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NYHETER

Förhoppning om
stärkt äganderätt
Det har under flera år pågått en het debatt om äganderätten i skogen
och många privata skogsägare och aktörer i branschen har protesterat
mot det nuvarande läget. Sommaren 2019 tillsatte regeringen en
utredning för att stärka äganderätten.
Direktivet för utredningen är tydligt:
Vi får (förhoppningsvis)
starkare äganderätt!
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förslagen ska värna och stärka den
privata äganderätten för markägare
och företag. Markägares rätt till
ekonomisk kompensation vid eventuella inskränkningar i ägande- och
brukanderätten ska säkras. Åtgärder
för att skydda och bevara biologisk
mångfald och allmänna intressen (friluftsliv, hänsyn mot bebyggelse etc.) ska vara
frivilliga.
– Det är positivt att regeringen tagit tag i frågan
om äganderätt och startat en utredning. Jag hoppas
att de kommer fram till hur mycket skog som faktiskt redan är skyddad, hur mycket som ska skyddas
framöver och hur markägare ska kompenseras.
Just nu är spelreglerna alldeles för otydliga, säger
Henrik Mårtensson, skogschef på Persson Invest
och ledamot i Gällö Skogs styrelse.
Han ser hur många markägare som gjort stora

investeringar drabbas när pendeln svänger
snabbt till att prioritera bevarande framför produktion.
– Det kan inte vara meningen att
enskilda skogsägare ska ta så stort
ansvar för denna förändring.
Enligt Henrik Mårtensson blir
debatten mellan skogsbranschen och
miljöorganisationerna något snedvriden och
alla pratar för sin egen sak.
– Nu hoppas jag att regeringen kan se till helheten och hitta en rimlig balans mellan biologisk
mångfald, klimat, äganderätt och Sveriges ekonomi. Skogen är viktig för samhället och rätt brukad
kan den bidra mycket positivt i omställningen till
ett fossilfritt samhälle, säger han.
Utredningen ska redovisa sina förslag till Miljö-

departementet senast 1 juli 2020.
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Nu utvecklas
självstyrande
skogsmaskiner
En skogsmaskin med varken hytt eller

förare. Det kan bli verklighet efter ett
projekt som genomförs av Skogforsk.
Det är innovationsmyndigheten
Vinnova och skogsbranschen som
tillsammans satsar 20 miljoner kronor för
att utveckla självstyrande skogsmaskiner.
Syftet är att underlätta för förarna som
på sikt ska kunna fjärrstyra maskinerna
från kontoret. Maskinerna ska själva
kunna planera sin körning, ta sig fram i
terrängen och även skapa en säkerhetszon runt maskinen, så att ingen person
kan komma till skada.

Källa: Skogforsk.se

Värst drabbat av granbarkborrar just nu är de östra delarna av
Götaland och stora delar av Svealand, men även i Jämtland och
Västernorrland gäller det att hålla ögonen öppna. Regeringen
avsätter nu 2,2 miljoner från det nationella skogsprogrammet till
bekämpning av skadedjuren.
– Skogsägare som hittar angripna
träd bör agera så fort som möjligt så att
problemen inte sprider sig. Är omfattningen liten kan det vara möjligt att
hantera på egen hand, men för den som
behöver hjälp finns vi till hands, säger
Lennart Magnusson, virkesköpare i
Ånge.
På www.skogsstyrelsen.se finns

mycket nyttig information om hur du
upptäcker granbarkborrar, hur de förebyggs och bekämpas.
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GRANBARKBORRAR
I SIFFROR:

2,2 miljoner

3-4 miljoner

från det nationella skogsprogrammet ska användas
till insatser för bekämpning
av granbarkborren, enligt
beslut från regeringen.

kubikmeter skog beräknas
ha förstörts av barkborrar till
följd av torkan 2018.

100 000
skogsägare i Sverige kan bli
berörda av granbarkborrens
härjningar under 2019.

300 kronor
per kubik är skillnad i
betalning för stock som
klassas ner från timmer till
rötved.
Källa: regeringen.se samt Gällö Skog.

Plantera tall eller gran?
Våren 2019 gick Skogsstyrelsen ut och varnade för att
tallbeståndet i skogarna minskar stort, något som gäller i hela
landet. Allt fler skogsägare väljer bort tall på grund av stora
betesskador av älg.
Många är rädda för att plantera tall, det

märks även i Jämtland.
– Tyvärr planteras därför en hel del gran
på mark som lämpar sig bättre för tall, säger
Mikael Eklund, ansvarig för skogsvård på
Gällö Skog.
Han kan förstå skogsägarnas oro, men
grundrådet är ändå att ståndortsanpassa
trädslaget, alltså utgå från förutsättningarna på

Spår av barkborrar även i Jämtland.

Upp till kamp mot
barkborrarna

Rätt träd på rätt mark.

växtplatsen och plantera rätt trädslag på rätt
mark.
– Gran växer absolut inte lika bra på tallmark, vilket gör att skogsägaren ändå riskerar
att förlora ekonomiskt på att välja fel trädslag,
särskilt på sikt. Om betestrycket är väldigt hårt
i området kan det dock vara värt att överväga
ett annat trädslag. Allt bygger på lokal kunskap
och erfarenhet, säger Mikael Eklund.

Från eucalyptus till granskog?

Planteringsmaskin
utvecklas i Bräcke
Bracke Forest i Bräcke lanserar till-

sammans med Komatsu en helt ny sorts
planteringsmaskin. Projektet har pågått
sedan 2015 och drivits av Komatsu Japan
med Bracke Forest och Hexagon som
partners.

Bracke har bidragit med planteringsenheten och Hexagon med navigeringssystemet som gör att maskinen
automatiskt följer markberedningen.
Den är byggd för eucalyptusplantering
och totalt klarar den cirka 1 000 plantor
i timmen. Marknaden är i första hand just
Brasilien men Bracke räknar med att den
kan vara användbar i hela världen. De
första maskinerna kommer att levereras i
januari 2020.

Nytt förhandsbesked om
skatteregler för skogskonton
Den som ärver en skogsfastighet och övertar
pengar på ett skogskonto behöver enligt regelverket inte bli beskattad omedelbart. Det har
dock funnits oklarheter om denna regel gäller
även om medlen på skogskontot av någon
anledning inte förs över till arvtagaren samma
år, utan året därpå.
Nu har Skatterättsnämnden gjort en
prövning och i ett förhandsbesked fastslagits
att övertagande av skogskonton kan ske från
dödsbon utan omedelbara skattekonsekvenser.
Det är speciellt viktigt om det precis skett en
avverkning innan dödsfallet. Det är alltså fullt
möjligt att överföra skogskonton till döds-

bodelägare som då kan skjuta på skatten
och använda de obeskattade pengarna på
skogskontot till utgifter som planerad markberedning och plantering, utan att först beskattas för avverkningslikviden - intäkterna för
avverkningen. I avvaktan på Högsta förvaltningsdomstolens avgörande bör Skatteverket
inte fatta nya beslut som går emot förhandsbeskedet.
Krångligt? För att inte råka ut för obehagliga
överraskningar vid arv är det ofta bra att ta
hjälp av en jurist med kunskap kring skogsfrågor.

Kolla dina
plantor!
Senhösten är en perfekt tid för att

kolla dina planteringar. Då har gräset
vissnat och lagt sig och det syns
tydligt om plantorna växer och mår
bra. Det är generellt viktigt att titta
till sina planteringar under de första
åren för att se om de blivit angripna
av exempelvis sork eller andra skadedjur. Planteringar som är utförda
2018 riskerar också att ha drabbats
av torka, varför det är särskilt viktigt
att kontrollera dem i år.
Kontakta din virkesköpare om
du behöver kompletteringsplantera.
Hos Gällö Skog finns även inventeringsresurser om du själv inte har tid
att ge dig ut i skogen.
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NYHETER
Prima eller sekunda?

Massaved klassas
på nytt sätt
Den 1 augusti 2019 infördes ett nytt sätt att klassa massaved.
Det kallas prima/sekunda och ersätter den tidigare
bedömningen av andel vrak i en trave. Syftet är att få en
snabbare och enklare mätning och att det ska bli lättare att
förstå varför en trave eventuellt bedöms ha kvalitetsbrister.
Numera bedöms den genomsnittliga

kvaliteten på varje trave som får en kvalitetsklass – antingen prima eller sekunda.
Skogsägaren får betalt för hela volymen.
Tidigare bedömdes vrakandelen i varje trave
och skogsägaren fick inget betalt för den
vrakade andelen.
Kriterierna för vad som bedöms som vrak
handlar bland annat om:
§§ Fel trädslag, torrstockar eller kvistar
§§ Röta och nedsmutsning
§§ Övergrova stockar och främmande
material, exempelvis stenar

Enstaka kvistar eller dimensionsfel kan

godkännas, däremot kommer bedömningen
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bli hårdare vad gäller övergrova stockar.
De stör nämligen produktionen i ett massabruk kraftigt och det kommer därför inte
finnas någon tolerans för övergrovt virke.
Om traven inte ens når måtten för

sekunda kommer den att mätningsvägras
eller klassas som utskott. Då får skogsägaren
antingen betalt enligt överenskommelse
eller så bedöms det som ett annat sortiment,
exempelvis bränsleved. Biometria, den
nya organisationen för virkesmätning och
redovisning (se rutan på nästa sida) har gjort
tester av massaved med den nya metoden.
Testerna visar att cirka 90 procent av all
massaved kommer att klassas som prima.

