Ytterocke slutavverkar skogsägaren och 
jordbrukaren Karl-Alfred Arnlo ett av sina bestånd. Längs 
de vägar maskiner skall köra ligger ris utlagt och banden 

på både skördare och skotare är bredare än vanligt. Arbetssättet 
benämns hos Gällö Skog som spårlös drivning och betyder i 
korthet att minska körskador som är starkt förknippade med 
sommaravverkningar. 

Någon som har anammat och brinner för arbetssättet är 
Magnus Olofsson på Orangutang Skogs- & Naturvård. Sedan ett 
år tillbaka kör de uteslutande för Gällö Skogs kunder.

– Vi har en tydlig strategi med hela vårat arbetssätt där vi ser 
till att tänka på nästa del i en lång kedja av aktiviteter vid en slu-
tavverkning. Sätter man upp snitslar i ett surhål har jag direkt lagt 
krokben för avverkningslaget som kommer efter. Planera plats för 
ett bra avlägg, bra skotarväg och att vi använder oss av materialet 
som redan finns i skogen för att minska körskador. Det är egentli-
gen inget konstigt utan bygger mycket på sunt förnuft. Skotaren 
ska köra minst 100 rundor mellan trakten och vägen och fullastad 
väger den cirka 35 ton. Utan god planering och särskilda åtgärder 
blir skadorna snabbt omfattande.

Karl-Alfred har tidigare anlitat Orangutang och vid den 
aktuella avverkningen hade han som krav att det skulle vara 
Magnus avverkningslag.

– För min del var spårlös drivning ett arbetssätt som var helt 
givet när vi planerade avverkningen. Det ser snyggare ut, jag 
får dessutom mer betalt med Gällö Max-konceptet eftersom 
andelen massaved minskar och det ger bättre förutsättningar 
när markberedaren ska in. För att bedriva ett trakthyggesbruk i 
framtiden måste det finnas acceptans och tar inte vi ansvar nu 
kommer det leda till mer restriktioner vid avverkningar i framti-
den. Karl-Alfred får medhåll från Magnus.

– Om fem år är det här standard, det är jag övertygad om. 
Det går inte att köra på i gamla hjulspår.

Magnus har inom sin verksamhet hållit utbildningar för flera 
hundra maskinförare genom åren. Det är inte alltid han blivit 
bemött med samma entusiast inför ett annat arbetssätt. 

– Branschen är på sina håll konservativ. Det ska göras som det 
alltid har gjort och många tror det blir produktionsbortfall efter-
som risbäddar ska läggas ut. Men det är tvärt om. Vi har ju krav 
från flera håll. Dels ska vi hålla en industri igång med ett jämt 
flöde av virke, vi ska göra markägaren nöjd och samtidigt bedriva 
ett för framtiden hållbart skogsbruk. Då måste sommarmånader-
na bli nyttjade. Sist vi var hos Karl-Alfred var det tre månader av 
vinter. Det skulle innebära körningar dag och natt för att sedan 
stå resten av året. Tiden det tar för att lägga ut ris har vi igen på 
att skotaren tar sig fram på ett effektivt sätt och samtidigt kan vi 
förse sågen i Gällö med ett jämt flöde. Det här är ett ämne jag 
skulle kunna prata hur länge som helst om, säger Magnus med 
entusiasm. 

Karl-Alfred drar inte på orden när han lovordar Magnus ar-
betslag som en av orsakerna till att han gick över till Gällö Skog. 

– Det är de bästa betygen man kan få, avslutar Magnus. 

I
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arin Hildingsson är uppvuxen i en 
“skogsfamilj”. Som dotter till industri-
ledaren Ola Hildingsson, bland annat 

tidigare vd för Domsjöfabriken, var det inte långsökt 
att hon på något sätt skulle jobba med skog.

– Jag gick skogsbruksgymnasiet i Skedom och 
började sedan som maskinförare i västra Medelpad. 
Men jag upptäckte att jag var alldeles för social för 
att trivas med det ganska ensamma jobbet. Jag såg 
mest fram emot fikastunderna med timmerbilsförar-
na, säger hon och ler åt det minnet.

Efter att ha utbildat sig till skogsmästare har hon 
nu fem år bakom sig som mäklare av skogsfastighe-
ter. De tre senaste åren har hon jobbat för fastighets-
mäklaren Carlsson Ring i en region som omfattar 
Hälsingland, Medelpad, Härjedalen,  Jämtland och 
Ångermanland.

När hon ombeds att argumentera för skogsinves-
tering lyfter hon fram två saker.

Trygghet: “Det kommer hela tiden ny skog och 
den kommer alltid att finnas kvar. Med de stabila 
virkespriser vi ser på marknaden är det i jämförel-
se med andra områden en av de absolut säkraste 
investeringarna. SCA:s stora satsning på Östrands-
fabriken gör också att regionen måste vara beredd att 
leverera mer råvara.” 

Mervärde: “Jag lyfter gärna fram de mjuka värden 
som följer med skogsägande. Det är ganska enkelt. 
Att ha möjlighet att vara i den egna skogen, an-
tingen för att arbeta med den eller för rekreation är 
verkligen vad jag vill kalla mervärde.”

Karin Hildingsson är dock noga med att poängte-
ra att det finns en brasklapp. Hur säker investeringen 
är hänger också ihop med köparens ambitioner att 
vårda och sköta sin skog:

– Tyvärr är det rätt vanligt att det saknas en aktiv 
skogsbruksplan. Värdet på skogen hänger förstås 
starkt samman med hur välskött den är. Skogen 
sköter sig inte själv och i värsta fall så blir det ingen 
eller bara låg avkastning.

Hon kan notera att det inte sker några tvära kast 
på området. Att köpa skog är en affär som oftast 
görs av redan etablerade skogsägare. Att kapitalstar-
ka privata skogsägare placerar vinster i ny skog är 
vanligt, och det kan vara svårt för den som vill in på 
marknaden att konkurrera med dessa.

– Men det finns helt klart ett ökat intresse bland 
yngre och bland kvinnor att äga skog. Det märker jag 
på förfrågningar när vi har objekt ute. Som mäklare 
tycker jag naturligtvis att det är positivt om vi får ett 
breddat ägande, säger Karin Hildingsson. 

K

Varje år görs i snitt 226 skogsaffärer i “Region 
Gällö”. Vi frågade skogsmäklaren Karin 
Hildingsson varför man ska investera i skog.
– Trygghet och mervärde är mina starkaste 
argument, säger hon.

Text och foto: Anders Lövgren

Skogsmäklaren 
hittar mervärdet
i affären

Vi tog hjälp av Lantmäteriet 

och fick fram statistik 

kring antalet försäljningar 

av skogsfastigheter i 

landskapen Hälsingland, 

Medelpad, Härjedalen,  

Jämtland och Ångermanland 

som vi väljer att kalla “Region 

Gällö”:

2011: 257

2012: 176 

2013: 279 

2014: 227 

2015: 193

Siffrorna gäller lantbruksköp 

där andelen taxeringsvärde 

av skogen ska uppgå till 

minst 75 procent av det 

totala taxeringsvärden för 

lantbruksenheten.

FAKTA:

Sålda skogs-
fastigheter
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an har alltid varit intresserad av skog. 
Under uppväxten i Småland ägde både hans 
far och farfar gårdar och skog. Hans syskon 

gör det i dag – och även han själv. 
– Vi är en skogsägande släkt så det är egentligen helt 

naturligt för mig, säger Mattias Ringström.
Smålänningen bor med sin familj på landsbygden ut-

anför Växjö, på en gård med 50 hektar tillhörande mark. 
Efter att han flyttade till den gården kom tankarna på 
att investera i mer skog. Men markpriserna ligger högt i 
Småland och södra Sverige. 

