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Allt för ett smidigt bilägande

Volvo V90 Cross Country
SLUTFÖRSÄLJNING AV ETT BEGRÄNSAT ANTAL BILAR

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

Förbrukning liter/100 km blandad körning (prel). WLTP: 6,6. CO2 g/km. WLTP: 171. (V90 Cross Country D4 AWD aut). Miljöklass Euro 6d-Temp. WLTP-värden avser
EU-marknader. Marknadsspecifika avvikelser kan förekomma beroende på bilens specifikation. *Billån: 20% kontant eller som inbytesbil, 36 månader, 50% restvärde,
ränta 4,95% (effektiv ränta 5,06%). Inga uppläggnings- eller aviseringsavgifter tillkommer. Prisexempel beräknat på körsträcka 1 500 mil/år. **Business Lease: Första
förhöjd hyra 10%, restvärde 50%, förmånsvärde netto vid 55% marginalskatt. Volvo Business Lease omfattar leasing via Volvofinans Bank, är exkl moms och beräknad
på 36 månader och totalt 6 000 mil. Kostnad för Originalservice samt försäkring via Volvia företagsförsäkringar tillkommer. Transportstyrelsens avgifter tillkommer.
Originalservice ingår i 36 månader (max 1500 mil/år). Bilarna på bild kan vara extrautrustade. Reservation för eventuella tryckfel.

Volvo V90 Cross Country D4 AWD Advanced automat
Pris ............................................................................................................................ 399 000 kr
Billån* .................................................................................................................... 4 503 kr/mån
Business Lease** ..................................................................................... 4 464 kr/mån

Köp till:
Kompletta vinterhjul .........................................................................................+9.900 kr
Ljuspaket, Navigation Pro och Parkeringssupport ...........+6.900 kr

Nu går dom sista bilarna! Slutförsäljning av välutrustade Volvo V90 Cross Country med metalliclack och
klimatpaket med bland annat dieselvärmare och rattvärme till ett mycket bra pris. För tillfället har vi stor
efterfrågan på nyare begagnade Volvobilar så vi byter gärna in din bil – Passa på nu då vi har ett begränsat
antal bilar i lager för leverans inom 48 timmar! Välkommen in på en provtur!
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Det finns en osynlig rytm när Timo Kloft med ett jämnt högt 
tempo sätter ut sina plant på hygget strax utanför Lit. Han får 
plantsättning att se enkelt ut, nästan som en dans. Men så har 
han också övat i drygt 15 år och under åren blivit utnämnd till 
världens snabbaste plantsättare.

V Ä R L D E N S  S N A B B A S T E

et finns inga dåliga hyggen. Allt 
handlar om att ha rätt inställning, 
då tror jag man kan hinna sätta 

nästan hur många som helst, säger Timo 
Kloft, plantsättare på Håxås Skogstjänst. 

Timo, som ursprungligen är från Tyskland, 
fick 2004 tips om plantsättning i Sverige 
och bestämde sig för att prova. Det skulle 
visa sig att han hade känsla för yrket ganska 
direkt och redan efter en dryg månad satte 
han 5 000 plant under en arbetsdag för första 
gången. 

Idag är 4-5 000 plant per dag mer regel än 
undantag, även om det exakta antalet varierar 
något beroende på väder och hyggets förut-
sättningar. Vid två tillfällen har han även valt 

att utmana Guiness rekordboks registrerade 
världsrekord i plantsättning på 15 000 plant, 
och klarat det med råge. 

– Vid senaste försöket satte jag 21 039 
plant på 24 timmar, berättar Timo som nu 
siktar mot att slå det rekordet med ytterli-
gare 2 500 plant vid nästa försök. 

Det handlar dock inte bara om att sätta 
många plantor snabbt, utan de ska sättas rätt 
också. Varje planta ska placeras på rätt punkt 
för bästa möjliga förutsättningar att klara sig. 

– När man hittar kvaliteten kommer 
hastigheten av sig själv. Det hjälper ingen att 
göra fort och fel – att göra rätt kommer alltid 
först, säger Timo.  

D

plantsättare  
siktar mot nya  
rekord

Det blir inte många pauser för Timo Kloft. 
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Från drönarens perspektiv är hygget fyllt av mörka fläckar och på 
skärmen i förarhytten växer också antalet mörka digitala prickar. 
Arealer färgas gröna på läsplattan när tillräckligt många högar är 
utplacerade. Läsplattan är kopplad till GPS-pucken ute på skopan. 

GPS:er i maskinerna är inget nytt, men att 
ha mätningen på skopan, den delen som gör det 
faktiska jobbet, innebär en större exakthet.
Investeringen i GPS-utrustningen och pro-
gramvaran var inte särskilt dyr, berättar Örjan 
Wiklund, entreprenör på Kvickgården. Runt  
20 000 kronor för gps-puck, kablar och skärm 
och programvara. 

– Mest är det en trygghet för oss som kör, så 
att vi inte gör för mycket eller för lite på varje 
jobb. Det är ett visst antal plant som ska ut och 
det går enkelt att se här hur man ligger till under 
tiden. 

Men, allting är inte automatiskt. En av knap-
parna i grävarens joystick är programmerad för att 
registrera en ”hög” där plantan är tänkt att sättas. 

– Vi har haft den här utrustningen i under 

sommaren och det är fortfarande lite tekniska 
saker som inte funkar perfekt. Vi skulle vilja lägga 
in kartorna från skogsbruksplanerna till exempel 
för att få med till exempel natur- och kultur-
vårdshänsyn i kartan.

Ett annat vanligt jobb är dikning eftervsom 
Örjans breda grävare ofta jobbar i blöta marker. 

– Vi får betalt per meter dike vi gräver eller 
rensar och att vi kan visa exakt hur många meter 
vi faktiskt gör är en trygghet för både oss och 
beställaren. 

Kul ändå med ny teknik tycker både Örjan och 
hans kollega Anton Nathaelsson, men några 
tekniska hinder från utvecklaren av mjukvaran 
ska undanröjas innan det är perfekt. 

 § Gör en realistisk bedömning om du 
har den tid och kunskap som krävs för 
aktuellt område. För en ovan plantör kan 
det vara tufft att sätta 1 000 plantor per 
dag.  Beställ inte fler plantor än du hinner 
med, för de kan inte lämnas tillbaka. 
Plantorna ska sättas inom tio dagar från 
leverans (absolut max 14 dagar). Därefter 
förlorar de näringstillgång och vitalitet.

 § Gör beställningen senast i början 
av mars. Rådgör med din virkes-
köpare om trädslag och proveniens 
(härkomst). Behövs härdiga plantor 
eller snytbaggeskydd? Bestäm också 
leveransvecka.

 § Plantor är känsliga och utsatta för 
både insekter och vilt och du får räkna 
med att plantor kommer att dö av olika 
anledningar. Det är därför viktigt att 
följa upp planteringen för att se hur 
det går. Gör en återväxtkontroll senast 
efter två år för att se om du behöver 
komplettera.

 § Planterade du i år? Då bör du hålla 
ett öga på planteringen redan nästa 
sommar. På grund av den extremt torra 
månaden juni riskerar du torkskador.

 § Se till att frakta plantorna på ett täckt 
släp och vattna dem regelbundet. Du 
ska kunna krama vatten ur rotklumpen 
på en planta. Ett annat riktmärke är att 
en plantkassett från Norrplant som är 
välvattnad väger minst 3,5 kilogram.

 § Den bästa sättpunkten för en planta 
är normalt en omvänd torva täckt 
med mineraljord och där torvklumpen 
kommer ned i underliggande mark för 
vattenförsörjning. Sträva alltid efter att 
plantera i mineraljord (knastrar mellan 
tänderna) om det är möjligt. 

 § Djupplantering (tre centimeter ned 
och övertäckt med jord) är viktigt för att 
undvika torkskador. 

 § Det bör vara ungeför tio centimeter till 
omgivande markskikt som inte påverkats 
av markberedaren utan ser ut som vanligt. 
Med det avståndet minskar risken för 
snytbagge och skador. 

 § Ett vanligt nybörjarfel är att bara 
använda de bästa planteringspunkterna. 
Det kan innebära att du får plantor över 
och att det blir en glesare plantering än 
planerat. Kontrollera dig själv regelbundet 
genom provytor. Sätt ned något som 
centrum (en käpp) i mitten av området 
du vill mäta. Gör en cirkel med ett 
röjsnöre eller annat som är 5,64 meter. 
Arean på cirkeln blir då 100 kvadratmeter. 
Multiplicera antal plantor i cirkeln med 
100 för att få antalet per hektar.

NYHETER

Digital teknik håller 
koll på markarbeten

” D O  I T  Y O U R S E L F ”  –  K L I P P  U R  O C H  S P A R A :

I N N A N :

E F T E R :

U N D E R  T I D E N :

Tips för dig som funderar 
på att plantera själv
Det kan kännas länge till nästa planteringssäsong, men som 
skogsägare gäller det att ligga steget före. För dig som följer 
oss i sociala medier lovar vi att återkomma med tipsen när 
det är dags.

Det gick bra 2020
Våren 2020 var oron stor för årets plan-
teringar eftersom utländsk arbetskraft i hög 
grad var förhindrade att resa in på grund av 
covid-19. 

Det visade sig  däremot gå över förväntan 
till slut och alla Gällös planteringar blev 
klara. 

De flesta entreprenörer anställde ny 
personal men även den ordinarie arbetskraf-
ten kunde senare komma till Sverige och det 
blev då full fart i planteringsskogarna. 

GPS-sändare håller 
koll på jobbet

96-åriga 
planteraren 
fortfarande i farten

En som har väldigt lång erfarenhet av 
plantering är 96-årige Nils Magnusson från 
Fullsjön utanför Borgvattnet. Han var även 
under sommaren i full sving och hjälpte den 
yngre generationen med skogsplantering. 

Nils har levererat virke till Gällö i 
många år och har löpande kontakt med 
virkesköpare Bengt-Arne Bergwall i Stugun. 
När Nils medverkade i Magasin Gällö Skog 
för några år sedan berättade han om en 
sommar då han utförde 35 hektar röjning 
och satte 5 000-6 000 plant. Riktigt så 
många blev det dock inte i år.