Ny organisation
för virkesmätning
Biometria är den nya organisationen för

virkesmätning och redovisning i Sverige (före
detta SDC, VMF Syd, VMF Qbera och VMF
Nord). Föreningen ansvarar, liksom tidigare,
för att mätningen utförs på ett enhetligt och
opartiskt sätt för att skapa trygghet för dig
som skogsägare. Virkesmätarna är anställda av
föreningen och står fria i förhållande till säljare
och köpare.

Mätresultatet registreras in och bearbetas

i ett branschgemensamt virkesredovisningssystem som heter VIOL. Inom systemet finns
olika tjänster som är tänkta att underlätta och
effektivisera redovisning och administration
för alla inom skogsnäringen, såväl för leverantörer av virke som skogsägarföreningar,
skogsbolag, transportföretag etc.
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PORTRÄTT

Skogsägare
med rötterna i stan
Annica Backman ärvde skogen efter sina föräldrar för tio år sedan. Ett arv som ger en
skön känsla av att få föra något vidare, förvalta och vara rädd om en plats som hon
uppskattat mycket som barn. Planen är att hennes dotter Helle ska ta över en dag,
och därför är hon redan nu inblandad i skogliga frågor.

S

kogsskiftet är på 230 hektar. Blandskog
och myrar, två egna stugor vid en sjö och en
mängd vägar genom landskapet. Djur och
natur. Gammal skog och ungskog som ska gallras.
– Det är fortfarande lite ovant att jag ska ta beslut
om vad som ska göras och åtgärdas, säger Annica och
skrattar. Även om det är tio år sedan jag tog över har
jag inte vant mig.
Till sin hjälp har hon Kalle Hansson på Gällö Skog

som är bekant med familjens skog sedan tidigare. En
trygghet och en rådgivare för arbetet med hennes
skog, som nu har en upprättad skogsbruksplan som
Annica gärna kikar på och tar del av. Om det inte blir
för mycket siffror.
– Nej, det där med siffror är inte för mig, säger hon
och skrattar. Jag läser gärna beskrivningar om vad
som finns och vad vi ska gör för åtgärder, men när
det kommer till volymer och sånt har jag svårare att
hänga med i detaljerna.

Stugan ”på holmen” är henne kär och här har hon

många fina minnen både från sin barndom och med
familjen. Fiske, bärplockning, jakt och till och med
bröllop i storstugan vid sjön är minnen som dyker
upp när vi pratar om känslan av att äga skog.
– Ja, vi gifte oss här i stugan, min man Björn och
jag. Det är praktiskt att bo i stan i vardagen men
skönt att ha något eget att komma ut till på helgerna
och sommaren. Det är bara sex mil till stugan.
– Det är så lugnt här, säger dottern Helle Björnsdotter som själv gärna är ute i skogen och i stugan.
Jag brukar fiska, gå i skogen… Jag gillar det.

Helle hade tidigare en tanke på att kanske jobba

med skog på något vis. Men bara 14 år gammal är
Annica Backman och dottern Helle Björnsdotter trivs både i staden och skogen.

vägen inte utstakad än, och gymnasievalet är inte
förrän om några år. Den finns där skogen, att ha en
som bara avkoppling kan vara gott nog.
– Jag vill verkligen att Helle ska få vara en del av
det här tidigare än vad jag fick vara, säger Annica. Vi
har ju alltid varit här men det har varit morfar och
pappa som skött om skogen. Frågan är när Helle ska
få ta över skogen. Ibland är det bättre att bli lite äldre
trots allt, för att få nya perspektiv på saker och ting
och jag vill att det ska förvaltas och bevaras. Inte säljas
för att bringa inkomster först och främst, även om
delar av skogen kommer att avverkas så småningom.
Några större avverkningar är inte planerade i

skogsbruksplanen. Vissa delar av skiftet är avsatta för
naturvård och i övrigt är det mest gallring och skötsel
framöver. Jakten på området är viktig och värdet
på skogen har också använts som säkerhet för en
lägenhetsaffär. Nyttan av skogen för Annica är både
emotionellt och reell, på flera sätt.
– Känslan av att gå omkring i en skog där vissa
granar är uppemot 107 år gamla är häftigt, menar
Annica. Det ger ett perspektiv på livet tycker jag.

Att bli skogsägare var inte självklart för Annica.

Hennes bror och hon delade på vad föräldrarna
ägde och Annica tilldelades även stugan på holmen.
Brodern fick ett skifte på annat håll men stugan är
fortfarande ett nav i familjen och alla får nyttja stugan
så mycket de vill även om Annica äger den.
– Jag tyckte inte att jag kunde något när jag blev
skogsägare, säger Annica. Hur skulle jag kunna ta
hand om skogen? Men det är verkligen enkelt att
äga skog när det finns någon i närheten som kan
och som är så engagerad i just min skog som Kalle
på Gällö Skog. 

FAKTA:

Annica
Backman
Ålder: 57
Yrke: Lärare
Hemmaort: Östersund
Favoritträd: Tall, för morfar
doftade alltid tall och det är
ett träd med stolthet!
Därför gillar jag skogen: Den
känns som en gammal kär
vän som sett mig i alla mina
dagar.
Det bästa med att vara
ute: Jag blir lugn och kan
verkligen koppla av.
En plats jag gärna återkommer till: Groholmen och då
helst ståendes mitt på vallen
härmandes Storlommen.
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Förtroendet gör
jobbet roligare
Åke Andersson har drivit det egna företaget Hosjö skog sedan 1985 och med 40 års
erfarenhet i skogen är han en pålitlig entreprenör åt Gällö Skog. Trots att han närmar sig
pensionsålder kommer han köra många år till, men känslan av att lämna över ansvaret
för firman till sönerna är dubbelbottnad.

V

ältorna ligger på rad längs den

rödbruna grusvägen när Åke Andersson parkerar skotaren inför skiftbytet.
Klockan är två, en solig dag i skogen i

Västjämtland.
– Jag skulle vilja lämna över till Joakim och Jonas,
men samtidigt vet jag vilket slit det är, säger Åke
Andersson krasst. Jag får ju även sköta pappersjobbet hemma, på kvällarna, och även om den biten har
blivit enklare med hjälp av datorn så tar det tid.
Han har jobbat åt de tidigare bolagskonstellatio-

FAKTA:

Åke
Andersson
Ålder: 64 år
Yrke: Entreprenör
Hemmort: Hosjö
Favoritträd: Tall, ett ståtligt och
mäktigt träd.
Därför gillar jag jobbet som
entreprenör: Det är fritt, man får

ner som idag heter Gällö Skog sedan 1982, drivit
eget sedan 1985. Sönerna Joakim Pesch, 35 år och
Jonas Andersson, 25 år, har båda två gått på Torsta
skogsbruksgymnasium i Ås och Joakim har redan
hunnit köra 17 år i skogen så han känner sig redo
att axla ansvaret efter pappa Åke så småningom.
– Det är väl både för- och nackdelar att jobba
med familjen, men ofta är vi mer raka i hur vi lägger
fram saker tror jag, säger Joakim som strax kliver på
sitt skift. Vi känner varandra och tycker vi olika blir
det inte så stor grej.

planera och styra sin tid ganska
mycket efter eget huvud.
Det bästa med att jobba i skogen: Det är en naturupplevelse.
Vårvintern när det börjar bli varmt
igen, men fortfarande snö, och
sitta på en stubbe som tinat fram,
det luktar trä och solen värmer.
En plats jag gärna återkommer
till: Hosjö börjar leva upp igen.
Ungdomar flyttar tillbaka och det
är en fin sammanhållning i byn.
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Skogsområdet de jobbar på vid besöket ligger

högt och lite längre bort syns Åreskutan. Det är
vackert, och det hinner de även se från hytten.
– Det är en naturupplevelse på många vis - man
är uppe tidigt och får se både soluppgångar och en
hel del djur. När jag stänger av maskinen för lunch
har jag bästa utsikten, säger Joakim.
Åke håller med och kan även se tillbaka på
utvecklingen av maskinerna som underlättar arbetet.

– Komforten i maskinerna är betydligt bättre nu för
tiden så här inne har vi det bra, oavsett väder, säger
Åke och pekar på hytten.
Han har jobbat i skogen sedan 1976, köpte
maskinerna av en kusin som lade ner och fortsatte
verksamheten. Långsiktigt samarbete med Gällö
Skog ser Åke som en av anledningarna till att han
trivs med jobbet. Förtroende och frihet under ansvar
gör att båda parter värdesätter varandras omdöme
och kompetens. Avverkningarna ska ske enligt
uppsatta regler på bästa och snabbast möjliga tid,
utan att vare sig säkerhet eller kvalitet äventyras.
– Eftersom vi kört så länge åt Gällö Skog så får
vi mer frihet också, de litar på att vi gör det som
behövs - måste vi förstärka en väg så gör vi det på
eget ansvar.
De kör som alla andra året runt, istället för att
som tidigare invänta vintern för bättre bärighet.
Kraven på att köra rätt och ta hänsyn till marken för
att undvika markskador är därmed också större, men
samtidigt är det roligare att få lite utmaningar.
– Det händer ju mycket nytt i vår bransch och
det är roligt att ta till sig och lära sig nya saker, säger
Åke. Jag tycker det är bra att tänka mer på hur vi
kör, menar Åke. Och vi får ofta ta svåra och lite
knepiga avverkningar som de stora entreprenörerna
inte vill hantera. Vi fixar det andra inte vill ta. En
hel del envishet är en utmärkande egenskap för en
entreprenör.
– Man må vara målmedveten och lite tjurig, säger
Joakim. Pappa jobbar fortfarande mest av oss alla. 
Åke Andersson med nästa generation i bakgrunden: Jonas Andersson och Joakim Pesch.

