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Krocken mellan artskyddsförordningen och skogs-
vårdslagen har skapat ett onödigt osäkert läge för oss 
skogsägare. Debatten rasar i frågan och alla skogens 
företrädare, med representanter från såväl privatskogs-
bruket som de större skogsbolagen, står enade. Man 
vill ha en större frihet att lösa naturvården på frivillig 
basis. Det som bör skyddas ska skyddas och för det bör 
markägaren i så fall få rimlig ersättning.

I andra ringhörnan står myndigheterna med våra 
beslutsfattare vid rodret. Nu återstår att se hur våra 
politiska partier tacklar frågan i höstens val. Som 
skogsägare och företrädare för Gällö Skog är jag be-
redd att rösta för skogen i september. På det parti som 
ställer sig på markägarens sida och går i spetsen för en 
klar och tydlig lagstiftning. 

Gällö Skog följer debatten och utvecklingen. Vi står 
på skogsägarens och skogens sida.

I Jämtland älskar vi vintern, en 
blandning av medfödd iskall kärlek 
och en slags självbevarelsedrift gissar 
jag. Och som vi fått älska denna 
vinter, överösta, inbäddade och så 
småningom begravda i sockervita 
kristaller som vi skidat, skottat, slad-
dat, hoppat och drivit oss genom. 

Snön är vi ju van vid i skogsbru-
ket häruppe. Med det sagt så ställer 
150 centimeter snö, på vissa ställen 
i vår region ett par decimeter till, 
utmaningar i skogen. Liknelsen med 
att ”köra i socker” som Magnus på 
Orangutang använder (sidan 6) är 
talande. 

Den vita utmaningen till trots 
hoppas jag att ni skogsägare känt att 
vi gjort allt för att leverera enligt plan 
i vinter. För det vill jag också rikta 
en stor eloge både till Magnus och 
alla våra andra duktiga entreprenörer 
och till våra egna medarbetare som 
gör det tuffa jobbet därute. Ni är 
fantastiska allihop. Snart sitter vi där 
i kortbyxor med solkyssta kinder och 
längtar efter vinter och skoteråkning 
igen!

För den som drabbas av abstinens 
under sommarhalvåret rekommen-
derar jag ett besök i skidtunneln här 
i Gällö. Här finns utmärkta skid-
spår hela sommaren. Ett fantastiskt 

initiativ som Gällö varit med och 
finansierat. Jag har fortsatt stark tro 
på projektet även om det inlednings-
vis varit ekonomiskt tufft som alltid 
i satsningar av den här storleken. Läs 
mer om skidtunneln och den spän-
nande historien bakom på sidan 16. 

Det känns bra att kunna presentera 
nästa steg i vår digitala satsning på att 
göra skogsägandet enklare. Kundpor-
talen är i dagsläget ingen revolution 
i branschen, men den tar skogen till 
skogsägaren. Elsa berättar mer (sidan 
22) om vad kundportalen innehåller.

Jag passar också på att puffa lite för 
”nya” galloskog.se som vi lanserade 
i slutet av 2017. Den bygger helt på 
hur ni använt vår tidigare webb och 
vad ni berättat för oss i kundunder-
sökningar och annan feedback. Vi 
lyssnade på er och byggde en webb-
plats som utgår från ert perspektiv 
och era frågor. 

En välbesökt sida är den som 
handlar om generationsskifte. En 
svårtacklad fråga på flera sätt. Vår 
erfarenhet är att många går miste om 
den nyttiga kunskap som ett mentor-
skap innebär. Vi samarbetar mycket 
med PS63 som är experter på skoglig 
ekonomi. Stefan ger sina bästa råd 
inför generationsskiften på sidan 15.

SNART SITTER 
VI I KORTBYXOR 
OCH LÄNGTAR 
EFTER VINTERN
Här kommer ännu ett välmatat nummer av Magasin 
Gällö Skog. Vi fortsätter belysa skogscertifiering 
som är och kommer vara högaktuellt i branschen 
framöver. Och så var det det här med snön...

Beredd att rösta för 
skogen i höstens val

2 SKOGSSNACKISARLEDARE

Mellannorrland, 
certifiera er!
En fråga som är ganska närbesläktad med ovanstående 
debatt är skogscertifiering. Som certifierad skogs-
ägare kan du vara trygg i att du bedriver ett hållbart 
skogsbruk med hänsyn till miljömässiga, sociala och 
ekonomiska värden.

Men det främsta skälet till att certifiera skogen i 
mellannorrland är att bibehålla och öka konkurrens-
kraften, för din egen skog och för skogsbruket i hela 
vår region. 

Vi ser en ökad efterfrågan från våra svenska kon-
sumenter på certifierad träråvara i produkterna ute i 
handeln. Efterfrågan ökar även på exportmarknaden 
och skulle den som Jonathan kostaterar (sidan 34) ta 
ordentlig fart i exempelvis Asien så kan det faktiskt 
bli brist på råvara. Helt säkert är att absolut ingenting 
tyder på att efterfrågan kommer gå ner. Så hör mitt 
rop mellannorrland, certifiera er!

Önskar er en grön och fin 
sommar. Tveka inte att 
inboxa mig om ni har 
skogliga frågor eller 
funderingar.

Urban Wiklund

Vd, Gällö Skog



3

32

Ansvarig utgivare:
Hans Lantz

hans.lantz@galloskog.se

Redaktör:
Mikael Frick

mikael.frick@galloskog.se

Art Director:
Andreas Ohlsjö

andreas.ohlsjo@cybercom.com

Tryck:
Åtta45

Produktion:
Cybercom Sweden

Redaktion:

Hans Lantz

Mikael Frick

Elsa Järvholm

Andreas Ohlsjö

Lars Oscarson

Mi Edvinsson

Natalie Salomons Frick

Johannes Poignant

Produktion

Gällö Skog

Skogscertifiering

Värdet på din skog

Snökaos

Korsord!

De utvecklar framtidens  
tunga fordon.   
SIDA 26-29

Vi ger tipsen som
gör dig till utekock.  
SIDA 20-21

Banbrytande bilarLaga mat ute! +

M A G A S I N

Tunnel-
seende
Vi åker skidor i Vikbergets tidigare topphemliga 
tunnlar med Gunnar Hammarberg.
SIDA 16-19

S O M M A R  O C H  H Ö S T  2 0 1 8   | | |   W W W . G A L L O S K O G . S E

Innehåll

Dessutom:

#1 2018

 8 Allt du undrat kring certifiering

 16 Skidtunnlar med spännande historik

 20 Laga mat i det fria

 24 En vinter som slog alla rekord

 26 Vad driver nästa generations timmerbil?

 30 Guide: Svårtillgängliga sommarcaféer

 32 Elaine lagar prisbelönt mat i Glen

 36 Gällöprofilen: Jannie Söderberg

4 Skogliga notiser

12 Planera generationsskiftet

22 Tillgång till din skog var som helst

34 Grönt timmer på frammarch

35 Värdet på din skog

38 Korsord! Vinn fina priser i Gällö-krysset!

16

2430

36

26

Fo
to

: N
at

al
ie

 S
al

o
m

o
ns

 F
ric

k

Upplaga: 
8 000

20

8



4

Skiddag med Gällö
– en riktig höjdare!

Många ville veta värdet på sin skog

Gällö Skog bestämde sig för att följa 
upp det väldigt populära evenemanget i 
Mickelbacken förra året. Förutom reprisen 
i Gällö ordnades det i år även familjedag 
i Almåsabacken utanför Krokom. Gällö 
Skog bjöd alla på gratis liftkort, Ponsse 
visade skogsmaskiner, Bertilssons bensin 
visade upp de senaste skotrarna och 
Jämtlandsflyg fanns på plats och erbjöd 
rundflygning till specialpris. 

– Det blev succé, jag hörde någon säga 
att det inte varit så mycket folk i Almåsa-
backen på 20 år, det är ju ett jättefint betyg. 
Jag träffade folk i alla åldrar och köerna 
både till liften och helikopterturen var 
välfyllda hela dagen, säger Linn Lund från 
Gällö Skog.

Nu lider även denna rekordvinter mot 
sitt slut och vi tar sikte på somrigare evene-
mang. Hoppas vi ses!   TEXT: Andreas Ohlsjö

Även Gällökvällarna i Östersund 
och Hammarstrand blev uppskattade 
tillställningar där vi träffade många både 
nya och bekanta skogsägare. Temat var 
Värdet på din skog och vi själva förklarade 
värdet av att certifiera sin skog. Naturfo-
tografen Leif Milling berättade om sin 

relation till skogen och vad den betyder 
för honom. Med oss hade vi också LRF 
konsult (bilden) som berättade om 
läget på skogsfastighetsmarknaden. I 
Östersund fanns även Bilbolaget med 
och förklarade de nya skattereglerna 
kring fordon.   TEXT: Andreas Ohlsjö
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Skogsägaren i centrum 
på nya galloskog.se

Fortsatt fokus på 
god värdegrund 
efter #slutavverkat

Tack Krokom!

I slutet av förra året lanserades Gällö 
Skogs helt nya webbplats. Nu är det 
lättare för dig som skogsägare att hitta 
den information just du söker. Det har 
också blivit enklare att komma i kontakt 
med din närmaste virkesköpare.

– Vi har lyssnat på våra kunder och 
tittat noga på hur besökarna använde 
den tidigare webbplatsen. Resultatet 
blev en webbplats med smarta funktio-
ner som helt utgår från skogsägarens 
perspektiv istället för vår organisation. 

Vi har fått mycket positiv feedback, 
säger Hans Lantz, marknadschef 
på Gällö Skog.

 Nu fortsätter arbetet 
med att förbättra 
och utveckla 
Gällös digitala 
service mot 
kunderna, det 
senaste är lanseringen 
av kundportalen som du kan 
läsa mer om på sidan 22-23. 

Hashtaggen #MeToo skapades av 
den amerikanska skådespelerskan 
Alyssa Milano som ett upprop till 
kvinnor att dela sina erfarenheter av 
sexuella trakasserier och ofredanden. 
Detta efter att Hollywoodprodu-
centen Harvey Weinstein anklagats 
för våldtäkt av flera kända skådespe-
lerskor.

#MeToo fick stort genomslag i 
USA och ganska snabbt även i Sve-
rige. Så småningom startades egna 
branschspecifika hashtaggar för att 
samla in berättelser. 

Skogsbranschens upprop #Slu-
tavverkat startades den 17 december 
2017. När uppropet summerades i 
mitten av februari hade 120 berät-
telser kommit in. Kvinnor vittnar 
om förminskande jargong, härs-
kartekniker, trakasserier och rena 
övergrepp inom skogsbranschen. 
Företrädare för 65 svenska #Me-
Too-upprop lämnade den 6 mars 
över en kravlista till jämställdhets-
minister Åsa Regnér. Här finns 

bland annat krav på bättre sex- och 
samlevnadsundervisning i skolorna, 
mer pengar till landets kvinnojourer 
och skärpta krav på aktiva åtgärder 
och rapportering i arbetslivet.