Även i sociala medier ligger Nils 
på topp. När Gällö Skog publicerade ett 
inlägg om Nils på Facebook i juni var det 
rekordmånga som tryckte på gilla-knappen, 
delade och kommenterade. ”Krutgubbe” var 
ett vanligt förekommande ord. 

Håll dig uppdaterad!  
Följ oss på Facebook och Instagram 
@galloskog

Tagga gärna din egna skogsupplevelser och 

finaste bilder på Facebook och Instagram med 

#gälloskog 

Nils Magnusson både 
röjer och planterar.

Örjan Wiklund 
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NYHETER

Håll koll på 
skador från 
barkborrar

Vädertåliga moderna fasader

Möbler för kungar

Under sommaren har 

vi sett allt mer skog 
som är angripen 
av barkborrar. 
Det gäller främst 
Västernorrland, 
men även de östra 
delarna av Jämtland. 

Årets granbarkborresvärmning är 
slut, men det är fortsatt viktigt att hålla 
koll på träden. Det är fortfarande ef-
fektivt att avverka och transportera bort 
angripna granar om det mesta av barken 
följer med ut. 

De granar som angreps i början av 
sommaren börjar nu skifta färg till gult/
brunt. Senare angrepp finns oftast nära 
de tidigare angreppen. Titta efter avfläkt 
bark högt upp på stammen och gröna 
barr på marken. 

Träd som tappat det mesta av barken 
kan du lämna, eftersom de inte innehåll-
er några granbarkborrar. Däremot är de 
viktiga för granbarkborrens naturliga 
fiender.

Källa: Skogsstyrelsen

För två år sedan sökte det norska trävaru-
företaget Talgø MøreTre efter virke till sin 
kollektion Concise, en serie träprodukter av 
mycket hög kvalitet och med modern design. 
Valet föll på Gällö som nu specialsågar virke 
åt det norska företaget.

I sortimentet finns panel, trall, trätak, 
fasadläkt och ovandel till balkongräcke. Till 
virket sågas ytterbitarna av stockarna, vilket 
ger rakare och bättre brädor.

– Intresset för produkterna har växt varje 

år. Men i år är första gången som det slagit 
igenom i Sverige, säger Patric Pettersson, 
säljansvarig på den svenska marknaden.

Det är byggföretaget Inab som valt Con-
cise-produkter för sex villor i Ås. De fastna-
de för den höga kvalitén och vädertåligheten. 
Brädorna både tryckimpregneras och kokas 
under vakuum i en speciell linoljeblandning 
och monteras färdigbehandlad. Den behöver 
alltså inte målas men klarar sig ändå 10 till 
20 år utan efterbehandling.

Varje träbit räknas, oavsett kvalitet. Bland 
annat Egypten efterfrågar virke av den lägsta 
klassen, brädor som inte skulle godkännas av 
någon bygghandel i Sverige.

– De säger att de alltid kan hitta någon del 
som är bra. De bitarna tar de vara på och täljer 
och snidar möbeldelar av, berättar Jonathan 
Mattsson, affärschef på Gällö Timber, som fått 
se resultatet med egna ögon.

De snidade delarna sätts ihop till vackra 
möbler som stoppas med färgglada tyger och 
målas i vackra färger. Resultatet blir soffor, 
fåtöljer, speglar och bord värdiga vilken kung 
eller drottning som helst.  

V A D  B L I R  D E T  A V  S K O G E N ?

När en markägare nekas tillstånd att 
avverka i fjällnära skog på grund av höga natur-
värden har hen rätt till ersättning motsvarande 
125 procent av skogens marknadsvärde. Det slog 
Mark- och miljööverdomstolen fast tidigare i år. 
I juni kom beskedet att Skogsstyrelsen och Kam-
markollegiet inte kommer att överklaga domen.
 
Myndigheterna låter alltså Mark- och 
miljööverdomstolens dom, som rör fem olika fall, 
att bli vägledande för att hantera frågorna om 
avverkning i fjällnära skog.

Enligt Skogsstyrelsens generaldirektör 
Herman Sundqvist behöver markägare med 
fjällnära skog från och med nu inte längre stäm-
ma Skogsstyrelsen för att kunna få ersättning. 
I en kommentar till tidningen Altinget säger 
han att det i stället kommer att genomföras 
en värderingsdiskussion, i likhet som vid 
områdesskydd, i de fall då Skogsstyrelsen 
nekar avverkningstillstånd.

125 procent ersättning 
i fjällnära skog

Ratat virke får guldkant. 

Sits till terräng-SegWay 
tillverkas i Gällö
Företaget AddMovement har speciali-
serat sig på sitsar till SegWays som gör det 
gyrobalanserade fordonet till ett transport-
hjälpmedel för den som har svårt att stå. 

För mer terränggående behov, som 
skogsbilväg, traktorväg eller fin bred stig 
utan stora hinder, monteras AddSeat-sit-
sen på en SegWay x2 SE som har krafti-
gare hjul och två batterier. Det ger 

en räckvidd på cirka 20 kilometer och 
maxhastighet är 20 kilometer i timmen. 

Själva sitsen tillverkas på uppdrag av 
AddMovement av Fritidsprodukter 
i Gällö. Priset för både sits och SegWay 
blir ungefär 160 000 kronor, sitsen drygt 
80 000 kronor, men i vissa län kan man 
få bidrag för fordonet om man är rörelse-
hindrad. 

Bo vackert och hållbart.
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m det inte vore för sågen skulle inte Gällö 
finnas på samma sätt som det gör idag. Den 
bidrar till att hålla samhället levande. Även 

om inte alla som jobbar här bor i området, så handlar 
de mat här, tankar sin bil här och så vidare, säger 
Katarina Edenström.

Hon jobbar i den kombinerade kundtjänsten och 
utlastningen och är på så vis en av dem som ser till att 
de sågade trävarorna kommer iväg till Gällös kunder. 
Efter att säljarna sålt en vara tar utlastningen över; 
skriver kontrakt och ordnar med det praktiska för 
transport. Det innebär att Katarina och hennes kollegor 
har daglig kontakt med kunder i många olika länder.

– Det känns häftigt att sitta här i lilla Gällö och 
skicka varor över hela världen. När jag pratar med 
vänner och berättar att våra största kunder bland 
annat finns i Kina och Egypten blir de flesta förvån-
ade. Många tror att vi bara säljer till bygghandlarna i 
Östersund, säger hon och skrattar.

När hon berättar om sin arbetsgivare är det också 
många som blir överraskade av bredden av kunskap på 
ett sågverk. Den största yrkeskategorin är processopera-
törer, vilket innebär att arbeta med övervakning, avhjäl-
pande underhåll och förebyggande underhållsarbete 
av sågverkets olika maskiner. På sågområdet är också 
truckförarna viktiga för logistiken och på kontoret 
jobbar även säljare, ekonomer och administratörer.

– Vi står ju inte bara här och sågar brädor precis, 
det krävs många olika kompetenser för att lyckas i vår 
bransch idag. 

När Katarina började på sågverket hade hon aldrig 
jobbat inom industri, utan i olika butiker. Men hon 
märkte direkt att detta var något för henne, hon har 

alltid gillat att prova nya saker och det har hon verkli-
gen fått chansen att göra.

Först arbetade hon med sågning och då var hennes 
arbetsuppgifter rotkapning (att kapa rotändan av 
stockarna) och ströläggning. Det senare innebär att 
placera tunt strövirke mellan det sågade virket så att det 
kan torka. Därefter jobbade hon i justerverket i flera år. 
Där var det så kallad rundgång med kontinuerligt byte 
av arbetsuppgifter under dagen, vilket innebar att hon 
fick jobba både med att sortera virke efter kvalitet, att 
paketlägga och emballera det.

– Det kändes kul att komma in i en industri och få 
jobba i stora arbetslag och byta uppgifter under dagen. 
Det var också en rak jargong som passade mig, minns 
Katarina.

Det roligaste med det nuvarande jobbet är 
kundkontakterna och en riktigt nöjd kund är det bästa 
Katarina vet. Skulle hon önska sig något är det bland 
annat fler kvinnliga kollegor. Även om det börjat fler 
tjejer på senare år är mansdominansen fortfarande stor. 

– Många tror att man behöver vara stor och stark, 
men så är det inte. Det handlar mer om övervakning 
av maskiner än att använda muskler. I dag är nog det 
viktigaste att kunna hantera datorer, säger hon. 

Katarina bor i Gällö med sin familj och uppskattar 
att kunna arbeta lokalt.  

– Det är en skön känsla att kunna jobba på byn och 
slippa pendla. Skiftgång passade också bra när vi hade 
fyra barn, särskilt eftersom min man också jobbade här 
och vi kunde ha olika skift. 

Till Kina  
från Katarina
Gällö Timber är en stor arbetsgivare med drygt 80 anställda och med en verksamhet 
som ger sysselsättning för många entreprenörer i området. Även känslomässigt betyder 
denna lokala industri mycket för bygden, det kan Katarina Edenström intyga. Hon har 
varit företaget troget i 20 år och bor själv i Gällö.

Katarinas tre tips för dig 

som vill testa på skogs-

branschen:

 § Du behöver inte vara stor 

och stark för att jobba på ett 

sågverk. Det är viktigare att 

vara intresserad. 

 § Variationen i arbetsupp-

gifter är större än många tror, 

och skiftarbete kan vara en 

fördel för den som har barn. 

 § Var inte rädd för mansdo-

minansen om du är tjej, du 

behövs i gänget!

KATARINAS

jobbtips

O

PORTRÄTT

Hemmaplan! Katarina gillar Gällö. 11



ör 17 år sedan lämnade René Schiller 
sin tjänst som banktjänsteman i Tyskland i 
jakt på ett nytt, friare jobb utomlands. Det 
ledde honom till den svenska skogen och 

här har han blivit kvar, först som plantsättare och sedan 
2010 som vd på det egna bolaget Håxås Skogstjänst. 