PORTRÄTT

Erica Jonsson - virkesköpare med noggrannhet i fokus.

Virkesköparen har
skogen i blodet
Uppväxt i Lit med skogen som både lekplats och klassrum köpte Erica Jonsson sitt
första skogsskifte som 18-åring. En utbildning och några år senare är hon tillbaka i
samma skog som hon en gång lekte i, men nu som virkesköpare på Gällö Skog.

H

on är nyutbildad och gör sina första
arbetsdagar, men när vi möter upp Erica
Jonsson i skogen utanför Lit i Östersunds
kommun finns det ingen tvekan om att det är här hon
känner sig hemma. Med pappa som skogsägare på
heltid och bror som kör skördare har det blivit många
timmar i skogen genom åren. Hon har följt med vid
både röjning och avverkning men även spenderat en
stor del av sin fritid omgiven av tall, gran och björk.
När hon som 18-åring köpte sin första egna lilla bit
skog var vetskapen om att ha två egna hektar av världen
inte bara en häftig känsla utan också en trygghet.
– Även om det inte är mycket, och jag under min
livstid kanske främst kommer att ha utgifter då skogen
jag köpt är relativt ung, så vet jag att det är något mina
barn och barnbarn kan få ut något av. Skog är alltid en
god investering för framtiden, säger Erica.
Åren i pappans fotspår gav en bra grund, men för att

kunna ta hand om den egna skogen på bästa sätt valde
hon att plugga vidare för att lära sig mer. Att studierna
sedan skulle leda till heltidsjobb inom skogsbranschen
på hemmaplan var inget hon räknade med, men något
som i efterhand har känts helt rätt.
– Möjligheten att få nyttja utbildningen fullt ut och
jobba i den skog och mark där jag själv växt upp kändes
som ett naturligt val.
Rollen som virkesköpare är dock fortfarande ny.

På Gällö Skogs Facebooksida hittar
du en intervju med Erica Jonsson
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Att mäta och värdera någon annans egendom medför
ett ansvar och det är med stor noggrannhet som Erica
mäter ut höjd, diameter och grundyta för att få ut en

volym för att kunna prissätta den. Förutom volym
tas även avverkningskostnader och möjligheterna
att transportera ut virket med i beräkningen och det
kontrolleras att det inte finns naturvärden som sätter
stopp för eventuell avverkning.
– Det största arbetet är att fundera ut om jag får
avverka, hur jag ska avverka och var jag kan frakta
allting, säger Erica medan hon bekvämt tar sig fram i
det skogsområde som står på dagens schema.
I den orange västen samsas både moderna och äldre,

enklare, verktyg för att kunna göra en korrekt värdering. Anteckningarna görs både med papper och penna
och i telefonen. När måttet stämmer med det hon
gissat sig till på förhand bjuder hon på ett nöjd leende.
– Många av de som jobbat länge behöver bara titta
på ett träd för att se hur högt det är eller hur tjockt det
kan tänkas vara. Jag är inte riktigt där än.

FAKTA:

Erica
Jonsson
Ålder: 25 år
Yrke: Virkesköpare
Hemmort: Lit, Östersund
Favoritträd: Tall och ek

Hon förklarar hur en mätning går till och hur skogsområdet vi nu befinner oss i skiljer sig från hennes skog
vi passerade någon kilometer bort. Det märks att hon
trivs och att det finns en stolthet över vad hemtrakten
har att erbjuda.
– Jag har gjort ett aktivt val att stanna kvar i
Jämtland och jag hoppas kunna inspirera andra till att
se möjligheterna med att stanna kvar. Därför känns det
extra roligt att få jobba på ett lokalt företag som Gällö
Skog där det finns en vilja att jobba lokalt och nära.
Det finns ett helhetstänk och det virke jag köper in gör
det möjligt för sågen att fortsätta med sin verksamhet i
Gällö - det är häftigt, avslutar Erica. 

Därför gillar jag våren mest:
Det händer så mycket då!
Man får se allt växa upp igen
och det blir ljusare igen!
Det bästa med skogen (när
jag inte jobbar): Att jag blir
lugn och verkligen kan slappna av där. Antingen så kör jag
ett träningspass eller så går
jag omkring och filosoferar.
En plats jag gärna återkommer till: Mitt renoveringsobjekt i Husås, en släktgård från
1600-talet med ett nyare hus
från 20-talet, där jag är elfte
generation.
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TEMA:

HYGGESFRITT
SKOGBRUK
Intresset för det hyggesfria skogsbruket ökar bland landets
skogsägare. Hyggesfritt innebär skötsel och avverkning där marken
aldrig ska lämnas kal, det vill säga att det alltid ska finnas ett trädskikt
över marken.
Det finns flera olika metoder för hyggesfritt skogsbruk, varav blädning är den vanligaste.

Vi har i det här numret av tidningen besökt en trio skogsägare som valt blädning på en del av
sitt skifte. Med en efterföljande genomgång av alternativa metoder och en titt in i framtiden
kan kanske nya tankar kring din skog slå rot.

Här finns gran i alla storlekar. Anders Jonsson, Per Andersson
och Malin Andersson gör sig redo för blädning.
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TEMA: HYGGESFRITT SKOGSBRUK

TRIO I TREKILEN

väljer
blädning
Ett stort jaktintresse och känslan för skog fick de tre skogsägarna
att kika på alternativa metoder när det var dags att avverka. En
informationsfilm om hyggesfritt skogsbruk fick dem att inse värdet i
den fullskiktade skogen som gått i arv i släkten. Med Gällö Skogs hjälp
planeras nu en första åtgärd i vinter och vi kommer följa trion framöver
för att se om resultaten lever upp till förväntningarna.

M

utang skogs- och naturvård
skrattar när han drar sig
till minnes första gången han besökte
granskogen i Trekilen.
– Det här är verkligen ett skolexempel
på fullskiktad granskog, berättar han.
Det var bara att gå in och pricka av alla
kriterier för hur en granskog för blädning
ska se ut.

igenom hela området. Dessutom finns det
gamla stickvägar som använts för ganska
länge sedan, så någon typ av uttag har det
gjorts här tidigare. Av de cirka 100 hektaren sammanhängande skog är det 25 som
ska blädas. Ytterligare 25 hektar som inte
är av samma karaktär kommer att avverkas
mer traditionellt. Det ena utesluter inte
det andra, utan det är ambitioner och
skogens beskaffenhet som avgör.

att göra under barmarkssäsongen, menar
Magnus. Det är bättre att den som kör och
avverkar får göra sin bedömning när de väl
är på plats.
– Vi har provat att märka ut, men det
blir ofta ändringar av praktiska skäl när
entreprenören väl ska köra - och föraren
vill gärna göra bedömningen själv. Det är
ingen vinst med detaljerat förarbete under
barmarksperioden.

Ormbunkar och mossa, blåbärsris och

Magnus Olofsson går vidare med skogs-

Anledningen till att Anders och hans

agnus Olofsson på Orang-

småväxta låga granar gör att omgivningen
nästan exploderar i dovt grönt. Högt ovan
oss reser sig ståtliga granar, somliga över
120 år gamla. Från de grövsta granarna ner
till små plantor och allt däremellan borgar
för att skogen ska kunna leverera uttag
kontinuerligt över långt tid.
– Här behövde vi egentligen inte gå
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ägaren Anders Jonsson och tittar igenom
vinterns avverkningsplaner.
– Vi inväntar vintern för att köra så
skonsamt som möjligt, säger Magnus.
Det gäller att inte skada rötterna på de
träd som ska stå kvar och vi vill undvika
rötangrepp som kan sprida sig.
Någon planering i detalj är det ingen idé

två kusinbarn Per Andersson och Malin
Andersson valde att kontakta Gällö
Skog för att bläda sin skog är flera. Men
egentligen var det en tillfällighet att de
började intressera sig för den alternativa
avverkningsmetoden. Vetskapen om att de
behövde göra något av de 25 hektaren som
de nu ska bläda har funnits i Forts. arrow-right

Se första filmen om Trion i Trekilen på
Gällö Skogs Facebooksida
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TEMA: HYGGESFRITT SKOGSBRUK

Magnus Olofsson - specialist på skogs- och naturvård.

Blädningen skapade ett större intresse för skogen.

Gran på tillväxt. Fullskiktad granskog har träd i alla storlekar.

Granskogen runt Anders Jonssons gård ska plockhuggas för att bevara känslan av gården i skogen.

närmare tio år, men de kom aldrig riktigt
till skott, och för tre år sedan fick Per upp
ögonen för ett alternativ som tilltalade
honom.
– Jag såg en film om hyggesfri avverkning
på Skogforsks hemsida och insåg att vi
hade ju en exakt likadan skog här, berättar
Per vid köksbordet hemma i Trekilen. Jag
visade den här filmen för både Malin och
Anders flera gånger och så tog jag kontakt
med Elsa Järvholm på Gällö Skog och
sedan även Magnus Olofsson på Orangutang skogs- och naturvård som var med
på filmen, för att få deras bedömning av
möjligheterna att göra en blädning istället
för en traditionell avverkning.
– Jag hade ju egentligen tänkt att det här
skulle vara mina pensionspengar, men med
blädningen blir det ju mindre uttag och
vinst just nu, säger Anders. Jag blev ändå
helt klart övertygad om att vi skulle göra
20

så här och bevara skogen på bästa sätt. Jag
får se det som ett arv till nästa generation.
Mina döttrar kanske vill ta över det här
efter mig och allt är inte pengar.

bo med en fin granskog inpå knuten än
att ha ett kalhygge framför näsan när vi är
här. Så det finns flera anledningar att inte
slutavverka.

