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Kanske är det dags för dig att avveckla utvuxen skog 
och investera i ny fräsch växande ungskog inför fram-
tiden? Håll koll på skogen och var aktiv. Att avverka 
och investera i skogsvård, vägar, skogsbruksplan med 
mera är att bygga värden för kommande generationer. 
Ring oss!

Nja, 88:an är god 
men glassiga 

sommarledare 
får andra skriva. 
Det händer så 

mycket spännande 
i näringen att jag 

nog hellre ägnar mig åt 
hårda värden som skapar 

tillväxt. 
Först och främst, vi gläds åt 

att marknaden för sågade träva-
ror har hållit sig god under första 

halvan av 2016. Det byggs mer och 
trä tar en större andel av byggmateri-
alen. Nya bestämmelser i flera länder 
gynnar byggen med sågade trävaror 
som husbyggnadsmaterial. Inte minst 
i Kina tar man viktiga beslut som un-
derlättar för husbyggare att använda 
trä. Läs gärna i det här magasinet om 
intressanta trähusprojektet Storsjö 
Strand.

Alla prognoser på lång sikt visar att 
skogsråvaror kommer att fortsätta ut-
vecklas på ett positivt sätt. Fibern från 
våra träd kan snart ersätta de flesta 
oljebaserade råvaror. Detta betyder att 
ett ekologiskt hållbarare samhälle blir 
verklighet.

De stora investeringar som görs 
inom skogsindustrin gör att optimis-

men inför framtiden känns mycket 
befogad. SCA och Södra tar förstås 
täten vad gäller storlek på investe-
ringsbudgetar, men vi inom Gällö- 
koncernen och många andra är också  
med och bidrar till att fantastiska  
20 miljarder kronor används till 
utveckling. Självklart kan den som 
äger skog räkna med att efterfrågan på 
virke, massaved och fiber i alla former 
kommer att vara stabil. Känns bra.  

På tal om utveckling. Digitali-
seringen har det senaste åren slagit 
igenom på allvar inom branschen 
och en sådan sak som laserscanning 
är i dag ett vanligt hjälpmedel för 
skogsägare. Jag använde själv Skogs-
styrelsens kostnadsfria tjänst “Se din 
skog” och fick en utmärkt överblick på 
markförhållanden och skogliga fakta 
utifrån den data som samlats upp från 
ett flygplan över min mark. Jag är lite 
imponerad av utvecklingen. Framför 
allt tror jag att den kunskap som nu 
blir tillgänglig tack vare ny teknik 
kommer att ge skogsägare bättre 
beslutsunderlag.

Jag vill avsluta 

mina funderingar 

med tre snackisar

i branschen.

TANKAR OM EN
STARK MARKNAD, 
OPTIMISM OCH 
DIGITALISERING
“Du kan väl skriva en somrig ledare som folk kan 
ligga i hängmattan och läsa. Medan de äter glass…” 
Det var ett av förslagen från mina glada kollegor 
på idémötet inför produktionen av vårt nya fräscha 
Gällö Skog Magasin.

Sågen i Gällö behöver 
grantimmer!

3 SKOGSSNACKISARLEDARE

Skogsbeskattningen 
– vad händer?

Se upp för sork och 
granbarkborre! 

Med förhoppning  

att alla får en avkopp-
lande och fin sommar. 
Och hoppas ni ska gilla 
formen på vårt nya 
magasin. Nu ska 
jag ta en glass.  
I hängmattan! 

Mats Andersson
Vd, Gällö Skog

Värmen har gjort att granbarkborren i 
år svärmat värre än Egyptens gräshop-
por. Det är ytterst oroande och kan vara 
en del av klimatförändringens effekter. Se 
till att ha särskild koll på nya skogskanter där 
stormen härjade för två år sedan.  
Samtidigt har sorken gett sig på 
många skogsägares föryngringar. 
Flera rapporter har nått oss 
om närmast ödelagda ytor där 
planten gnagts upp.  
Lika illa det.

Hela Skogssverige tycks gå och vänta på de utlovade 
ändringarna i skogbeskattningen, och inga ändringar 
verkar ske. Jag pratar med både kollegor och kontakter 
inom bank och finans och alla kliar sig lite fundersamt 
i pannan. Så även jag. Var det måhända svårare än man 
trodde att förenkla lagstiftningen. Det förefaller så. 
Men varför så lite information?
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till alla er som 
skickat in bilder på
era Aktiv Skotrar. 
Här är två av dem...

Mellan Sundsvall och Trondheim 
går vandringsvägen S:t Olavsleden 
som är 564 kilometer lång. Nu tas 
ett nytt grepp med syfte att få fler 
att uppleva Norra Sveriges vackra 
skogar och natur. I sommar ska 
man även kunna rida hela sträckan 
och det ska finnas inkvartering 
och mat med jämna mellanrum för 
både ryttare och häst.

En rolig koppling för oss på Gällö 
Skog är att leden passerar Gällö 
och att det finns flera historier i 
vårt närområde med anknytning 
till pilgrimer. I Pilgrimstad (!) finns 
till exempel en källa som påstås ha 
gjort vandrare friska. Därför sågs 
käppar som inte längre behövdes, 
hänga i träden kring källan.

Tack!

Vandrare och ryttare 
passerar sågverket

Niklas Gilmark är uppvuxen i Härnösand, men 
bor nu i Stockholm där han är verksam med 
företaget Allvar Underwear. Han fick kännedom 
om att bambu används till textilier och att det 
finns många fördelar med detta, inte minst vad 
gäller både hållbarhet och kvalitet.

– Jag har mitt norrländska ursprung och bör-
jade undersöka möjligheten att använda gran och 
tall från skogarna i norr till kläder, berättar han.

Domsjö Fabriker i Örnsköldsvik som har en in-
disk företagsgrupp som ägare och har specialiserat 
sig på att utvinna viskos ur cellullosa. Viskos-

materialet används sedan till kläder, i stället för 
bomull.

– Domsjö tillhandahåller råvaran. I samarbete 
med Stefan Söderberg som har bakgrund inom 
mode har jag utvecklat en kollektion kalsonger 
och intresset är stort från internationell mode-
bransch. Nästa steg blir t-shirts. Produkterna sys i 
Sri Lanka, säger Niklas Gilmark.

Han är övertygad om att träfibern som råvara 
går en stark framtid till mötes. 

– I mitt fall ger den en mjukare och lyxigare 
känsla åt underkläderna, samtidigt som det är ett 
hållbart alternativ till bomull.

Att han döpt företaget till Allvar Underwear 
hänger ihop med hans känslor för Norrland. Han 
gillar mörkret i de stora granskogarna och tycker 
att många varumärken är alldeles för glättiga. 
Med namnet vill han visa respekt för träd som 
vuxit i 100 år och sedan används i produkterna.