På Gällö Skog säger man att det 
här är strukturer och kulturer som 
inte hör hemma på företaget. 

– Berättelserna jag läst gör mig 
ledsen och besviken på min egen 
bransch, det här går tvärtemot vår 
värdegrund på Gällö Skog, säger 
vd Urban Wiklund. 

Gällö Skog är ett litet företag där 
alla känner alla och arbetsmiljöfrå-
gor är viktiga. Att locka fler kvinnor 
till företaget är prioriterat.

– Vi har inga kända incidenter på 
vårt företag men vi tar uppropet på 
stort allvar. Vi vill vara ett föredöme 
i branschen och ligga i framkant när 
det gäller kvinnlig representation, då 
är likabehandling och en sund före-
tagskultur en förutsättning, avslutar 
Urban Wiklund.    

TEXT: Andreas Ohlsjö

Nu är Gällö Skog installerade 
i Krokoms eget landmärke, 
vid rastplats Krokom. Vi firade 
tillsammans med skogsägare och 
entreprenörer med invigningskalas 
och smörgåstårta. På plats fanns 
även Änge Åkeri från Offerdal 
med en fullastad timmerbil som 
besökarna fick gissa det totala 
virkesvärdet på. De 5 000 kronorna 
i skogsvård vanns av Sigrid 
Grenholm från Trusta. Grattis!
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Gällö först med unik 
metod i Almåsa
För en handfull skogsägare i Almåsa blev en tänkt avverkning  
en trasslig och infekterad historia där man hamnade i kläm  
mellan artskyddsförordningen och skogsvårdslagen.

Den snörika vintern har varit tuff 
för viltet i våra skogar. Många rådjur 
har hittats ihjälsvultna, och även en 
del älgar. Huvudorsaken är att djuren 
har behövt använda så mycket energi 
för att komma åt mat och ta sig fram 
i den djupa snön. 

På vintern livnär sig rådjuren 
framför allt av lättsmält och energi-
rikt bärris men med vinterns extrema 
snödjup har de haft svårt att nå ända 
ner till marken. Istället har de tvingats 
äta av trädens grenar. Till skillnad 
från älgarna har rådjuren svårt att 
smälta så fiberrik kost. Följden blir 
att deras energireserver sinar och de 
slutligen dör av svält. 

Älgarna har näringsmässigt klarat 
sig något bättre men haft det kämpigt 
med att ta sig fram i terrängen. Forsk-
ning visar att älgar, så fort snödjupet 
närmar sig 80 centimeter, drar sig till 
platser med tunnare snötäcke om det 
är möjligt. I vinter har det inneburit 
att de i hög grad sökt sig till vägar 
och järnvägsspår. Särskilt när det 
kommer mycket snö på kort tid är 
det vanligt att grupper av älgar rör 
sig längs vägarna. Kopplingen mellan 
snömängd och viltolyckor är tydlig. 
Under februari månad skedde 121 
älgolyckor i Jämtlands län. Under 
samma period i fjol skedde endast  
21 olyckor.   TEXT: Mi Edvinsson

Det såg mörkt ut i Almåsa med låsta lägen 
mellan skogsägare och Länsstyrelsen. Konflikten 
fick dock ett lyckligt slut för den här gången. 
Länsstyrelsen backade från kravet på naturre-
servat. Skogsägarna Gerhard Nilsson och Marit 
Eriksson vände sig då till oss på Gällö Skog och 
ville göra en skonsam avverkning. Tillsammans 
med skogsägarna och vår partner Orangutang 
Skogsvård bestämde vi oss för att göra en bläd-
ning, en metod som tidigare bara provats i liten 
skala. Blädning innebär att man avverkar enstaka 

träd för att behålla en skog med naturlig ålders-
spridning och trädkontinuitet.

– När skogsägarna kom till oss och ville prova 
en skonsam metod tackade vi ja även om det är 
ett känsligt område att gå in i, med den konflikt 
som varit. På en liten ort där skogsbruket står för 
försörjningen riskerar ett naturreservat att lägga 
en död hand över bygden. På det här sättet visar 
vi att man kan värna om naturvärdena med ett 
bibehållet skogsbruk, säger Hans Lantz på Gällö 
Skog.   TEXT: Andreas Ohlsjö

Viltolyckorna
ökar med 
snödjupet
Den djupa snön gör att 
rådjuren svälter och 
älgarna drivs ut på vägar 
och järnvägar.

1. Swisha (minst) 100 kr till BRIS på 9015041 
(märk med ”Gällöbris”)

2. Maila ditt namn och adress till  
info@galloskog.se

Bär Gällökeps, 
för barnens skull
Vi har ett fåtal kvar av den 
populära ”BRIS-kepsen”

Fo
to

: i
S

to
ck

p
ho

to
.c

o
m

Fo
to

: J
o

ha
nn

e
s 

P
o

ig
na

nt
 /

 a
rk

iv
b

ild



7

Hur är det att köra 

i skogen i år?

Hemskt! Det är 120-130 cm 
snö som är som strösocker 
att köra i, det drar ingenting. 
Är det minsta lilla 
uppför så bara 
slirar det 
och glider. 
Och det är 
svårt med 
skördaren 
när aggregatet 
måste så djupt ner 
under snön.

Har du kunnat utföra  

alla planerade jobb?

De flesta, men det har tagit 
mycket längre tid än normalt 
och maskinerna har dragit 

mycket bränsle. Vi gick bet 
när vi skulle hugga fram 

en betesmark. Det 
var lite brant och vi 
fick inte lägga något 
ris att köra på. Vi 
kom en maskinlängd, 

sedan var det stopp.  
TEXT: Mi Edvinsson

Hur påverkas 
arbetet i skogen 
av all snö?
Avverka vintertid är ju traditionellt sett 
rutin, men den här vintern är ju som bekant 
allt annat än vanlig i större delen av vårt 
område. Vi ringde upp Magnus Olofsson på 
Orangutang Skogsvård för att lyssna vad 
han tycker om vintern.

LÄS MER OM 
EXTREMVINTERN 

PÅ s. 24-25
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galloskog.se/certifiering

CERTIFIERA
MED GRÖN
BONUS
Med en grön skogsbruksplan bidrar 
du till ett hållbart skogsbruk, det 
premierar vi med 10 kr/m³ FUB 
i grön bonus för certifierad skog, eller 
15 kr/m³ FUB om skogen är certifierad 
enligt både FSC och PEFC.

Kontakta din närmaste 
virkesköpare så 
berättar vi mer!

VI GER UPP TILL

 +15kr
/m³ FUB I GRÖN BONUS
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nut-Erik Eriksson traskar trots sina snart 88 år obehind-
rat fram bland kvist och snö längs den gropiga basvägen. 
Martin Stugholm, som sedan några år tillbaka också är 

delägare i den här skogsfastigheten i Boda, gör honom sällskap upp 
över hygget där avverkningen är i full gång. Skördaren borta i skogs-
kanten arbetar effektivt och lämnar små travar av stockar efter sig. 
Uppe i backen har maskinföraren sparat några höga kulturstubbar kring 
ett begränsat område, en signal till den som senare ska markbereda 
hygget att styra undan.

– Det finns fångstgropar där. Det är viktigt att ta hänsyn till sådant 
när man avverkar. Någon av groparna är väldigt välbevarad med rester 
kvar av en träbotten. troligtvis från 1700-talet, säger Knut-Erik. 

Kulturminnen är inte det enda som det ska tas hänsyn till. Gällö 
Skog, som ansvarar för denna avverkning, är ett certifierat företag. Det 

För skogsägarna är certifiering enkelt. 
De svåra bitarna tar andra hand om. 
Knut-Erik Eriksson och Martin Stugholm 
tycker att certifieringen hjälper dem att 
sköta sin skog på ett riktigt bra sätt. Att 
det sker med större hänsyn till djur och 
natur är extra bonus.

Text och foto: Mi Edvinsson

Bland torrträd, 
kulturstubbar
och vanligt folk

K
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innebär att all avverkning, oavsett om skogen är certifierad eller inte, 
sker enligt PEFC- standard med något större hänsyn än vad skogs-
vårdslagen kräver. 

Just den här skogen är dock certifierad. Norrskog hjälpte Knut-Erik 
med detta redan 2003.

– En grön skogsbruksplan hade jag ju redan, så i praktiken innebar 
det ingen förändring för mig. Jag har alltid tyckt att det är viktigt att 
man sköter skogen bra så att det hela tiden kommer ny skog, säger 
Knut-Erik. 

För skogsägaren är certifiering precis så enkelt som Knut-Erik 
säger. Om man inte redan har en skogsbruksplan, får man hjälp att 
upprätta en. Sedan är det bara att hålla sig till planen vad gäller skötsel-
åtgärder som markberedning, plantering, röjning och gallring. Forts.  arrow-right  

BESLUT. När du bestämt dig för att certifiera 
din skog kontaktar du din närmaste köpare 

på Gällö Skog. Du hittar oss alla på galloskog.se/
kontakta-oss

AVTAL. Om du inte redan bestämt dig för 
vilken typ av certifiering du vill göra, FSC 

eller PEFC, så guidar vi dig till vilket alternativ 
som passar dig bäst. De påminner naturligtvis i 
mångt och mycket om varandra, men det finns små 
skillnader. Därefter skriver vi ett avtal som knyter dig 
till vårt gruppcertifikat. 

SKOGSBRUKSPLAN. Om du inte redan har 
en uppdaterad skogsbruksplan så blir vårt 
nästa uppdrag att skapa eller uppdatera din 

skogsbruksplan. Om du har en skogsbruksplan som 
inte är certifierad så löser vi det i samband med att vi 
uppdaterar planen.

I en grön skogsbruksplan ingår exempelvis 
utmärkning av de områden som ska avsättas för na-
turvård. Skogsbruksplanen behöver hållas uppdaterad 
i takt med att åtgärder görs på din fastighet.

CERTIFIKAT. Som medlem i vårt gruppcertifi-
kat får du ett diplom med ditt certifikatsnum-
mer som bevis för att du uppfyller grundkra-

ven för certifieringen. Certifikatsnumret anger du när 
du säljer virke från din fastighet. 

UPPFÖLJNING. Varje år görs slumpmässiga 
stickprov på certifierade fastigheter i vårt 
gruppcertifikat. Då säkerställs att skötseln 

följer certifieringens krav, att naturvårdsområdena 
respekterats och att all dokumentation är uppdaterad 
och riktig. Gällö Skog kan hjälpa dig som skogsägare 
vid revision.