– Skogsplantering i norra Sverige lät som min grej 
2003, och det har ju visat sig stämma, säger René och 
skrattar medan han lotsar oss ut till en bra sittplats på 
dagens hygge. 

Idag sätter företaget ungefär 14 miljoner plant 
under en säsong, på en yta motsvarande en tredjedel av 
Sverige. Från Hudiksvall och Sveg i söder till Storu-
man och Umeå i norr. För René själv blir det dock 
inte lika många plant satta som under de första åren i 
Sverige. 

–  När man nått den storlek som vi har gjort så är 
det ett komplext arbete att få ihop det med rekryte-
ringar, kundavtal, logistik och rätt plant i rätt tid. Jag 
jobbar främst med personal och logistik numera, vilket 
är lite som att lägga ett pussel, säger René.

I år gjorde coronapandemin det logistiska pusslet 
betydligt mer svårlagt än vanligt, då resmöjligheterna 
från flera av de anställdas hemländer varit begränsade. 

– Det var en minst sagt spännande säsong att 
planera och jag gjorde både plan A, B och C för att 
försöka få ihop det, berättar René som ändå tycker att 
det löste sig bra i slutänden. 

Totalt har Håxås Skogstjänst runt 55 plantsättare 
och sju röjare anställda under högsäsong och 70-75 

procent av de anställda återkommer varje år. Det som 
tidigare var ett klassiskt ungdomsjobb i Sverige har 
blivit ett professionellt yrke, där de svenska plantsät-
tarna lyser med sin frånvaro. Merparten av plantsät-
tarna hos René kommer från andra EU-länder. 

– Jag tycker det är ett fint arbete och jag älskar det, 
men det är olyckligt att branschen har utvecklats åt 
ett prispressat håll som gör det svårt att tänka i de 
banorna. Det skulle ju vara roligt om svenskar satte 
sina egna skogar, säger René. 

För att plantsättningen ska vara ekonomiskt hållbar 
behöver varje plantsättare sätta minst 3 000 plant per 
dag. Ett tungt och krävande jobb och René menar att 
det sällan är ett bra jobb för ungdomar, även om det 
finns undantag. Han tror att ett lägre dygnsmål skulle 
ha stor påverkan både för kvaliteten och arbetsförhål-
landena. 

– Både kvalitet och produktion blev bättre och mer 
hållbar när vi gick över till professionell arbetskraft, 
och i slutänden blev det även billigare för kunden, 
säger René som ser på yrket som ett hantverk. 

Trots ett fysiskt tungt arbete är inte en frisk och 
stark kropp allt man behöver för att klara av det, utma-
ningen ligger i det mentala. Att hantera mygg och ett 
monotont arbete dag efter dag, vecka efter vecka. René 
är dock långt ifrån less på sina dagar i skogen. 

– Jag tycker det är coolt att kunna säga att jag tjänar 
min inkomst på att plantera skog. Jag älskar verkligen 
jobbet! 

Plantering rotade 
René i Sverige
Längtan efter något nytt, långt från storstadslivets brus, tog 2003 René Schiller till 
de svenska skogarna. Där blev han introducerad till skogsplantering, ett yrke han 
fortfarande älskar. Idag är han en etablerad entreprenör som sköter plantsättning på 
Gällö Skogs avverkningar. 

Renés tre tips för den som är 

nyfiken på plantsättning:

 § Kolla om det finns några 

aktuella utbildningar och gå en 

eller flera.  

 § Glöm tanken på att det är 

något som är enkelt och snabbt 

att lära sig. Det kommer kräva 

motivation, vilja och tid.  

 § Ansök tidigt till lediga tjänster, 

gärna redan i februari. 

RENÉS TIPS FÖR
plantsättare

F
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on är inne på sin femte vecka som 
skogsvårdsuppföljare när vi möter Paulina 
Mathiasson vid en plantering strax utanför 

Lit. Intresset för skog har alltid funnits och med skog i 
familjen har Paulina sedan barnsben fått lära sig att det 
är något värdefullt. 

– Mamma har alltid frågat om jag inte ska bli något 
inom skogen och jag har väl tänkt att, jo det ska jag 
nog, berättar Paulina som nu siktar på att utbilda sig till 
skogsmästare. 

Med ansökan till skogsutbildningar inskickade 
kände hon dock att hon ville testa på branschen först, 
och känna efter om det verkligen var rätt val. Ett 
samtal till Gällö Skog gav möjligheten att sommar-
jobba som skogsvårdsuppföljare och Paulina var inte 
sen att tacka ja. 

– Jag är väldigt tacksam över att jag som helt novis 
får kliva in och prova, alla har varit väldigt välkom-
nande, säger Paulina. 

Sommaren inleddes med utbildning i skogsvård 
och Paulina fick sedan gå bredvid Mikael Eklund, 
skogsvårdsledare på Gällö Skog, för att lära sig mer om 
uppdraget innan hon började åka ut själv. 

– Mitt jobb är att kolla kvalitén på plantsättningar 
runt om i Jämtland och Medelpad. Det innebär fysisk 
kontroll av plantornas placering så att de har satts 
på bästa möjliga plats. Helst i en omvänd torva med 
mineraljord på. Hon trivs bra med att kunna styra sina 
dagar som hon vill och få tillbringa större delen av 
arbetsdagen utomhus. 

– Det är livskvalité att få jobba utomhus! Jag får 
komma ut och se ställen jag aldrig annars skulle ha sett.

Under några av sommarens varmaste dagar blev det 
även aktuellt för Paulina att kliva in som brandvakt vid 
markberedning. Ett svettigt men viktigt uppdrag.

– Jag följde maskinerna med brandsläckare för att 
vara beredd om mötet med en sten eller liknande skulle 
ge en gnista och riskera att starta en eld. Det kan gå 
fort när maskinerna är ute och rör om i marken och det 
är torrt. Men under mina dagar var det väldigt lugnt, 
säger Paulina som känner att sommaren hittills har gett 
en bra första inblick i skogens värld. 

Exakt vad inom skogen hon vill jobba med efter 
studierna är däremot oklart, och delvis är det bredden 
på utbildningen som lockar. 

– Jag vet inte ens om allt som finns än. Men det finns 
mycket, vilket gör det möjligt att variera sig och hitta 
just min inriktning. Sen får vi se efter utbildningen vad 
det blir, säger Paulina. Att flytten kommer gå tillbaka 
norrut efter studierna är hon däremot ganska säker på.

– Jag trivs verkligen och vill vara här, så jag hoppas att 
det inte hinner förändras, säger Paulina. 

Med några veckor kvar på sommarjobbet har det 
redan gett mersmak för skogen och med en stor kärlek 
till hembygden är chanserna stora att vi snart får möta 
Paulina i Gällö Skogs skogar snart igen. 

Paulina ser sin 
framtid i skogen
Nyfikenheten på skogsbranschen fick Paulina Mathiasson från Alsen att lyfta luren och 
ringa Gällö Skog. Ett samtal som ledde till ett sommarjobb som skogsvårdsuppföljare 
och en första inblick i skogens många yrkesområden.

Paulina om att  

jobba med skogsvård:

 § Det är frihet under ansvar. 

Gillar man som jag att få job-

ba fritt och mycket utomhus 

är skogsbranschen ett bra val.  

 § Våga ta kontakt med folk 

som jobbar inom skogen och 

ställ frågor. Var öppen och ha 

inte för höga krav utan ta de 

möjligheter som erbjuds. 

 § Man lär sig att stå ut med 

myggen - även om de kan 

vara rätt jobbiga! 

PAULINAS TIPS 
om skogsjobb

H

14

PORTRÄTT

Bidrar med tillväxt i skogen. 15



Gällö Skog jobbar i team, uppdelat på områdena Norr, Mitt och Syd, 
vilket täcker hela Jämtlands och Västernorrlands län. Områden som 
har både likheter och olikheter och därför behöver lokalt anpassade 
beslut. Tre team som jobbar mot gemensamma mål, men är en 
blandning av kompetenser och personligheter. 

elationer mellan skogsägare och 
köpare ofta är personliga och den 
lokala kännedomen om skogen och 

bygderna oerhört viktig. Det är därför naturligt 
för Gällö Skog att jobba nära skogsägarna och 
låta lokala förutsättningar styra besluten i så 
hög grad som möjligt. Medarbetare i teamen 
har därför stor frihet och eget ansvar. 

Förutom i de skogliga affärerna ger det 
också förutsättningar för Gällö Skog att vara en 
del av bygdernas behov, att ge tillbaka där det 
bäst behövs. Satsningen ”Kärlek i kubik”, som 

gav ett rejält bidrag till slalomklubben i Liden, 
och samarbetet med Brunflos fotbollsspelande 
ungdomar är två exempel på hur teamen själva 
har valt att synas och stötta på sin hemmark-
nad. 

Med teamen kommer också möjligheten till 
decentraliserade beslut och att snabbt kunna 
svara upp mot behov eller lösa eventuella 
problem. Varje dag är ett stort pussel när skog 
ska köpas, trakter ska planeras, skördas och 
skotas och timmer ska köras till Gällö. Allt sker 
samtidigt och året om. 

Nära beslut ger 
resultat på lång sikt

TEAM GÄLLÖ SKOG

R

Att ses på plats och diskutera en 
lösning är den bästa lösningen.

16 17



n pusselbit i Team Norr är 
virkesköpare Linn Lund. Bli inte 

förvånad om hon dyker upp i färggranna 
och lite udda kläder, för hon är inte rädd 
att utmana normer i skogsbranschen. Som 
en av ganska få tjejer i skogen sticker hon 
ut ändå och det är ingen nackdel att sticka 
ut lite menar hon. I praktiken kan det 
också vara en fördel. 

– Jag slipper nog en onödigt hård 
attityd ibland, säger hon. Jag är också rätt 
diplomatisk och prestigelös av mig och 
har lättare att ta obekväma diskussioner än 
många killar. 