Norrländsk gran blir kalsong
När entreprenören Niklas Gilmark 
analyserade potentiella affärsidéer 
fastnade han för något inom mode. 
Och nu gör han kalsonger av 
ångermanländsk cellullosa. 
– Vi har börjat sälja kalsongerna på NK 
i Stockholm och siktar nu på lansering 
i Berlin, London och Paris, säger han.

Intresset är stort 
från internationell 
modebransch.”

”

Anders Lövgren
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Kviddevitt

Du kanske är 

en av många 

som lyssnar 

efter fågel-

sång ute i 

markerna, 

och ibland 

undrar “men 

vad var det…”. 

Den trevliga 

webbsidan 

fågelsång.se  

innehåller 

sång från 208 

av Sveriges 

fåglar och 

fungerar på 

din mobilte-

lefon. Kon-

trollfråga: kan 

du imitera en 

koltrast? 

Gällö Skog har ännu inte gjort som Moxter (se artikel 
på nästa uppslag), och startat ett hälsoprojekt för all 
personal, men inspireras på ett bra sätt av den friska 
inställningen.

– Ett steg på vägen är att vi fått ihop ett gäng som 
springer en halv fjällmaraton, säger initiativtagaren 
Mikael Frick.

Loppet som sju medarbetare ska tävla i heter Salo-
mon 27K och avgörs den 30 juli. Det är 27 km långt, 
startar i Ottsjö och har målgång i Trillevallen. På 
vägen passeras tre fjäll.

Något liknande har Gällö Skog inte gjort tidigare. 
Men att få ihop deltagare gick ändå ganska enkelt, 
berättar Mikael Frick.

– Vår marknadschef Hans Lantz lovade att om vi 
fick ihop sex löpare så skulle även han vara med. Jag 
tror han räknade med att inte behöva knyta på sig 
löparskorna, men han kommer inte undan nu, skojar 
Mikael Frick.

Heja Gällö Skog!

Gällö Skog
ökar takten

Alecander Edholm är en 

i Gällögänget som ska 

springa Salomon 27K. 

Här under uppladdnings-

loppet Mudrace 2016 i 

Östersund. i början av juni.

Bild: Mudrace.nu

Fakta. Salomon 27K
Salomon 27K tar deltagaren från starten i Ottsjö över tre fjäll, Hållfjället, 

Grofjället och Välliste, till målet i Trillevallen. Det blir en löpning längs 

den fina stig som numera finns, skapad av deltagarna i 2015 års Halv-

maraton, genom sin löpning på den nydragna led som till stora delar 

var obanad terräng premiäråret. Den upplevelsemässiga biten i valet av 

bansträckning har fått styra helt och resultatet blev 27 sagolikt vyrika 

kilometer med en total stigning på 1150 höjdmeter.

Jämthundsrasen går att se på uråldriga hällristningar, men 
erkändes ändå inte som egen ras förrän 1946. Att det dröjde 
så länge att bli erkänd berodde på att jämthunden innan dess 
räknades som en större variant av gråhunden.

Att det i dag finns en stark stam av jämthund har vi kanske 
främst den jämtländske författaren Aksel Lindström att tacka. 
Han gjorde flera resor till Alaska där han körde hundspann 
och när han 1929 återvände ville han sätta ihop ett jämtländskt 
hundspann. Jämthunden var mest lämplig, men rasen bestod av 
ett fåtal individer, endast spillror återstod av en tidigare stark 
stam.

En kombination av Aksel Lindströms enträgna arbete med 
uppfödning, en stark stam av rasen i den jämtländska byn 
Storåbränna samt ett beslut från försvaret i Sollefteå att använ-
da jämthunden som draghund gör att dess ställning undan för 
undan stärktes.

Svenska Älghundklubben har 10000 medlemmar och cirka 
hälften av dem äger en eller flera jämthundar.

GRATTIS 
JÄMTHUNDEN!
Varje år registreras mellan 1600-2000 
nya jämthundar i Sverige, vilket gjort 
rasen till en av de allra mest populära. 
Och nu fyller jämthunden 70 år.

..
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I stället för att starta dagen med att knäppa igång datorn och hälla upp 
en kopp kaffe så sticker sju anställda på företaget Moxter ut i skogen. Där 
joggar de i lätt takt tills de hittar en glänta med några träd som fallit ned.

– Här kör vi lite enkla övningar. Det viktigaste är att alla kan vara med. 
Man gör så gott man kan och vill man tävla kan man tävla med sig själv, 

säger Anna Rahm.
Häng med på utegymmet! Här tipsar Anna Rahm och Moxter-gänget 

våra läsare om fem enkla övningar som fungerar ute i skogen.

Outdoorföretaget Moxter tränar i skogen. 
Stockar, stigar och stenar ersätter maskiner 

och löpband på gymmet.
– Det är så enkelt och vi får frisk luft, 

säger vd:n Anna Rahm.
Text: Anders Lövgren  Foto: Natalie Salomons Frick
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Använd samma stock. En minuts 

jobb, 15 sekunders vila, tre gånger. 

Går också utmärkt att göra plankan 

direkt på marken. 

3. PLANKAN

1. LÖPNING

2. DIPS

Perfekt start på ett pass. Ojämnt 

underlag gör att hela kroppen får bra 

träning och dessutom får hjärnan 

vara uppmärksam på allt som dyker 

upp på stigarna.

5 enkla övningar att göra i skogen.
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En riktigt jobbig, men fantastiskt 

bra övning för hela kroppen. Kom 

igen, jobba på! Från liggande till 

sittande till hopp i luften och så ner 

igen till liggande. Kör gärna tabata-

intervaller, 20 sekunders jobb och 10 

sekunders vila, åtta gånger. För tufft? 

Nöj dig med fyra gånger.

Varva ned med stretch och jogga  eller gå sedan 

tillbaka och dra några långa djupa energirika 

andetag innan den vanliga arbetsdagen startar.

Någonstans längs stigen eller 

spåret finns säkert ett träd 

som fallit ned. Stanna och ta 

en styrkepaus och låt triceps 

jobba! Kör gärna tabatainter-

valler, 20 sekunders jobb och 

10 sekunders vila, åtta gånger.

Spring en bit och gör nästa enkla 

övning eller fortsätt på samma plats. 

Den här statiska lårträningen kan 

man anpassa i tid efter hur tränad 

man är och hur mycket man vill orka 

springa efteråt. 3 gånger 45 sekunder 

kan vara lämpligt.

4. JÄGARVILA

5. BURPEES

3. PLANKAN

2. DIPS
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MÅL: SUNDAST I SVERIGEMÅL: 

Outdoorföretaget 
Moxter har upptäckt 
alla fördelar med att 
låta personalen träna 
på arbetstid. Nu vill 
man bli sundast i 
landet.

Moxter i Östersund säljer 
vandringskängor och andra 
fritidsskor. Nio anställda arbetar 
med kundkontakt, försäljning, 
ordermottagning och marknads-
föring. Inget konstigt med det. 
Men nu har företagets ledning 
lagt ribban högt och vill göra 
gänget till det sundaste i hela 
Sverige.