– Kostnadsläget är helt annorlunda än längre norrut. 
Där jag bor betalar man över 600 kronor per skogsku-
bik. Här i Jämtland ligger det runt 250 kronor. Och där 
jag bor har vi en tillväxt på runt 8 m³ per hektar och år, 
mina skogsfastigheter jag köpt i Jämtland ligger på lite 
över 5. Så det är helt enkelt bättre att köpa här, säger 
Mattias Ringström.

Varför är det sådan prisskillnad?

– Hemma betalar man mycket för förväntan tror jag. 
Här betalar man mer vad det är värt. Och det är mer 
folk också givetvis, fler som slåss om gårdarna. Det är ju 
också efterfrågan som styr.

Det dröjde inte länge förrän Mattias Ringström 
bestämde sig för att lägga pengarna på skogsmark i 
Jämtland i stället, närmare bestämt i Döviken, två mil 
sydväst om Gällö. Våren 2015 blev första köpet klart. 
Ett år senare gick ytterligare ett köp i lås. Totalt äger 
han 500 hektar mark i Dövikentrakten och är intresse-
rad av att köpa mer. 

– Jag tror på skog i framtiden, säger Mattias Ring-
ström som menar att förbättrade levnadsvillkor för 

många människor globalt är något som kommer att 
stärka marknaden för svenskt virke.

– Ser man på världsbilden så får mycket folk det 
bättre runtom i världen och fler bygger hus – det ökar 
efterfrågan på virke. Förhoppningsvis kan det få priser-
na att gå upp. Tjänar sågverken pengar har de ju bättre 
betalningsförmåga till de som säljer skog till dem också, 
fortsätter han.

Men trots att Mattias ser sina skogsinvesteringar som 
ett tryggt sätt att placera pengar är det inte det enda 
som har betydelse. Han beskriver sitt skogsägande som 
en helhetsupplevelse.

– Jag gillar att vara i skogen och lägger många timmar 
där. Det är roligt att göra så mycket som möjligt själv, 
även om jag inte kan göra allt utan har en lokal entre-
prenör som hjälper mig med röjning och lejer bort gall-
ringen. Men det är som jag ser det helheten i ägandet, 
att kunna vara i skogen. Att kunna jaga och fiska eller 
bara gå runt i sin egen skog är rätt tillfredsställande. Har 
man ett långsiktigt ägande så följer man växtligheten 
och naturen. Det är rätt häftigt faktiskt.

Just långsiktigheten, som blir naturlig när det gäller 
skog som utvecklas och växer långsamt, menar Mattias 
Ringström är något som styr bort oseriösa investerare 
från marknaden.

– Det gäller att förvalta och sköta skogen. Skog är en 
långsiktig investering, säger han. 

Att investera i skog kan vara ett 
tryggt sätt att placera pengar och 
bokstavligen se dem växa. Men 
för Mattias Ringström är hans 
skoginvesteringar mer än så. 
– Har man ett långsiktigt ägande så 
följer man växtligheten och naturen.

Text: Sara Rönnberg  Foto: Natalie Salomons Frick

• Betala vad det är värt. Man 

ska inte ha panik och bara 

köpa så fort något är till 

salu. Räkna på det och 

gör en kalkyl över vad det 

är värt.

• Sköt din skog väl så du 

får optimal tillväxt. Står 

den bara kommer den 

inte växa bra. Det gäller 

att få tillväxt på de rätta 

stammarna. Det är inte 

som en aktie utan här kan 

du påverka utdelningen 

själv – genom att sköta 

skogen väl så den får 

bättre tillväxt.

• Se till att du har råd att 

sköta skogen. Är röjningen 

till exempel eftersatt kan 

det bli jättedyrt att röja. 

Tänk även på att det 

kostar att markbereda och 

plantera. Var noga i din 

planering.

• Stirra dig inte blind på 

prisstatistik. Det kan finnas 

stora lokala variationer. 

Kolla boniteten och 

tillväxten och vad det är för 

typ av skog på fastigheten. 

Måste du till exempel gå in 

och gallra mycket så får du 

inte tillbaka lika mycket av 

det du betalat när du säljer 

det som gallrats. 

Mattias 
4 tips för 
investering 
i skogH

”Det är häftigt
        att äga skog”
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Bristande 
järnvägsunderhåll 
oroar massajätten 
Östrand
När SCA fördubblar inköpen av 
råvara till massafabriken Östrand 
ställer det helt nya krav på 
infrastruktur och på leverantörer.
– Vi är mest oroade över statusen 
på järnvägsnätet i inlandet. 
Dessutom ska branschen klara att 
öka med upp till 600 nya jobb inom 
skogsbruk och transport, säger 
Håkan Wänglund, projektledare för 
Helios-satsningen.
Text och foto: Anders Lövgren 
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i kommer glidande med 
turbåten Medvind in mot Timrå. 

Ombord på båten finns ett hundratal 
företagare från Sundsvallsregionen som 
får bekanta sig med SCA:s visioner för 
massafabriken Östrand. Gällö Skog är 
med på turen. Från långt håll syns skorste-
narna peka mot den blå himlen. Så har det 
sett ut sedan starten 1929, då Östrand var 
världens största massafabrik.

I dag är det dock inte bara skorstenar 
som pekar upp mot himlen på platsen, 
utan det gör även ett stort antal byggkra-
nar. Här investeras 7,8 miljarder kronor 
och 1 500 personer är dagligen sysselsatta 
med att förverkliga projektet Helios som 
ökar produktionskapaciteten från dagens 
430 000 ton sulfatmassa om året till  
900 000 ton.

Det som sker nu måste ses som en 
historisk comeback. Efter att ha blivit 
passerad i både kapacitet och nytänkande 
av aktörer på många kontinenter spänner 
nu Östrand musklerna för att än en gång 
bli störst i världen.

– Det som händer är industrihistoria 
och jag tror alla inom SCA som känner 
stor stolthet. Det är Sveriges just nu störs-
ta industriprojekt, säger projektledaren 
Håkan Wänglund. ➜

Bristande 
järnvägsunderhåll 
oroar massajätten 
Östrand

Gällö Skog är med på en båttur och får lyssna på berättelsen om 

SCA-projektet Helios som gör Östrand till världens största massafabrik. 

Projektledaren Håkan Wänglund lyfter dock ett varningens finger för att 

järnvägen inte håller måttet när leveranserna av råvara ska öka.

V
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➜ När allt är intrimmat och i full gång 
kommer Östrand att sluka 4,5 miljoner 
kubikmeter ved om året. Det är lika med ett 
knippe massaved i minuten, dygnet runt. 

Importen kommer att stå för en bråkdel 
av behovet. För att frakta ved från främst in-
landet kommer i stället 100 timmerbilar om 
dygnet att tömma sin last innanför grindarna. 
Dagligen kommer det från vårt inland också 
att krävas fem fullastade tågsätt med vardera 
22 vagnar. Och det är här Håkan Wänglund 
höjer ett varningens finger.

– Vi ser hur järnvägsnätet i inlandet tyvärr 
blivit lämnat åt sitt öde. Vi arbetar på alla sätt 
vi kan för att uppmärksamma myndigheter 
och politiker om att en större översyn och 
upprustning är nödvändig om vi ska kunna 
lita på säker transport, säger han.

SCA uppskattar att Helios skapar 600 nya 
arbetstillfällen ute i skogen och inom trans-
portnäringen. Kanske är detta en tillräckligt 
bra anledning för att beslutsfattare ska öka 
anslagen till upprustning av järnvägen.