Linn är rak och tydlig och hon tar plats 
i diskussioner och samtal men lyfter även 
fram det viktiga i att lyssna in och lära 
känna skogsägare för att förstå vad de vill 

med sin skog. Hon gillar en lättsam rela-
tion mellan skogsägare och virkesköpare, 
där en första kontakt kan vara rådgivning 
och en enkel fråga på telefon. Eller ett 
spontant möte på en skogsväg. 

– En markägare måste inte vilja sälja 
och avverka skog just nu för att kontakta 
en virkesköpare, säger Linn. Alla skogs-
ägare, stora som små, är välkomna med 
frågor och man bör absolut höra av sig för 
råd hur man ska göra med sin skog. 

 Skogsskötsel handlar om så mycket 
mer än att sälja avverkningsbar skog. 
Naturvård, kulturvård och personliga 
värden är en del av ägandet. Team Norr 
jobbar mycket med entreprenörer som 
specialiserat sig på alternativa metoder och 
avverkningar. Den här dagen är det precis 

så, på en igenväxt fäbovall ska eventuellt 
en försiktig översyn göras och förslag på 
åtgärder i samband med en närliggande 
avverkning tas fram. Ulla-Britt Fjell 
möter upp vid ”buan” där hon tillbringat 
somrarna som barn. 

En enorm gran bredvid stugan har växt 
till en imponerande storlek sedan hon var 
barn, men den har fortfarande kraftiga 
rötter så den får stå kvar. Nära vägen finns 
ett område med gran som enkelt kan 
avverkas med maskin från vägen. Lövträd 
ska glesas ut men i viss mån vara kvar. 
Ulla-Britt bjuder på kaffe och stut i solen 
och Linn får höra historien kring buan 
och förstår också hur viktig platsen är för 
Ulla-Britt. 

 – Att röja upp och göra de gamla betes-
markerna mer öppna igen är egentligen 
inget annat än en kostnad, menar Linn.  
Något parti kan ge lite timmer eftersom 
maskinerna ändå är på plats på en annan 
avverkning och då kan vi göra lite åtgärder 
här också. Det är så jag jobbar. Allt kan 
inte räknas i kronor, men jag skulle gärna 
se att åtgärderna här ändå går plus minus 
noll. 

Det är viktigt att lyssna på vad syftet 
med skogen är och vad ägaren vill, menar 
Linn. Men också att räkna så ärligt att en 
faktura på åtgärder inte kommer som en 
överraskning. 

– Jag brukar visa på alternativ, men 
säga hur jag skulle göra om det var jag 

som tog beslutet. Slutligen är det ägaren 
som ska avgöra. Det var svårare att ha en 
egen personlig värdering när jag var ny på 
jobbet, men ju mer erfarenhet jag får desto 
mer kan jag lita på mina egna åsikter.

Det är en hel del ”om och men” på 
marken, ändå har Linn ganska snabbt 
en tydlig bild av vad som är möjligt. 
Promenaden genom området har gett en 
bra överblick. Den här dagen är det fina 
minnen och kulturvård av fäbodvallen som 
står högst upp på prioriteringen.

 – Nu får jag gå hem och räkna lite på 
kammaren, säger Linn när hon och Ulla-
Britt verkar överens om vad som troligen 
är den bästa lösningen. Det gäller ändå att 
vara tydlig med vad det kostar och vad det 
ger. Forts.  arrow-right

 E

TEAM GÄLLÖ SKOG |  NORR

Olikheter ger 
möjligheter

Magnus Eriksson, Team Norr,  
om att jobba ute: 

”Jag går ungefär sex timmar om 
dagen i obanad terräng och vissa 

perioder känns det som ett Vasalopp 
om dagen”.

Goda råd är inte dyra. 

Linn räknar volym.

Kontoret i Krokom.En vacker plats med många minnen. 

18 19



mmertjärn blänker en bit bort 
när Lars Eklund och Martin 
Zwahlen ger sig ut i den täta 

granskogen med varsin rulle märkband. 
Anledningen till uttaget av angripna träd 
är att förhindra mer spridning av bark-
borre. 

– Egentligen är det Martin som ska 
planera den här avverkningen, men ibland 
försöker vi vara två och jag vill vara med 
och lära mig, säger Lars. Jag har inte 
jobbat så länge än och kommunikationen 
mellan produktionsplanerare och virkeskö-
pare är viktig. 

Virkesköpare Lars har jobbat knappt 
ett år på Gällö Skog, han kommer från ett 
jobb inom kemiindustrin, men hans familj 

äger skog och på så vis är han väl insatt 
i Gällö Skogs roll. Mixen av rutinerade 
och nya virkesköpare är signifikant för 
Team Mitt och gruppen har också fått nytt 
kontor i Gusta-huset vid E14 i Brunflo. 
Där har Lars sin kontorsplats när han inte 
är på uppdrag någon annanstans.

– Med uppdelningen på team har det 
blivit mer fokus på gruppen och vad vi 
levererar till sågen, inte vad varje individ 
gör, säger Martin samtidigt som han 
knyter ett Gällö-band runt en gran. 
Det tycker jag är bra eftersom vi blir 
mer benägna att hjälpa varandra och det 
blir säkert ett bättre resultat för skogs-
ägarna då. 

– Det är roligare att jobba tillsammans, 

säger Lars. Även om man är ute mycket 
själv så är det ett socialt jobb och möten 
både inne på kontoret och i skogen är 
det jag gillar mest med jobbet. Jag trodde 
att nå ut till människor och bygga ett 
kontaktnät skulle vara det svåraste och 
att det tekniska räknande skulle vara lätt. 
Men det har visat sig vara tvärt om, det är 
program och beräkningar som jag behöver 
få mer rutin på. Med hjälp av mina 
kollegor. 

Diskussioner och förslag bollas mellan 
de två kollegorna som banar sin väg 
genom skogen. Möjligheter, omöjligheter 
och lösningar. Älgjakten stundar och Lars 
har med sin hund Hjördis, 14 veckor 
gammal. 

Martin har precis tvingats ta bort en av 
sina hundar som skadat sig i skogen. Det 
blir lite privat snack mellan träden. De 
hittar björnspillning på vägen. Alla dagar 
är unika. 

– Variationen mellan ute och inne, 
skogen och kontoret är det jag uppskattar 
mest, säger Martin. Efter tre dagar i 
höstrusk ute är kontorsjobb och beräk-
ningar rätt uppskattat faktiskt. Blir det 
för mycket pappersjobb är dagarna ute 
efterlängtade. 

Efter en kort fikapaus i bakluckan på 
Lars bil, ett par kalla pannkakor och en 
klunk vatten, delar duon upp sig. Martin 
åker till en markägare på andra sidan 
Revsundssjön och Lars tar sig lite längre 
bort längs grusvägen till en avverkning. 

Den entreprenör som ska ge sig i kast 
med nyligen bandade området gör en 
mindre komplicerad slutavverkning på 
annan mark innan det är dags för precis-
sionsuppdraget bland barkborreträden. 

– Det är bra att besöka entreprenörer 
som gör avverkningar jag själv har varit 
med och bedömt. Dels för att få en 
personlig kontakt, dels för att lära sig hur 
de tänker och löser problem praktiskt. 
Jag har själv inte kört skogsmaskin så jag 
har inte den kompetensen. Det gäller att 
lyssna på dem som har den.  Forts.  arrow-right

A

Samarbete  
och ödmjukhet

Erik Söderholm, Team Mitt, om att 
vara tillbaka efter föräldraledighet:

”Det är nästan lite som att vara ny 
igen, ganska mycket har ändrats, så 

det är kul. Nytt kontor, ny chef och 
ett par nya kollegor.” 

På www.galloskog.se  
kan du läsa mer om teamen.

TEAM GÄLLÖ SKOG |  MITT
Ibland är de bra att ’teama’ ihop sig. 
Lars och Martin tar en funderare. 

Praktiska besök hos entreprenörer är viktigt. 

Skogschef Ola Lassemo och produktionsledare 
Marcus Forsberg på nya Brunflokontoret.

Virkesköpare - ett terränggående yrke. 
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ven om Gällö Skogs virkes-
köpare, produktionsledare och 
team-assistenter är uppdelade 

på tre geografiska team finns det varken 
tydliga fysiska gränser eller hinder kring 
samarbeten. Inget hindrar en virkesköpare 
i Norr att hjälpa en skogsägare i området 
för Syd, mer än kanske onödigt långa resor. 

Lennart Magnusson på Team Syd 
delar sin tid mellan virkesköp och att vara 
ansvarig för skogsbruksplanerna till alla 
Gällö-team. Hemmabasen och kontoret är 
i Ånge, men ansvaret för planerna innebär 
fler mil i bil än för många av kollegorna. 
Från Sundsvallskusten till Stora Blåsjön 
för tillfället. 

På en vändplan, långt ute i skogen 
norr om Stugun, plockar Lennart fram 

dagens färska skogsbruksplan. 
– Vi ska kika på en del av den mark 

där entreprenören som gjort planen har 
föreslagit att vi ska avverka, trots att 
skogen inte är mer än 28 år gammal, men 
den är hårt drabbad av snöbrott, berättar 
Lennart och pekar på översikten. En hel 
del contortatall tydligen. 

En skogsbruksplan ger översikt och 
fakta över en markägares bestånd av skog. 
Indelat i ytor, huggningsklasser, virkesför-
råd och ålder, fakta om planteringar och 
föreslagna åtgärder och avsättningar för 
natur och kulturvård. Inventeringen och 
bedömningen görs av ett antal kontrak-
terade entreprenörer och är grunden för 
både ägare och Gällö Skogs virkesköpare 
när det ska planeras för skötsel och 
åtgärder. 

– Det gäller att hitta entreprenörer som 
gör bra bedömningar, men jag vill också 
själv ha tid att titta på eventuella fråge-
tecken och tveksamheter, säger Lennart.

Miljöcertifierade skogsägare måste ha en 
skogsbruksplan och kravet är att avsätta 
fem procent av den produktiva skogen 
till naturvård. På just den här marken 
ligger avsättningen på runt sex procent, en 
fuktigare del av granskog och myr strax 
nedanför contortaområdet. Inslaget av 
lövträd är viktigt för svampar och insekter 
och området är även enligt Lennart ett bra 
val för att bevara utan åtgärd. Hänglavarna 
och svamparna verkar trivas och även om 
några granar är både ståtliga och stora 
skulle en avverkning få för stora konse-
kvenser för området, med tveksam återväxt 
på grund av blötan. 