Anders bor bara en kort promenad från

Malin Andersson som själv inte bor
i Trekilen utan i Ås utanför Östersund ser
andra värden med skogen och blädningen,
men kommer fram till samma beslut om
vald hyggesfri metod.
– Jag gillar att gå i skogen och det har
alltid varit en viktig del av mitt liv att få
vara här. Jag tycker om att jaga och för mig
är det betydligt mer intressant att ha en
levande skog kvar än ett kalhygge.

Per och köpte gården för att kunna bo där
så småningom. Släkten har haft kojor och
skiften i området i omgångar så trakterna
är bekanta och Anders köpte ut sin systers
andel av skogen då hon själv inte bor kvar
i Jämtland. Intresset för trä och hantverk
visar sig på många sätt på gården, tydligast
i form av en timrad stuga på gården som
Anders byggt av sina egna granar. Kring
hans gård står även här en gles granskog
som ska plockhuggas för att bevara
skogskänslan kring gården, men den har
inte samma skiktning som skogskiftet lite
längre ner längs vägen.
– Det ger ju en helt annan känsla att

Malin jobbar själv med naturvård
och landsbygdsutveckling och jakten tillsammans med lillebror Per har blivit ett allt
viktigare sätt att komma ut i skogen.
– Jag äger skog med mycket hjärta och

mindre hjärna, säger hon och skrattar. Tidigare har oftast Anders och Per pratat om
det praktiska med skogen och tagit kloka
beslut, men i och med diskussionen kring
blädning har jag satt mig in mer i ämnet
och mitt intresse för skog har vuxit.
En hyggesfri avverkning ger också viltet

i området mer skydd och mer attraktiva
marker att hålla sig till. För en jagande
familj är det förstås en viktig effekt.
– Vi har tänkt så även vid tidigare avverkning och sparat grupper av träd, korridorer
och vissa orörda områden just därför,
berättar Anders. Det här
med skog har alltid varit närvarande i
vår släkt och det är kul att ha den anledningen att träffas och diskutera med
ungdomarna. Vi har alltid trivts ihop och
det är roligt när det blir ett gemensamt
engagemang nu. 
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TEMA: HYGGESFRITT SKOGSBRUK

FÖR VIRKESUTTAG FINNS TRE HUVUDGRENAR FÖR HYGGESFRI AVVERKNING:

Så hittar du
alternativen
Ett kalhygge är inte alltid önskvärt och ibland är dessutom alternativa
metoder väl så effektiva som trakthyggesbruk. De kan vara en bra
kompromiss mellan ekonomi och estetiska, sociala och ekologiska värden.
En mix är ofta en bra lösningen i ett större skogsinnehav och Gällö Skog
ger dig en inblick i de hyggesfria metoder som används.

I

nära samarbete med Gällö Skog har Orangutang

skogs- och naturvård specialiserat sig på uppdrag där
avverkningen ska ske med speciell hänsyn och syfte.
Tillvägagångsättet går hand i hand med vad skogsägaren
önskar för slutresultat och lösningen bygger ofta på flera
möten och diskussioner kring markerna och önskemålen.
– Alternativa metoder för avverkning blir allt mer efterfrågat, menar Magnus Olofsson på Orangutang skogs- och
naturvård. Det handlar om allt inom naturvård men också
om att ta ut virke ur skogen men ändå ha skogskänslan kvar.
Att välja exempelvis blädning för en del av skogsinne-

havet innebär ändå att andra bestånd kan avverkas traditionellt. Skogens beskaffenhet och markägarens syfte avgör
vad som är mest lämpligt. Något virkesköparna på Gällö
Skog och Orangutang skogs- och naturvård är specialister
på. Miljöhänsyn kombineras med ett uttag som också ska
ge ekonomi. Hyggesfri avverkning gynnar i många fall
betydligt fler arter än trakthyggesbruk.
– Kunskapen och bedömningsförmågan hos den som gör
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inventeringen, men även den som kör vid avverkningen, är
avgörande för resultatet, berättar Magnus. Ju mer erfarenhet
desto bättre resultat. Även vid hyggesfritt skogsbruk ligger
ansvaret på miljöhänsyn kvar hos den som planerar avverkningen och i slutänden den som utför avverkningen.
Det finns också andra anledningar till att avverka selek-

tivt. Att sköta om sin skog för att förbättra och underlätta
för friluftsliv eller att vårda och visa kulturmiljövärden
eller främja andra naturvärden är en viktig anledning till
alternativa avverkningsmetoder. I bebodda områden handlar
det ofta om att skapa förutsättningar för djurhållning eller
helt enkelt skapa en trevligare utsikt för boende. Syftet
kan också vara att gynna vissa trädsorter, skapa bestånd
av lövskog och att ta hänsyn till vattendrag i skogen som
är av stor vikt för fisk, ekologi och djurliv i området. En
succesivt försiktigare avverkning kan också vara lämpligt om
avverkningen gränsar till ett område där särskild hänsyn tas
av andra markägare. Möjligheterna med skogen är många –
och lösningarna likaså.

BLÄDNING

Blädning
Blädning, eller plockhuggning,

innebär att de grövre träden tas ut. Ett
uttag på cirka 30 procent av virkesförrådet
är ett riktvärde och samtidigt som virke
tas ut ges plats för yngre träd att växa upp.
Metoden används i granskog och i viss mån
blandlövskog. För att det ska fungera som
bäst i granskog ska den vara fullskiktad:
det ska finnas granar i olika storlekar, från
små nya plantor till grova granar. Eftersom
granen gärna kämpar sig uppåt i skuggan
av andra granar eller björkar till en början,
innebär en urglesning att de yngre träden
skjuter fart. Det viktiga är att inte ta ut för
mycket så att tidsspannet för återinväxt blir
så långt att föryngringen blir ojämn.
Den här metoden innebär att det inte
behövs någon plantering, markberedning
eller andra åtgärder som krävs i trakthyggesbruket. Skogen får föryngra sig själv.
Det knepiga är att skapa den här typen
av fullskiktade skogar om det någon gång
varit kalhugget. Det måste har varit ett
traditionellt succesivt uttag långt tillbaka i
tiden för att alla fyra-fem skikt ska finnas
i skogen. Saknas två skikt blir det lite
knepigare (men det går) och det krävs mer
tid innan skogen blivit fullskiktad. Uttag
görs med 15-20 års mellanrum.

Luckhuggning
Luckhuggning klassas ibland som

en anpassning till trakthyggesbruket och
innebär att man skapar grupper med träd
och grupper med luckor där nya träd kan
växa. Det kan exempelvis vara tre olika
ålderskategorier på de olika luckorna och
varje ”lucka” är 25-50 meter i diameter.

Det här tycks enligt Skogforsk beräk-

ningar vara en ekonomiskt mer gynnsam
metod än blädning. Det är en vanlig metod
för tallskog där nya plantor vill ha rejält
med sol för att ta sig. I extrema fall ser
skogen ut som ett rutmönster uppifrån
med en blandning av lågväxande tallskog
och tall med höga stammar.

Här är det inte ovanligt att hjälpa till med

plantering i luckorna som likar mindre ytor
av trakthyggesbruk, särskilt om det görs i
granskog. Så småningom växer luckorna
igen med ny skog och de bestånd som stod
kvar som skydd kan avverkas när den nya
skogen har växt upp.

Överhållen skärm
Skärmställning innebär att glesa ut

skogen väldigt mycket, som en överdriven
gallring av grövre träd. Det är speciellt
lämpligt för tall där fröträd sparas men här
kan återplantering hjälpa till att få fart på
föryngringen. Överhållen skärm innebär
att beståndet successivt utglesas under en
längre tidsperiod (20-40 år).

Metoden kan enligt Skogsstyrelsen
beskrivas som hyggesfri metod under
förutsättning att minst 20-30 skärmträd
per hektar får stå kvar i det nya beståndet.
Men ett vanligt fel med överhållen skärm i
tallskog är att det inte huggs ur tillräckligt
för att den ljustörstande tallen ska föryngras i tillräckligt snabb takt.
I de fall överhållen skärm används i
granskog är det tvärtom viktigt att det inte
huggs för glest då granen gynnas av att få
kämpa sig upp i skuggan av andra träd.

Behöver
du råd?
KONTAKTA DIN VIRKESKÖPARE
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TEMA: HYGGESFRITT SKOGSBRUK

Johan berättar att forskare idag har en god bild av

N Y T E K N I K K A N U N D E R L ÄT TA

hyggesfritt
skogsbruk
I framtiden kommer vårt sätt att bruka skogen variera betydligt mer än idag. Ny teknik
gör både att bilden av skogen blir mer detaljerad och att skogen kan skötas mer
finskaligt. Det ger nya förutsättningar för exempelvis hyggesfritt skogsbruk. Gällö Skog
har pratat med tre forskare som har spännande kunskap i ämnet.
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vad som är bra planteringspunkter för olika träd. Även
inom ett mindre bestånd finns variationer i markfuktighet med mera, och med ny teknik kan plantering och
skötsel optimeras utifrån dessa förutsättningar.
Ett spår är därför att utveckla mindre maskiner som
möjliggör finskaligt skogsbruk. Att skogsmaskiner
traditionellt är stora beror bland annat på att de ska ha
plats för en förare, förklarar Johan. Med fjärrstyrning
kan maskinerna bli mindre – kanske inte för avverkning, eftersom stora stockar kräver stora maskiner, men
för markberedning, plantering och röjning.
– På Skogforsk har vi ingenjörer som håller på med
teknik- och metodutveckling för att utveckla den här
typen av maskiner. Till att börja med handlar det om
fjärrstyrning, men på sikt kan man även tänka sig autonoma maskiner. Utvecklingen finns inom jordbruket
också.