Ett bristfälligt vägnät för transporter oroar 
inte lika mycket.

– Där har vi inga farhågor på samma sätt 
som med järnvägen. Men däremot skulle 
naturligtvis en hotande kilometerskatt slå 
enormt hårt mot hela sektorn, konstaterar 
Håkan Wänglund.

Den nya fabriken har högt ställda mål på 
alla områden. Det kanske mest spektaku-
lära målet är att sätta världsrekord i snabb 
uppstart. När den nya fabriken tas i bruk är 
planen att det ska vara full fart efter 100 dagar.

SCA har ett unikt läge att göra just detta. 
Nya fabriker som ska starta står på noll när 
de ska igång. I Östrands fall finns ju redan 
en befintlig fabrik och de olika nya enheter-
na kan börja tas i drift allt efter som de blir 
klara.

Den 4 juli i år startar renseriet, vecka 42 
ska indunstningen igång och direkt efter 
årsskiftet trycker man på knappen för den 
nya torken.

– Det handlar om tre jättestora process-
avdelningar som vi får möjlighet att testköra 
och trimma in parallellt med de gamla 
avdelningarna. Så i juni 2018 när hela den 
nya fabriken ska starta så är det 100 dagar till 
full fart. Normalt kan det vara upp till ett år, 
säger Håkan Wänglund.

Ett annat område där målen är höga är 
arbetsmiljön. När planerna skulle ta form 
för Helios så gjorde projektgruppen cirka 25 
studiebesök på stora industrianläggningar 
runt om i världen, i syfte att se hur de bästa 
arbetsmiljöerna skapas i dag.

– Vi vet att vi lägger ribban väldigt högt. 
Det gäller att kunna attrahera morgondagens 
medarbetare och vi vill visa att de kan sikta 
mot att få jobba i en högteknologisk och 
toppmodern miljö på Östrand, långt från den 
tidigare industrimiljön. Till ungdomar vill 
jag också säga att det kommer att vara mer 
tekniskt krävande att köra den nya fabriken 
än en jumbojet, säger Håkan Wänglund.

Om Helios går att skriva en bok. Det kan 
vi inte göra här, men vi kan i korta drag ge 
er en del av det som pågår. Som biprodukter 
kommer fabriken att fylla de lokala fjärrvär-
mesystemen med hetvatten samt förutom att 
vara helt självförsörjande på el kunna stå för 
en procent (!) av den svenska elproduktionen. 
Grön el ska bidra till att fylla SCA:s kassa, 
och man kommer att ha som mål att vara 
världsledande i miljöprestanda.

Det planeras och dröms även om ett helt 
bioraffinaderi inne på området (inga beslut 

tagna), där miljödiesel och en lång rad andra 
produkter skulle kunna framställas.

En annan biprodukt är besöksnäringen. 
Intresset är minst sagt stort och SCA som 
redan är överhopade av förfrågningar från 
hela världen räknar med att kunna ta emot 
flera inbokade grupper i månaden.

Slutligen kan man fundera en stund 
kring råvaran. Kommer den att räcka till i 
regionen?

– Råvarutillgången är god, vi har dessut-
om en högre tillväxttakt av skog än vad vi 
förbrukar. Vi har också möjlighet att utvidga 
fångstområdet ner till södra Norrland. 
Dessutom ska vi ha i åtanke att det finns 
råvaruförbrukare som lägger ner också, säger 
Håkan Wänglund.

Och om någon undrar vad som egentligen 
blir bättre med den nya fabriken, förutom 
kraftigt ökad produktion, så har projektleda-
ren svar på det också.

– Vi får en högre och jämnare kvalitet på 
massan, vilket ger en starkare slutprodukt och 
möjlighet att tillverka ännu tunnare  
papper. 

– Råvarutillgången är god, vi har 
dessutom en högre tillväxttakt 
av skog än vad vi förbrukar. Vi 
har också möjlighet att utvidga 
fångstområdet ner till södra 
Norrland. . 

Håkan Wänglund, projektledare Helios
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et går bra för Gällö skog. Det konstaterar 
Hans Lantz – och det är inte ett uttryck för 
något mindre väl förtäckt skryt, utan den 

glädjande verkligheten. 
– Vi är duktiga och gör resultat och våra tjänster är 

efterfrågade. Och därför måste vi bli fler, fortsätter han.
Den relativt lilla organisationen Gällö skog äger en 

flexibilitet som ger den möjlighet att ta ut svängarna lite 
mer. Och det har man nu gjort genom en nytänkande 
rekryteringsinsats.

– Vi har nyanställt fyra virkesköpare. Det som är lite 
speciellt är att vi bland annat satsat på nya profiler. Vi 
sökte både de som var erfarna och de som var oerfarna 
från skogsbranschen men erfarna säljare, säger Hans 
Lantz.

Vad hoppas ni på att nya profiler  

ska kunna ge er?

– Energi, nytänk, andra arbetssätt och metoder än de vi är 
vana vid. Vi har i dag många oerhört duktiga medarbetare 
som har en bred skoglig bakgrund, så där är vi mer än väl 
kvalificerade. Men ett sätt att ta nya steg är att ta in nya 
influenser från andra branscher. 

Tanken med förstärkningen är att Gällö skog ska kunna 
vara ännu mer utåtriktat och komma närmare sina viktiga 
markägare. Något som i sin tur ska gynna strävan mot ett 
av företagets stora mål – att öka den så kallade självför-
sörjningsgraden för moderbolaget Gällö Timber, det vill 
säga öka mängden eget timmer in till sågverket i Gällö.

– För oss är det viktigt att ha vi själva kan 
råda över råvaran, säger Urban Viklund, vd 
för Gällö Timber, och fortsätter:

– I dag har vi en försörjningsgrad på runt 
femtio procent, det vill säga ungefär hälften 
av stockarna vi sågar kommer från Gällö skog. 
Vi vill på sikt få upp den siffran till runt 75 
procent.

Varför är det viktigt?

– För att vi då på ett enklare och säkrare sätt 
möter de krav som  vår försäljningsavdelning sätter. 
Rätt råvara i rätt tid. 

– Ja, och det skapar en trygghet när vi rår över 
råvaran själv, säger Hans. Vi kan till exempel snabb-
are ställa om till den råvara som Gällö Timber vill 
ha ut, det är i vårt eget val att göra olika längder och 
dimensioner på virket.

De båda företagsprofilerna hoppas på att den 
positiva spiralen som nu satts igång ska stärka de båda 
verksamheterna – men även lokalsamhället. 

– Med en nära relation med skogsägare vi känner så 
ökar möjligheten att utveckla råvaran. Och har vi större 
kontroll på vår egen råvara är det större möjlighet att vi 
kan fortsätta vara starka i Jämtland och att vår industri 
finns kvar här om tio eller femton år. Det är klart att det 
är viktigt, avslutar Hans Lantz. 

TEXT: SARA RÖNNBERG  GRAFIK: ANDREAS OHLSJÖ

Gällö skog är den lilla men starka organisationen som vågar ta ut 
svängarna. För att komma närmare sina viktiga markägare satsar 
man nu på nya profiler. Vi satte oss ner med Urban Viklund, vd för 
Gällö Timber, och Hans Lantz, marknadschef för Gällö skog, och 
bad dem ge sin bild av Gällös vinnande vägval.

Gällö går
sin egen väg

D
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Bland markägare stiger intresset för solel.
– För mig är det rent ekonomiska skäl bakom 
investeringen, säger Eivin Johansson i Rätan 
som investerat nära en halv miljon kronor 
i 200 kvadratmeter solceller.
Text: Anders Lövgren

Solel hett bland 
skogsägare

Solenergianläggning monterad på 

markställning i Mattmar.  