Så här går din 
certifiering till

1
2

3

4
5

9

VI GER UPP TILL

 +15kr
/m³ FUB I GRÖN BONUS
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Man behöver också ha hygglig ordning 
på sina papper och hålla skogsbruksplanen 
uppdaterad med information om vad som 
gjorts ute i skogen. Med digitala tjänster 
är detta inte längre någon konst. Viktigt är 
också att avverkningarna är utförda enligt 
den avverkningsplan som gjorts, ett ansvar 
som ofta hamnar på virkesköparen. Ibland 
görs enstaka stickprov för att kontrollera att 
allt är i sin ordning.

– De gjorde en revision hos mig 2013. De 

var hit och tittade i skogen och vi kikade på 
skogsbruksplanen. Det gick bra, det var inget 
märkvärdigt, säger Knut-Erik.

Ansvaret för naturhänsyn är den svåraste 
biten, men det vilar på virkesköpare och 
entreprenörer. I en grön skogsbruksplan 
delas skogen in i många små områden efter 
marktyp och växtlighet. För vart och ett finns 
miljömässiga mål. De drygt 300 hektaren i 
Bodaskogen omfattar lite mer än 100 sådana 
områden. För dem som utför det praktiska 

arbetet ute i skogen innebär det att ta olika 
sorters hänsyn på olika ställen. Det kan 
handla om att spara alar vid sjöar eller lämna 
död ved och torrträd för att gynna insekter 
och fåglar. Martin och Knut-Erik har till 
exempel en del grov asp som ska sparas.

Det är viktigt att all information, genom 
digitala kartor och tydliga snitslar, når ända 
ut till maskinförarna. Vid den här avverk-
ningen är det Gällö Skogs virkesköpare 

Stora gamla lövträd är exempel 

på sådant som sparas för den 

biologiska mångfaldens skull.

Knut-Erik Eriksson och 

kompanjonen Martin Stugholm.
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Lennart Magnusson som är länken mellan 
skogsägarna och entreprenörerna. Gällö 
Skog arbetar tillsammans med 10-15 olika 
certifierade entreprenörer som regelbundet 
får utbildning för att kunna utföra jobbet på 
rätt sätt. Skogsägaren som lejer bort röjning, 
gallring och avverkning kan med andra ord 
lugnt luta sig tillbaka.

– Jag tycker att det är jättebra med certifie-
ring. Överhuvud taget har man ju stor nytta av 
en skogsbruksplan, för man kan ju inte kom-

ma ihåg allt som har gjorts på varje enskild en-
het under åren. Följer man planen vet man att 
skogen sköts på rätt sätt. Dessutom är det en 
bekräftelse på att man är aktsam mot naturen 
och djuren som lever här. Det känns bra. En 
skog ”äger” man inte, den förvaltar man, säger 
Martin.

DE FÖRSTA FEM ÅREN

TILLVÄXTÅREN 6-20

OMVÅRDNADSÅREN 21-60

Ståndortsanpassa, efter klimat och 

markförhållanden, på den aktuella platsen. 

Markberedning får inte göras på fuktiga marker, 

marker med risk för erosion eller i kantzoner 

mot vatten. 

Endast mekaniska snytbaggeskydd får 

användas. 

Under denna period ansvarar skogsägaren för 

att röjning sker enligt plan och anpassas efter 

de förutsättningar som råder. 

Vid alla skogliga åtgärder gäller det att värna 

om naturvärdesområdena. Omkullblåsta eller 

av annan anledning fallna naturvärdesträd får 

inte tas tillvara utan ska lämnas liggande, de 

får bara flyttas om de fallit över viktiga vägar 

eller stigar. 

Dags att tänka på gallringen för att hålla 

uppe tillväxten i din skog. Gallra inte bort alla 

lövträden, sträva efter 5procent lövträd, och 

undvik gallring helt i lövdominerade bestånd 

under fågelhäckning. Lämna tre högstubbar 

per hektar i grövre gallringar.

Tänk på att endast certifierade entreprenörer får 

utföra åtgärder på en certifierad fastighet.

SLUTAVVERKNING
Dags för avverkning. Lämna småbiotoper 

med särskilda skyddsvärden, liksom 

kantskyddszoner mot dessa. I hänsynsytor och 

kantzoner får underröjning inte göras om det 

inte gynnar naturvärden.

Tänk på att göra avverkningen i samråd med 

rennäringen i renbetestrakter.

Lämna minst tre högstubbar per hektar, 

jämnt fördelade mellan trädslagen. Värna 

naturvärdesträd genom skogens hela 

omloppstid och lämna skydds-zon mot 

naturvärdesområden. 

Minst tio naturvärdesträd lämnas om det inte 

har lämnats framtidsträd. Framtidsträden ska 

vara stormfasta och ha goda förutsättningar att 

utvecklas till naturvärdesträd. Det får inte  

någonstans vara längre än 120 meter mellan 

beståndskanter, hänsynsytor eller trädgrupper.

– Jag tycker att det är 
jättebra med certifiering. 
Överhuvud taget har 
man ju stor nytta av en 
skogsbruksplan, för man kan 
ju inte komma ihåg allt som 
har gjorts på varje enskild 
enhet under åren. 

Martin Stugholm, skogsägare

Virkesköparen Lennart Magnusson  

(vänster) är länken mellan skogs-

ägarna och entreprenörerna.
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eif Andersson har nyss 
uppnått pensionsålder, och 
snart hans fru Annbritt 

också. Att gå i pension är en 
livsförändring som väcker tankar 
om både det ena och det andra – 
om livet, ekonomin och kanske 
också den egendom som barnen 
en gång kommer att ärva. Leif och 
Annbritt har varit gifta i snart 30 

år. De har inga gemensamma barn, 
men Leif har tre barn sedan ett 
tidigare äktenskap och Annbritt 
två. De fem barnen, i dag mellan 
30-45 år gamla, betraktar varandra 
som syskon och har goda relatio-
ner sinsemellan. Men vad händer 
den dag de har ett arv att dela på? 
Kommer de då att kunna komma 
överens om hur skogen, fritidshuset 

och övriga tillgångar ska fördelas?
– Man har ju läst och hört om 

bönder och skogsägare vars barn 
har blivit så osams kring arvet att 
de inte längre pratar med varandra. 
Kanske har de partners också, som 
har åsikter och gör saken ännu värre. 
Vi vill inte att något sådant ska 
hända våra barn, säger Leif. 
Forts.  arrow-right

För att värna de goda relationerna mellan barnen vill Leif och Annbritt redan 
nu bestämma hur skogen och det övriga arvet efter dem ska fördelas. Med en 
rådgivares hjälp vill de hitta en lösning som gagnar båda generationerna och 
som är så rättvis som möjligt.

Text och foto: Mi Edvinsson

Konsten att 
navigera ett 
generations-
skifte
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För att förekomma eventuella konflikter 
har Leif och Annbritt bestämt sig för att ta 
saken i egna händer och styra upp det hela i 
förväg. Hur egendomen ska fördelas mellan 
barnen vill de själva bestämma, och när 
planen är klar ska de berätta för barnen och 
förklara hur de tänkt. 

– Blir de missnöjda så får de bli arga på 
oss, och inte på varandra, säger Leif.

Rent juridiskt är all egendom Leifs och 
Annbritts gemensamma, men själva tycker 
de inte att det känns riktigt så. Leif tycker att 
fritidshuset är Annbritts eftersom det härrör 
från hennes släkt, och Annbritt tycker att 
skogen är Leifs, eftersom den funnits i hans 
familj och betyder så mycket för honom. 

– Jo, det stämmer att jag alltid har varit in-
tresserad av skogen, och i början av 1990-ta-
let fick vi chans att köpa ut min pappa och 
hans bröder från ett skifte. Att ha tillgång till 
skog och jakt är väldigt viktigt för mig. Jag 
har alltid tyckt om att vara ute i skogen och 
titta på avverkningar och hur träden växer. 

Jag har lärt mig en del om skogsbruk av mina 
föräldrar, och även försökt att förkovra mig 
på egen hand, berättar Leif.

2002 köpte de loss ett skifte från Leifs 
föräldrar och utökade skogsarealen till drygt 
250 hektar. Leif hade tänkt att vara ganska 
aktiv i skogen, men det blev inte lika mycket 
utrymme för det som han trott. Heltidsjobb 
och hästar slukade all tid, och i vissa delar 
av skogen ligger han lite efter med röjning 
och gallring. En gammal och inaktuell 
skogsbruksplan gjorde inte saken bättre, men 
nu har han precis låtit upprätta en helt ny, 
något han känner sig väldigt nöjd med. När 
Annbritt kopplar av med en bok, läser Leif 
sin skogsbruksplan fram- och baklänges utan 
att ledsna. 

– Det är fascinerande läsning! Det här med 
skogsbruksplan skulle jag gjort direkt när vi 
köpte skogen, det förstår jag ju nu. Nu har 
jag ju koll på varenda del av skogen och vad 
som behöver göras, säger Leif. 

Både Leif och Annbritt vet att det bara är 

ett enda av de fem barnen som har ett lik-
nande intresse för skogen. Ytterligare någon 
har jaktintresse, och för de övriga har skogen 
ingen betydelse annat än som ekonomiskt 
värde. De känner sina barn och är säkra på 
sin sak, något som de måste ta hänsyn till 
när de nu ska bestämma hur egendomen ska 
fördelas. 

– Det är svårt. Vi vill ju att det ska bli så 
rättvist som möjligt, säger Leif.

– Det enklaste vore ju om vi sålde allting 
och barnen får dela lika på de pengar som 
finns kvar efter oss, men vi vill ju helst inte 
göra så, säger Annbritt.

– Nej, skogen måste vara kvar. Jag vill själv 

– Det enklaste vore ju om vi 
sålde allting och barnen får 
dela lika på de pengar som 
finns kvar efter oss, men vi vill 
ju helst inte göra så.

Annbritt Andersson

För Leif Andersson är det viktigt att ha 

tillgång till skog och jakt så länge han 

lever, något som han vet att några av 

barnen också kommer att vilja ha.
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• Tänk igenom och bestäm hur du vill att skogen ska 
förvaltas i framtiden. Ska den överlåtas som gåva eller 
köp? Till ett eller flera barn? Vill du att skogen ska 
vara giftorättsgods eller enskild egendom? Gå igenom 
ekonomin. Inför en gåva behöver du först täcka eventu-
ella underskott.

• Samla samtliga arvingar och berätta om dina avsikter. 
Informera om skiften, arealer och skogens beskaffen-
het. Förklara vad det innebär förvaltningsmässigt och 
ekonomiskt att äga skogen, vilka åtgärder som krävs och 
vad de kostar. 

• Låt alla arvingar uttrycka sin vilja och åsikt. Är alla 
intresserade av att bli skogsägare? Är det ens möjligt 
för alla att vara delaktiga i skogsförvaltningen utifrån 
livssituation och ekonomisk situation?

• Kom överens om formerna. Vem eller vilka ska ta över, 
på vilket sätt och hur ska de andra ska kompenseras? Om 
samägande blir aktuellt kan det vara klokt att i förväg 
upprätta ett skriftligt avtal för vilka regler som  ska gälla.  