På senare år har hyggesfritt skogsbruk trendat i
skogsdebatten, med blädningsbruk som ett tydligt
exempel. Frågan är om vi kommer få se mer av det i
framtiden? Johan Sonesson tror på större variation i
sättet att bruka skogen, och i det får han stöd från en
forskarkollega i Umeå, Karin Öhman:
– Vi kommer att få se större diversitet i hur skogen brukas i framtiden. Från att vi tidigare bara haft
trakthyggesbruk blir det mer spridning, med fler typer
av skötselsystem samtidigt, säger Karin Öhman som är
professor i skoglig planering vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i Umeå.
Hennes forskning handlar om beslutsmodeller som
hjälper skogsägare att göra avvägningar mellan olika
målsättningar.
– Trycket på skogen ökar; den ska inte längre bara
leverera virke utan också biobränsle, biologisk mång-

En som sätter frågetecken kring hyggesfria metoders
möjlighet att leverera i framtiden är Tomas Lundmark,
professor i skogsskötsel, även han vid SLU.
– Skogen är en välutnyttjad resurs idag, det ligger
ingen outnyttjad vedhög på någon åker som vi kan
slänga in för att få ut mer virke. I en framtid där man
gör allvar av bio-ekonomin, som många politiker pratar
om idag, fungerar det inte att ha odlingssystem som
producerar mindre än idag, säger Tomas Lundmark.
Med det sagt menar Tomas att mindre skogsägare
mycket väl kan ha andra målsättningar för sin skog och
sköta skogen med alternativa metoder. Men att det inte
kan ha en dominerande ställning i skogsbruket.
– Alla som räknar lite noggrannare inser att vi behöver mer tillväxt för att klara kraven från bio-ekonomin.
Om hälften av skogsbruket blir hyggesfritt så packar
fabriker ihop när de inte har tillräckligt med råvara att
arbeta med. Och det är ju industrins efterfrågan som
ger skogen ett värde – som gör att vi kan ha ett aktivt
skogsbruk.
Klimatförändringar då? Ett grundscenario som
många räknar med är att vi får en högre tillväxt när vi
har en längre växtsäsong och mer nederbörd.
– Nya resultat visar att det inte är så säkert att det
blir så. Ett orosmoln är nya skador, i södra Sverige har
vi till exempel ett stort barkborreangrepp som triggades
av värmen 2018. En fråga många ställer sig är om det
i framtiden överhuvudtaget går att odla gran i södra
Sverige, säger Johan Sonesson.
Tomas Lundmark, å sin sida, menar att det är besvärande med förväntningar på tillväxt.
– Det genomsnittliga vädret har redan förändrats
under de senaste 30 åren, men det är svårt att se att det
skulle ha gett de effekter som tillskrivs varmare klimat.
Så man ska vara försiktig med att räkna hem en positiv
tillväxt.
Som skogsägare i ett varmare klimat menar han att
det bara finns ett framgångsrecept:
– Det enda du kan göra är att vara aktiv. Skogsskötsel
är det viktigaste redskapet för att hantera de förändringar vi ser. Det går inte att sitta hemma och gråta vid
köksbordet – du måste ut och sköta om din skog. 

EXPERTERNA:

Foto: Sven Tegelmo

librerad.
– Vi kan få förfinade kartor med markanalys och
jordart i trädbeståndet, så nu finns de tekniska möjligheterna att minska på skalan. Från ”fem hektar gran”
kan man tänka sig planteringsrobotar med sensorer som
känner av mikrovariationer i marken och bestämmer
var den ska sätta gran, tall eller andra trädslag, säger
Johan Sonesson, forskare och expert inom samhällsnyttor på Skogforsk i Uppsala.

fald, rekreation med mera. Men vi kan inte producera
allt samtidigt – att virkesproduktion kan minska den
biologiska mångfalden är uppenbart, men även skötsel
för att gynna rekreationsvärdet påverkar. Det behövs
därför verktyg för att göra de här avvägningarna, och
det är det min forskning handlar om.

Johan
Sonesson
Forskare och expert inom
samhällsnyttor på Skogsfork
i Uppsala.

Foto: Axel Ljudén

avdelningar på några hektar. Ny teknik i
form av flygburen laserscanning gör att
bilden av skogen kan bli mycket mer finka-

Karin
Öhman
Professor i skoglig planering
vid SLU i Umeå.

Foto: Julio Gonzalez

I

dag planeras skogsbruk vanligtvis utifrån

Tomas
Lundmark
Professor i skogsskötsel
vid SLU i Umeå.
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Ta i trä
Trä som råvara används allt mer. Det är ett material fullt med
egenskaper som vi inte riktigt tänker på. Skogen kan exempelvis
ge oss kläder, smycken, tvål och mycket mer.

Perfekt
gåva!

KALSONGER

DOFTSMYCKE

Med en tydlig vision om en ”tidlös kalsong” med rätt komfort, kvalité och pris,

Det här är inte bara ett smycke. Träringen är tillverkad i obehandlat svenskt eneträ

så tog det fem år för grundarna bakom Kim Denzler att ta fram den perfekta

för att den ska dofta så mycket som möjligt när du bär den. Med ringen följer en

kalsongen. De beskriver sina produkter som ”mjukare än bomull, lenare än

slipkloss som man enkelt kan förnya yta och doft med.

siden och ekologiskt hållbara”. Allt detta tack vare det cellulosabaserade
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Boxer Trunk
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tillverkningsmaterialet.

JACKA

TALLSÅPA

En helt biobaserad jacka tillverkad av träbaserade material, men den innehåller

Enligt ett gammalt recept tillverkas den mångsidiga tallsåpan som kan användas

även material från bönor, nötter och majs. Jackan har fått flera utmärkelser för

som en miljövänlig allrengöring i hemmets alla vrår. Tallsåpan är tillverkad av

sina helt fossilfria beståndsdelar och är ett bevis på att det faktiskt är möjligt för

hemicellulosa och lignin, vilket faktiskt är restprodukter från våra pappersbruk. Helt

klädproducenter att tillverka bättre och mer hållbara produkter i framtiden.

nedbrytbart - och doftar underbart.
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GLASÖGON

VÄSKA

SKJORTA

Idén bakom EOE eyewear började gro under en skotertur i Västerbotten 2010. Idag

Yukari Ota, grundare av varumärket YKR, är uppvuxen i Tokyo men bor och

Inför våren 2020 släpper svenska Fjällräven den här skjortan i 100 procent organiskt

skapar företaget moderiktiga glasögon med stort hållbarhetsfokus, och materialen

arbetar idag i Bollnäs i Hälsingland. En kurs i näverslöjd väckte intresset för det

material som framställs av träfiber. Företaget har planer på att låta den här typen

är hämtade från den skandinaviska vildmarken. Detaljer av lappländskt björkträ är

traditionella hantverket. Näverväska i svenskt björknäver tar två veckor att tillverka

av plagg ta allt mer plats i framtida kollektioner, eftersom miljövinsterna är så stora.

inlagt i skalmarna på bågen STORUMAN. Här syns varianten i färgen bone. Samma

och beställningen produceras först när ordern lagts på företagets hemsida. Yukari

I jämförelse med bomull kräver trä mindre vatten och energiresurser. Dessutom

bågar görs även i nyanserna blueberry, bark, och northern black.

håller dessutom workshops för de som är nyfikna på att lära sig mer om näverslöjd.

finns ju träd här i Sverige, medan bomull kräver betydligt varmare breddgrader.

www.eoe-eyewear.com | Pris 2 300 kr

www.minfavoritykrshop.mystrikingly.com | Pris 2 500 kr

www.fjallraven.se | Pris 1 000 kr

Storuman 54 Bone
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Tulip Bag

Abisko Cool Shirt

TROSOR

Hipster Core Wood
Underkläder tillverkade av cellulosa från FSC-certifierade skogar i Ångermanland.
Inspirationen kommer från ”de mörka, djupa och tysta barrskogarna” i norra Sverige.
www.allvarunderwear.com | Pris 250 kr/styck
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E

n och en skickas stockarna
fram för att mätas och transporteras vidare i systemet. I en
liten kur sitter virkesmätare Lars
Sträng från Biometria och klassificerar stockarna som svischar förbi på skärmarna. Det är
ett samarbete mellan människa och maskin,
teknik och personlig erfarenhet.
– Vi ska vara en neutral och oberoende
bedömare av virket så prissättningen blir
så korrekt som möjligt, berättar Lars precis
innan han kliver av sitt skift.
Stockarna sorteras efter längd och diame-

E N S ÅG AV D E T

rätta virket
Vackert beläget på en udde i Revsundsjön ligger Gällö Timber. Sågen i Gällö har
även en utskjutande position i skogsägarnas tillvaro i närområdet. 60 timmerbilar
per dag rullar in från skog till såg för att fylla behovet av råvara som sågas och
transporteras vidare ut i landet - och världen.

ter för att uttaget från varje stock ska optimeras. En skiktröntgen av stockarna maximerar
uttaget och sågningen av stocken visas på en
av många skärmar i kontrollrummet. Barken
går till den egna pannan som bland annat
driver anläggningens virkestorkar.
Men innan torken tar vid står Jasmin Lafin
och plockar ut plankor som inte håller
kvalitetsmåttet. Hon jobbar bara sommarmånaderna och pluggar till veterinär resten av
året men Gällö Timber har varit ett återkommande sommarjobb i åtta år. Maskiner och
teknik i all ära men människans bedömning
och öga behövs fortfarande. Jasmin är en
av ungefär 20 sommarjobbare som varje år
stärker upp på sågen under semesterperioden.
– Jag föredrog alltid träslöjd framför textil
i skolan säger hon och skrattar. Det är ett rätt
avkopplande jobb och det luktar gott av trä
här, jag trivs.
Om Jasmin är en viktig kugge sommartid

så är Niclas Pettersson och Åke Löfgren
rutinerade medarbetare, med 22 respektive
40 års erfarenhet, en trygghet året om. Med
fokus på pannans funktion och exakthet är de
viktiga pusselbitar i att allt sågat virke rullar
ut med rätt fuktighetskvot. Saxwerk-pannan
på 15 megawatt jobbar alla årets dagar med
undantaget 14 dagar per år då det är service.
Pannan är dessutom relativt ny, något som
inte bara är positivt.
– Det tar ett tag att köra in en ny panna,
berättar Niclas Pettersson. Den här är ett
och ett halvt år gammal så nu börjar vi få
kläm på den.