Foto: JN Solar
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ad kostar det, kan jag räkna hem det?
Får jag statligt stöd?

Är det tillräckligt med solsken här?
Där är några vanliga funderingar från markägare 

som går i valet och kvalet kring investering i solel. 
Att intresset ökar märker bland andra Lantbrukar-
nas Riksförbund (LRF) som i år och nästa år gör en 
turné till Jämtlands och Västernorrlands kommuner 
för att informera om möjligheterna med solel.

Mona Thorsson, LRF Jämtland, säger att det 
brukar komma mellan 40 och 75 personer på infor-
mationsträffarna, vilket är mer än beräknat.

– Solel, biogas och andra hållbara energilösningar 
är något som diskuteras mycket bland våra medlem-
mar. För oss är det viktigt att vara en drivande kraft 
i det hållbara samhället, därför gör vi turnén, säger 
hon.

Deltagarna på mötena har hittills visat mest 
intresse för de ekonomiska aspekterna på solel, men 
Mona Thorsson menar att det finns många saker 
som spelar in när ett investeringsbeslut ska tas.

– Självklart ser många om sina hus, för många går 
det att hitta lönsamhet i solel. Men det är nästan 
alltid en kombination med att också få en mer håll-
bar energiförsörjning, säger Mona Thorsson.

En markägare som gjorde slag i saken i början av 
2016 är Eivin Johansson i Rätan. Han och familjen 
har en släktgård som förbrukar 19 000 kwh om året. 
När beslutet togs att montera solceller på ladu-
gårdsbyggnadens 200 kvadratmeter stora tak, var 
incitamentet ekonomiskt.

– Priserna hade då sjunkit tillräckligt mycket på 
anläggningar för att det skulle bli intressant, säger 
Eivin Johansson.

Familjen sålde skog som finansierade en del av 
prislappen på 470 000 kronor. Investeringar i solel 
kan få stöd av Länsstyrelsen. I det här fallet fick fa-
miljen 113 000 kronor, även om det tog två år innan 
ansökan beviljades.

I dag producerar 120 solcellspaneler på gården ca 
24 000 kwh om året. Avtal finns med energibolaget 
Vattenfall, som fungerar så att gården kvittar sin 
egen förbrukning genom att leverera samma mängd 
el ut på nätet.

– Vi visste att det skulle bli en liten överproduk-
tion. Men när man väl sätter upp en så stor bygg-
ställning som vi hade så är det lika bra att passa på 

att lägga hela taket, trots att vi fick rådet att bygga 
mindre, berättar Eivin Johansson.

Någon brist på soltimmar har alltså inte funnits. 
Och enligt Eivin Johansson så har gården i Rätan 
fler soltimmar än vad gårdar i Sydtyskland kan 
prestera. Det ser han på en webbsida där han kan gå 
in och jämföra.

Drömmen nu är att också köra elbil, men Eivin 
Johansson slår ifrån sig påståendet att han skulle 
vara en miljökämpe.

– Nej, någon miljöknutte är jag inte. Jag tycker 
ofta det går till överdrift när någon lavskrika eller 
murkla kan stoppa en avverkning. Att solel också 
är en hållbar lösning ser jag mest som en bonus, 
resonerar han.

Johan Nilsson driver företaget JN Solar och hjäl-
per privatpersoner och företag med allt från kalkyler 
till montering och installation av solel. Han har 
också varit med under LRF:s turné, och upplever ett 
ökat intresse för den eviga (?) energikällan.

I ett räkneexempel som han visar så genererar 
en solcellsinvestering på 200 000 kronor en årlig 
intäkt/besparing på mellan 20 000–25 000 kronor.

– Det är drygt 10 procent avkastning på inves-
teringen. Jämför man denna avkastning mot ett 
skogskonto eller vanlig bankränta så är solcellsan-
läggningen bättre. Värdet ökar dessutom på fastig-
heten och det kan bli enklare för nästa ägare att ta 
över gården då fastighetens driftkostnader är lägre. 
Miljövinsterna är en bonus, säger Johan Nilsson.

Solelstöd kan sökas hos Länsstyrelsen som kan 
betala 30 procent av den totala installationskost-
naden, och stödkön är idag ungefär ett år. Lands-
bygdsföretagare kan även söka investeringsstöd hos 
Jordbruksverket som kan betala upp till 40 procent 
av investeringen. Båda stödsystemen fungerar 
retroaktivt så när stödansökan har lämnats in så kan 
man bygga anläggningen och få bidraget utbetalt 
retroaktivt. Privatpersoner kan också få rotavdrag. 

• Om solcellsanläggningens 

årsproduktion ligger i paritet 

med eller strax under 

fastighetens årsförbrukning 

blir kalkylen så bra som 

möjligt.

• ●Anläggningen bör 

byggas på mark eller på 

näringsbyggnad för att 

slippa skatta fram privata 

medel (som krävs vid 

installation på privatbostad).

• ●När du väljer leverantör, 

begär referenser och tänk 

kvalitet, den är avgörande 

för god ekonomi på lång sikt 

(30-40 år).

FAKTA: JN Solar

3 TIPS:

För skogs-
ägare som 
vill investera 
i solenergi

V – Det är drygt 10 procent 
avkastning på investeringen. 
Jämför man denna avkastning mot ett 
skogskonto eller vanlig bankränta så är 
solcellsanläggningen bättre. 

Johan Nilsson, JN Solar
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unt om i världen finns drygt 750 
000 skogsägare som är PEFC-cer-
tifierade. Det är därmed den globalt 

ledande certifieringsstandarden med hög 
trovärdighet internationellt. 

Svenska PEFC bildades år 2000 för att ta 
fram en certifieringsstandard som fungerar både 
för det småskaliga familjeskogsbruket och för 
större skogsägare. I dag är drygt 40 000 svenska 
skogsägare certifierade. Dessa har också en aktiv 
skogsbruksplan, vilket är ett viktigt krav för att 
bli certifierad.

Skogsägaren Lennart Nilsson i Bräcke står i 
begrepp att certifiera sig, och för honom hänger 
åtgärden tätt samman med att skaffa en ny 
skogsbruksplan.

– Jag hade en skogsbruksplan som varit 
inaktuell i tio år. Hade inte möjligheten med 
certifiering dykt upp och varit kopplad till skogs-
bruksplan, så hade jag nog kört på som tidigare. 
Nu skaffar jag både ny plan och en certifiering, 
säger Lennart Nilsson.

Det främsta skälet för honom är ekonomiskt. 
Han kan inte ge några exakta siffror på hur lön-
samheten ökar med en certifiering, men att det 
blir bättre betalt har han fått löfte om av köpare.

– För sågverken blir det lättare att sälja en certi-
fierad vara, och den utvecklingen är jag över-
tygad om kommer att fortsätta och förstärkas. 
Och vad gäller skogsbruksplan så ser jag det som 
en investering i framtiden. Jag tror skogen blir 
bättre utnyttjad av nästa generation om det finns 
en grund att stå på, säger Lennart Nilsson.

En annan jämtländsk skogsägare är Gunnar 
Sveiby i Gällö, han har haft sin PEFC-certifie-
ring i tio år.

– Det blir några tior extra betalt per kubik 
med certifieringen, men det är inte det viktiga. 
Först och främst blir jag mer attraktiv för sågver-
ken att göra affär med och dessutom ligger det i 
tiden. Vi måste värna om naturresurserna, säger 
Gunnar Sveiby.