– Det handlar inte bara om 
fysisk träning, lika mycket om 
kost och mental hälsa, säger vd:n 
Anna Rahm.

Hon är uppvuxen i Östersund 
men hade från början inga klara 

planer på att jobba i familjefö-
retaget utan utbildade sig till 
civilekonom och fick jobb på en 
stor revisionbyrå i Stockholm. 
Men när hennes pappa Åke 
Eriksson för ett antal år sedan 
föreslog en generationsväxling så 
kände hon att utmaningen var 
den rätta för henne.

– Det är ett jättefint företag 
att få komma in och jobba i. 
Jag trivs verkligen bra och det 
känns betydelsefullt att jobba 
med helhet och hållbarhet i hela 
företaget, säger Anna Rahm.

Det är Åke Eriksson som 

ligger bakom målsättningen 
att bli sundast i Sverige. Han 
jobbar kvar i företaget, men det 
är dottern Anna som nu tagit 
stafettpinnen. Och hon är nöjd 
med vad man åstadkommit 
hittills.

Varje fredag tränar alla på 
företaget tillsammans mellan 
07.30 och 08.00. Det kan vara 
cirkelpass på ett gym eller som i 
exemplet här intill, ute i skogen. 
Sedan duschar man och äter 
gemensam frukost.

– Vi har gjort det till en obli-
gatorisk aktivitet. Och faktum 
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1. Börja stegvis, gör något 
enkelt i starten. Vi hade ingen 
klar plan utan har känt oss fram. 
Lite träning är bättre än ingen 
träning.

2. Involvera alla. Låt ansvar 
för att hålla i en hälsoaktivitet 
rotera. Och gör inga svåra aktivi-
teter, alla ska kunna vara med.

3. Tänk kort och intensivt. 
En halvtimme räcker för att ta 
ut sig och få bra träning. Det får 
heller inte inkräkta för mycket på 
fritiden.

4. Tänk större och låt 
träningen bli en del i företagets 
personalhälsa.

är att det bara gett positiva 
effekter. Vi är inga nördar, 
men samtalen som handlar om 
träning och hälsa är mycket 
vanliga och vi har fått ännu 
bättre gemenskap och vi-käns-
la, säger Anna Rahm.

Dessutom har Moxter en 
specialaktivitet en gång i mån-
aden. Då får de anställda turas 
om att hitta på något som har 
att göra med deras tolkning av 
ett sunt företag. Exempelvis 
har man spelat curling, lagat 
LCHF-mat, gått på yoga och 
åkt längdskidor. Och i maj 

ordnade företaget en lite större 
aktivitet då hela personalen 
fick träna med och lyssna till 
föreläsning av Paolo Roberto.

På frågan hur man egentli-
gen ska kunna mäta hur häl-
sosamt Moxter är och därmed 
veta när man når sitt mål, har 
Anna inget självklart svar.

– Det är ju inte enkelt att 
mäta, men vi har minimal sjuk-
frånvaro redan nu. Vi jobbar 
också strategiskt med att väva 
in hälsofrågorna i medarbetar-
samtal varje år och utvärderar 
våra aktiviteter. På så vis visar 

vi hur viktigt personalhälsa är 
för oss. Jag tror vi till slut blir 
mest hälsosamma i Sverige om 
vi fortsätter på det sättet.

En av medarbetarna på 
Moxter inflikar en intressant 
aspekt i sammanhanget. När 
hon blivit mer intresserad av 
träning har hennes familj 
också blivit det. Så nu hit-
tar de på mer aktiviteter 
tillsammans också. 

– Det kanske vi kan 
kalla folkhälsa, bra för hela 
samhället, filosoferar Anna 
Rahm.

Så kommer ditt 
företag igång med 
träning och hälsa

ANNA TIPSAR:

”Varje fredag tränar 
alla på företaget 

tillsammans mellan 
07.30 och 08.00.”

MÅL: SUNDAST I SVERIGEMÅL: 

Vinn
promenad-
kängor från 

Meindl!
TÄVLA PÅ SID 13!



12

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

Välkommen till Gällö Skog!

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

Per Nyberg
SÖSJÖ - LIDEN
0693-180 19
par.nyberg@galloskog.se

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

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

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

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

KONTOR STUGUN KONTOR HAMMARSTRAND

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

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

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

Markus Forsberg
ÅNGE - STÖDE
0693-180 12
markus.forsberg@galloskog.se

KONTOR MATFORS KONTOR ÅNGE

KONTOR GÄLLÖ

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

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

Jonathan Mattsson
GÄLLÖ - BRÄCKE
0693-180 21
jonathan.mattsson@galloskog.se

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

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

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

KONTOR HAMMERDAL KONTOR HÄRJEDALEN

KONTOR ÖSTERSUND
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Gör så här: Berätta vilken plats eller område 
i Sverige som du tycker har den vackraste 
naturen och skriv en liten motivering. Mejla 
ditt bidrag med dina kontaktuppgifter och 

skonummer till tavling@galloskog.se senast 
den 31 augusti. Vi väljer ut en vinnare som 
får ett par Meindl Vakuum 2.0 GTX från 
Moxter. Lycka till!

Nästa nummer av Magasin Gällö Skog kommer i 

December. Till dess önskar vi er en en underbar sommar och höst!

Vill du ha ett eget magasin i brevlådan? Maila info@galloskog.se så fixar vi det!

 -15%
rabatt på hela sortimentet på 
moxterpro.se till alla läsare av 

Magasin Gällö Skog! Rabattkod:

GALLOSKOG15
Gäller t.o.m. 31/8 2016 och

endast på ordinarie pris.

Vandra som ett proffs!
Vinn ett par snygga och rejäla vandringskängor av märket Meindl 
från Moxter. Modellen är Vakuum 2.0 GTX och är en slitstark och 
mycket bekväm känga som passar för vandring i lättare terräng. 

Tävling!

B
ild

: M
ox

te
r
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Bygget av projektet Sjöbodarna 
är i full gång vid Storsjöns strand 
i Östersund. De första köparna 
ska flytta in i januari 2017 och för 
byggherren Persson Invest är det hela 
en ny utmaning.

Persson Invest som har sina väl 
etablerade verksamheter inom områ-
dena fordon, skog, träförädling och 
fastighetsförvaltning har aldrig tidi-
gare sysslat med bostadsbyggande. 
Hur tänker de nu, undrade många 
när byggplanerna presenterades.

– Östersunds kommun har gjort en 
satsning på ökat byggande och på en 
hållbar stad. Vi gillar de planerna och 
tror att vi kan vara med och bidra 
till en positiv utveckling. Egentligen 
ser vi oss inte som någon aktör inom 
bostadsbranschen, utan det här är in-
itialt ett enskilt projekt, säger Gabriel 
Duveskog.

Även om bostäder alltså inte 
blir ett nytt affärsben för Persson 
Invest så finns det starka synergier 
med koncernens intressen i skogen. 
Husen ska nämligen byggas helt i trä. 
Leverantör av stommen är företaget 
Martinson från Västerbotten som är 
specialiserat på trä som byggmaterial.