• Gör en ekonomisk plan. Det är långt mellan slutavverk-
ningar och stora intäktstillfällena i skogen. Tätare är 
det mellan kostnaderna för markberedning, plantering, 
röjning och gallring. Gör en femårsplan som garanterar 
att det finns pengar till de närmaste skötselåtgärderna 
och att skattechock undviks.

• Genomför skiftet. Önska de nya ägarna lycka till och se 
till att finnas till hands som stöd.

ha tillgång till den så länge jag lever, och jag vet 
ju att några av barnen också kommer att vilja ha 
tillgång till skog och jakt i framtiden, säger Leif.

Leif och Annbritt har tänkt ut en ungefärlig 
plan, men har inte tillräckligt med kunskaper för 
att bedöma om den är bra eller dålig. Hur kan 
de trygga sin pension och samtidigt göra det bra 
för barnen? Ska den yngre generationen ta över 
skogen genom gåva eller köp? Ska något delas ut 
redan nu - vad är bäst?

– Det kan ju finnas fördelar med att involvera 
den som är intresserad av skogsbruket medan jag 
fortfarande kan förmedla de kunskaper jag har 
om skogsaffärer och annat, säger Leif.

För att bli klokare och få svar på sina frågor 
har Leif och Annbritt bokat tid hos Stefan 
Adolfsson på PS63.

– Vi behöver hjälp att resonera, titta på olika 
möjligheter och se så att det blir ekonomiskt bra 
för både barnen och oss. Vi hoppas på tips, råd 
och idéer för att det ska bli så bra som möjligt 
för alla, säger Annbritt. 

Ge arvingarna 
en chans
Generationsskifte på skogsfastigheter sker i de allra flesta 
fall oplanerat genom arv. För arvtagare som saknar kunskap 
om skogen, dess skötsel och ekonomi kan det bli tufft. Det 
är mycket som kan gå fel. 

– Generationsskifte på skogsfastigheter skulle till 99 
procent bli bättre om de var planerade i god tid, säger Stefan 
Adolfsson, konsult på ekonomirådgivningsföretaget PS63. 

Stefans råd 
för ett lyckat 
generations-
skifte:

Annbritt och Leif tar hjälp 

av PS63 för att komma fram 

till en lösning som är rättvis 

och bra för alla parter. 
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Det har varit full fart i tunnlarnas 

skidspår i vinter. Den gamla snön ska 

nu bytas ut mot ny konstsnö i större 

mängd. Foto Natalie Salomons Frick
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bergets tunnlar löper ett nypistat skidspår. Klassiskt eller skate, 
det är bara att välja. Konstsnön rasslar svagt när det bär iväg över 
den ännu lite mjuka ytan. Lampornas sken reflekteras i snön och 

de vitmålade bergväggarna. Det är ljust, luften är frisk och temperaturen 
behaglig. 

– Luftkvaliteten har visat sig vara en viktig faktor för hur en skid-
tunnel upplevs. Här avger berget naturlig fukt och gör luften mindre 
torr, säger Gunnar Hammarberg, platschef vid Midsweden 365, som 
skidtunnelbolaget heter. 

Den 640 meter långa slingan tar skidåkaren runt, runt, men det finns 
många fler tunnlar här inne.  I två av dem kommer det inom kort att 
finnas skjutbanor för skidskytte. Efter snöbytet, som måste göras en gång 
om året, kommer den längsta slingan att bli 1 450 meter. 

Om det inte varit för Vikberget och den svenska försvarsmaktens för-
arbete hade det förmodligen inte blivit någon skidtunnel här. Under be-
redskapstiden, 1942, förvandlade försvarsmakten berget till en topphem-
lig anläggning som inte stängdes för gott förrän långt in på 2000-talet. 

Hemligstämpeln kring den militära verksamheten släpptes 2012. 
Samma år tändes en djärv idé i Bräcke kommun. Skulle man kunna göra 
om bergrummen till en skidtunnel? Fem år senare, i september 2017, 
öppnades anläggningen för allmänheten. Trots en snörik vinter har det 
kommit fler besökare än väntat. Representanter för alla nordiska landslag 
och alla regionala klubbar har redan varit här, men mest är det motions-
åkare som kommer. 

– Så ser det ut i alla skidtunnlar i världen, men vi välkomnar alla. Det 
här ska vara en öppen och tillgänglig anläggning för allt från barnfamiljer 
till elit, säger Gunnar.  Forts.  arrow-right

Inte ens i Jämtland är god snötillgång en självklarhet. Varmare vintrar 
gör längdåkningssäsongen allt kortare, men i Viken utanför Gällö finns 

nu förstklassiga skidspår året om. Det är bergsäkert.

Text och foto: Mi Edvinsson

Ljust och
fräscht

I



18

Med en besöksmagnet som skidtunneln hoppas Bräcke 
kommun på positiva effekter för affärer och restauranger i Gällö 
med omnejd, något som kan hjälpa orten att bibehålla lokal 
service.  Med mycket folk i farten kan även andra företag få ett 
uppsving. En annan förhoppning är förstås sekundära arbets-
tillfällen. Redan har en helt ny butik etablerats vid infarten till 
skidanläggningen.

Bolaget Midsweden 365 har större ambitioner med sin verk-
samhet än att bara "spruta snö och ta betalt". Kringservice i form 
av café samt uthyrning av förstklassig skidutrustning finns redan, 
och utanför knuten står stugor med sammanlagt 25 bäddar färdi-
ga att placeras ut när det blir barmark.

– Tanken är att kunna erbjuda boende 
på plats med självhushållning i gemen-
samt servicehus, säger Gunnar. 

Besöksnäringen i Gällötrakten har 
sammanlagt 250 bäddar. Det är heller 
inte långt till Frösön och flygplatsen. 
Nu gäller det att knyta ihop alla trådar 
så att det leder till utveckling i området, vilket förutsätter att de 
lokala företagen samarbetar på ett organiserat sätt. Just nu pågår 
en förstudie om eventuellt destinationsbolag.

– Många samarbetar redan idag. Oavsett i vilken form det sker, 
är det viktigaste att alla drar åt samma håll, säger Gunnar.

På sikt kommer det att behöva finnas fler saker att göra i nära 
anslutning till skidtunneln. Mässor och evenemang är en möjlig 
nisch, konferenslokaler inne i berget är under planering. Berget 
har ju även en yttre sida som erbjuder många möjligheter. 

– Vi får känna oss för vilka behov som finns, men viktigast just 
nu är att sätta perfekt skidåkning, säger Gunnar Hammarberg.

Som elitåkare och tidigare tränare för juniorlandslaget i längd-
skidor vet han precis hur perfekt skidåkning ska  
kännas. 

– Tanken är att kunna 
erbjuda boende på plats 
med självhushållning i 
gemensamt servicehus.

Gunnar Hammarberg, Midsweden 365

Platschefen  

Gunnar 

Hammarberg vet 

det mesta om 

längdskidåkning. 

Foto: Mi Edvinsson
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var Försvarsmaktens Berg- 
anläggning i Viken klar att tas 

i bruk. Järnvägsspår för materialtransporter löpte 
in i bergets två spårtunnlar. För att försvåra för 
pansarvagnar att dundra in med full fart, gjordes 
tunnlarna kurviga. Starka järnportar och grindar 
spärrade öppningarna och innanför fanns skyttevärn. 
Utanför patrullerade vakter med hundar om nätterna. 

För att släppas in på det inhägnade området utanför 
berget måste de anställda varje morgon legitimera sig i vaktkurens 
lucka. Samtliga hade tystnadsplikt och till familjen sa man att 
man ”arbetade i berget”. Om ens det. 

Hemligstämpeln hävdes 2012, och nu vet vi. Anläggningen 
bestod av en förrådsdel och en ammunitionsverkstadsdel med 
tillhörande maskinavdelning. Till verkstaden kom tomma hylsor 
från kanoner. De rengjordes, justerades och fylldes med nya 
laddningar. Här fanns också ett trotylkokeri. Färdig ammunition 
lagrades i förrådet eller skickades vidare. Som mest, 1944, jobbade 
här totalt 155 personer, men vissa perioder behövdes ännu fler.

- Min mor och många andra kvinnor satt hemma och sydde 
krutpåsar. Själv testade jag spänsten i handgranatsfjädrar med ett 

särskilt mätinstrument, berättar Gunnar Bengtsson från Gällö.
1960 började Gunnar jobba i berget, precis som sin far. Gunnar 

tillhörde maskinavdelningen som ansvarade bland annat för det 
elektriska. I maskinrummet fanns ett reservkraftverk att koppla in 
i händelse av strömavbrott eller åska. 

– Vid åska bröt de den inkommande elen. Om det blev gnistor 
i någon ledning skulle det kunnat bli en fruktansvärd smäll här 
inne bland all ammunition, säger Gunnar.

Här fanns också cisterner med dimsyra som vid behov kunde 
hölja hela berget i dimma och hindra sikten från fientliga spa-
ningsflyg. Det behövdes aldrig. Verkstaden stängdes 1998 och 
förråden användes ytterligare några år.  

Berget bär på 
topphemlig historia

– Vid åska bröt de den 
inkommande elen. Om det blev 
gnistor i någon ledning skulle det 
kunnat bli en fruktansvärd smäll 
här inne bland all ammunition.
Gunnar Bengtsson, anställd i anläggningen på 60-talet

1942

Närmast ingångarna gjordes 

tunnlarna krokiga för att försvåra för 

pansarvagnar att köra in med full fart. 

Foto: Gunnar Bengtsson
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Matlagning
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En jägarpanna med diameter på 21 cm för matlagning 

över öppen eld ute i naturen. Trähandtaget fälls 

enkelt ihop så att hela pannan får plats i packningen. 

Eftersom stekpannan är tillverkad i stålplåt så klarar 

den höga temperaturer och passar perfekt för 

matlagning över öppen eld.

www.itaboutdoor.se   

Pris 319 kr

Vill du ha sällskap med dig på utflykten bör 

du se till att alla får kafe utan att behöva koka 

flera gånger. Här har du en rejäl kaffepanna på 

3 liter i mycket hög kvalitet, fungerar förutom 

över elden även på induktionshäll. Format 

handtag, lätt att hänga över elden. Tillverkad i 

högklassigt rostfritt stål. 

www.muurikka.se  |  Pris ca 845 kr

Friskt vatten går ofta att hitta i våra fina fjällbäckar och sjöar, så 

skippa vattnet i packningen. MSR Dromedary Bag är en mycket 

tålig, helt komprimerbar vätskebehållare gjord i mycket hållbart 

1000D-material laminerat med BPA-fritt Polyuretan på insidan 

som inte avger några bismaker och tål att frysas eller kokas. Tar 

liten plats i packningen och kan enkelt hängas upp när den är 

fylld. Finns i storlekar från 2 - 10 liter.

www.msrgear.com  |  Pris från ca. 299 kr

Det här reningsfiltret får plats i din ficka och du kan enkelt 

dricka direkt från en vattenkälla längs med vägen. Det 

filtrerar 1 liter vatten under en minut. Du kan snabbt och 

enkelt fylla på din vätskeblåsa eller vattenflaska med rent 

vatten. Behöver filtret rengöras fyller du bara behållaren 

med lite vatten, skakar några gånger och det är klart!

www.msrgear.com  |  Pris ca. 645 kr

JägarpannaKaffe till alla!Vatten är tungt

Rena direkt
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Maten smakar ännu bättre utomhus. 
Vi har samlat ihop ett gäng prylar som 
gör det lättare att bjuda på mat och 
fika under bar himmel!