För honom har certifieringen inte inneburit 
några omfattande åtgärder.

– Fem procent av skogen ska avsättas för na-
tur- eller kulturmiljövård och det har varit enkelt 
för mig, säger han.

TEXT: ANDERS LÖVGREN

Skogsägare som certifierar sin skog enligt PEFC får två tydliga fördelar.
Råvaran går att sälja till bättre pris och skogsbruket blir också mer hållbart.
– Som skogsägare blir man mer attraktiv för sågverken, eftersom certifierad svensk 
råvara har ett högre värde på exportmarknaden, säger skogsägaren Gunnar Sveiby.

Certifiering + 
skogsbruksplan = 
lönsam kombo

Grundläggande krav på en 

PEFC-certifierad skogsägare är 

att denne ska:

• Bedriva ett aktivt och 

uthålligt skogsbruk i enlighet 

med skogsvårdslagen, 

skogspolitikens mål och 

annan relevant lagstiftning

• Uppfylla kraven i Svenska 

PEFCs Skogsstandard

• Ha en aktuell och 

certifieringsanpassad 

skogsbruksplan där det 

tydligt framgår vilka områden 

som har avsatts för natur- 

eller kulturmiljövård

• – Anlita PEFC-certifierade 

skogsentreprenörer, när 

entreprenör kontrakteras

• Acceptera kontroller av det 

certifieringsparaply som 

skogsägaren har avtal med 

och externa kontroller av 

den certifieringsorganisation 

som kontrollerar 

paraplyorganisationen

FAKTA:

PEFC i 
korthetR

JUST NU:

UPP TILL -100% 
RABATT PÅ DIN
GRÖNA PLAN

Prata med din virkesköpare om du vill veta 

mer	om	skogsbruksplan	och	cdertifiering.
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Skogsägandet innehåller mycket administration och inte minst ekonomi. 
Skogen spöar bankkontot både i avkastning och enkelhet och vid en 
skogsaffär med oss kan du ha merparten av pengarna på kontot redan vid 
kontraktskrivning. Tack vare ett nära samarbete med lokala entreprenörerna 
i PS63 kan vi också erbjuda skogsägare professionell rådgivning gällande 
skatter, deklaration och generationsskiften

Text och foto: Gustav Kron

Snabba cash med 
Gällö ekonomi



27

i på Gällö Skog har alltid haft det lokala 
samarbetet som en röd tråd genom vår 

verksamhet. Det gagnar dig som skogsägare 
och gynnar de lokala företagen. Ett av företagen 
vi har ett nära samarbete med är PS63 Rådgiv-
ning AB (det står för Petter Stefan och latituden 
63). Petter Jakobsson har lång erfarenhet som 
redovisningskonsult och Stefan Adolfsson som 
skatteexpert. Båda kommer från renommerade 
företag inom branschen men valde för några år 
sedan att starta eget, bland annat med inriktning 
mot ekonomisk planering för skogsägare tillsam-
mans med Gällö Skog.

– För dig som skogsägare kommer vi in som 
en extern part och gör en genomlysning av ditt 
skogsägande. Det kan handla om allt från hur du 
ska lägga upp din skatteplanering och hur den 
verkar tillsammans med din skogsbruksplan till 
bokslut, deklaration, kassaflödesanalys och gene-
rationsskiften. Från Gällö Skogs håll erbjuder de 
dessutom genom sin betalningsplan ett effektivt 
verktyg för att kunna fördela inkomsten över en 
period om minst två år och samtidigt får man 
bättre ränta än på ett vanligt skogskonto hos en 
bank plus att du slipper källskatten. Gällö Skog 
erbjuder dessutom möjlighet till förskott om 
maximalt 70 % i samband med kontraktskrivan-
de. Garanten för dig som skogsägare är Persson 
Invest och SCA. Jag brukar säga att det är i 
dagens ekonomiska klimat är tryggare att ha 
pengarna hos Gällö Skog än hos banken, speciellt 
när det rör sig om belopp som överstiger bank-
garantin. I praktiken skulle båda dessa finansiellt 
starka bolag behöva kasta in handduken för att 
pengarna skulle äventyras. Det var ju inte länge 
sedan som en av våra storbanker bara var timmar 
från en total kollaps.

Är man en aktiv skogsägare vet man att kostna-
derna inte alltid samverkar med utgifterna. Det är 
få förunnat att kunna leva enbart på sitt skogs-
innehav idag. Har man dessutom ett heltidsjobb 
kan skattesatsen bli väldigt hög, närmare 70%. En 
sund skatteplanering och en bra plan för skogs-
bruket är grundstenarna för att lyckas. Petter och 
Stefan pratar återkommande om femårscykler. 
Skogsbruksplanen och den ekonomiska plane-
ringen kan med fördel sträcka sig längre men 
ursprungsplanen behöver revideras ungefär vart 
femte år för att hålla sig au jour med verkligheten. 

Skatter är en sådan faktor som spelar in.
– Man ska inte vara rädd för att få betala skatt, 

det tycker jag är ett felaktigt sätt att se på saken, 
menar Stefan och fortsätter: Men man ska heller 
inte betala för mycket skatt. Vi kan ta genera-
tionsväxlingen som exempel. Det kan faktiskt till 
och med vara lättare att ta över en skog som är 
avverkad. Sedan ska man vara helt säker på att 
alla faktiskt vill vara med och driva skogsbruket. 
Alla kanske inte är i samma fas i livet och det 
kan likställas med ett förhållande. Kan man inte 
kommunicera står man inför en mycket svår 
situation för framtiden, framförallt när det sedan 
ska ärvas ned i ytterligare ett led. Då lämnar man 
helt plötsligt efter sig ett samägande med kanske 
uppåt 10 andra delägare, alla med samma rätt 
till åsikt. Vissa kanske måste avverka för de har 
ett kapitalbehov medan andra vill ha det som 
pensionspengar. Sedan är livet skört. Har man en 
skogsbruksplan och ett skrivet tes-
tamente har man gjort det man kan 
för framtida generationer. Utan dessa 
två är det lätt hänt att konflikter sliter 
släkten isär, ”andra hälfter” lägger sig 
i som faktiskt inte har något delägan-
de och så vidare. 

PS63 Rådgivning AB har sitt kontor i Oden-
skog, samma hus där ett av Gällö Skogs kontor 
ligger. Det ger många fördelar och det är ofta 
som skogsägare besöker PS63 Rådgivning AB 
samtidigt som de besöker någon av virkesköparna. 
Petter och Stefan lägger stor vikt vid den person-
liga kontakten, att det är någon man inte bara har 
kontakt med per telefon och mail.

– Vi är inte heller rädda för att göra hembesök 
vid behov, berättar Petter. Annars är det bara att 
dyka förbi oss på kontoret om du har vägarna 
förbi.

Gällö Skog har fler samarbetspartners inom 
ekonomisk rådgivning. Prata med din virkesköpa-
re om du vill få kontakt med en passande samar-
betspartner. Just nu bjuder dessutom Gällö skog 
på två timmars ekonomisk rådgivning tillsam-
mans med PS63 Rådgivning AB. Ta chansen att 
få guidning i frågor kring beskattning, deklaration 
och generationsskiften! 

• 70% förskott direkt vid 

kontraktsskrivning.

• Ingen källskatt (på ett 

vanligt skogskonto ligger 

den på 15% på insatt 

kapital).

• Högre ränta än hos 

Handelsbankens 

Skogskontoränta,  

cirka 0,1%

• Persson Invest och  

SCA som garanter.