Martinson är bland annat leveran-
tör till världens högsta trähusbygge, 
åttavåningshusen som bostadsbolaget 
Folkhem byggt i Sundbyberg. Och 
när Persson Invest gjorde studiebesök 

där inspirerades  man av de fördelar 
trä som byggmaterial ger. 

– Det är inte bara trä som material 
som är bra. Det möjliggör också ett 
väldigt tidseffektivt byggande. När 
en våning är klar med bjälklag och 
stommar flyttar bygget upp en våning 
och ger plats åt hantverkare som gör 
klart. 

Persson Invest och Martinson kom 
för övrigt så bra överens att de bild-
ade det gemensamma bolaget Sjöbo-
darna för det här projektet. Totalt har 
300 miljoner kronor budgeterats för 
att bygga 80 lägenheter i två etapper. 
Huvudentreprenör för etapp 1 är 
NCC och när lägenheterna är sålda 
kommer en bostadsrättsförening att 
stå som ägare.

Noterbart är att bland annat panel 
till husen kommer att levereras från 
Valbo Trä som ägs av Persson Invest.  
Och virket som hyvlas i Valbo kom-
mer från Gällö Skog.  
Tummen upp för trähus!

Gällö Skogs hälftenägare Persson Invest bygger just 
nu 80 moderna bostadsrätter vid Storsjöns strand. 
Inriktningen mot hållbarhet är viktig.
– Vi bygger helt i trä eftersom det finns så många 
fördelar, säger Gabriel Duveskog, vd för det bildade 
bolaget Sjöbodarna.

Text & Foto: Anders Lövgren

Skogsägaren som blev trähusbyggare

Det är inte bara 
trä som material 
som är bra. Det 
möjliggör också ett 
väldigt tidseffektivt 
byggande.”

”
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Fakta.
Därför vill Persson Invest välja 

trä som byggmaterial:

• ●Trähus byggs av ett helt 

förnyelsebart material.

• ●Det binder koldioxid och 

är ett material som gör att 

man trovärdigt kan prata om 

hållbart byggande. 

• ●Det väger bara en tredjedel 

så mycket som betong.

• ●Det ger friska hus då  ingen 

fukt tillförs konstruktionen.

• ●Det hjälper till att minska 

energianvändningen. 

Miljöbyggnad Guld på 

energianvändning beräknas 

att uppnås.

• ●Brandsäkerhet. Hus i 

massivträ kolnar vid brand 

men behåller hållfasthet 

tack vare en genuin kärna.

• Persson Invest är skogsägare 

och bidrar gärna till ökad 

användning och förädling av 

den fantastiska råvaran trä.

Bildtexter.
●Stora bilden: Illustration 

av Storsjö Strand sett från 

Storsjön nattetid. De små 

bilderna visar hur det nya 

huset och lägenheterna vid 

Storsjö strand kommer att se 

ut. Alla illustrationer kommer 

från Persson Invest.

Skogsägaren som blev trähusbyggare
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När Mats Svensson guidar runt på Holiday 
Club gör han det med viss otålighet i rösten. 
Han kan konstatera att det stora hotellet 
tappat något av sin forna glans. Inte underligt, 
sedan starten för tolv år sedan har tusentals 
sportfamiljer och festprissar slitit på puts och 
fernissa. Profilen stämmer inte riktigt med 
hur han vill att hotellet ska uppfattas.

Därför har han påbörjat en utvecklingsresa. 
Holiday Club ska in i framtiden genom att 
locka med mer hälsa, sport och träning.

– Draget inom besöksnäringen finns i dag 
inom träning och hälsa. Man är mer intresse-
rad av vad man kan göra än vart man har åkt, 
säger Mats Svensson.

För Holiday Club innebär det att hotellet 
fräschas upp och det byggs ett helt nytt och 
600 kvadratmeter stort gym där det tidigare 
varit terrass i söderläge. Man kommer att 
satsa på ett restaurangkoncept som har inrikt-
ning mot hälsosam kost samt erbjuda gästerna 
mer aktiviteter med guider i naturen. 

Mats Svensson känner både Åre och besök-
snäringen utan och innan. När Holiday Club 
öppnade 2004 förändrades den jämtländska 
metropolen från att ha varit en vinterdestina-
tion till att locka turister året runt. Vd under 
sex år i starten var Mats Svensson. När han 
nu återvänder i ägarrollen efter åtta år i andra 
uppdrag kan han summera utvecklingen.

– Åre har tagit steget till åretruntdestina-
tion och kan erbjuda all den infrastruktur som 
turister i dag tar för givet. För skogen och na-
turen i omgivningarna innebär det samtidigt 
betydligt större påfrestningar och det gäller 
att tänka hållbart och långsiktigt, säger Mats 
Svensson.

Ett exempel på ökat slitage kan vara leder 
där ryttare, vandrare och cyklister ska samsas 
om utrymmet. Är det inte anpassat och 
förberett för alla dessa aktiviteter så kan det i 
slutänden bara vara lera och surhål som väntar 
de sportiga turisterna. Det kommer inte att 
locka till nya besök.  

Hotelljättens
nya ägare vill
ut i skogen

Mats Svensson är ny delägare i Holiday Club i Åre och en av dem 
som vill utveckla naturturismen både hållbart och kommersiellt.
– När Sverige ska fördubbla besöksnäringen kommer skogen 
att vara en viktig resurs. Dess värde i det sammanhanget måste 
uppvärderas, säger han.

Text: Anders Lövgren  Foto: Katarina Lövgren  
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 Men vem 
ser då till att det är 

förberett med förstärkningar 
och anpassningar? Kommunen, markägaren, 
entreprenören eller någon annan?

– Det här är den viktiga frågan som måste 
lösas i samråd. Jag tycker att grunden ska vara 
den så kallade Skistarmodellen som med avtal 
reglerar hur mycket ersättning av exploatö-
rers omsättning som en markägare kan få, 
beroende på hur omfattande slitaget eller 
intrånget är.

Här finns gott om gråzoner. Ofta blir 
ansvarsbiten otydlig. Men Mats Svensson 
anser att en markägare ska respekteras och 
ha ersättning när besöksnäringen använder 
marken kommersiellt och att man ska fortsät-
ta utveckla starka och fungerande forum för 
samråd där de här frågorna går att lösa. 

Tidigare har Mats Svensson bland annat 

arbetat som vd inom Skistar och varit 
ordförande i Jämtland/Härjedalen Turism. 
Han sitter också i styrelsen för projektet 
Örndalen i Vemdalen som blivit ett exempel 
på en klassisk intressekonflikt. Planerna på en 
åretruntdestination där det skall investeras två 
miljarder kronor och ge upp mot 400 arbets-
tillfällen har hamnat i stå sedan mark- och 
miljööverdomstolen sagt att ett kungsörnspar 
som lever i området ska få ha kvar sin omgiv-
ning orörd.