Travarna med sågat virke reser sig höga
i torkarna, liksom de paket färdiga plank
som senare lastas in i bilar och kör vidare
till kunderna. 336 000 kubikmeter sågat
virke per år skickas ut härifrån. Det är något
tryggt och konkret med fysisk produktion.
Men utöver den mer handgripliga bilden av
sågen ligger också en djupare mening i Gällö
Timbers verksamhet. Första sågen anlades
här 1870 när tågtransporterna planerades och
byggdes mellan Sundsvall och Trondheim.
130 år senare än placeringen fortfarande bra,
och vikten av någon som köper skogsägarnas
timmer är fortfarande en viktig regional
kugge för både skogsägare och samhälle.
Sågen genererar arbete för närmare 100

personer i Gällö, 136 personer med Gällö
Skog inräknat, men industrin generera förstås
betydligt mer än så till regionen.
– Det handlar i grund och botten om vi vill
ha en såg här som tar hand om all den skog
som finns i området, säger Urban Wiklund,
vd på Gällö Timber. Är man skogsägare och
bryr sig om att det finns jobb, med allt vad
det medför samhället, ska man förstås se
till att det finns en industri även här genom
att sälja till Gällö Skog. Placeringen nära
skogsägarna, för att slippa köra timmerbilar
med rundtimmer ner mot kusten eller ännu
längre, är en viktig ekonomisk fråga. Kortare
transporter är bra för alla. Sågad råvara och
flis är lättare att transportera än rundvirke.
– Har man dessutom industrier med ägare
i vårat län så har man en aktör som agerar ur
ett regionalt perspektiv, påpekar Urban. Allt
det du får genom en industriell aktivitet i
regionen avkastar, hur man än räknar, bättre
än att inte ha någon alls.

Grunden till att Gällö Timber ägs av både

SCA och Persson Invest sedan 2010 är ett
konkret konstaterande att det vore klokare
att slå sina påsar ihop och se till att få mer
kapacitet och producera mer till konkurrenskraftigare priser: Bättre att utnyttja varandras
styrkor än att slåss om samma kaka. Urban
som kom till Gällö Timber som vd 2015 från
SCA:s hyvelriverksamhet, känner själv att han
bidrar till en industri av betydelse. Forts. arrow-right

Gällö Timber - en viktig industri för skogsägarna i närområdet.
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FAKTA:

Gällö Max

Fler bilder från verksamheten på
Gällö Timber hittar du på vår Facebooksida

Idén med Gällö Max är att göra mer sågat
virke av varje träd och minska den del som
går till massa. Det görs genom att använda
mer av trädets topp till timmer, det vill
säga ta timmer till en lägre diamter. Som
tidigare sågas längderna 4,90 meter, och
5,50 meter men med Gällö Max nu även
3,10 meter.
Sortimentet är efterfrågat på marknaden
och ger skogsägaren högre ersättning för
sitt rundvirke. När sortimentet som tas ur
skogen är planerat för att vara Gällö Max
ger det 5 procent mer timmer.

Urban Wiklund

Gran blir plankor.

FAKTA:

Fredrik Hägglund och en välta 3,10 Gällö Max till vänster.

– Det är tjusningen med jobbet, att göra
något för andra människor, inte bara för ägare
och sig själv. Att påverka och driva verksamheten är meningsfullt i ett större perspektiv
och vi hävdar oss också bra mot andra
sågverk - även inom övriga SCA-koncernen.
Vi är kostnadseffektiva och rationella med ett
starkt varumärke.
Resultaten rent ekonomiskt för sågen är

bra, men det är aldrig bra nog att stå still ständig utveckling är viktigt och betydligt
bättre än att sitta nöjd i båten. Gällö Max,
kortare längder för panelindustri är en
anpassning både till marknaden och till den
typen av träd som växer i Jämtland.
– Karaktären på skogen som växer i
Jämtland är mer koniskt, som uppochnervända morötter. Med den stamformen finns
ett värde att såga stockarna korta. Det blir på
så vis en ny produkt som visat sig efterfrågad,
bara vi är tydliga med att marknadsföra den.
Med samma tänk, att utnyttja de klenare
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diametrarna på trädet, har Gällö också skapat
en vara som passar i lastpallsindustrin i lokaler i anslutning till sågen. Anläggningen kom
igång under hösten 2019 och hoppas kunna
utöka inom snar framtid. Förhoppningen är
att kunna gå upp i två skift, och med det blir
det så småningom fyra-fem personer som
jobbar där.
– Det här är förbannat roligt att skapa
värden om det också ligger i strategiskt rätt
riktigt så vi stärker vårt existensberättigande det känns det värdefullt.
Efter samma strategiska tänk har Gällö

Timber anställt en råvaru-controller som
ska se till att överbrygga glappet mellan
vad marknaden vill ha och vad skogen och
sågen levererar för att på så vis snabbt kunna
anpassa produktionen till köparens krav.
Oavsett om det är breda, tjocka eller inga
plank som efterfrågas kommer sågen att
behövas framöver. Men svensk sågverksindustri är exportberoende. En bransch som till

Gällö Timber
varje pris måste vårda sin konkurrensfördel på
en marknad där priset på varorna inte styrs
av den svenska marknaden. Även om svensk
senvuxen skog är eftertraktad är det inte en
avgörande faktor för att få sälja. Förmågan att
leverera rätt längder och bredder är viktigare
än kvaliteten på själva plankan.

Omsättning
(Gällö Timber & Skog): 950 mkr
Resultat 2018: 66 mkr
Antal anställda: 136 personer
Historia: Sågverket i Gällö har anor från
1879 men det är förstås inte mycket som är
sig likt från den tiden. Idag är Gällö Timber
det nionde största sågverket i Sverige
och Gällö Timber ägs till 50 procent av

Det ökande intresset för förnyelsebara den

råvaran trä ökar dessutom på flera fronter,
vilket skapar nya marknader.
– Ökar vi användbarheten av skog till nya
produkter är det en välsignelse. Jag ser inget
hot att skogsindustrin skapar nya produkter
som inte är sågade trävaror. 50 procent
sågspån, cellulosa, flis och bark från varje
stock blir andra produkter och SCA-koncernen, med en kraftig förmåga till produktutveckling, gör definitivt att vi är en självklar
kugge i den här branschen.
Sågen ligger stabilt på udden i Revsundssjön menar Urban Wiklund. I dubbel
bemärkelse. 

Person Invest och den anda hälften ägs av
SCA. Sedan 2010 har 250 miljoner kronor
investerats i industrin i Gällö. Ny panna och
en kaplinje för lastpallsproduktion på den
intilliggande fastigheten ”Gelfa” är några
exempel på investeringarna 2018-2019.
Produktionsfakta: Sågen behöver 3 000
m3f timmer per dag - vilket motsvarar 60
fullastade timmerbilar - för att klara råvaruförsörjningen. 336 000 m3sv beräknas
produceras under 2019. Av allt rundvirke
som kommer in till sågen är 85 procent
gran. Ungefär tre fjärdedelar av den
sågade råvaran säljs till kunder i Sverige
där hyvlerier som säljer vidare till byggvaruhandel är den största andelen. Övriga
volymer hamnar främst i Kina, Nederländerna, Storbritannien och Egypten.
3000 fastkubikmeter timmer per dag behövs till sågen.
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I NATUREN

Rollen som tv-profil är relativt ny för Evelina Åslund Bäck. Den
grönskande naturen, tiden i skogen och jakten hjälpte henne att
hitta tillbaka till harmonin i livet efter en utmattningsdepression
och allt eftersom har det också blivit inramningen på ett nytt,
roligare yrkesliv.

A

lsensjön ligger spegelblank ned-

anför huset och vi känner tydlig
höstdoft i morgonluften när vi
kliver ur bilen utanför familjen Åslund Bäcks
hus. På garaget hänger troféer och skvallrar
om tidigare jaktdagar. Högsäsongen för
jaktföretaget Joy Event närmar sig och inne i
huset förbereder sig Evelina Åslund Bäck för
en hektisk period med jakt, föreläsning och
tv-inspelning.