FAKTA:

Gällö Skog
skogskontoV

– Man ska inte vara rädd för att 
få betala skatt, det tycker jag är 
ett felaktigt sätt att se på saken. 
Men man ska heller inte betala för 
mycket skatt.

Stefan Adolfsson, PS63

Prata med din virkesköpare om du 

vill veta mer om Gällö ekonomi.
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Nytecknad
serie baserad på 

verkliga anekdoter ur 
bröderna Perssons 

historieskafferi. 
Av: Karin Kjäll
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Inför sommaren har vi samlat 
ihop ett gäng prylar som både 
förgyller och förhöjer en aktiv 
svensk sommar. Vi ses där ute!

Suunto Traverse har både GPS och pulsmätning och 

passar lika bra i fjällen som på träningspasset eller i 

stan. Finsktillverkad kvalitet som kan skräddarsys in i 

minsta designdetalj.

www.suunto.com  |  Från 4 805 kr

Bakom märket Appertiff står tre killar från Bollnäs som 

både designar och driver webbshop. Deras handgjorda 

glasögonserie ”woods” med skalmar i trä och polariserande 

lins är en prisvärd norrländsk pärla. Finns i flera färger.

www.appertiff.com		|		399	kr

Representera Norrland när du är ute och 

rör dig i sommar. Snygg snapbackkeps som 

finns i flera färger med Norrlandsbrodyr 

fram och ett härligt hjortron broderat på 

ena sidan. Från Östersundsbaserade  

 Sqrtn Company.

www.sqrtn.se  |  350 kr

Med en modern tvist väcker lemmelkaffe liv i den gamla 

kokkaffekulturen och lanserar världens första mörkrostade kokkaffe. 

På samernas gamla vis kan du dessutom smaksätta kaffet med salt. 

Fäst på förpackningen finner du några gram svenskt havssalt från 

Storm! Ett unikt salt inte bara för att det är Sveriges enda utan också 

för dess traditionella tillverkning som ger fantastisk smak.

www.lemmelkaffe.com		|		Från	89	kr/pkt

Kompetent klocka Handgjorda shades

Patriotisk keps

Riktigt	kokkaffe

Norrländsk
sommar

R E D O  F Ö R  E N  R I K T I G T
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Vårda vandingskängorna:

1. Ta ur snören och innersulor
2. Skölj kängans utsida med ljummet vatten coh skrubba 

med borste. Var extra noga i sömmar, veck och öljetter.
3. Fyll kängan med ljummet vatten
4. Använd händerna och tvätta insidan med mild tvål och 

ljummet vatten. Häll därefter ur vattnet.
5. Skölj skosnörena och rengör innersulans båda sidor med 

mild tvål och borste.
6. Impregnera kängans utsida med vattenavstötande spray. 

Följ impregneringens instruktioner. Låt torka.
7. Vårda skinnet med vax, vaxa noga i sömmar och veck. 

Följ vaxets instruktioner. Torka bort överflödigt vax med 
trasa. Borsta lädret för en blankare yta.

8. Låt torka med skoblock i kängorna.

   Se video på Moxterpro:s Youtubekanal

Tvätta och 
vårda dina kängor
För att spara både på den egna 
plånboken och på miljön är vårt bästa 
tips att vårda den utrustning du har. 
Här kommer en enkel guide till hur du 
håller dina vandringskängor i nyskick.

Kompakt fågelbok med inbyggd ljudspelare där du kan lyssna på alla bokens 

150 fåglar. Med sitt lilla format är den perfekt att ha med i båten, på resan eller i 

sommarstugan. Boken har också spridningskartor som visar fåglarnas häckning 

i Sverige och den ljudspelaren har kompletterats med ett uttag på sidan för 

hörlurar. Perfekt present eller sysselsättning för alla åldrar i sommar.

www.bokus.com  |  229 kr

Aclima Lightwool är en mjuk, lätt och bekväm t-shirt från gjord av 

100% merinoull. Lika bekväm till vardags, som till vandringen eller 

cykelturen. Ullen ger värme när det är kallt, torkar snabbt om du 

blir svettig och känns svalkande när det är varmt. Ett säkert kort i 

alla lägen. 

www.outnorth.se  |  495 kr

Skönsjungande bok

Tischa för alla väder

Norrländsk
sommar

Köp inte
nytt!
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ällö Skogs reportageteam har 
stämt träff med Jonas Engman på 
Vättaberget i Liden. Med den fantas-

tiska utsikten över Indalsälven och dalgången 
som fond överraskar han med att duka upp en 
liten men exklusiv måltid.

Mer om den senare. När Jonas Engman var 
tonåring stod hembygden Liden inte högt i kurs. 
Han ville bort från “livet på landet” så fort det 
bara gick och när han tidigt började jobba inom 
restaurangbranschen så var lyckan gjord på den 

fronten. Därefter har han arbetat som kock på 
olika platser och även drivit eget. Han har också 
varit säljare på ett företag i Norge.

Men nu är du tillbaka i Liden?

– Hembygden lockade mer och mer. Jag sökte en 
trygghet och den finns här där jag är uppvuxen. 
Skogen har alltid varit viktig för mig, och när 
jag bodde långt borta visste jag att den stod och 
väntade på mig.

Gällö Skogs nye virkesköpare har ett bultande hjärta för 
hembygden Liden, matlagning och för skogen.
– Får jag inte vara i skogen blir jag både psykiskt och fysiskt sjuk, 
säger Jonas Engman.

Text: Anders Lövgren  Foto: Katarina Lövgren

Kocken som blev 
virkesköpare

G
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Vad har du för relation till skogen?

– Jag har fina minnen av att vara i skogen med 
morfar som ägde en såg. I vuxen ålder mår jag 
både psykiskt och fysiskt dåligt om jag inte får 
vara i skogen. Jag jagar, fiskar, plockar bär och 
svamp eller bara vandrar.

Och nu blir du ny virkesköpare hos Gällö 

Skog?

– Ja, det känns väldigt spännande. I starten får jag 
utbildning i de teoretiska delarna på Gammel-
kroppa skogsskola (se reportage i Magasin Gällö 
Skog nummer 2 2016). Och tanken är förstås att 
jag är stationerad i Liden och främst jobbar i den 
här regionen.

Vad tror du själv är din styrka i det här 

jobbet?

– Vart jag än befunnit mig så har jag tyckt om att 
knyta kontakter. Här gäller det att skapa relatio-
ner med skogsägare och folk i branschen, så det 
tror jag kommer att passa mig bra. Jag har starka 
känslor för skog, skog är inte bara virkesvärde, 
och de känslorna finns också ofta hos säljare och 
köpare. Den insikten tror jag är bra.

Du verkar vara en driven och engagerad 

person, tror du markägarna kommer att 

märka det?

– Jo, det tror jag. Till exempel vill jag bidra till att 
en markägare resonerar sig fram till beslut som 

ibland sitter långt inne. Att inte göra någonting 
kan vara det sämsta man gör, och det gäller 
i största del när det kommer till skogen. Jag 
hoppas kunna få markägarna trygga i att kanske 
investera i åtgärder för att bedriva ett så gynn-
samt skogsbruk som möjligt.

Hur mår Liden?

– Det är Sveriges vackraste plats och vi har 
många fördelar jämfört med storstäder, ett 
exempel är en jättebra skola och ett litet skolkök 
som fått pris som bäst i Sverige. Det är roligt 
att det uppmärksammats av media, jag vet vilket 
jobb som ligger bakom. Som sagt vill jag få fler 
att flytta hit.

Vad gör du på fritiden?

– Jag är i skogen så mycket det går och mina tre 
hundar behöver min tid. Jag tränar också dotterns 
innebandylag och jag älskar att laga mat.