Här tycker Mats Svensson att pågående 
process tydligt visar att besöksnäringen har 
låg status och att stoppet för byggplanerna 
saknar rim och reson. Särskilt med tanke på 
att halvstatliga branschorganisationen Visit 
Sweden satt målet att svensk besöksnäring ska 
fördubbla sin omsättning och sina exportin-
täkter samt öka sysselsättningen. Detta är en 
del av Sveriges nationella strategi för år 2020. 

– Man kan vända på frågan och undra hur vi 
ska kunna ta emot dubbelt så många turister 
och skapa den efterfrågade tillväxten om vi 
inte låter seriösa investerare få chansen.

Ett sätt att hantera frågan tycker Mats 
Svensson vore att uppgradera besöksnäringen 
till ett riksintresse, på liknande sätt som gjorts 
med bland annat ren- och gruvnäringen 
eller hela områden som Öland och Gotland. 
Det skulle kunna innebära att myndighe-
ter exempelvis i planärenden skulle ta mer 
hänsyn till Sveriges övergripande tillväxtmål 
för besöksnäringen när planer skall hanteras. 
Nu får besöksnäringen inte den tyngd den 
borde ha enligt Mats. I stora delar av Sverige 
är besöksnäringen den viktigaste näringen när 
det gäller att skapa arbetstillfällen och därmed 
upprätthålla service. 

Ett annat sätt att eventuellt få enklare 
hantering av potentiella konflikthärdar är att 

BÄSTA NATURNÄRA 
AKTIVITETERNA 
I ÅRE ENLIGT 3 Spring Totthummeln! Det är en 

löparrunda mitt i Åre på ungefär en timme 
och på toppen är utsikten vidunderlig.

LÖPNING
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skapa nationalparker. I Jämtland utreder 
länsstyrelsen och Naturvårdsverket en 
nationalpark i området Sylarna och 
Helags. 

– Jag har besökt många nationalparker 
i Nordamerika och är imponerad av hur 
de arbetar. Jag tycker vi ska ta efter deras 
sätt hitta samförstånd mellan de som 
vill nyttja naturen och de som vill bevara 
den.

– Man har en väg in i parkerna och är 
tydliga med hur man får röra sig. Man 
är också duktiga på att finansiera viltvård 
och miljövård med intäkterna i parker-
na. En bra och klok modell, säger Mats 
Svensson.

Gällö Skog ställer frågan till Mats 
Svensson vad han – förutom hälsa och 
träning – ser för trender inom branschen.

– Vi ser mer av den globala trenden 

“from tourist to localist”, man vill som 
besökande cyklist exempelvis anlita en 
ortsbo som guidar på stigar med moun-
tainbike. Det är en spännande utveckling 
men då gäller det att naturen har kapaci-
tet att klara ökat lokalt tryck.

Mats Svensson avslutar intervjun med 
att poängtera att skogen kommer att bli 
allt viktigare för Åres besöksnäring. Inte 
minst när Holiday Club kommer se till 
att erbjudanden till gästerna allt mer 
handlar om träning och outdooraktivi-
teter. 

Många av Gällö Skogs kunder 
förverkligar sina drömmar 
genom att sälja skog och 
sedan köpa allt från resor till 
hus och maskiner. I samband 
med att jämtlänningen 
Mats Svensson köpte 
41 procent av aktierna i 
Holiday Clubs driftbolag så 
sålde han 115 hektar skog 
utanför Östersund. Ett sätt 
att förverkliga en dröm, det 
också?
– Så kan man se det. Jag 
hade nog klarat affären ändå, 
men det var ett bra tillskott, 
säger han.

FINANSIERA

MED SKOG!
HOTELLKÖPET

PADDLING
Lägg i kajaken uppe i Tegeforsen 
och paddla en timme ner till 
Holiday Club.

Trampa en bit av Pilgrimsleden på 
mountainbike. Starta på norra sidan 

av Åredalen och kom tillbaka på 
södra. En tur på tre timmar 
genom jordbruks-, skogs-

 och älvtrakter.  

CYKLING
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SUCCÉ FÖR
SKOGSLÄNEN
I ALLSVENSKAN
För första gången i fotbollshistorien har både Jämtland och 

Västernorrland varsitt lag i herrarnas fotbollsallsvenska.

Med Östersunds FK och GIF Sundsvall i högsta serien har de 

båda skogslänen också blivit fotbollslänen.
Text & Foto: Anders Lövgren 
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SUCCÉ FÖR
SKOGSLÄNEN
I ALLSVENSKAN
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Framgångar för de två skogslänen i 
fotboll har i första hand varit något som 
berört Västerbotten. Umeå IK:s damlag 
var under 2000-talets inledning helt 
dominerande och vann imponerande sju 
allsvenska guld.

Det som nu sker i Norrlands båda 
sydligare skogslän skapar också rubriker. 
Både Östersunds FK och GIF Sunds-
vall kryddar en gryta som länge bestått 
av ingredienser från landets södra delar.

– Jag tror vi äntligen har skakat 
av oss det norrländska oket, säger 
Daniel Kindberg, ordförande i 
Östersunds FK.

När denna artikel skrivs är vi 
en bra bit in i vårsäsongen 2016 
och de båda klubbarna har gjort 
allt annat än att släpa runt på 
några ok på de allsvenska arenor-

na. Nykomlingen Östersund har 
inte visat någon blygsel alls utan i 

stället ett passningsspel som jämförts 
med det som Barcelona kan bjuda på. 

Sundsvall har chockat motståndarna 
med högklassiga prestationer och även 
varit uppe i serieledning. Oops.

Att norrländska lag inte ställer upp 
den obligatoriska köttmuren och tjong-
ar iväg bollar på vinst och förlust mot 
ingenmansland i hopp om kontring, 
väcker förundran söderut. Rutinerade 
fotbollsbedömare i media har gång efter 
annan undrat om allt detta verkligen 
händer på riktigt. 

Men det gör det. Fråga avgående 
förbundskaptenen Erik Hamrén.

– De här lagen har haft det spelet ett 

tag, lite typiskt konstgrässpel. För mig 
är det ingen överaskning. Men det är 
starka resultat och imponerande inled-
ning från båda, säger Erik Hamrén som 
själv en gång varit tränare i Sundsvall 
(men då i IFK Sundsvall).

För den som vill skriva om norrländsk 
fotboll är det dock omöjligt att göra 
detta utan att först nämna det så kallade 
Norrlandsfönstret. Det öppnades av 
GIF Sundsvall som gjorde sin första all-
svenska säsong 1965. Den legendariske 
sportkommentatorn Putte Kock hittade 
på begreppet i ett TV-inslag och sedan 
dess går det som sagt inte att kringgå 
för den som vill framstå som det minsta 
initierad.