JAKTEN EN BALANS MELLAN

jobb & fritid

Skogen och fjället är inte längre bara avkoppling och fritid för Evelina Åslund Bäck,
ägare av jaktföretaget Joy Event Hunt and
Health. Förutom guidade jaktturer håller hon
föreläsningar och kurser och när vi kommer
på besök står hon i startgroparna för att filma
säsong två av SVT:s program Jaktliv:
– Numera har jag verksamhet hela året,
men sensommar och höst har helt klart lite
högre tempo. Älgjaktens premiärvecka som
tidigare var helig för mig är numera högsäsong för företaget. Istället brukar jag se till
att avsätta några dagar för egen jakt i början
av oktober med bara nära vänner och familj,
säger Evelina.
Företaget, som firar 10 år i år, erbjuder
upplevelser med fokus på jakt och hälsa. Tydligast hälsotema blir det i de turer där jakten
kombineras med yoga, spa eller matlagning,
men Evelina är tydlig med att alla de jakter
hon anordnar har en hälsoaspekt.
– Jag tycker all jakt är hälsosam och ser den
som en hälsoupplevelse. Att vistas både på
fjället och i skogen har en läkande effekt och
jakten är ett utmärkt tillfälle att unna sig lite
tid för eftertanke ute i naturen.
Evelina jobbade tidigare som projektle-

dare för länsutveckling men drabbades av en
utmattningsdepression. Just vistelse i naturen
blev vägen ut ur den jobbiga perioden och till
Evelina Åslund Bäck håller olika kurser med jakt och hälsotema

slut bestämde hon sig för att starta företaget
och satsa på intresset för natur, hälsa, hundar
och jakt. En viss oro för att låta platsen för
återhämtning bli arbetsplats fanns, och har
bitvis varit svår att balansera, men genom att
testa sig fram och våga känna efter istället för
att bara köra på har det gått bra.
– Ibland har det nästan blivit för mycket,
men då har jag alltid valt att backa lite.
Jag kan låta andra hoppa in och guida eller
på andra sätt ta hjälp för att inte riskera att
förstöra jaktglädjen för mig själv. Den privata
jaktledigheten i oktober är också ovärderlig
för att jag ska få fylla på med energi, säger
Evelina.
Det egna jaktintresset kom tidigt och
uppväxt i en jägarfamilj följde Evelina ofta
med ut som hundförare med sin pappa.
När hon tog egen jägarexamen växte intresset och på 21-årsdagen sköt hon första älgen,
vilket även blev den första för unghunden på
nio månader. Det är ett speciellt minne, precis
som minnen från första ripan för fågelhunden. Minnen som blir extra starka just för att
ha lyckats tillsammans med hunden.
– Att få se hunden jobba och röra sig
framåt tillsammans skapar en delaktighet
i jakten som är svår att komma åt om man
sitter på pass.
Med tre fågelhundar i huset, blir det

numera främst ripjakt och skogen har i stor
utsträckning bytts mot fjällmiljö, men för den
vardagliga träningen och återhämtningen
fortsätter skogen att ha stor betydelse.
– Grönskan och träden i skogen får hjärnan
att koppla av och få saker minskar stress som
en skogspromenad. För mig ger det både
återhämtning och harmoni och jag tror att
skogen kommer att bli viktigare för allt fler
människor i takt med att mångas vardagliga
liv fylls med mer stress och stillasittande. 

Ofta på väg. Hösten är en hektisk tid.

Evelina är programledare i SVT:s program Jaktliv.

3

TIPS TILL JÄGARE:

Nytändning i jakten

§§ Testa att gå som hundförare för att på så
vis bli mer fysiskt aktiv i jakten.
§§ Bli medveten om jaktens hälsofördelar.
Se jakten som en möjlighet att vila 		
hjärnan och få tid till eftertanke.
§§ Bjud in jägare från andra delar av Sverige,
för att sedan kunna åka och jaga något du
inte är van vid på deras hemmaplan.
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SKOGSÄGARTIPSET

Fördel
skogsbruksplan
Hugo Landberg bor i Vallentuna och äger skog i Medelpad. Inför ett generationsskifte
har han låtit göra en skogsbruksplan genom Gällö skog. Planen underlättar särskilt
för distansägare som vill ha full koll på sin skog – från hemmaplan.

fick han hjälp av Gällö Skog att
avverka. I samband med det
tog han fasta på ett erbjudande om att göra en skogsbruksplan.
– Jag har en plan från 2012,
Hugo Landberg
den är alltså sju år så den gäller ju
fortfarande. Men på senare tid har det
hänt en hel del, det har varit stormar och
Hugo är ”skogsägare på distans”. Han
barkborrar som krävde åtgärder.
bor i Vallentuna utanför Stockholm och
äger skog på båda sidor av Ljungan i Ånge
kommun.
Hugo planerar också att överlåta sko– Jag är född i Hjältan utanför Sundsgen på sina söner, vilket var ytterligare ett
vall, och pappa hade skog. Så jag har varit i
skäl att förnya planen.
skogen sedan barnsben. Idag jagar jag där,
– Jag har frågat om de vill ta över
även om det är 50 mil bort, säger Hugo.
skogen, och det vill de. Planen blir ett
stöd när vi går runt och tittar på skogen
tillsammans och ser vad som ska göras.
Genom älgjakten gör Hugo kontinuerliga besök i sin skog och har en god bild av
hur det ser ut i den, men säger att det ändå
En skog är sällan homogen, den består
är svårt att hålla allt i huvudet. När skogen
av olika bestånd med olika förutsättningar.
nyligen drabbades av ett barkborreangrepp
Skogsbruksplanen beskriver dessa, både på
– Skogsbruksplanen är ett

bra hjälpmedel för att veta
vad jag ska göra och inte
göra i min skog, när det är
dags att vidta olika åtgärder till exempel, säger Hugo
Landberg.
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en karta och i ord och siffror, med
volymberäkningar och förväntad
tillväxt. Framförallt finns detaljerade förslag på skötselåtgärder
som exempelvis gallring och
avverkning, utifrån de mål som
skogsägaren har för sin skog.
– På så sätt är planen ett verktyg både för den som fokuserar
på virkestillväxt, och för den som
vill värna natur eller andra värden i
sin skog, berättar Lennart Magnusson.
Lennart är virkesköpare på Gällö Skog

och huvudansvarig för att hjälpa kunderna
att ta fram skogsbruksplaner.
– Skogsbruksplanen är en bra grund
för samarbete mellan oss och skogsägaren
när vi diskuterar olika åtgärder. Och vi vill
stimulera skogsägare att aktivt sköta om
sina marker för att få en bra tillväxt,
säger Lennart.

Alla skogsbruksplaner som Gällö
Skog medverkar till att ta fram är så
kallade Gröna planer. En sådan krävs på
fastigheter över 20 hektar om man som
skogsägare vill miljöcertifiera sin skog,
något som innebär att man kan få mer
betalt för sitt virke.
– Planen ger förutom skötselanvisningar
även ett dokument över värdet på skogen,
vilket underlättar vid generationsskifte och
överlåtelse, när banken behöver underlag
för exempelvis långivning, säger Lennart.

Tillbaka till Hugo Land-

Hugo kan rekommendera

andra skogsägare att göra en
skogsbruksplan, åtminstone de
slutet av sommaren fick han
som har en lite större fastighet.
sin nya skogsbruksplan från
– Om man äger en liten skog
Gällö Skog. Var där några
kanske man kan hålla i huvudet
överraskningar?
Lennart Magnusson
hur den ser ut och vad som behöver
– Egentligen inte. Genom
göras. Men det finns gränser för hur
stormarna har det varit stora avverkningar,
mycket man kan hålla reda på, och då
och det visste jag ju. Men planen behöver
är skogsbruksplanen till stor hjälp, säger
jag oavsett. Nu ska jag sätta mig och titta
Hugo. 
på den tillsammans med mina söner, och
bestämma vad vi vill och kan göra.

berg och hans skog. I
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GÄLLÖ SKOG

VI GER UPP TILL

15kr

LEDARE

+

En viktig industri
nära skogsägarna

/m³ FUB I GRÖN BONUS

Foto: Erica Jonsson

Urban Wiklund,
Vd för Gällö Timber och Gällö Skog

Skogens dag
med fokus på barnen
I slutet av augusti deltog Gällö Skog på den årliga aktiviteten Skogens