– För den som har intresse för skogen 
är en skogsbruksplan, tillsammans med 
programmet och appen pc-Skog, ett 
väldigt bra verktyg för skogsägare och 
oss virkesköpare, menar Lennart. Det gör 
det enklare och roligare att ha koll och se 
till att vårda sin skog, och det ger en mer 
produktiv och ekonomiskt lönsam skog. 

Lennart är ansvarig för kontakten 
med entreprenörer som gör planerna, 
men det är respektive virkesköpare som 
sköter kontakt och rådgivning med 
ägaren. 

– Det är flera virkesköpare på Gällö 
Skog som jobbat med att upprätta skogs-
bruksplaner tidigare, så det är gott om 
kunskap och förståelse för hur viktigt det 
är om man vill ha en produktiv skog.

Har man mer än 20 hektar är det ett 
måste om man ska certifiera sin fastighet, 
men även om det är mindre områden är 
det alltid bra med en plan. En kostnad 
på cirka 150 kronor per hektar för att 
upprätta en skogsbruksplan är ett rikt-
värde på vad det kostar, en summa som 
betalar sig för den som följer åtgärdspla-
ner och rekommendationer. 

Dagens besök i Stugun innebar inga 
förändringar i utkastet på skogsbruksplan, 
tycker Lennart. En sammanställning och 
överlämning till virkesköpare Lars-Åke 
Henriksson på Team Mitt väntar härnäst 
och därefter överlämnas den till berörd 
skogsägare. 

Ä

Planering
skapar trygghet

Rickard Ankarberg, Team Syd, 
om att välja jobbet som virkesköpare

 ”Skogen har alltid legat mig väldigt 
varmt om hjärtat och jag tycker om 

att hjälpa till.”

TEAM GÄLLÖ SKOG |  SYD

Naturvård; orört - märks 
NO i skogsbruksplanen Större delen av Team Syd.

Lennart Magnusson ansvarar för 
skogsbruksplanerna på Gällö Skog. 

Dagens uppdrag: skogsbruksplan.
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    Äta i 
skogen 
 

Ibland är kaffe och macka lite torftigt som måltid i skogen. 
I skogen är det enkelt att ha med ett bränslekök, men ibland kan 

elden vara den mysigaste lågan. Välj rätt kök och låt dig väl smaka.

Finns i flera olika varianter men gemensamt är att gas är ett effektivt och lätthanterligt 

köksbränsle för utelivet. Små effektiva och lätta enmanskök där brännaren skruvas på 

gasbehållaren, bredare spindelkök eller ihopvikbara portabla 2-lågekök för mer avancerad 

matlagning. Gemensamt med alla är att det går snabbt att gå från full effekt till noll och 

steglöst däremellan. Nackdelen är att effekten på gas sjunker drastiskt när det blir kallare. 

Vintertid kan det vara riktigt trögt om du inte använder ’kemhandvärmare’ under eller 

ställer gasbehållaren i lite varmt vatten. 

Primus Tupike  |  Pris 2 600 kr

GASKÖK

Ett klassiskt stormkök som värms med t-sprit -  oftast en blandning av etanol och 

metanol. Enkelt och okomplicerat.  Lågan regleras med en ring som också fungerar som 

lock när du ska släcka lågan. Trangia -  som görs i Trångsviken i Jämtland, säljer dessutom 

en mängd kastruller och pannor i olika material. Du kan välja mellan två olika storlekar 

på köket, 25 Large och 27 Small och allt står stabilt och stadigt i det runda vindskyddet. 

Fungerar tryggt året runt. 

Trangia 25-6 UL  |  Pris 1 043 kr

SPRITKÖK

Kan inte bli enklare. Med en mattermos får du plats med allt från varmkorv till en soppa 

eller köttgryta för hela familjen. Nackdelen är att du släpar både på vätska och tung 

termos och värmen håller sig inte flera dagar. Men ändå, du kanske inte ska gå så långt. 

Snåla inte på kvaliteten på termosen så får du en god varm måltid i uppemot 12 timmar. 

Stanley Food 0,94 l  |  Pris 545 kr

TERMOS

Bensinkök är effektiva och fungerar även utmärkt när det är kallt. I skogen är det kanske 

till och med så att du ofta har tillgång till ren alkylatbensin till motorsågen och i nödfall 

kan du köra multifuelköken på både diesel, fotogen eller vanlig bensin (men det är bara 

i nödfall). Bensinkök kräver förvärmande men med moderna kök är det ganska enkelt: 

Pumpa upp tryck i bränsleflaskan, släpp ut lite bensin, stäng ventilen, tänd på och öppna 

sedan köket när lågan är på väg att brinna ut så får du en effektiv och relativt sotfri låga. 

Primus Omnifuel  |  Pris 1 800 kr

MULTIFUELKÖK

VED
Inget är väl mysigare än att laga mat över öppen sprakande eld. I skogen finns det ofta 

ved att hitta. Fördelen med brasan är värmen och den stora lågan som gör att du kan 

använda flera kastruller och pannor, laga mat till många och även hålla kaffepannan 

kokande samtidigt. Kastruller i aluminium, rostfritt stål eller gjutjärn funkar fint. Även non 

stick-behandlade pannor om man är lite försiktig. Trefot, stenar eller grillgaller - bygg ditt 

kök med vad du har.

Pris 0 kr

Värme och mat. Eld är ändå mysigast. 
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generationerna  
växlar i skogen

L Å T  D E T  T A  T I D  N Ä R 

Att lämna över skogen från en generation till nästa innebär 
många frågor att hantera, från juridik och ekonomi till det 
känslomässiga. Det bästa är att låta processen ta tid och 

resonera med alla inblandade. Då kan man undvika konflikter 
och ha en positiv och smidig process.

generationen har för tankar kring hur 
fastigheten ska skötas i framtiden. 
Finns det exempelvis en bostad på 
fastigheten och vem ska bo där? Även 
syskonskaran får uttrycka hur de ser 
på skogen, någon kanske vill äga och 
förvalta medan andra inte alls är intres-
serade. Kanske någon vill bo där?

– Det här kan leda till ett beslut att 
värdera fastigheten. Vi tittar också på 
deklaration och skogsbruksplan. Finns 
det ingen skogsbruksplan måste vi göra 
en sådan för att fastigheten ska kunna 
värderas. Processen kan gå väldigt 
smidigt men den kan också ta två-tre 
år och det bör de inblandade vara med-
vetna om, förklarar Anders Eriksson. 

Även om varje generationsskifte 
är unikt finns några uppenbara och 
tydliga råd till alla menar han:

– Det största misstaget är att göra 
ingenting. Ett annat är om man har 
stora underskott; att slarva bort den 
möjligheten. Plus att allt bör vara ge-
nomarbetat och skriftligt så att du inte 
har en tyst överlåtelse till ett av barnen, 
det kan leda till konflikter senare.

Råd att få
Det kan verka svårt med generations-
skifte men det gäller att våga börja. 
Och det finns hjälp att få. Anders 
Eriksson konstaterar att hans uppgift 
som konsult är just att ge råd och 
underlätta. 

– Dokumentation före, under och 
efter ägarskiftet är viktigt, för att 
undvika framtida tvister inom familjen. 
Anteckna och skriv protokoll på det ni 
kommer överens om. 

tt lämna över en fin och 
välskött skog till barn och 
barnbarn är något som många 

skogsägare drömmer om. Men det kan 
också kännas jobbigt och vara förenat 
med många utmaningar. Bernt Lindström 
är virkesköpare på Gällö Skog och möter 
många äldre skogsägare.

– Grunden är att förbereda i god tid, 
att sätta sig ner och resonera om hur man 
vill ha det så att alla känner sig bekväma 
med det, säger Bernt Lindström. Det 
är bra om den som ska lämna över är 
någorlunda kry och kan planera för sin 
situation. Det behöver inte vara mycket 
pengar involverade för att känslorna ska 
svalla.

Olika upplägg  
– olika konsekvenser
Det handlar inte bara om känslor och 
relationer. Det kan finnas juridiska och 
ekonomiska konsekvenser av överlåtelsen 
som gör att det är bra med ett visst upp-

lägg – men mindre bra med ett annat.
– Om det finns latenta skatteskulder eller 
underskott från tidigare verksamhetsår 
kan det vara smart att göra vissa åtgärder 
på fastigheten innan den överlåts, säger 
Anders Eriksson, rådgivare och senior-
konsult på Ludvig & Co (tidigare LRF 
konsult). 

Eftersom ett underskott kan kvittas 
mot inkomst, kan en avverkning på mot-
svarande belopp genomföras utan att det 
tas ut någon skatt.

– Säg att du har 600 000 i underskott. 
Då kan du avverka och få ut 600 000 
skattefritt. Har du flera barn kan det 
användas för att kompensera de som inte 
får överta själva fastigheten.

Köp eller gåva 
Anders Eriksson berättar att en överlå-
telse kan ske på två sätt: som ett köp eller 
som en gåva. Och det är stora skillnader i 
skattekonsekvenser mellan alternativen.

– Om mottagaren betalar mer än 

taxeringsvärdet på fastigheten betraktas 
överlåtelsen som ett köp. Om köpeskil-
lingen är lägre än taxeringsvärdet blir det 
en gåva.

Vilket som är att föredra beror på det 
enskilda fallet. En tumregel, men en grov 
sådan, är att för fastigheter med mycket 
gammal skog är köpealternativet bättre. 
Medan gåva passar bättre för fastigheter 
med mycket yngre skog. 

Prata om saken
Både Anders Eriksson och Bernt Lind-
ström rekommenderar skogsägare att ta 
tag i frågan i tid. Gör du inte det blir det 
slutligen ett arv, och chansen att ta del 
av den äldre generationens önskemål och 
goda råd är borta. I dessa fall finns också 
en uppenbar risk för konflikter.