Inräknat starten så har Giffarna 
lyckats räkna ihop 16 säsonger i det 
finaste rummet. Allra bäst gick det 
1988 då klubben kom på femte plats, 
men annars får placeringarna ses som 
medelmåttiga.

– Det har mest varit kamp för 
att hänga kvar, sammanfattar GIF 
Sundsvalls ordförande Johan Nikula 
insatserna.

Att klubben lyckas nu, tillskriver han 
till stor del de båda tränarna Joel Ceder-
gren och Roger Franzén som han menar 
aldrig är nöjda utan hela tiden utvecklar 
och finputsar lagets spel.

– Vi har sett vårt spel växa fram med 
deras imponerande och enträgna arbete. 
Sedan har vi också lagt om träningen 
och har aldrig varit fysiskt starkare. Det 
har gjort att vi kunnat undvika onödiga 
skador och varje match haft  en mycket 
bra och konkurrenskraftig bänk, säger 
Johan Nikula.

För Östersunds FK är det debut i all-
svenskan. Klubben har på ett impone-

rande sätt tagit steg för steg mot högsta 
serien och det är långt ifrån någon 
slump att bollen rullat jämtarnas väg.

– 2010 spelade vi i division två och en 
grupp kreativa personer träffades för att 
ha en brainstorming om klubbens fram-
tid. Det ledde fram till att vi började 
arbeta annorlunda jämfört med tidigare 
och med ett mer holistiskt perspektiv, 
säger Daniel Kindberg.

Det holistiska perspektivet innebär 
bland annat att kulturen fått en framträ-
dande plats i föreningen. Spelarna har 
involverats i allt från teater och sång till 
dans och ett bokprojekt. Att hyra in en 
särskild kulturcoach, ordna konstutställ-
ning och få besök av skådespelerskan 
Marika Lagercrantz är sådant som 
kanske inte förknippas med en fotbolls-
klubbs verksamhet, men Östersunds FK 
är uppenbarligen en aning udda.

– Det handlar om att bygga en 
värdegrund som bygger på mångfald 
och att vi visar respekt för varandra. Vi 
tror det är rätt väg att gå, säger Daniel 
Kindberg.

Ingen kan säga att Östersunds stra-
tegi inte varit framgångsrik. Förutom 
att klubben nått allsvenskan och visat 
sig duga bra i konkurrensen, så har 
de mindre ortodoxa metoderna också 
gett stort genomslag i både svensk och 
internationell media.

Men ingen klubb klarar sig på elitnivå 
utan många miljoner. I fjol omsatte 
Östersunds FK 33 miljoner kronor. I år 
pekar prognosen på 45 miljoner kronor. 
Daniel Kindbergs sikte är dock inställt 
på 65 miljoner kronor. Frågan är om 
det jämtländska näringslivet är redo att 
ställa upp med de pengarna.

– För mig är det ingen 
överaskning. Men det 
är starka resultat och 
imponerande inledning 
från båda, säger Erik 
Hamrén som själv en gång 
varit tränare i Sundsvall
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Heja allsvenskan, 

säger kommunal-

råden. Fotbolls-

pulsen har ökat 

kraftigt i de båda län 

där Gällö Skog har 

sin bas, Jämtland 

och Västernorrland. 

Vi tar därför 

temperaturen på 

AnnSofi Andersson, 

kommunalråd i 

Östersund och 

Peder Björk, 

kommunalråd i 

Sundsvall.

Text & Foto: 

Anders Lövgren

– Jag tror det. Östersunds FK 
är i dag ett varumärke som syns 
nationellt och det ger en jätte-
viktiga arena för våra sponsorer, 
säger Daniel Kindberg.

GIF Sundsvall omsätter cirka 
40 miljoner kronor och har som 
mål att dubbla den summan. Den 
ekonomin är också en pusselbit i 
klubbens målsättning att senast 
2022 vinna allsvenskan.

– Vi är ödmjuka och tar det 
steg för steg. Just nu gläds vi 
åt att regionen har flera bra lag 
som konkurrerar och som gör 
att fotbollsintresset ökar. Då 
hoppas vi att fler och fler barn 
och ungdomar blir intresserade 
och går med i en förening, säger 
Johan Nikula.

Vad betyder det för regionen att 
vi har två lag i allsvenskan?
AnnSofie: Det betyder stolt-
het för oss som bor här och 
Östersund blir omtalad och 
omskriven i nationell media. 
Positiv marknadsföring helt 
enkelt!
Peder: Förhoppningsvis 
ökar intresset för fotboll i 
Norrland och vi får häftiga 
derbymatcher!

Hur hög är din fotbollsfeber?
AnnSofie: Jättehög!
Peder: Den är ovanligt hög 
eftersom GIF Sundsvall redan 
på försäsongen såg ut att ha 
en stark och intressant trupp. 
Det har ju bekräftats via en 
stark inledning på seriespelet 
och topplacering i tabellen så 
här långt.

Din starkaste upplevelse kopplad 
till ditt lag?
AnnSofie: När Jamie 
Hopcutt gjorde målet mot 
Syrianska i andra halvlek i 
Södertälje den 27 oktober 
i fjol. Då förstod jag att vi 
skulle spela i allsvenskan 
nästa säsong. Då tänkte jag 
tillbaka på invigningen av 
Jämtkraft Arena 2007, arenan 
är en förutsättning för att vi 
ska kunna få spela allsvensk 
fotboll i Östersund.
Peder: Kvalmatch mot Gävle 

för några år sedan då planen 
skottades fri från snö innan 
match, bollen mer flöt än 
rullade under matchen och 
stämningen på läktaren mer 
påminde om en bandymatch 
än fotboll. Dock inte mitt 
roligaste minne, vi förlorade 
både match och kval. 

Hur mycket sponsrar kommunen 
“din klubb” med?
AnnSofie: Östersunds 
kommun har ett samarbets-
avtal där vi betalar för att få 
synas i ÖFK-sammanhang, 
Kostnaden för det är 700 000 
kr för 2016.
Peder: Vi har ett marknads-
föringsavtal som är värt 1,350 
miljoner kronor per år. 

På vilket sätt kan din kommun 
dra nytta av det, ge ett exempel!
AnnSofie: Vi kan anordna 
hemvändarträffar i samband 
med deras bortamatcher där vi 
kan locka till hemflyttning till 
Östersund. Vårt Östersunds-
hjärta syns på deras matchställ 
och i deras annonsering. 
Laget bär namnet Östersund, 
och media refererar till laget 
som ”Östersund”, vilket är en 
viktig faktor i sammanhanget.
Utöver rapportering om de 
sportsliga framgångarna 
har ett flertal stora artiklar i 
nationell och internationell 

media handlat om fören-
ingens unikitet genom de 
kultursatsningar de arbetat 
med. Satsningen på kultur 
fortsätter och vi kan förvänta 
oss publicitet kring detta även 
framöver.
Peder: GIF Sundsvall bidrar 
på ett bra sätt till att Sunds-
vall uppmärksammas natio-
nellt och klubben bidrar lokalt 
genom att bl.a. engagera sig i 
fritidsaktiviteter för barn och 
unga.