När jag en kall och klar höstmorgon svänger av E14

och sakta rullar in på sågverksområdet i Gällö slås jag
av två saker: Dels över hur vacker vår del av Sverige är
i de sprakande höstfärgerna, dels att jag är glad för att
verksamheten i de blå industribyggnaderna som återspeglar sig i vattnet fortsätter att tuffa på. En stark lokal
industri är en förutsättning för att jag som skogsägare
ska få en bra avsättning för mitt virke.
Gällö Timber är just det; en stark industri som ligger

mitt i skogen, nära skogsägarna. I det här numret kan
du bland annat läsa om vår satsning på vidareförädling,
något som ytterligare stärker vår position på marknaden. Genom att höja värdet på våra sämst betalda varor
kan vi erbjuda dig som skogsägare en bra avsättning
även på ditt klenare virke. Något som vi försökt visa
genom vårt eget sortiment Gällö MAX.
För att hålla sågen i full drift året om behövs timmer, timmer som kommer från er, våra leverantörer. Ni
utgör en lika viktig del i sågens framgång som alla vi på
Gällö gör. Utan ert virke skulle vi inte kunna producera och leverera de 340 000 kubikmetrarna sågad vara
som vi gör idag. Våra virkesköpare finns till för er och
er skog och glädjande nog har vi under det senaste
året utökat vår personalstyrka med ytterligare ett antal
personer. Det är alltid lika roligt när nya människor ser
en möjlighet i oss som arbetsgivare och väljer att börja
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jobba hos oss. Genom att anställa fler virkesköpare får
vi också in nya erfarenheter och ny kunskap som vi
kan dela med oss av till dig som markägare. Ytterligare
en källa till kunskap är våra duktiga entreprenörer, här
finns otroligt många års samlad erfarenhet av skogsbruk. Tillsammans med dem försöker vi att hjälpa dig
som skogsägare med just dina frågor, oavsett om det
gäller en traditionell slutavverkning eller hantering av
en skötselkrävande biotop.
Tillsammans med våra entreprenörer gör vi alltid

vårt yttersta för att säkerställa att du som skogsägare får
bruka din skog på det sätt du vill, oavsett om målet är
ekonomisk avkastning eller biodiversitet, eller kanske
en kombination av de båda. I tidningen kan du läsa
om hur vi hjälpt skogsägare med en lite annan syn på
sin skog än den traditionella bilden. Spännande och
intressant läsning för en sådan som mig, som till största
delen bedriver ett traditionellt skogsbruk!
Åter till den där vackra septembermorgonen på väg

in till sågen; när jag känner i hela kroppen att idag hade
varit en bra dag att hänga på sig röjsågen och ge sig ut i
skogen. Då brukar jag tänka att jag kanske ändå gör en
viss nytta för mitt skogsinnehav här, som sågverkschef för Gällö Timber. Genom att arbeta för att stärka
Gällös position som modernt sågverk kan jag vara trygg
med att värdet på min skog består även i framtiden.

dag vid Spikbodarna i Östersund. Det är en uppskattad familjedag och
Gällö Skog erbjöd roliga aktiviteter för barnen i form av pyssel i olika
former. Barnen fick måla kottar, göra halsband och måla gipsfigurer med
mera, vilket var väldigt populärt. Även några föräldrar slog sig ner för en
kreativ stund. Bredvid Gällö Skog stod Skogsstyrelsen och bjöd på fika
och det blev en lyckad dag med fin stämning och många besökare.

Fyrvalladagarna
– en chans att locka unga
I slutet av september samlades branscher från bland annat jord och
skog, bygg, teknik, fordon och transport på Fyrvalla i Östersund. Syftet
var att möta ungdomar med intresse för yrkesutbildningar. Elever från
grundskolans nionde klasser fick information om och inblick i de olika
branschernas program på gymnasienivå. De fick också se och uppleva
olika verksamheter i verkligheten. Erica Jonsson, en av Gällö Skogs
nyrekryteringar, var på plats för att prata med besökarna.

Gällö Skog på
Sveriges högsta topp
En keps kan vara bra att ha när du ska trotsa

en brant ”uppförsbacke” i strålande sol. Det
tyckte i alla fall Tim Henriksson, systerson till
virkesköpare Lars-Åke Henriksson, när han
besteg Kebnekajse i somras. Friluftsintresset
finns i släkten även om Lars-Åke hellre föredrar skog framför berg.

Så här går din
certifiering till

1
2

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.

3

SKOGSBRUKSPLAN. Om du inte redan har

4

CERTIFIKAT. Som medlem i vårt gruppcertifi-

5

UPPFÖLJNING. Varje år görs slumpmässiga

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 naturvård. Skogsbruksplanen behöver hållas uppdaterad
i takt med att åtgärder görs på din fastighet.

kat får du ett diplom med ditt certifikatsnummer som bevis för att du uppfyller grundkraven för certifieringen. Certifikatsnumret anger du när
du säljer virke från din fastighet.

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.
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GÄLLÖ SKOG

VIRKESKÖPARE NORRA JÄMTLAND
Marcus Johansson

Jimmy Danielsson

Linn Lund

Karl-Johan Hansson

STRÖMSUND - FÖLLINGE

HAMMERDAL

KROKOM - ÅRE

KROKOM - OFFERDAL

0693-180 37
marcus.johansson@galloskog.se

0693-18028
jimmy.danielsson@galloskog.se

0693-180 35
linn.lund@galloskog.se

Pär Jonsson
ÖSTERSUND

0693-180 17
par.jonsson@galloskog.se

0693-180 36
karl-johan.hansson@galloskog.se

VIRKESKÖPARE SÖDRA JÄMTLAND
En bra mobilkamera duger gott.

Erik Söderholm

Lars-Åke Henriksson

Mikael Oscarsson

Magnus Härjegård

Bengt-Arne Bergvall

Bernt Lindström

Erica Jonsson

GÄLLÖ - BRÄCKE

GÄLLÖ - BRÄCKE

ÖSTERSUND - SVENSTAVIK

BERG

STUGUN SYD

HAMMARSTRAND

GÄLLÖ - ÖSTERSUND

0693-180 21
erik.soderholm@galloskog.se

0693-18039
lars-ake.henriksson@galloskog.se

0693-180 26
mikael.oscarsson@galloskog.se

0693-180 16
0693-180 24
magnus.harjegard@galloskog.se bengt-arne.bergvall@galloskog.se

Fototävling

så du får gärna skicka in flera förslag utifrån
säsong. Vi utser en vinnare för varje månad
på året (huvudbilden varje månad) som förutom äran att medverka i kalendern också
får ett pris i form av en Powerbank med
solceller (värde 350 kr).

Bidragen mejlas till info@galloskog.se
senast 13 november 2019. Du får skicka
flera bilder om du vill och tänk gärna då
olika årstider. Vi kommer även utannonsera
och påminna om fototävlingen i sociala
medier och på Facebooksidan meddelas
även vinnarna.

TEKNISKA
SPECIFIKATIONER

Erik Lundgren

Lennart Magnusson

Fredrik Persson

Jonas Engman

SUNDSVALL - HÄRNÖSAND

ÅNGE - YTTERHOGDAL

FRÄNSTA - STÖDE

LIDEN

0693-180 08
lennart.magnusson@galloskog.se

693-180 31
fredrik.persson@galloskog.se

0693-180 19
jonas.engman@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

Har du en mobil med riktigt bra kamera räcker

Produktion

upplösningen oftast om du mejlar in bilder som är
1 - 3 MB stora. Liggande bilder (breda bilder) har
störst chanser till vinst.

Redaktör:

Redaktion:

Tryck:

Upplaga:

Använder du system- eller kompaktkamera

Elsa Järvholm
elsa.jarvholm@galloskog.se

Håkan Wike

Åtta45

8 000

Annika Lidgren

Produktion:

Art Director:

Tilda Berkö

Trampolin PR

Sebastian Rydebjörk
sebastian@trampolinpr.se

Henrika Levonius Wike

så skicka in JPEG-bilder i 300 dpi, för utskrift i
storlek 20x30 cm. Du får bildredigera själv men vi
förbehåller oss rätten att anpassas bilder för tryck
om det behövs.

Gällö Skog
M A G A S I N

H Ö S T

O C H

V I N T E R

2 0 1 9 / 2 0 2 0

W W W. G A L L O S K O G . S E

Trion valde
blädning
§ HYGGESFRITT SKOGSBRUK
§ SÅ VÄLJER DU RÄTT METOD
§ FRAMTIDENS SKOGSBRUK
SIDA 16

Virkesköparen

Sågen i Gällö

+

Vardag i skogen

Framtidssäkrar din skog

SIDA 14

SIDA 28

Skogsbruksplaner
Prylar av trä
Jakt med Evelina
Fototävling
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Foto: Håkan Wike

Vi behöver illustrera årets alla månader,

VIRKESKÖPARE VÄSTERNORRLAND
0693-180 05
erik.lundgren@galloskog.se

0693-180 18
erica.jonsson@galloskog.se

Kontakta
din skogliga
specialist!

– var med i vår almanacka 2020!
Nu har du chansen att bidra med dina bästa foton till Gällö
Skogs väggalmanacka 2020. Leta i arkivet eller ge dig ut och
fotografera. Temat är såklart skog, men tänk brett. Skogen är mer
än bara träden - vi ser gärna bilder på människor, djur och natur.

0693-180 23
bernt.lindstrom@galloskog.se
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Känner du någon som också bör få Magasin Gällö Skog? Skicka namn och adress till info@galloskog.se

Returpost: Gällö Skog, Öhn 160, 840 50 Gällö

NU FINNS ALLA VÅRA MODELLER
SOM LADDHYBRIDER

VOLVO MODELLÅR 2020 ÄR HÄR
Nu är Volvo modellår 2020 här, inklusive helt nya, sportiga sedanen Volvo S60 och uppdaterade XC90.
Alla våra modeller finns även som laddhybrider där du kan köra på enbart el vilket minskar både bilens utsläpp
och dina bränslekostnader. Dessutom är Volvo On Call med sin smarta app standard i alla modeller.
Välkommen att titta, jämföra och provköra hos Bilbolaget.
Förbrukning liter/100 km blandad körning (prel). WLTP: 1,5-10,8. NEDC korr: 1,7-8,3. CO2, g/km. WLTP: 36-245. NEDC korr: 39-192. (S60 T8 aut-XC90 T6 AWD aut).
Miljöklass Euro 6D-Temp. WLTP-värden avser EU-marknader. Marknadsspecifika avvikelser kan förekomma beroende på bilens specifikation.

Härnösand
Industrigatan 3
0611-52 10 20

Sollefteå
Storgatan 135
0620-574 00

Allt för ett smidigt bilägande

Strömsund
Lövbergavägen 15
0670-29 10 44

Örnsköldsvik
Ångermanlandsgatan 28
0660-867 00

Östersund
Fagerbacken 53
063-14 94 00