Uuni 3 är en kompakt ugn som är enkel att använda. Perfekt för pizza 

men också lysande för allt annat med korta tillagningstider. Det ultimata 

komplementet till trädgård eller utekök. Kommer upp i 500 och gräddar en 

pizza på 60-90 sekunder. Pro-modellen (bilden) kan drivas med trä, träkol eller 

pellets och har termometer i luckan. Gjord i borstat rostfritt stål

www.uuni.se  |  Pris ca. 3 295 kr (6 495 kr för Uuni Pro)

Utepizza

Matlagning

galloskog.se/certifiering

GRATIS!
SKOGS-
BRUKSPLAN
Skogsbruksplanen visar värdet på din 
skog och beskriver hur vi tillsammans 
ska sköta den för att få både skogen 
och värdet att växa optimalt. Gör en 
avverkning* så bjuder vi just nu på en 
skogsbruksplan, passa på!

Kontakta din närmaste 
virkesköpare så 
berättar vi mer!

Avverkningsvolym 
för fri skogsbruksplan:
20-60 ha: 500 m³ FUB, 
60-140 ha: 1000 m³ FUB, 
140-300 ha: 2000 m³ FUB 
300-450 ha: 3000 m³ FUB

SKOGSBRUKSPLAN

GRATIS
VID AVVERKNING

Onja är ett kompakt kök med två gasbrännare. Tack vare 

bärremmen är köket enkelt att bära med sig och fungerar precis 

lika bra på stadsutflykter som i skogen. När stommen är utfälld 

bli den en stabil matlagningsenhet som även skyddar brännarna 

från vinden. Ovansidan är täckt med ett eklock som även 

fungerar som skärbräda eller serveringsfat. 

www.primus.se  |  Pris ca. 1400 kr

Bärbart lyxkök

Perfekt 
för ute-
köket!
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ontraktet är skrivet. 
Föryngringsavverkning ska 
utföras. Men när kommer 

maskinerna egentligen? Hur ska 
basvägarna dras? Hur framskrider jobbet 
ute i skogen, och när kommer pengarna 
att betalas ut?  Som skogsägare kan du 
ha många olika frågor kring dina affärer 
med oss på Gällö skog. Från och med nu 
finns alla svar på leverantörswebben.

Här finns en översikt av dina kontrakt 
med datum, status och tillhörande trakt-
direktiv. De senare skiljer sig stort mot 
de gamla papperskartorna där endast 
avverkningsområdets yttergränser var in-
ritade. Nu kan du se ditt skogsskifte på 
en flygfotobild. Du kan se var basvägar 
ska dras, var trädgrupper ska sparas, var 
det finns myrholmar, bilvägar, avläggs-
platser och mycket mer.   

– Det är en stor fördel att kunna se 
traktdirektiven i detalj. Även om du inte 
bor på din fastighet och kan promenera 
ut och titta på snitslarna i träden, så kan 
du få en tydlig bild av hur det ser ut i 
verkligheten, säger Elsa Järvholm på 
Gällö Skog som varit med och sjösatt 
leverantörswebben.

Under fliken ”Operativ plan” kan du 
följa arbetet på dina olika kontrakt. Här 
står preliminärt startdatum för avverk-
ningen, om jobbet är pågående eller 

avslutat och hur mycket volym som har 
mätts in. Det här med preliminärdatum 
är en service som Elsa tror att kunderna 
kommer att uppskatta. 

– Kunder ringer ofta och 
frågar när vi ska sätta igång, 
men det är ju ofta väldigt 
svårt att svara på. Genom 
att logga in då och då kan 
man själv se hur det prelimi-
nära datumet ändras och blir allt 
säkrare ju närmare starten man kommer, 
säger Elsa.

Uppgifter om alla åtgärder som 
utförs i din skog kommer automatiskt 
att lagras på leverantörswebben. Om du 
behöver uppdatera din skogsbruksplan, 
eller om du är certifierad och behöver 
hålla extra ordning på dina papper, 
kommer detta att vara till stor hjälp. 
Det kommer också att bli enkelt att 
hålla koll på skogsekonomin. Alla 
handlingar som du får av Gällö Skog 

- kontrakt, utbetalningsplaner, likvider, 
fakturor och annat – kommer från och 
med nu att finnas samlade i digital form 

på leverantörswebben. 

Du kommer fortfarande 
att få dokumenten i 
pappersform, men oavsett 
hur duktig du är att hålla 

reda på dokument och 
pärmar, kan du alltid snabbt 

hitta de uppgifter du behöver. Den där 
avverkningen för två år sedan, till exem-
pel – när skulle pengarna betalas ut? Det 
är svårt att minnas, men nödvändigt att 
ta reda på för att planera inköpet av den 
där traktorn. Och inför deklarationen 
kommer du att hitta alla nödvändiga 
uppgifter på ett och samma ställe. 

– Det här är en tjänst som ger våra 
kunder större möjlighet att vara delak-
tiga i vad som händer i deras skog, även 
om de inte fysiskt är på plats, säger Elsa 
Järvholm. 

Med skogen 
på fickan

Nu lanserar vi Gällö Skogs nya leverantörswebb. Här finns all information 
kring dina skogsaffärer samlade.  De detaljerade kartorna på skärmen ger dig 

lika mycket information som om du promenerat runt bland granarna.

Text: Mi Edvinsson

– Det här är en tjänst som ger våra 
kunder större möjlighet att vara 
delaktiga i vad som händer i deras 
skog, även om de inte fysiskt är på 
plats.  Elsa Järvholm, Gällö Skog
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anuari slog många rekord 
vad gäller nederbörd i form 
av snö. Många orter i norra 

halvan av Sverige kunde häpet 
stoltsera med det största snödjupet 
på cirka 30 år. I Östersunds inner-
stad ryckte snöröjarna ut dubbelt så 
många gånger jämfört med vad de 
brukar så här års, och redan i slutet 
av månaden låg det runt 150 000 
kubikmeter snö på tippen.

– Jag har nog aldrig varit med 
om att det kommit sådana mängder 
så tidigt på vintern. Svårast är när 
det snöar flera dagar i sträck. Då 
behöver vi köra dygnet runt för att 
hinna med, men chaufförerna be-
höver ju sova lite också, säger Tore 
Åberg på gatukontoret Östersund.

Än värre blev det i Västernorr-
land i månadsskiftet januari-fe-
bruari då det på sina ställen kom 
en halv meter snö på 24 timmar 
enligt SMHI:s mätningar. Efter det 
makalösa snöfallet, då all trafik stod 
stilla, och skolor till elevers ohöljda 
glädje höll stängt, hade Gåltjärn 
utanför Härnösand plötsligt landets 
största snödjup på 175 centimeter. 
Snöovädret i Västernorrland fick 
stor uppmärksamhet i media, och 
det var kanske tur. Ett äldre par 
i Timrå kunde inte ta sig ut ur 
sin bostad för att snö blockerade 
dörren, men SVT:s ovädersteam 
kom till undsättning och skottade 
fram dem med en skyffel.  

Nej, snö var ingen bristvara, men 
det var däremot redskapen för snö-
röjning. Desperata villaägare gick 
från butik till butik utan att hitta 

en enda snöskyffel eller snösläde. 
Att knipa den sista takskrapan på 
Jula smällde högre än att vinna på 
Lotto. Försäljarna var förstås glada 
över den ökade efterfrågan. Inte 
minst skoterförsäljarna i Östersund 
märkte stor skillnad jämfört med 
de senaste åren. 

– Skoteråkningen kring Storsjön 
dog för 3-4 år sedan, men nu tar 
folk tillbaka den! Det är familje-
åkarna som köper mest nu, säger 
Oskar Lindqvist på Motorhuset.

Östersunds hyllade fotbollslag 
fortsatte, trots kyla och snö, att 
imponera under förvintern. Även 
vaktmästarna på deras hemmaarena 
utförde ett imponerande arbete. 

– Det var en kamp att få arenan 
snöfri i tid inför sista gruppspels-
matchen i Europa League, mot det 
ukrainska laget. Tre man röjde hela 
natten, och tre nya löste av när det 
blev morgon. Tio extra personer 
med skyfflar kallades in för att få 
klart läktaren i tid. Jag har aldrig 
varit med om något liknande, säger 
vaktmästaren Ronny Karlsson. 

Inför mötet med Arsenal i 
februari var det dags igen. Kanske 
gjorde vaktmästarna jobbet allt för 
bra. Det engelska laget vann ju med 
3-0. 

Vi ställde 3 korta frågor 
till Pär Holmgren, 
naturskadespecialist 
på Länsförsäkringar:

Klimatexperterna lovar sämre 

vintrar. Hur kan då Jämtland 

och Västernorrland ha den 

snörikaste vintern på sex år? 

– Ett varmare klimat innebär mer 
nederbörd. Om det råkar vara 
minusgrader blir det snö. 

Frusna Niagarafall och -50 

grader i östra Kanada – vad då 

global uppvärmning?

– Över Arktis finns en viss mängd 
kall luft som drar ner över något 
område, men då är det istället milt 
på andra platser. I väster var det 
varmare än vanligt, så totalt sett var 
Nordamerikas januaritemperatur 
normal.

Hur blir vintrarna i här i södra 

Norrland framöver? 

– Det kommer att bli kortare och 
mer nyckfulla vintrar. Just Jämtland 
kan påverkas mycket av de milda 
Atlantvindarna. Längre norrut kan 
vi räkna med snörika vintrar ett bra 
tag till. 

Nya snörekord, trafikkaos och stängda skolor. 
Vilken vinter! Gladast var kanske butiksägarna 
som sålde slut på snöskyfflar och såg 
skoterförsäljningen skjuta i höjden. 

Text och foto: Mi Edvinsson

J Vaddå klimat-
förändring? 
Vi har ju värsta 
vintern!

Jämtland
Temperaturrekord: 

Värmerekordet för Jämtland 

är 34 grader. Det uppmättes 

i Bölestrand, nära gränsen 

till Medelpad, 30 juni 1947. 

Bölestrand innehar även 

köldrekordet på -45 grader 

som noterades 6 januari 1950.