Var slutar Östersund respektive 
Sundsvall i tabellen. Motivera!
AnnSofie: ÖFK slutar 
femma i tabellen. Vi är inte 
tillräckligt effektiva i våra 
avslut och det är målen som 
räknas. Sundsvall slutar sexa i 
tabellen.
Peder: Baserat på spelet 
hittills så tror jag på att 
Sundsvall slutar på den övre 
halvan. De har hittills tagit 
poäng i alla matcher utom 
en, trots varierande bra 
spel och de har i år en helt 
annan förmåga att själva 
styra i matcherna. Östersund 
kommer som nykomling hålla 
sig kvar i allsvenskan utan 
kval. De verkar ha förmåga 
till varierat spel och en väldigt 
positiv stämning i klubben. 
Skadan på en av de främsta 
målskyttarna oroar dock. 
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Grön sommar

Skogsstek

A la carte i fältugn

Värmande läsning
Förmodligen världens mest kända bok om 
ved. Läs den om du inte redan gjort det. Lars 
Mytting har samlat erfarenheter från fullfjädrade 
vedeldare samt från en rad ledande forskare. 
Ved är späckad med fakta om inköp av ved, 
staplingsmetoder, torkning och eldning men 
innehåller också avsnitt om skogsskötsel, 
miljöaspekter, motorsåghistoria och olika 
sorters eldstäder. Finns på bokus.com

Njut av sommaren ute i det gröna 
och tillaga en god måltid över 
öppen eld i skogen med hjälp av 
en rejäl stekpanna från Jämtland.

Finns på outnorth.se

Vill du ha lite rejälare tillbehör vid matlagning i skogen 
kan en fältugn i gjutjärn från Skeppshult vara prylen 
du söker. Rymmer 5,5 liter.

Finns på kitchentime.se

Sju pryltips för en riktigt
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Tack vare att drönaren tar så kallade optofoton är bildens 
perspektiv helt vertikalt och inget döljs av skuggor eller 
vindfällen.

– Den används också för att mäta reflektioner från klorofyll, 
vilket gör det möjligt att upptäcka angrepp av skadedjur eller 
sjukdomar i en skog, säger Roger Öhman.

Den lilla farkosten styrs av en kontrollmjukvara och 
GPS-signaler och står i kontakt med operatören på marken. 

Läs mer på smartplanes.se

Planera med 
egen drönare

Grön sommar

Plocka svamp

Skön promenad

Skellefteåföretaget Smartplanes har 
utvecklat en drönare som kan hjälpa 
skogsägare.
– Den kan fotografera från 200 meters 
höjd och ge viktig information och stöd 
vid planering av skogsbruk, säger Roger 
Öhman, marknadsansvarig, Smartplanes.

Smidig och stabil vandringskänga från Meindl 
med mjuk passform och vattentät GORE-TEX®. 
Passar för både lätare och längre turer. 

Finns på moxterpro.se

Vinn 
kängorna i

vår tävling på 
sidan 13!

Röj och fixa
Enkel röjyxa för mindre röjningar av sly vid pass, stigar 
och rågångar och 5,64 meter röjsnöre för beräkning 
av antal stammar/hektar vid röjning och plantering.

Röjyxa från nimaab.se

Röjsnöre från skogma.se

Väska med ventilerande nät på sidan 
och i botten och svampfolder med 8 
vanliga och goda svampvar i Norden.

Finns på hookedonnature.se
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Gällö Timber investerar 
hela 30 miljoner kronor 
för att kunna utveckla 
produktionen.
– Det är ett stort och 
spännande beslut, men vi 
har lyssnat på marknaden 
och känner att tiden är 
mogen för att tänka nytt, 
säger sågverkschefen 
Urban Wiklund.

Text & Foto: Anders Lövgren

För pengarna som investeras får sågverket 
i Gällö en helt ny tork som ska bli längre 
och mäta 6,30 meter. Det innebär att 
den klarar längder på 3,10 meter i dubbla 
rader och det är här som vi hittar själva 
meningen med satsningen.

– Vårt sortiment ska hädanefter bestå av 
längderna 3,10 samt de längre 4,80, 5,10 
och 5,40 säger Urban Wiklund.

Det kortaste virket på 3,10 meter har 
länge haft en hög efterfrågan på markna-
den, inte minst på exportmarknaden. Man 
har dock inte sågat det eftersom det inte 
gått att få produktionen effektiv, bland 
annat på grund av längden på torken. 
Kvarlevor från gamla tiders virkesmätning 
och djupt inrotade arbetsmetoder inom 
sågverksindustrin är också orsak till att 
kort virke aldrig fått chansen.  








41,01 m

54,17 m

26,03 m

56,12 m
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 Så här har det sett ut och 
resonerats på de allra flesta sågverk 
i landet.

Att virkeslängden 3,10 meter 
är efterfrågad beror på att det är 
mycket användbart till fasadvirke på 
enplansvillor. Även till möbel- och 
interiörsnickerier passar längden 
bra.

Att Gällö Timber också väljer att 
sortimentet ska bestå av längderna 
4,80 till 5,40 förklaras helt enkelt 
med att efterfrågan där är som allra 
störst.

– Det här visar att vi lyssnat på 
marknaden och rättar oss efter 
efterfrågan som vi också tror kom-
mer att se ut så här på längre sikt. 
Men vi tittar också på hur det ser 
ut i skogen och på hur skogsägaren 
kan få bättre betalt. Det 

hänger nämligen ihop, säger Urban 
Wiklund.

Tidigare har toppen av trädet 
enbart gått till massaved som gett 
skogsägaren lägre ersättning än om 
den skulle ha blivit till timmer, vilket 
den alltså kan bli i den nya strategin.

Ambitionen vid avverkning kom-
mer nu att så långt det är möjligt ta 
tillvara timmer som ska bli Gällö 
Kort (3,10 meter) och Gällö Lång 
(4,80 till 5,40 meter).

Den naturliga och självklara 
kopplingen mellan Gällö Timber 
och dotterbolaget Gällö Skog gör 
det enkelt att samarbeta och att få 
med skogsägaren i en diskussion 
kring konceptet som döpts till Gällö 
MAX.

– Eftersom sortimenten ger 
skogsägaren de högsta ersättningar-

na, jämfört med andra längder och 
jämfört med massaved, tror vi att de 
flesta kommer att gilla vår strategi. 
Allt hänger ju 
samman med att 
även vi gör en 
bättre affär när vi 
valt att koncen-
trera oss på de 
här längderna 
plus att det är 
vad kunderna 
efterfrågar. Alla blir vinnare på det 
här, säger Urban Wiklund.

Investeringen har också ett 
symbolvärde för hela Jämtland, anser 
Urban Wiklund.

– Att produktionen av jämt-
ländskt timmer stannar i regionen 
har oersättlig betydelse för samhälle 
och skogsägare. Vi är många som 
har lätt att sympatisera med den 
tanken!