– I de generationsväxlingar vi hjälper 
till med börjar vi med att samla alla 
inblandade till ett möte för att resonera, 
säger Anders Eriksson. 

Då lyssnar han på vad den äldre 

A

Bernt Lindström

Virkesköpare Gällö Skog

Anders Eriksson 
Rådgivare och seniorkonsult  

på Ludvig & Co

T I L L  H A N N A

T I L L  J O H A N

T I L L  E M M A
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tvecklingen drivs av efterfrågan. 
Trävarukunder i Sverige och i 
världen är villiga att betala för 

specifika längder och kvaliteter, vilket är an-
ledningen till att Gällö Timber sedan flera 
år satsar på nischade produkter. 

– Vi har utvecklat ett antal funktionella 
produkter och den resan har bara börjat. Vi 
ser bland annat en ökad efterfrågan inom 
emballage och tre meters-segmentet som är 
intressant, säger Urban Viklund, vd på Gällö 
Timber. 

Nöjda trävarukunder samt alltid max-
imalt med timmer innebär att skogsägarna 
kan få mer pengar i plånboken, oavsett hur 
skogen ser ut. I de nordvästra delarna av 
Jämtland finns skogar där det kallare klima-
tet nära fjällen kan göra träden lite krokiga 
och ”koniska” (med hög avsmalning). Träd 
som traditionellt gått till massaved och 
flis vid en avverkning. Med korta längder 
på tre meter, samt möjlighet att såga även 
riktigt klena stockar, kan en större andel 
ändå bli timmer.  

– Förutom att de får bättre betalt tror och 
hoppas vi att skogsägare i Jämtland uppskat-
tar att deras virke, oavsett dimension, sågas 
vid ett lokalt sågverk i inlandet och används 
till efterfrågade produkter i världen. På så 
vis är Gällö Max även en satsning för att 
höja stoltheten lokalt, säger Ola Lassemo, 
skogschef på Gällö Skog. 

Det är inte alla bestånd som passar 
för Gällö Max-avverkningar. I Västernorr-
land och östra delarna av Jämtland blir det 
sällan aktuellt vid slutavverkningar eftersom 
klimatet gör att träden växer sig betydligt 
högre och grövre än i västra Jämtland. 
Däremot vid gallringar kan det vara ett bra 
alternativ även här.

– Vi har under våren och sommaren gjort 
avverkningar med det nya upplägget och 
fått goda resultat. Även i bestånd som inte 
gallrats och där träden växt sig långsmala 
blir utfallet med Gällö Max bra, säger Ola 
Lassemo. 

Maximera timmeruttaget även i skogar med exempelvis 
klenare träd. Skörda virket i några få längder som är särskilt 

eftertraktade. Sortera efter längd i separata vältor direkt i skogen. 
Det är i korthet nyttan med en Gällö Max-avverkning. Konceptet, 

som funnits några år, förbättras nu ytterligare.

Alltid 
max timmer 
från skogen U

Ola Lassemo

Skogschef Gällö Skog

Urban Viklund

VD Gällö Timber
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Gällö Max-konceptet har funnits några 
år och produkterna har varit efterfrågade. 
Därför förfinas nu metoderna ytterligare 
och nya trävaruprodukter planeras. En viktig 
del i konceptet är korta stockar, så korta 
som tre meter. Produkter som efterfrågas 
bland annat för panel i Skandinavien och 
Sydeuropa. 

Inom konceptet finns den unika 
”Gällö-stocken” som är den korta, klena. 
Även den mäter tre meter på längden och 
kan vara så smal som 115 millimeter.  Den 
kan sågas med vankant och används främst 
till emballage, exempelvis till lastpallar inom 
fiskeindustrin Norge. (Läs mer om Gelfa-fa-
briken på sidan 32)

De långa stockarna i konceptet hade 
tidigare två fasta längder på 5,50 meter och 
4,90 meter. I höstens uppgraderade version 
av Gällö Max har en ny längd på 4,30 meter 
lagts till för att förbättra utfallet och öka 
lönsamheten.

 § Vid en traditionell 
avverkning läggs allt 
timmer i en hög vid 
avlägget. En viktig del i 
Gällö Max-konceptet är 
att sortera vältorna i olika 
högar efter längd och 
dimension. 

 § Genom Gällö Max- 
konceptet maximerar vi 
timmeruttaget i alla typer 
av skogar. Utifrån trädens 
beskaffenhet tar vi ut de 
längder och dimensioner 
som passar. För krokiga 
eller koniska träd med 
hög avsmalning kan det 
exempelvis bli en kort/
grov (grå färg i illustra-
tionen) och en kort/klen 
stock (orange). För smala 
träd kan det bli flera 
korta/klena. 

SKILLNAD PÅ 
avverkning

GÄLLÖ MAX 
för olika träd

Det här är två exempel på bestånd som vanligtvis skulle ge en hög andel massaved, 
men som får ett mycket bra timmeruttag med Gällö Max korta, klena stockar. 
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REPORTAGE

M A S S A V E D  B L I R

efterfrågat 
emballage

Vikten av att tänka nytt och jobba efter givna förutsättningar 
skapade en ny träindustri i Gällö. Den tidigare fabriken för 

gevärskolvar till försvaret och senare även limfogskivor, har återigen 
fått en självklar plats på den lilla udden. Gelfa är sedan hösten 
2019 en liten såg som levererar emballage, för närvarande till 

emballageindustri i både Sverige och Norge. 

obias Engdahl, produktions-
chef, försöker låta lite diploma-
tisk när han beskriver Gelfas 
uppdrag:

– Vi ska göra så bra produkter som 
möjligt av så dålig råvara som möjligt, grovt 
uttryckt. Produkter som tidigare betraktas 
mindre värda har genom vidareförädlingen 
blivit en värdefull produkt i sortimentet.

Vankantiga bitar som är både lite fransiga 
och runda i kanterna blir pallar för bland 
annat fiskeindustrin. Smala klena granar 
från rätt typ av skogar får på så vis ett högre 
värde och en given plats i produktutbudet. 
Toppiga koniska granar blir med ens också 
eftertraktade. 

– Gelfa är en del av Gällö Max-kon-
ceptet och idén kommer ifrån att vi ska 
kunna utnyttja råvaran på bästa möjliga vis, 
fortsätter Tobias. 

Ungefär ett lastbilsekipage med trä- 
råvara lämnar fabriken varje dag. Sorterad 
och staplad för att spikas ihop till pall 
på andra företag närmare slutkunden. 
Effektivare transporter är en av huvud-
anledningarna till den lösningen. Det blir 
standardstorlekar för Europapall, 1200x800 
och halvpall 800x600 men även en hel del 
specialbeställda pallar i andra mått. 

– Vi producerar standardpallsmaterial 
mot lager så det alltid finns volym på det 
att leverera, berättar Urban Hallqvist, 
affärsansvarig för emballagevirke på Gällö 
Timber. På så vis kan vi enkelt ta in och ta 
tag i specialbeställningar när det dyker upp 
förfrågningar.

Idén började gro redan 2014 och produk-
ten ”material för fiske- och sjömatsindustrin” 
började produceras tillsammans med 
legotillverkare utanför koncernen. När efter-
frågan kändes stabil på en marknad som var 
positiv till produkten såg Gällö möjlighet att 
ha tillverkningen i egen regi. 

– Det är mer lönsamt och smidigare att 
ha det nära Gällö Timber och eftersom 
sågverket och Gelfa är två verksamheter som 
är tätt sammanknutna är det lämpligt att det 
ligger här på området. Det är inte mer än en 
promenad bort, säger Urban som ofta tar sig 
mellan de båda platserna. 

När allt rullade igång i oktober 2019 tog 
det bara tre månader innan fabriken gick 
upp på tvåskift för att klara av efterfrågan. 
Personal som tidigare jobbat deltid på sågen 
blev efterfrågad arbetskraft på heltid. Tack 
vare deras tidigare erfarenhet från sågen 
fick Gelfa kompetent personal på plats i ett 
tidigt skede. 

Nu ska det trimmas och förfinas ytterli-
gare för att få produktionen att flyta ännu 
bättre.

– Ett år efter start ser vi definitivt att 
vi kan öka kapaciteten, säger Tobias. Med 
hjälp av produktionen från Gelfa ökar vi 
även kapaciteten i justerverket här bredvid. 
Justerverket som tidigare hanterat all råvara 
kan nu producera grövre dimensioner, på så 
vis ökar vi produktionsvolymen på hela före-
taget, nu är det lättare att anpassa och hitta 
idealiska lösningar som stödjer vår strategi.

– Behovet hos våra kunder och industrin 
pekar också mot att det är bra om vi kan 
sikta på högre kapacitet, bekräftar Urban. 

T

Tobias Engdahl

Produktionschef

Urban Hallqvist

Affärsansvarig emballagevirke

Optisk kontroll - sorterar och håller ordning. 

Emballage ökar värdet på hela trädet. 
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Oklarhet och osäkerhet kring var gränserna till din skogsfastighet går är aldrig en önskvärd 
situation. Se över dina gränser vart tredje år och håll ordning på papper och dokumentation 
så slipper du ovisshet när det verkligen behövs koll på trakterna. 

Jakten på
rågångarna

tt ha koll på sina rågångar har stora fördelar, ändå är 
det allt för vanligt att de får växa igen och blir svåra eller 
till och med omöjliga att identifiera i terrängen. Genom 

att se över dina rågångar minskar du risken att hamna i konflikt 
med grannen. Alla åtgärder i skogen kan utföras snabbare och med 
bättre precision och du har full koll på att träden du avverkar eller 
gallrar är dina - varken mer eller mindre.

Vet du med dig att det finns oklarheter, ta tag i gränserna på en 
gång. Virkesköpare Erik Lundgren tipsar om hur du gör:

A

TA VARA PÅ KUNSKAP

Ta tillvara den äldre generationens kunskap om din mark. Genom 
att lära dig om vart ditt skifte går innan eventuellt arv vinner du 
mycket kunskap som annars riskerar att gå förlorad. 