Varmaste sommaren: 

Sommaren 2002 

var den varmaste i 

Jämtland sedan 1860. 

Dygnsmedeltemperaturen på 

Frösön under juni-augusti var 

15,9 grader. 

Mest nederbörd på en 

månad: I januari 1989 satte 

Jormlien Sverigerekord i 

största nederbördsmängd på 

en månad, 429 mm. Mer än 4 

meter snö alltså.

Största snödjupet: 

Leipikvattnet innehar rekordet 

på 278 cm. Det uppmättes 22 

februari 1989. 

Medelpad
Snödjup: Ulvsjön i Medelpad 

tangerade 2 februari 2018 sitt 

snödjupsrekord från 1988, 

hela 150 cm.

Temperaturrekord: Fränsta 

innehar både värme- och 

köldrekordet för Medelpad. 

Varmast var det 16 augusti 

1947 då en temperatur på 

34.6° uppmättes. 

1 januari 1979 noterades 

bottentemperaturen -42.0° 

Nederbördsrekord: 

Medelpads största 

dygnsnederbörd, 134 mm, 

föll i Sidsjö i augusti 2001. Vid 

samma plats och regnväder 

uppmättes också den största 

mängden på 24 timmar, 146 

mm. Regnet orsakade mycket 

skador på vägar och järnväg. 

FAKTA:

Lokala 
väderrekord
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Volvo fokuserar på miljövänliga drivmedel och 

energieffektivare transporter i utvecklingen av 

framtidens timmerbilar.

26
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limathotet, liksom ökade krav på produktions-
effektivitet och säkerhet för människor, påverkar 
utvecklingen i lastbilsbranschen. Eldrivet. Förarlöst. 

Det experimenteras med ny teknik och alternativa drivmedel. 
En ny lastbil är ingen slit- och slängvara. Den som investerar 
i ett nytt fordon om några år måste kunna lita på att den kan 
fortsätta rulla även efter 2030 då vi enligt de svenska miljömå-
len ska ha en helt fossilfri fordonsflotta. Vi riktar kikaren mot 
Göteborg och Volvo Lastvagnar för en framtidsspaning på 
lastbilsfronten och kan konstatera att utvecklingen av Volvos 
lastbilar kretsar kring tre olika områden: Automatisering, 
alternativa drivmedel och lägre energiförbrukning per ton last. 

Ytterligheten inom automatisering är förarlösa fordon. 
I en av Bolidens gruvor testas nu fyra förarlösa Volvolastbilar 
i det dagliga arbetet. En av fördelarna är att det genom exakt 
ruttplanering inte bildas köer vid lastning och lossning av 
malmen. Man slipper också driftsstoppen  som uppstår då 
chaufförerna måste vänta på att gruvgången ska vädras efter 
sprängning. 

På Volvo tänker man att förarlösa lastbilar ska användas i 
begränsade, inhägnade områden om det tillför något i form av 
säkerhet eller ökad produktion. Forts.  arrow-right

Ingen förarlös framtid
för timmertansporter

Är det elektrifierade, förarlösa timmerbilar 
som kommer att mata sågverket i 
Gällö i framtiden? Nej, troligtvis inte. 
Enligt Jan Strandhede på Volvo är det 
andra utvecklingstrender som gäller för 
skogsbranschens tunga fordon. 

Text: Mi Edvinsson  Foto: Volvo trucks

K
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Ingenting för timmerbilar alltså, men en viss 
grad av automatisering av är inte omöjlig i 
framtiden.

– Man kan tänka sig att chauffören 
kopplar över till automatisk körning längs 
vissa vägsträckor. Under tiden kan chauffören 
ägna sig åt andra arbetsuppgifter, säger Jan 
Strandhede, PR-ansvarig  på Volvo. 

Den största framtidsfrågan ur klimat-
synpunkt handlar tveklöst om drivmedel. 
Redan används helt fossilfritt HVO i en del 
av Volvos dieselmotorer. HVO har samma 
egenskaper som diesel men är gjort av fetter 
från till exempel slaktavfall. Tillgången på 
råvaran är dock begränsad och risken är att 
mängden ren HVO på marknaden sjunker 
nu när bränslebolagen, enligt en ny svensk 

lag från 1 juli i år, måste blanda in minst 
19 procent fossilfritt drivmedel i dieseln. 
Tallolja,  som tillverkas av resterprodukter 
från skogsindustrin, används också för detta 
ändamål. 

På Volvo menar man att svaret på en fos-
silfri lastbilsflotta är flera parallella alternativ. 
Från och med denna vår finns deras nya 
LNG-lastbilar för gasdrift till försäljning. 
LNG betyder Liquefied Natural Gas och 
är naturgas nerkyld till flytande form. Men 
naturgas är ju också fossilt? Varför satsa på 
naturgas när bilarna istället kan köras på bio-
gas med nollutsläpp? LNG-bilarna släpper 
visserligen ut 20 procent mindre koldioxid än 
en motsvarande dieselbil, men ändå?

– Vi behöver börja där för att få till en 
flotta av lastbilar som kan tankas med gas. 

Biogas finns ännu inte i tillräcklig mängd, 
men när det väl finns fordon med gasmotorer 
kan det stimulera produktionen. Man kan se-
dan öka inblandningen av biogas i naturgasen 
allt eftersom, säger Jan Strandhede.

År 2019 kommer vi även att få se en 
eldriven Volvolastbil som lämpar sig för 
stadsdistribution. 

Oavsett vilket drivmedel man kör på, är 
det förstås av vikt att köra så bränslesnålt som 
möjligt. Det handlar om effektiva motorer 
och körteknik, men även om lassets storlek. I 
försöket med den 30 meter långa ETT-bilen 
(En Trave Till) 2009-2014 visade Volvo att 
man kunde spara 25 procent diesel genom 
att transportera 66 istället för 42 ton virke i 
varje sväng. 

Modernare försök i samma anda är att låta 
flera lastbilar köra på rad mycket nära varan-
dra och därigenom minska luftmotståndet. 
Med hjälp av trådlös teknologi kan bilarna 
köra med bara någon sekunds mellanrum, 
i en så kallad platoon. På grund av olika 
länders skiftande lagar om avstånd mellan 
fordon på vägarna är det idag inte möjligt att 
praktisera på långkörningar genom Europa. 
Men kanske i framtiden. 

Drivmedel
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Effektiv körning

Volvos  
3 områden 

för framtida
utveckling

– Man kan tänka sig att 
chauffören kopplar över till 
automatisk körning längs 
vissa vägsträckor.

Jan Strandhede, Volvo

Försök med förarlösa bilar i Bolidens gruva. 

När lastbilarna kör i en platoon 

minskar luftmotståndet och 

bränsleförbrukningen. 

Den nya LNG-bilen. 
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1965 genomgick Volvo lastbilar något av en teknisk 
revolution. Detta var helt nödvändigt eftersom en stor 
del av tekniken var kvarlevor från 1930-talet. Den 
genomgripande förändringen kallades System 8. Drivli-
nor, ramar, bromsar, fjädring – allt utom utseendet blev 
nytt. Den nya modellen hette F88, var mycket stark och 
kunde till och med svänga runt gathörn!

1977 kom ytterligare en helt ny modell, F10/12, med 
säkerhetshytt och ökad komfort. Tio år senare gjorde 
Volvo F16 entré med en för den tiden mycket stark och 
effektiv motor.

Sedan början av 1970-talet har Volvos lastbilar mins-
kat utsläppen av luftföroreningar med över 90 procent 
och sänkt bränsleförbrukningen och miljöpåverkan med 
40 procent.

Ett steg i denna utveckling togs 2001 med I-Shift, 
den automatiska växellådan som ser till att motorn alltid 
ligger på optimalt varvtal och därmed sparar bränsle. 
I-Shift har uppgraderats i flera omgångar sedan dess. 

1. TESLA har presenterat en 

eldriven långtradare (Tesla 

Semi) med 80 mils räckvidd. 

Den ska kunna laddas på 30 

minuter med supereffektiva 

Megachargers.  

www.tesla.com

2. CUMMINS eldrivna lastbil 

Aeos har ett batteripack på 

140 kWh, räckvidd 16 mil och 

en lastkapacitet på 20 ton. 

Cummins plan är att leverera 

drivlinor och batteripack till 

andra tillverkare.  

www.cummins.com 

Nya utmanare: 
3. NIKOLA MOTORS utvecklar 

tillsammans med Bosch två 

tunga lastbilar som ska drivas 

av både el och bränsleceller. 

Bilarna ska tankas med 

vätgas som i sin tur matar 

en bränslecell som laddar 

batteripacket. Räckvidd upp 

till 193 mil..  

www.nikolamotor.com

4. THOR TRUCKS flaggar för 

demoexemplar av sin eldrivna 

lastbil ET-One  som ska ha en 

räckvidd på ca 48 mil vid 40 

tons last. Planerad säljstart är 

2019. www.thortrucks.com

Svenskt:
5. EINRIDE går steget 

längre med sin T-pod och 

siktar på att leverera en 

transportlösning snarare 

än ett fordon. T-pod är 

batteridriven och förarölös. 

www.einride.eu 

6. EDILOG utvecklar världens 

första elhybriddrivna vedtruck. 

Elforest Technologies har 

skapat drivsystemet.  

www.edilog.se

KOLL:

Andra
tillverkare

Den moderna lastbilen

1

2

4

5

6

3

Volvo F88

Volvo F16
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En levande fäbod, nära norska 
gränsen i Krokoms kommun, 
där fjällkorna betar fritt i skogen 
och där allting görs på gammalt 
vis. Grädden skiljs från mjölken 
med handvevad separator och 
kärnas till smör som ger smak 
åt caféets tunnbrödsstutar. 
Färsk grädde kan också njutas 
tillsammans med våfflor och 
milsvid fjällutsikt. 

INFO: myhrbodarna.se

I Löruddens hamn på Björkön, 
strax söder om Sundsvall, får 
du en färdigpackad ryggsäck 
med lunch och fika. Efter en 
kort båttur vandrar du 3 km på 
ön som varit fiskeläger sedan 
1600-talet. Matsäcken intas på 
klipporna där du också kan ta 
ett dopp i det blå, om det finns 
tid. Den guidade turen är en 
naturskön upplevelse! 

BOKA: lorudden.se/turen

Dra på kängorna, för gården där 
den första nybyggaren bosatte 
sig för 200 år sedan ligger en 
mil från närmsta bilväg! Leden 
startar i Lakavattnet, nära 
Laxsjö i Krokoms kommun, 
och går genom Hotagens 
naturreservat. Halvvägs öppnar 
sig dalgången och du kan husen 
ligga högt uppe på sluttningen. 
Om du förbokat, väntar hemla-
gad mat när du kommer fram.    

INFO: facebook.com/ 
AlmdalensFjallgardHotagen/

Här är sommarfiken 
som inte omedelbart 
låter sig hittas. Vi 
lovar att den extra lilla 
insatsen av planering, 
omväg eller fysisk 
ansträngning är 
mödan värd. 