Slutligen, vad är det du bjuder på?

– Det är regnbåge som jag fångade häromkvällen. 
Jag skär den rå i tunna skivor och tillagar den 
genom att hälla på en dressing (se recept). Den 
blandningen kan man ha med sig i en flaska då 
man är ute i skogen. Lite salt till så lagar man sin 
måltid på några minuter. Det är syran i dres-
singen som gör att fisken blir tillagad.

Betyget?
Vi sätter maximala fem plus! 

Namn: Jonas Engman

Ålder: 35

Familj: Dottern Wilma, 15 år

Bor: Hus i Liden

Ser på tv: Mest sport och 

helst matcher med Arsenal

Favoriträtt: Franska långkok

Tunnskivad rå fisk som 

tillagas med hjälp av syran 

i dressingen som hälls över 

fisken.

Dressing:

1/2 dl olja.

1 tsk ingefära

1 tsk blandad chili efter smak

1/2 tsk vitlök

1 tsk hackad rödlök

1 msk hackad koriander

1 tsk hackad gul paprika

salt, peppar

1 ordentligt pressad lime

1 ordentligt pressad citron

FAKTA:

Jonas
Engman

RECEPT:

Vättaberget
ceviche
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ålådalen i västra Jämtland, en knapp 
timmes bilfärd söder om Åre, förknippas av 

många med vintersport. Och med all rätt. Den 
lilla fjällorten är en del av svensk idrottshistoria. I dag 
har många svenska elitskidåkare i Vålådalen som arena 
för uppladdning under vintrarna. 

Genom åren har många svenska idrottsprofiler tränat 
här. På myren nedanför fjällstationen slipade löparen 
Gunder Hägg på formen, därav dess namn ”Gunders 
mosse”. 

Orten har länge lockat såväl elitidrottare som motio-
närer. 

Men samtidigt finns här alla möjligheter även för den 
som söker fjällens lugn att få sitt lystmäte. 

Så även för den mer äventyrligt sinnade som är 
nyfiken på att ta sig ut och upptäcka natur och djur. I 
Vålådalen finns något för alla.

– Här är fantastiskt. Åker man bara hit är man i 
fjällen direkt. Man behöver inte ta sig ytterligare någon 
sträcka. Det är häftigt tycker jag, säger Elisabeth Hans-
son som är kommunikationsansvarig på Vålådalens 
fjällstation.

Fjällstationen är det första du möts av när du kom-
mer fram. Strax utanför knuten tar naturen vid och 
äventyret kan börja.

Sommartid är Vålådalen ett mecka för fjällvandring. 
Leder och turer finns i alla variationer, långa, korta, 
kuperade och lite plattare.

En klassisk tur är den till Blanktjärn med sitt sma-
ragdgröna vatten. 

– Det är en härlig vandring och det finns mycket att 
titta på längs vägen, säger Elisabeth Hansson. 

Leden går ner till Vålån först, med en häftig hängbro 
över vattnet. Väljer man att fortsätta rundan motsols 
kommer man sedan snart upp i fjällbjörkskogen. Leden 
ringlar sig fram över ängar, förbi bäckar.

– Sedan när du kommer upp på grusåsarna precis innan 
Blanktjärn finns oändligt med träd att klättra i! säger 
Elisabeth och skrattar. 

Rundan är runt 10-12 kilometer, det får man ha med 
i beräkningen och ta tid på sig. Men det finns massor av 
fina fikaställen längs vägen.

För den som vill ta sig en fjälltur med lite mer fart 
finns det flera olika turer att göra med cykel. Och 
varianter finns både för den rutinerade cyklisten och för 
den som kanske nyligen lärt sig bemästra en cykel och 
kan hantera den på en grusväg eller enklare stig.

– Man kan cykla till Blanktjärn också men det är 
ganska tekniskt. Men det finns lättare varianter, man 
kan cykla på skidspåren, på vägen till Nulltjärn, på 
vägen upp till Ottfjället. Vill man kan man även hyra en 
guide och plocka med sig en ciceron som visar vägen, 
både för att vandra och att cykla, berättar Elisabeth 
Hansson.

I sommar, mellan 15-30 juli, satsar Vålådalens fjäll-
station och Naturum speciellt på familjer och anordnar 
två familjeveckor. Då fylls schemat med aktiviteter för 
barn, bland annat en tältnatt vid Nulltjärns sandstrand, 
besök på en hundspannskennel, yoga för hela familjen, 
myrfotboll, prova på kajakpaddling och lägereld på 
kvällarna med grillning av pinnbröd och marshmallows.

– Äventyret finns verkligen rätt utanför dörren här, 
summerar Elisabeth Hansson.

Vädret då, om det ser trist ut ska man åka ändå?
– Ja absolut. Fjällen är fjällen och vädret kan växla 

fort. Men när man väl gett sig ut, även om det är med 
regnkläder och stövlar, blir det oftast trevligt. Man ska 
inte låta vädret avskräcka för mycket, det är härligt att 
komma ut ändå. För att inte tala om hur härligt det är 
att komma in och äta våfflor sedan! 

TEXT: SARA RÖNNBERG  FOTO: JOAKIM LINDE

I decennier har Vålådalen fascinerat och lockat besökare – såväl vinter 
som sommar – med sin vilda skönhet mitt i fjällvärlden. Är det lugnet 

eller äventyret du söker? Oavsett vilket befinner du dig mitt i dem när du 
kommer vill Vålådalen. Ta med dig familjen och upptäck en av Sveriges 

friluftsmetropoler i sommar!

Variationsrika
Vålådalen

V
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I Vålådalens Naturum finns 

inspiration och kunskap 

att få. Naturum är ett 

informationscentrum, 

och själva kallar de sig en 

port till naturen. Här finns 

utställningar om fjällen 

och naturen och djuren i 

dem. Personalen på plats 

hjälper dig gärna att svara 

på alla frågor du kan ha 

om fjällen och Vålådalen, 

sådant du kan ha nytta av 

oavsett om du ska göra 

kortare dagsturer eller långa 

flerdagarsturer. Du kan även 

ta med dig en naturguide 

från dem ut på vandringen.

Läs mer på 

naturumvaladalen.se

FAKTA:

Naturum
Vålådalen
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Gällöprofilen

– När jag såg att de sökte 
personligheten och inte
 studiemeriterna eller 
akademikern såg jag min 
möjlighet.

Linn Lund, nyanställd

virkesköpare
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 april klev Linn Lund in genom dörrarna 
på Gällö skog för första gången. Hon gjorde 
det som en av fyra nya rekryter som togs in 

i företaget samtidigt – i en satsning på att locka 
virkesköpare med lite annan bakgrund än vanligt. 

– När jag såg att de sökte personligheten och 
inte studiemeriterna eller akademikern såg jag 
min möjlighet. Det är en otroligt svår bransch, 
kunskapsnivån är extremt hög och det är så mycket 
man ska kunna, både om djur och växter – det 
lockade mig, säger hon.

Linn Lund har sina yrkesrötter i turist- och 
servicebranschen. Hon är utbildad tågmästare 
och jobbade under fem år på Inlandsbanan som 
konduktör och guide – ett socialt jobb med många 
människomöten, något som hon sätter stort värde 
vid.

– Att man får komma i kontakt med människor 
var det som fick mig att söka jobbet på Gällö 
skog. Man gör faktiskt något bra. Man söker upp 
människor och kan erbjuda dem hjälp med skogen 
och får även göra professionella affärer, säger Linn. 