DOKUMENTERA OCH UPPDATERA

Det är en tidskrävande insats, så när rågången 
väl är markerad är det viktigt att ta tillvara på 
det arbete som har lagts ner. Dela kunskapen 
med kommande generation ägare, så slipper de 
starta från noll när de efter några års ägande 
exempelvis bestämmer sig för att avverka.

En riktlinje är att hävda din gräns vart tredje 
år. Då håller sig rågången i bra skick och gör att eventuella arbeten 
i skogen kan flyta på smidigt utan tveksamheter kring vad som är 
ditt och vad som är grannens. 

ETT SMIDIGARE SKOGSÄGANDE

Skogsägande blir både enklare och roligare när 
du har koll på din skog. Ett bra hjälpmedel är 
en uppdaterad skogsbruksplan. I den får du en 
sammanställning av din skogs nuläge och när 
olika åtgärder rekommenderas. Du kan även 
få information om rågångarna är bristfälliga 
och behöver ses över. Den fungerar även som 
en värdehandling att ha som grund när du 
vill belåna, köpa eller sälja skog. Du kan beställa en plan av din 
virkesköpare.

HÅLL ORDNING PÅ DOKUMENT  
OCH ÖVERENSKOMMELSER

Kom även ihåg att se över övriga juridiska 
dokument. Innebär skogsägandet att du ansva-
rar för vissa vägar eller områden på din mark 
som inte är skog? Har någon av grannarna sitt 
vatten på din mark och kan det påverka dig 
vid avverkning? Finns det skriftligt? Genom 
ordning och reda minskar risken för oönskade 
överraskningar. 

RÅGÅNGARNA ÄR GRÄNSEN

Många tror att GPS:ens gränsdragning räck-
er för att skilja ditt från mitt. I verkligheten 
kommer denna gräns med en till flera meters 
felmarginal. Därför blir den fysiska rågången 
viktig. Är den svår att identifiera så är det 
dags att markera den på nytt. 

Är rågången i sådant skick att den fortfa-
rande går att identifiera kan du som markägare tillsammans med 
ägarna av angränsande skifte markera upp rågången på nytt. Detta 
genom att exempelvis måla på träd, hänga upp snitselband eller 
markera med rågångskäppar. Då har ni koll för flera år framåt.

BÖRJA MED HÖRN

Ofta kan ni hitta de första gränsmarkeringarna, eller platserna där 
gränsen fortfarande är tydlig, genom kartor eller hjälp av tidigare 
ägare och/eller grannar. Enklast brukar vara att börja i ett hörn och 
sedan med hjälp av kompass ta ungefärliga mått därifrån till nästa 
tecken på rågång. 

NYA GRÄNSMÄRKEN

Om rågången helt vuxit igen eller försvunnit kan nya gränsmärken 
behövas. Då ber du Lantmäteriet om en inmätning. Det är nämli-
gen enbart Lantmäteriet som får sätta ut nya gränser.

Om det finns risk att ett gränsmärke kan komma att skadas bör 
du också be Lantmäteriet om hjälp så att allt går korrekt till. Det 
gäller även om du och grannen är överens.  Att förändra eller för-
störa en gränsmarkering är straffbart och även påverkan på gamla 
gränsmärken bör undvikas, då de kan vara kulturminnesskyddade. 

Erik Lundgren

Virkesköpare

Mitt eller ditt? Håll koll i gränstrakterna
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När hösten går mot sitt slut och älgjakten lugnat ner sig förbereder 
sig Trekilens blädade trakt för en ny vinter. Sommaren efter 
vinterns uttag av gran har inneburit fortsatta promenader i skogen. 
Något tydligare körvägar och mer ris än vanligt är de tecknen på 
avverkning som finns. Skogskänslan är kvar, djur och svamp likaså.

B L Ä D N I N G E N  I  T R E K I L E N

et blev ett uttag på 26 procent, 
något lägre än beräknade 29-30 
procent. Ett uttag på några procent 

mindre innebär en lite mindre intäkt för 
markägaren, men uttaget i kronor var heller 
inte det viktigaste med avverkningen i Trekilen. 
Dessutom står träden kvar till nästa gång det är 
dags för blädning. Om sisådär 15-20 år. 

– Det var mycket älg här under höstens jakt, 
så det blev ju så som vi ville ha det, säger Per 
Andersson delägare i skogen. Försiktigt och 
hänsynsfullt kört av de som skötte avverk-
ningen. Nackdelen är väl att älgarna haft lite för 
många träd att gömma sig bakom - för det har 
inte blivit något skjutet än. 

De ”fluriga” rishögarna tycker han inte har 
stört skogsupplevelsen. Allt eftersom sommaren 
har gått så har riset blivit mindre märkbart. 
En vinter till så börjar växtligheten ta över i 
hjulspår och rishögar igen. Myrstackarna har 
redan hittat tillbaka till hjulspåren där skördare 
och skotare kört under vintern. Trattkantarel-
lerna gömmer sig fortfarande i mossan på flera 
ställen. På några riktigt blöta passager är spåren 
tydliga, men oftast är det betydligt mindre 
märkbart än så. Raka körvägar syns, men de 
krokiga kamoufleras bra i granskogen. 

Delägare två, syster Malin Andersson, som 
jagat fågel på markerna berättar också om bra 
tillgång på vilt. De har inte skrämts bort av 
avverkningen.

– Min enda reaktion i somras var att det 
verkade lite torrt, eftersom det låg ris på 
några ställen, men i övrigt är det precis som vi 
hoppades. 

Granne med blädningen ligger ett hygge 
från en traditionell slutavverkning på en del av 
innehavet som inte var lämplig för blädning. 
Det var en helt annan skogstyp, utan fler-
skiktad granskog, och skulle därför inte haft 
förutsättning för en hyfsat naturlig återväxt. 

Avverkningsmetod bör, som här, inte kopplas 
till skogsägare utan skogstyp och bestånd. 

– Eftersom jag jobbar på Torsta naturbruks-
gymnasium så har vi även haft ett stort intresse 
från skolor kring vår åtgärd och det finns en 
tanke på att kanske göra några observationsru-
tor för att se vad som händer, säger Malin.

Det har varit flera studiebesök från andra 
skolor också. Uppmärksamheten har kommit 
efter publiceringarna av artiklar och filmer som 
Gällö Skog har gjort om blädningen. På så vis 
bidrar de till ett lärande även hos andra.  

Entreprenören Orangutang skogs- och 
naturvård har också fått ny kunskap. Först 
trodde de sig kunna nyttja gamla stickvägar 
igen. 

– Men det var egentligen ingen fördel, det 
var inte helt enkelt att ta sig fram, utan det 
blev mer köra och röja istället. Hade vi gjort 
nya vägar hade vi även tagit träd i dem, berättar 
Magnus Olofsson på Orangutang. Det är en av 
anledningarna till att uttaget blev lite mindre än 
beräknat. 

Det innebar också att avverkningskostnaden 
därmed blev lite högre än beräknat, runt 200 
kronor per kubik mot beräknade 160 kronor, 
men taket på 180 kronor per kubik låg fast 
enligt avtal. 

– Vi lär oss för varje jobb vi utför, säger 
Magnus. Alla marker har sina unika förut-
sättningar. Det blir spännande att se hur det 
utvecklas och växer i Trekilen de kommande 
åren. 

Återväxten ska sköta sig själv med små- 
granar som växer till sig och ett nytt uttag 
sker när det är lämpligt. På den tidigare gjorda 
slutavverkningen väntar nu istället arbete med 
markberedning och plantering. Två intressant 
och tydliga exempel på olika sätt att jobba med 
skog. Sida vid sida.  

DSå blev det

Se filmerna om Trekilen på vår Facebook.

Avverkningen under december... ...där träd plockades selektivt längs stickvägarna

Skogskänslan är kvar i granskogen. 
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G U I D E  T I L L  E N

stark väg
GRUS
Man kan dela in en vägs gruslager i två skikt; längst upp 
ligger slitlagret, det är detta som bland annat går att hyvla 
med en väghyvel. Slitlagret bör normalt bestå av en ganska fin 
grusfraktion (kornstorlek 0-30 mm), vilket gör att det binder 
ihop och ligger still på vägen. 

Under slitlagret hittar vi bärlagret, som med fördel består 
av bergkross som ger god filtrering och ligger stabilt. Här ska 
fraktionen vara grov (kornstorlek 30-100mm). 

Vägar är utsatta för regn, snö och tjällossning vilket kan göra 
det svårt att transportera timmer under barmarksperiod. Som 
skogsägare får du också får mer betalt för virke som kan köras 

på en väg som håller. Året om.

ör att möta efterfrågan på virke krävs det att avverkning av skog sker året om. 
Men för att det ska vara möjligt behöver vägarna hålla för tunga fordon – även när 
det är blött. Här kommer därför en guide för dig över vad du som skogsägare kan 

tänka på för att få till en väg med bra bärighet.

En bra vägledning är att vägarna ska vara lika bäriga som marken. Kan du ändå inte avverka 
sommartid för att du har blöt känslig mark bör du överväga om det verkligen är värt att göra 
vägar för sommarbruk (men det går att hitta lösningar på avverkning oavsett typ av mark).

Om du vill veta mer om vad du kan göra för att åstadkomma en bra och funktionell väg så är 
du välkommen höra av dig till oss. Vi hjälper dig med en bedömning och ger fler tips om hur 
du bygger, sköter och underhåller vägar på ett bra sätt. 

F

VÄGTRUMMA
Används för att leda vattnet under vägen när 
terrängen medför att man behöver ”flytta” vattnet 
till andra sidan av vägen. 

DIKEN
Vatten är vägens största fiende. Vägdiken är 
därför väldigt viktigt för att hindra vattnet att ta sig 
in på vägbanan. Diket ska ha en lutning som gör att 
vatten inte samlas och tränger in i vägbanan. 

VEGETATION
Rotsystemet från vegetation kan växa in och 
luckra upp vägkroppen och bli ett hinder för fordon 
på vägen. Diken bör därför röjas från sly.

VÄNDPLAN
Vändmöjlighet för tunga fordon ska finnas. 
Tänk på att bärigheten på vändplanen ska vara 
densamma som på övriga vägen. 