Text: Mi Edvinsson

Myhrbodarna Bremön
Almdalens
Fjällgård (STF)

Utmanande fikapärlor
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Det är gammaldags hemkänsla i 
det grånade huset med pelargo-
nior i fönstren. Som att kliva in i 
köket hos någon från förr. Känn 
hur lugnet lägrar sig i kroppen 
och njut av hemgjorda bakelser, 
fluffiga laggstutar och den fria 
sikten från vägs ände. Inte en 
bilväg, inte ett hustak så långt 
ögat kan nå! Följ bara skyltarna 
från byn Valla nära Kaxås, 
Offerdal, så hittar du hit.

INFO: frufrokenkaramell.se

Den 7 km långa vandringsleden 
nära Gällö bjuder på storslagen 
natur! Här kan du fika precis var 
du vill bland tallar, hällmarker 
och vattenfall. Forsaån var 
populär redan på stenåldern, det 
visar fynden av hällmålningar 
och gamla boplatser. Om 
stenåldersmänniskorna gillade 
äventyrsbad vet vi inte, men 
för den som vågar har naturen 
format både bassänger och 
vattenrutschkanor.

INFO: bracke.se/besokare/
upplev/vandring/forsaleden

I det som en gång var Börtnans 
Konsumbutik driver Gunnel 
med döttrar nu sommarcafé. 
Den lilla byn, några mil väster 
om Åsarna vid Ljungans strand 
i Bergs kommun, är inget ställe 
du passerar av en slump, men 
det hembakade tunnbrödet och 
de frasiga gräddvåfflorna med 
hemkokt hjortronsylt är värda 
ett besök liksom storsäljaren 
”Börtnanstuten” med råvara från 
den lokala fiskodlingen.

INFO: Sök ”Emma Britas” på 
Facebook

Våfflor, 360 graders milsvid 
utsikt och den lokala ”national-
rätten” segkakesmörgås är något 
av det som serveras i rotundan 
på berget Flataklocken strax 
söder om Torpshammar och 
Munkbysjön i Ånge kommun. 
Den smala asfalterade vägen tar 
dig inte bara upp till ett trevligt 
café, utan också till Sveriges 
geografiska mittpunkt. Mer 
centralt kan det knappast bli. 

INFO: facebook.com/ 
flataklocken2016

Café Sve Forsaleden
Emma-Brita´s 
Café & Bröd Café Mittpunkten

Utmanande fikapärlor Fo
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Pannkakor:

3 gula lökar

3 dl blod

3 dl vatten eller buljong

5 dl vetemjöl

0,5 dl sirap

1,5 msk salt

1 msk malen kryddpeppar

Smör till stekning

Hacka löken till pannkakorna 

fint och smörfräs den. Vispa 

ihop övriga ingredienser till 

en slät smet. Rör ner löken 

i smeten och låt svälla 10 

min. (Gör såsen under tiden!) 

Grädda tunna pannkakor. 

Sås:

200 g lättrökt älg- eller renkött 

med fettkappa

1 dl messmör

1 dl grädde

Skär köttet/fettet i tunna flisor. 

Fräs det i smör och blanda i 

grädde och messmör. Sjud till 

en simmig sås.

Rårörda lingon:
8 dl färska lingon

4 dl socker

Rör sockret med de rensade 

och sköljda lingonen tills 

sockret löst sig.

RECEPT:

Blodpann-
kaka med 
messmörs-
sås, rårörda 
lingon och 
älgsouvas
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il efter mil löper vägen genom obebodd 
skog. Sista milen bär det uppför i branta 
knixar, och i gapet mellan granarna reser 

sig fjället Hundshögen. I samelägret Glen, vid vägs 
ände, ligger ganska otippat en exklusiv restaurang. I 
köket står Elaine Asp och skär tunna skivor av kokt 
älgmule som strax ska knaperstekas. 

– Man kan äta mer än filén på ett djur, och man kan 
tillaga allting så att det blir gott. Av respekt för djuret 
som fått sätta livet till, tycker jag att man ska ta vara på 
allt. Jag varierar menyn därefter, säger Elaine.

Elaine växte upp i en liten by i Jämtland och fostra-
des till en syn på mat som går ut på att man jagar, fiskar 
och äter det man har. Med mormor som inspirations-
källa bestämde hon sig tidigt för att bli kock, men inte 
på någon av sina anställningar fann hon någon som 
fullt ut förstod poängen med naturliga råvaror från 
närområdet.

När Elaine träffade den renskötande samen Thomas 
från Glen bestämde hon sig för att ta saken i egna hän-
der. Det är nu nio år sedan hon startade restaurangen 
Hävvi. På sydsamiska betyder det "självklart". 

Självklart för Elaine är att servera sina gäster äkta 
mat med kunskap och tanke bakom allt. Hon går längre 
än de flesta när det gäller att skaffa råvaror till sitt kök, 
och nu talar vi om kilometer. Älg, skogsfågel och ripa 
skjuter hon själv. Rödingen fiskar hon i friska fjällsjöar 

och renköttet kommer från de renar som Thomas 
slaktar om hösten. De saltar och röker köttet själva till 
ljuvlig souvas.

– Om du själv har jagat, slaktat och fiskat djuret, vet 
du om det är bra kvalitet. Ska man äta, så ska man äta 
bra, resonerar Elaine.

Bär, svamp och annat från växtriket är viktiga ingre-
dienser i maträtterna. Även detta plockar Elaine själv.  
För att hinna med allting har hon under maj-juni och 
september bara öppet för förbokade gäster. I oktober, 
när renarna slaktas,  är det helt stängt på Hävvi i Glen. 
På försommaren måste björksav, björkskott, fjällkvan-
ne och andra  och användbara örter hämtas hem. På 
sensommaren, när restaurangen fortfarande är öppen 
dagligen, är det dags för hjortron. Det blir sena kvällar 
för Elaine, men det går bra att plocka i pannlampans 
sken. I september, när älgjakten sätter igång,  plockar 
hon också de sista blåbären och lingonen. Hur orkar 
hon?

– Att jaga och plocka bär är arbete – visst - men för 
mig innebär det återhämtning.  Jag har provat att över-
låta det åt andra, men det funkar inte. Jag måste vara 
ute i naturen för att få ny energi, säger Elaine. 

I naturen föds ofta också idéerna till nya maträtter 
och menyer. Elaine beskriver det som en ständigt 
pågående process där hennes smakminne provar olika 
kombinationer i det undermedvetna. 

– Helt plötsligt – kanske mitt i ett ståndskall - så 
bara vet jag. När jag får vara ute i skog och mark, då 
kommer det av sig själv, säger Elaine. 

Äkta mat

HÄVVI I GLEN:

Trippel 
White 
Guide

För tredje året rad sorteras 

Hävvi i Glen in i kategorin 

”Mycket god klass” i White 

Guide, i år med följande 

kommentar:

”Energiska och egensinniga 

Elaine Asp bjuder på samiska 

smakupplevelser utan 

kompromisser. 

Traditionsenligt tar hon till 

vara på de allra finaste råvaror 

hon hittar på fjället.”

De som testat Elaines 

mat rekommenderar 

avsmakningsmenyn på 

9 rätter och berömmer 

den generösa à la 

carte-menyn. Även 

dryckesrekommendationerna  

beskrivs som ”egensinniga 

och valda med stor omsorg”.

Förrätter som lyfts fram är 

blodplättar av renblod och 

tartar på öring och röding 

med bakat märgben av ren. 

Därefter rekommenderas 

kåtarökt renhjärta ”som 

fullständigt smälter i munnen” 

alternativt ”utmärkt halstrad 

fjällfisk” på ljummen sallad 

av primörer, friterad kvanne 

och fjällsyra. Till dessert en 

”sagolik” brûlée med smak 

av enbär.

Souvas från egna renar, röding från närbelägna fjällsjöar, och 
älgkött, trumpetsvamp och blåbär från skogen. Vägen från 

naturen till bordet är kort på Elaines restaurang. 

Text och foto: Mi Edvinsson

M

– Av respekt för djuret som fått 
sätta livet till, tycker jag att man 
ska ta vara på allt. Jag varierar 
menyn därefter.
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onathan Mattsson, 29, är sedan 
årsskiftet Gällö Timbers nya affärschef. 
Sedan hösten 2016 har han skolats in av 

sin företrädare och är nu redo att axla hela 
ansvaret. 

Som utbildad inom skog och med erfa-
renhet av att driva egen skogsfirma, kunde 
Jonathan en hel del om skog. Om sågverk 
och trävarubranschen visste han mindre. 

– Industridelen av skogen var helt ny för 
mig, så det har jag fått lära mig. Eftersom jag 
ska jobba mot den internationella marknaden 

har jag också behövt lära mig om olika kul-
turer och olika sätt att göra affärer, berättar 
Jonathan. 

Som affärschef är Jonathan intäktsansva-
rig på Gällö Timber. Det betyder att han 
ansvarar för alla företagets affärer på de olika 
marknaderna. Med utfällda känselspröt och 
väderkornet aktiverat reser han runt i världen 
och träffar kunder. Var kan Gällö Timber 
göra bra affärer någonstans? Vart blåser 
vindarna på världsmarknaden? Måste Gällö 
Timber göra några marknadsförändringar? 

Hur är läget på trävarumarknaden just 

nu, Jonathan?

Det är starkt, det är drag i hela marknaden 
nu. Kina, Sverige och även andra har stort 
behov av varor, så pass att vi ibland får tacka 
nej till order för vi inte har nog att leverera. 
Som alltid i högkonjunktur har byggindex 
gått upp i många länder. 

Vilka är Gällö Timbers viktigaste 

marknader?

Vår största marknad är Skandinavien, 
främst Sverige och Norge. 60 procent av 
vår produktion går via hyvlerier till den 
skandinaviska bygghandeln. Andra viktiga 
marknader är Holland, Japan och Kina. Kina 
är vår största exportmarknad. De tycker 
om vårt ljusa granvirke som de framför allt 
tillverkar möbler av. 

Har Gällö Timber några nyheter på 

produktfronten? 

Ganska nytt är att vi fokuserar på ett antal 
speciella längder av trävara som används 
till främst panel och konstruktionsvirke. 
I Kina är vår ljusa inomhuspanel väldigt 
populär, och till Israel levererar vi en del till 
konstruktionsvirke. För båda dessa produkter 
prioriterar vi 3-meterslängder. Råvaran till de 
korta längderna kommer ur Gällö Max-sor-
timentet som vi beställer av Gällö skog. 

Hur blåser vindarna på 
trävarumarknaden? Gällö 
Timbers affärschef, Jonathan 
Mattsson, sätter fingret i luften 
och ger oss en rapport. 