Hon är dock inte helt grön vad gäller skog och 
trä utan kommer senast från ett jobb inom träindu-
strin. Hon började som sågverksarbetare och gick 
senare över till försäljning av så kallade vidareför-
ädlade trävaror, till exempel trall, ytterpanel och 
reglar.

– Jag kände att det vore häftigt att få med det 
som händer innan träindustrin. Jag sålde vidare-

förädlade trävaror men hade ingen aning om själva 
skogen de kom ifrån, säger hon och fortsätter:

– Nu känns det häftigt att få chansen att bli 
utbildad till virkesköpare. Det är ju inte bara att 
komma och kapa ner en skog och den ekonomiska 
biten, det är så många andra aspekter, man måste 
ha i åtanke också.

Vad tror du att du kan bidra med hos 

Gällö Skog?

– Eftersom jag egentligen är mest intresserad 
av människomöten så tror jag att jag kan bidra 
med att skapa väldigt goda kundrelationer. Det är 
kunden jag tycker är intressant och vad den vill 
med skogen. Sedan kanske jag har lite andra idéer 
för att jag är ung. Saker jag tycker är självklara 
kanske inte är det för andra som är äldre än jag.

Linn Lund är första kvinna att jobba som 
virkesköpare för Gällö skog – och hon är över 
huvud taget en av få kvinnor i branschen. På frågan 
om hur hon tänker kring det svarar hon:

– Jaha, det har jag inte ens tänkt på!
Hon berättar att hon är van att vara enda tjej på 

jobbet, så var det även på sågverket, där hon också 
var yngst bland kollegorna. 

– Jag tror inte det är varken en fördel eller en 
nackdel att vara tjej i yrket. Är du bara rätt person 
spelar det ingen roll om du är man eller kvinna. 
Det viktiga är personen. Och nu är det väl upp till 
bevis för mig, haha! 

Linn skapar nya 
spår i skogen
Hon är tågmästaren som brinner för att träffa människor och göra 
affärer. Möt en av Gällö skogs nyrekryteringar – och företagets första 
kvinnliga virkesköpare.

Text: Sara Rönnberg  Foto: Natalie Salomons Frick

Ålder: 27 år

Bor: Hammarnäs, Arvesund.

Familj: Singel. Bor tillsam-

mans med ”sängvärmar-

hunden” Boss.

Fritidsintressen: 

– Att resa är det absolut bästa 

jag vet. Om det är för sol och 

bad eller rena äventyrsresor, 

till öknen, bergen eller playan 

spelar ingen roll, jag tar 

bara ryggsäcken och åker. 

Gillar även fågelskådning, 

fågelboken är alltid med i 

handväskan. Och plockar gär-

na bär och svamp, inte för att 

jag gillar att stå i köket utan 

för att jag gillar att vara ute.

Det visste du inte om mig: 

– Jag har en skosamling 

med mer än 300 par. Det 

är alla möjliga olika sorter, 

från mockasiner i älgskinn 

till flipflops, men de allra 

flesta är klackskor. Kilklackar, 

stilettklackar, höga stövlar, 

alla varianter. Jag ser skor 

som konst, jag skulle kunna 

sätta upp dem på hyllor på 

väggen!

Just nu: Skaffar sig skogliga 

grundkunskaper på 

Gammelkroppa skogsskola.

FAKTA:

Linn
LundI
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Olika former av korsord var det många av er 
som efterlyste i vår läsarundersökning. Därför 
är sommarens tävling just ett korsord. Lös det i 
hängmattan för avkopplings skull eller tillsam-
mans med någon i sommarvärmen. 
Vi lottar ut fina priser bland alla inskickade 

svar med rätt (gulmarkerade) ordflätor. Skicka 
med post till Öhn 160, 840 50 Gällö eller mail 
till tavling@galloskog.se senast den 31 augusti. 
Vinnare och lösning presenteras på vår  
Facebooksida under vecka 36.

Lycka till!
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Kontakta din specialist!
Med flera kontor i södra Norrland finns våra virkesköpare där du har din skog. 
Vi kan på så sätt ge dig snabba och kvalitativa råd. Rätt riktade skogsåtgärder 
ger dig ett mervärde för framtiden. Våra skogsspecialister har den kunskap och 
det engagemang som krävs för att göra rätt val.

Välkommen till Gällö Skog!

18. Bernt Lindström
HAMMARSTRAND
0693-180 23
bernt.lindstrom@galloskog.se

1. Magnus Eriksson
STORSJÖBYGDEN
0693-180 30
magnus.eriksson@galloskog.se

3. Hans Lantz
ÖSTERSUND
0693-180 15
hans.lantz@galloskog.se

17. Bengt-Arne Bergvall
STUGUN SYD
0693-180 24
bengt-arne.bergvall@galloskog.se

16. Joakim Thor
STUGUN NORD
0693-180 28
joakim.thor@galloskog.se

19. Pär Jonsson
KYRKÅS - LIT
0693-180 17
par.jonsson@galloskog.se

10. Lars-Olof Sahlin
MATFORS - N.HÄLSINGLAND
0693-180 11
lars-olof.sahlin@galloskog.se

9. Erik Lundgren
MATFORS - HÄRNÖSAND
0693-180 05
erik.lundgren@galloskog.se

8. Lennart Magnusson
ÅNGE - YTTEHOGDAL
0693-180 08
lennart.magnusson@galloskog.se

7. Jonas Engman
LIDEN
0693-180 19
jonas.engman@galloskog.se

15. Mikael Frick
KROKOM
0693-180 29
mikael.frick@galloskog.se

2. Mikael Oscarsson
ÖSTERSUND - SVENSTAVIK
0693-180 26
mikael.oscarsson@galloskog.se

4. Linus Hougland
STORSJÖBYGDEN
0693-180 31
linus.hougland@galloskog.se

5. Erik Söderholm
GÄLLÖ - BRÄCKE
0693-180 21
erik.soderholm@galloskog.se

12. Mats Kullström
HAMMERDAL
0693-180 04
mats.kullstrom@galloskog.se

13. Linn Lund
VÄSTRA JÄMTLAND
0693-180 35
linn.lund@galloskog.se

14. Karl-Johan Hansson
OFFERDAL
0693-180 36
karl-johan.hansson@galloskog.se

6. Crister Lindh
HÄRJEDALEN & BERGS KOMMUN
0693-180 33
crister.lindh@galloskog.se

11. Alexander Edholm
STRÖMSUND
0693-180 16
alexander.edholm@galloskog.se

STORSJÖBYGDEN VÄSTERNORRLAND

STUGUN/HAMMARSTRANDNORRA JÄMTLAND
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Returpost: Gällö Skog, Öhn 160, 840 50 GällöKänner du någon som också bör få Magasin Gällö Skog? Skicka namn och adress till info@galloskog.se

Allt för ett smidigt bilägande
Bilbolaget Östersund, Fagerbacken 53, 063-14 94 00.

MADE BY SWEDEN

NYA VOLVO XC60
PRIS FRÅN 444 500:-

Bränsleförbrukning blandad körning (preliminära siffror): 2,1–7,7 l/100 km. Koldioxidutsläpp CO2: 49–176 gram/km (T8 Twin Engine–T6 AWD automat).
Miljöklass Euro 6b. Bilen på bilden är extrautrustad. Läs mer på volvocars.se

THE FUTURE OF SAFETY
Nya Volvo XC60 är skapad för människor som bryr sig om andra människor. Det avancerade
säkerhetssystemet kan upptäcka och undvika kollisioner med fotgängare, cyklister, andra bilar
och stora djur. Och på den stora touchskärmen sköter du enkelt bilens olika funktioner. En unik 
kombination av skandinavisk design, användarvänlig teknik och framtidens säkerhet.