Våren är vägarnas stora utmaning.
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Så är vi igång med höstens höjdpunkt! Frosten börjar 
släppa på myren, en jämthund skäller, dock lite för 
långt bort. Hör en skotare på andra sidan myren, det 
skramlar i en timmerbil på väg att hämta ytterligare ett 
lass. Det är allt detta som gör att man kan njuta av dessa 
jaktdagar, utan vårt aktiva skogsbruk, inga vägar att åka 
på, inga hyggen att spana ut över.

Ovanstående ord kommer från ett inlägg på min 
Facebook-sida för ett år sedan, det var den första ma-
giska morgonen på fjolårets jakt. Då visste jag inte att 
jag ett år senare skulle sitta vid tangenterna i egenskap 
av relativt sett nyanställd skogschef på Gällö Skog och 
författa en ledare. Men orden passar lika bra.

Min nuvarande roll handlar mycket om att göra det 
jag försökte göra då, nämligen vända på perspektiven.  
Då ville jag utmana människor i min närhet att tänka 
på vad skogsbruket betyder för vår del av världen. I dag 
vill jag utmana de stora drakarna i skogsbranschen och 
uppmana skogsägarna att tänka på vår region och se 
betydelsen av verksamhet i inlandet. 

Vi på Gällö är och ska fortsätta vara en lokal 
uppstickare, med rötterna i vårt sågverk i Gällö och i 
inlandets skogar. Under det senaste året har konsolide-
ringen i skogsbranschen fortsatt, men vi finns kvar och 
väljer en annan väg. Vi vågar tänka annorlunda, bland 
annat nylanserar vi vårt sortiment-konceptet Gällö Max 
i version 2.0 nu i höst. Varför? Jo, vi har sett att kon-

ceptet fungerar, men vi har även evaluerat och utmanat 
oss själva i att se ytterligare utvecklingspotentialer i 
konceptet. Resultatet är att vi behåller kursen, men gör 
vissa justeringar för att ytterligare vässa oss och fortsätta 
utmana.

Att komma till Gällö Skog har varit riktigt roligt för 
mig. Det känns verkligen som att komma hem igen. 
Min yrkesbana inom skogsbranschen började nämligen 
som skördarförare hos Jämt-Zäta AB i Stugun och 
uppdragsgivaren var Jämtlamell Skog (som sedermera 
gick upp i Gällö Skog). Detta var 1994, alltså 26 år 
sedan!

Under dessa år har jag hunnit pröva en hel del olika 
roller och företag, allt från den lilla privatägda entrepre-
nörsfirman, till statliga Sveaskog, ett par olika skogs-
ägarföreningar varav en i Norge, samt även några år hos 
en stor skogsmaskintillverkare. Det har varit spännande 
och lärorikt att köra skogsmaskin, vara produktionsleda-
re, jobba inom IT-stab, ekonomistab och ansvara för en 
hel skogsorganisation med allt vad det innebär. 

Allt detta kallas erfarenhet och erfarenhet från oli-
ka perspektiv är förhoppningsvis en tillgång för att klara 
av att vända på perspektiven och i sin vardag utmana 
framtiden.

Välkommen till Gällö Skog du också, tillsammans 
utmanar vi framtiden!

Gällö utmanar 
framtiden

L E D A R E

GÄLLÖ SKOG

Ola Lassemo 

Skogschef

Vi gillar att träffa skogsägare och boende i vårt närområde och vi är glada för att ni alltid visar stort 
intresse för våra event. 2020 är ett utmanande år med tanke på coronapandemin. Därför har antalet aktivi-
teter hittills varit få, men några har vi ändå kunnat genomföra.

Skogsägaraktiviteter

Gällödag 
i Mickelbacken
500 personer åkte slalom med oss och 
kaffepannan gick varm. 

Gällö Skogs 
tvåmannascramble 
Genomfördes på Hussborgs herrgård 24 
juli. Bästa golfande skogsägare blev Madelene 
Sjögren tillsammans med spelkamrat Mats 
”Pinnen” Edlund. Initiativtagare virkesköpare 
Erik Lundgren i mitten.

Gällödag 
i Svedjebacken
Vi slog rekord i antal slalomåkare i Kälarne 
då vi för första gången ordnade med en 
Gällödag även i Svedjebacken.

Kärlek i kubik
Glada miner i Liden då virkesköpare 
Jonas Engman överlämnade en rejäl check 
i sponsring med temat Kärlek i kubik. Glad 
mottagare på var Martin Jakobsson, sekrete-
rare i Vetten Alpina.

8  F E B R U A R I

2 4  J U L I

7  M A R S 3 0  M A R S

Gällö Skog har öppnat ett kontor i Brunflo och inleder samtidigt ett samarbete med 
Brunflo fotbollsklubb. Satsningen går under namnet ”Ungdomar i kubik” och innebär att för 
varje kubikmeter sågtimmer Gällö kontrakterar i Brunflo socken går en krona till fotbolls-
klubbens ungdomsverksamhet. 

Våra medarbetare i Brunflo träffar du i Gusta-huset. Välkommen att titta in!

Ungdomar i kubik
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Nya ansikten på Gällö
Gällö Skog satsar framåt och har under året haft förmånen att värva flera 

nya medarbetare på centrala positioner. Här möter du några av dem.  

OLA LASSEMO 
Skogschef

CAMILA BODÉN 
Redovisnings- 
medarbetare

PER ROEMPKE 
Ansvarig  
skogsredovisning

PER-MARTIN ERIKSSON 
Marknadschef

Ola började som skogschef i april. Rollen innebär ett totalansvar 
för den skogliga verksamheten. Ola har lång erfarenhet från bran-
schen och kommer närmast från skogsmaskintillverkaren Komatsu 
och har innan dess haft ledande roller på Norrskog och Allskog. 
Han bor i Häggenås och gillar både en dag ute på vedbacken och 
inne på gymmet.

– Det är en spännande utmaning att få leda en verksamhet i en 
expansiv fas, säger han om sitt nya jobb.

I augusti började Camilla Bodén från Brånan utanför Åsarna 
på Gällö. Hon jobbar med löpande redovisningar av virkesaffärer, 
leverantörsreskontra och kundreskontra, skattedeklaration och 
bankärenden. Det innebär förstås att hon har löpande kontakt med 
både skogsägare och medarbetare. På fritiden blir det löpning och 
mountainbike i skogen – eller längdskidor och slalom på vintern. 

– Jag har med mig mycket erfarenhet från olika ekonomiavdel-
ningar och som redovisningskonsult. Tidigare har jag till också 
jobbat som inköpare inom träindustrin där vi bland annat tillver-
kade kök och garderobsstommar av spånplattor för IKEA.

Efter att tidigare varit chef för business controllers på Tele2 
har han numera ansvaret att förbättra rutiner kring hur Gällö 
Skog redovisar till skogsägarna och försöker därtill omvandla den 
skogliga verksamheten till konkreta siffror. Om det krävs rejält 
med ordning och struktur bland siffrorna på jobbet så är det mer 
’normalordning’ hemma.

– Jag försöker väl jobba lite mer med mjuka värden hemma, 
säger Per och skrattar. Har man som vi tre barn mellan 5 och 13 år 
så är det inte helt lätt att hålla i logistiken. Jobb och familj, det blir 
inte så mycket tid till något annat just nu. Men alla i familjen gillar 
att åka skidor - gärna i Bydalen.

I mitten av augusti klev Per-Martin in genom dörrarna på 
Gällö. I tio år drev han ett eget företag inom skogsvård. Med 
de kunskaperna och erfarenheter från jobb som skogsrådgivare, 
produktionsledare, fältplanerare och virkesspecialist på Norrskog 
har han en god grund för att lyckas som chef för virkesköparna. På 
fritiden står familjen i centrum och hemmet i Slandrom.

– Jag ser fram emot att samarbeta med våra 17 kompetenta 
virkesköpare och tillsammans med dem utmana de stora aktörerna 
på marknaden, säger Per-Martin.

VIRKESKÖPARE TEAM NORR (NORRA JÄMTLAND)

VIRKESKÖPARE TEAM MITT (SÖDRA JÄMTLAND)

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

Kontakta
din skogliga

specialist!

VIRKESKÖPARE TEAM SYD (VÄSTERNORRLAND)

Redaktör:
Ola Lassemo
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Marcus Johansson

0693-180 37
marcus.johansson@galloskog.se

Erik Söderholm

0693-180 21
erik.soderholm@galloskog.se

Lars-Åke Henriksson

0693-180 39
lars-ake.henriksson@galloskog.se

Mikael Oscarsson

0693-180 26
mikael.oscarsson@galloskog.se

Magnus Härjegård

0693-180 16
magnus.harjegard@galloskog.se

Bengt-Arne Bergwall

0693-180 24
bengt-arne.bergwall@galloskog.se

Bernt Lindström

0693-180 23
bernt.lindstrom@galloskog.se

Lars Eklund

0693-180 29
lars.eklund@galloskog.se

Linn Lund

0693-180 35
linn.lund@galloskog.se

Karl-Johan Hansson

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

Anders Jonsson

0693-180 171
anders.jonsson@galloskog.se

Lars-Olof Sahlin

0693-180 11
lars-olof.sahlin@galloskog.se

Erik Lundgren

0693-180 05
erik.lundgren@galloskog.se

Lennart Magnusson

0693-180 08
lennart.magnusson@galloskog.se

Fredrik Persson

0693-180 31
fredrik.persson@galloskog.se

Jonas Engman

0693-180 19
jonas.engman@galloskog.se

Rickard Ankarberg

0693-180 20
rickard.ankarberg@galloskog.se

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

Vi kan skog. 
Vi gillar skogsägare.
Därför gör vi vårt yttersta för att hitta de smartaste och 
bästa lösningarna utifrån dina mål.  

Vi finns nära och är alltid tillgängliga för kontakt. Våra 
kontor finns lokalt på små orter nära dig och vårt sågverk 
ligger i området, vilket bidrar till att höja värdet på din skog.

Vänd på bladet så ser du vilka vi är och våra 
kontaktuppgifter!