Text: Mi Edvinsson  

Foto: Natalie Salomons Frick

J

LÄGET PÅ TRÄVARUMARKNADEN: 

 Grönt  utmanar
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Funderar 
du mycket 
på värdet 
av din skog?

Sortimentet innebär dels att vi gör 
sågtimmer av virke med toppdiameter 
ner till 12 centimeter och dels att 
stockarna kan kapas redan vid drygt 3 
meters längd – något som även skogs-
ägarna kan tjäna på eftersom man 
då kan få ut mer timmer ur skogen. 
Även den svenska bygghandeln vill 
ha flera olika längder till reglar och 
ytterpanel. 

Vad har du att säga om behovet 

av certifierade råvara?

Det är nog vår största utmaning just 
nu. Slutkonsumenten som köper 
bord och sängar i butiken blir allt 
mer miljömedveten. Efterfrågan ökar, 
främst i Sverige och Europa. Skulle 
Kina plötsligt bestämma sig för att 
de vill ha certifierad råvara, skulle vi 
få problem. Vi behöver absolut mer 
certifierad råvara! 

Kommer det starka marknadslä-

get att stå sig?

Det är en känslig bransch, men 
jag kan inte se några orosmoln det 
närmaste halvåret.  Fortsatt goda 
tider är avhängigt att balansen mellan 
tillgång och efterfrågan på världs-
marknaden bibehålls. Det, i sin tur, 
styrs av fortsatt inflöde till de riktigt 
stora marknaderna USA och Kina. 
Än har de stort behov av trävaror. 

Det sociala värdet. 

Förutom timmer erbjuder 
skogen otroliga råvaror i 
form av jakt, fiske, svamp, 
bär och andra ätbara 
växter. Skogen 
ger också stora 
möjligheter till 
rekreation och 
umgänge. För 
att vara säker på 
att all viktig kunskap 
om skogen tas tillvara kan 
vi på Gällö Skog hjälpa 
dig med ett generations-
skifte där vi jobbar med 
ett mentorskap från äldre 
generation till den yngre. 
Även här är skogsbrukspla-
nen viktig för att optimera 
skötseln av skogen över tid.

– Skulle Kina plötsligt 
bestämma sig för att de 
vill ha certifierad råvara, 
skulle vi få problem. Vi 
behöver absolut mer 
certifierad råvara!

Skogens värde är individuellt för alla skogsägare och kan 
inte alltid mätas i kronor och ören. Där ryms också platser, 
möjligheter, drömmar och en framtid. Vi brukar dela in 
värdet på din skog i tre olika kategorier, det ekonomiska, 
det sociala och det miljömässiga värdet.

Det ekonomiska värdet. 

Även om slutavverkningen 
är den mest konkreta värde-
mätaren på skogen finns 
mycket att göra på vägen dit 
som påverkar hur mycket 
pengar den ger. Att sköta 
skogen efter en aktuell och 
uppdaterad skogsbruksplan 
kan ge så mycket som +20% 
i värdeökning. Är din skog 
certifierad betalar vi dess-
utom 10 kronor (15 kronor 
för dubbelcertifierad skog) 
extra per m3 på hela avverk-
ningen, det kallar vi grön 
bonus. Vi erbjuder också 
ekonomisk rådgivning med 
hjälp av experter på skoglig 
beskattning, deklaration och 
generationsskiften. 

Det gröna värdet. Skogen 
blir allt viktigare som 
resurs och efterfrågan på 

certifierat timmer ökar 
stadigt, både inom 

Sverige och på 
exportmark-
naden. Redan 
idag finns 
flera produkter 

där skogen som 
råvara ersätter både 

bomull, plast och olja. 
Gällö Skog certifierar i både 
PEFC och FSC och hjälper 
skogsägare genom både 
certifiering och uppföljande 
arbete för ett hållbart 
skogsbruk.

VAD ÄR 
VÄRDET PÅ 
DIN SKOG?
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Gällöprofilen
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annie Söderberg jobbar med ekonomi 
på Gällö Skog. Fakturering, bokföring och 
redovisning är sådant som ingår hennes 

dagliga arbetsuppgifter. Virkesredovisningar 
och utbetalningar till skogsägarna är några 
konkreta exempel. När skogsägarna ringer 
om sådant som rör den ekonomiska biten i 
affärerna med Gällö Skog, är Jannie en av dem 
som svarar i telefon. 

– De kan ha frågor om saldo, hur de ska göra 
med moms och skatt eller få förklarat vad olika 
saker betyder i virkesredovisningen som de fått. 
Privatpersoner som kanske avverkar en gång 
under sin livstid, har inte alltid koll på allt. Det 
mesta kan jag svara på, annars slussar jag vidare 
till dem som kan bäst, säger Jannie.

Att Jannie ville jobba med siffror och 
ekonomi visste hon redan när hon gick på 
högstadiet i Gällö. Det blev ekonomiprogram-
met på gymnasiet och direkt därefter fyra års 
ekonomistudier vid universitetet i Uppsala.  

– Jag är ganska målmedveten som person. 
Jag sa att jag skulle ha två barn innan jag fyllt 
30 också, och det fick jag – fast det var med 
nöd och näppe! Charlie föddes en månad innan 
30-årsdagen.

Tillbaka i Jämtland jobbade Jannie tre år på 
en redovisnings- och revisionsbyrån PwC i 
Östersund där hon också bodde med sin sambo. 
Men Jannie längtade hem till Gällö, där både 
hon och sambon är uppväxta. När Gällö Skog 
bildades 2013, behövdes folk till ekonomiav-
delningen. Jannie blev erbjuden fast tjänst och 
tackade ja direkt. Nu bor familjen vackert vid 
Revsundssjöns strand, bara ett stenkast från 
Gällö Såg. 

”Ordning och reda”. Det är Jannie i ett 
nötskal. Och det är inte bara siffrorna hon vill 
ha järnkoll på.

– Jag vill ha ordning och reda på allt inom 
jobbet.  Är det någon rutin som inte funkar, då 
är jag snabb att ta tag i det, jag har svårt att låta 
det vara, säger Jannie.

Att prata med skogsägarna är något som 
Jannie gillar. Det har stor betydelse för hur hon 
upplever sitt jobb.

– Då blir det tydligt att det inte bara är 
siffror, att finns människor bakom. Att ha en 
relation till skogsägarna gör jobbet ännu mer 
intressant, säger Jannie. 

Just nu är Jannie föräldraledig med minsting-
en. I september är hon tillbaka på jobbet. 

Siffersäker 
lokalpatriot
Ordning och reda, det vill Jannie ha på sitt jobb på Gällö Skogs 
ekonomiavdelning. Hon gillar också att prata med människorna 
bakom siffrorna. 

Text: Mi Edvinsson  Foto: Natalie Salomons Frick

Ålder: 30 år.

Bor: Hannåsen, Gällö.

Familj: Sambon Lars-Olov 

och barnen Alexander 3 år 

och Charlie 8 månader.

Fritidsintressen: Trädgård 

och grönsaksodling, läsa 

böcker och baka småkakor. 

Blir glad av: Att spackla en 

vägg, måla en stol, fixa och 

dona där hemma och få saker 

gjorda. 

Rädd för: Höjder!

Drömmer om: Ett stort 

växthus och varma somrar

FAKTA:

Jannie 
Söderberg

J
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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 juli. Vinnare 
och lösning presenteras på vår Facebooksida under 
vecka 32. Lycka till!

Vi säger också grattis till våra tre vinnare från 
förra numrets kryss: Lena Jonasson, Johan 
Johansson och Hans Olov Sundqvist som vann 
varsitt kolbullspanneset. Stort tack till alla er som 
skickade in svar!
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GÄLLÖ
Mikael Oscarsson
ÖSTERSUND - SVENSTAVIK
0693-180 26
mikael.oscarsson@galloskog.se

Håkan Wikén
ÅSARNA
0693-180 31
hakan.wiken@galloskog.se

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

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

Med flera kontor i södra Norrland finns våra virkesköpare där du har din skog. 

Våra skogsspecialister har den kunskap och det engagemang som krävs för att göra rätt val.

Du hittar oss även på galloskog.se/kontakta-oss

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

Magnus Eriksson
HALLEN-SVENSTAVIK
0693-180 30
magnus.eriksson@galloskog.se

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

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

Pär Jonsson
ÖSTERSUND
0693-180 17
par.jonsson@galloskog.se

KROKOM

Lars-Olof Sahlin
MATFORS - STÖDE
0693-180 11
lars-olof.sahlin@galloskog.se

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

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

MATFORS

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

Linn Lund
KROKOM - ÅRE
0693-180 35
linn.lund@galloskog.se

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

Marcus Johansson
STRÖMSUND - FÖLLINGE
0693-180 37
marcus.johansson@galloskog.se

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

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

HÄRJEDALEN

ÅNGE ÖSTERSUND

HAMMARSTRAND

HAMMERDAL

STUGUN

Kontakta
din skogliga

specialist!
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Allt för ett smidigt bilägande

NYA VOLVO XC40
ÅRETS BIL I EUROPA

Prisexempel Pris från Inclusive Billån*  Business Lease**
Volvo XC40 T3 Edition 297 500:- 3 179:-/mån 2 920:-/mån

VÄLKOMMEN ATT UPPLEVA EN VINNARE !
Årets bil är den mest prestigefyllda utmärkelsen i Europa. 58 journalister från 22 länder provkör alla nya
bilar och röstar fram årets bästa bil. För första gången någonsin vinner en Volvo. Grattis nya Volvo XC40 – 
Made by Sweden. Välkommen till oss för att uppleva och provköra en vinnare.

Volvo XC40 MY19: Förbr. l/100 km bl. körn: 4,8-7,2. CO2 g/km: 125-168 (D3 man med A-klass däck–T5 AWD aut med C-klass däck). Alla siffror är preliminära. Miljöklass
Euro 6d-TEMP. Bilen på bilden är extrautrustad. *Inclusive Billån: 30% kontant eller inbytesbil, 36 månader, 40% restvärde, ränta 4,55% (effektiv 4,64%). Inga uppläggnings-
eller aviseringsavgifter. **Business Lease: Första förhöjd hyra 15%, restvärde 50%, förmånsvärde netto vid 55 % marginalskatt. Volvo Business Lease omfattar leasing via
Volvofinans Bank, är exkl moms och beräknad på 36 mån och totalt 6 000 mil. Försäkring via Volvia Företagsförsäkringar och lokalt prissatt Volvo Serviceavtal tillkommer.
Går att teckna för företag med 1–20 bilar. Priset avser de tre första åren. Transportstyrelsens avgifter tillkommer. Originalservice ingår i 36 månader (max 1500 mil/år).

Strömsund
Lövbergavägen 15
0670-29 10 44

Härnösand
Industrigatan 3
0611-52 10 20

Sollefteå
Storgatan 135
0620-574 00

Örnsköldsvik
Ångermanlandsgatan 28
0660-867 00

Östersund
Fagerbacken 53
063-14 94 00