Fakta.
• Markägaren kommer att få 

5-10 procent mer timmer 

när sortimentet som tas ur 

skogen är Gällö MAX.

• Det blir något kostsammare 

att ta ut det nya sortimentet 

ur skogen. Men samtidigt 

kan transporter med 

timmerbilarna optimeras på 

bättre sätt när längderna blir 

färre. Sammantaget blir det 

ett nollsummespel.

• Den nya torken beräknas 

vara färdigbyggd i januari 

2017 och då sjösätter också 

Gällö Timber affärer med 

sortimentet Gällö MAX.

TRADITIONELL AVVERKNING

AVKASTNING

AVKASTNING

MASSAVEDTIMMER

Det här visar att vi lyssnat 
på marknaden och rättar 
oss efter efterfrågan som vi 
också tror kommer att se ut 
så här på längre sikt.”

”
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Gunnar Sveiby i Gällö har sin skog 
kring Revsundssjön och har under våren 
gjort affär med Gällö Skog. Drygt 7 000 
kubik virke har lagts i vältor och ska till 
sågverket. Det nya jämfört med tidigare 
affärer är att Gunnar Sveiby nu säljer till 
den prissättning som gäller för Gällö Max.

– När jag går runt bland vältorna och 
tittar så ser jag ju konkret skillnad mot 
tidigare. Nu ligger det sorterat i de tre 
längderna 5,50, 4,90 och 3,10. Jag tycker 
hela konceptet verkar kanonbra, säger 
Gunnar Sveiby.

Han poängterar att dagens massa-
priser inte är upphetsande alls och gör 
bedömningen att Gällö Max kommer 
att ge honom bättre betalt, tack vare att 
timmeruttaget ökar.

– Jag tror det här ger bättre betalt för 
skogsägaren. Men jag tror också att Gällö 
Skog tänker rätt som investerar i produk-
tionen och nischar sig med sortimentet. 
Det blir nog bra för alla det här.

En annan skogsägare som under våren 
sålt en post till Gällö Skog är Pelle Selan-
der i Lit. Även här har det nya sortimentet 
Gällö Max tagits ut ur skogen.

– Allt som gynnar skogsägaren är bra 
och jag tycker att Gällö Max gör det. 
Särskilt när det gäller klenare bestånd eller 
poster med hög avsmalning kommer det 
i mitt fall ge ett bättre netto, konstaterar 
Pelle Selander.

Att ta ut liknande sortiment ur skogen 
som Gällö Max gör finns det exempel 
på skogsbolag som gör i södra Sverige. 
Och i norr har det också tidigare funnits 
föregångare på att just öka timmeruttaget 
i stället för att göra massved av toppen på 
trädet.

– Jag tycker det är bra att Gällö tänker 
i de här banorna, sammanfattar Pelle 
Selander.

Text: Anders Lövgren

Det nya sortimentet Gällö Max får skogsägare att göra 
tummen upp. Både Gunnar Sveiby och Pelle Selander 

räknar nu med högre avkastning på uttagen ur sin skog.

”Gällö Max ger
 bättre betalt”

Positiva tongångar från skogsägare:
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Sedan 1994 har Fäviken Game 
Fair varit ett välkänt varumärke 
och lockat stora mängder 
besökare med intresse för jakt 
och skog till Åre. När mässan 
i fjol lades ner så öppnade sig 
möjligheten för landets största 
arrangör av jaktmässor, Swedish 
Game Fair, att etablera sig i norr.

Under namnet Jämtland 
Game Fair lanseras nu en mässa 
som ska pågå 29-31 juli och 
ha sin bas på hotellet Frösö 
Park på Frösön i Östersund. 
Samarbetspartners är Svenska 
jägareförbundet och Svenska 
kennelklubben.

– Vi väljer samma helg på året 
som Fäviken hade och vänder 

oss till samma målgrupp, alla 
som lockas av jakt, fiske, skog 
och fritid. Vi fortsätter vara en 
årlig och folklig mässa, men 
självklart vill vi göra något nytt 

och spännande av mässan och 
kommer att krydda med nyheter, 
säger Torbjörn Larsson.
Valet av plats är av stor bety-
delse, menar projektledaren 

Frösön blir plats för 
Norrlands nya stora 
mässa inom jakt och 
skog. Jämtland Game 
Fair tar dessutom 
taktpinnen och 
skapar ett forum för 
landsbygdsfrågor.

Text & Foto: Anders Lövgren

Premiär för stor
 jaktmässa på Frösön
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Fakta.
Swedish Game Fair har 

sedan 2002 arrangerats 

vid Tullgarns slott utanför 

Stockholm och är den 

största svenska jaktmäs-

san. Familjen Larsson som 

äger Swedish Game Fair 

har lång tradition av att 

arrangera mässor, bland 

annat på Elmia i Jönkö-

ping, ända sedan 70-talet. 

När Fäviken Game Fair 

lades ned i fjol anställdes 

Hans Werthén som arbe-

tat med mässan i 13 år av 

Swedish Game Fair. Det är 

med andra ord en erfaren 

samling jaktentusiaster 

som nu ger sig i kast med 

att arrangera Jämtland 

Game Fair.

Bildtexter.
Övre vänster: Fyrhjuling 

kjskfjhm vnxjnvjmnv 

jskdjks. Foro: Swedish 

Game Fair AB Övre höger: 

Vildsvin på Permobil 

zjhfdjs jznjsdnv svhj. Foro: 

Swedish Game Fair AB  

Lilla bilden: Torbjörn 

Larsson.

och pekar på en rad fördelar 
med Frösö Park. Logistik och 
transport kan inte lösas bättre 
eftersom flygplatsen ligger ett 
lockrop bort och avståndet till 
Östersund inte är mycket längre. 
Det finns också goda möjlighe-
ter till olika boendealternativ, 
från det nya och fräscha hotellet 
till stugby och camping.

Själva mässområdet kommer 
att ligga vid Storsjöns strand, 
cirka 600 meter från hotellet.

– En mässa av det här slaget 
behöver bra utrymme för utom-
husaktiviteter och event inom 
både skog och jakt. Där har vi 
fått väldigt fina ytor tillgängli-
ga och det skämmer inte med 
Oviksfjällen som fond för allt 
som ska hända, säger Torbjörn 
Larsson entusiastiskt.

Premiäråret siktar arrangören 
på att locka 150 utställare och 
mellan 15 000 och 20 000 besök. 
Visionen är att mässan ska locka 
60 000 besök.

På torsdagen innan mässan 
börjar arrangeras ett forum med 
seminarier som kommer att ta 
avstamp i “frågor om stad och 
land”. Torbjörn Larsson är en 

mångsidig person och är bland 
annat vice ordförande i Svenska 
jägareförbundet. I den rollen 
driver han redan frågor som 
handlar om allt från vargfrågan 
till hur urbaniseringen påverkar 
landsbygden.

– På samma sätt som försvars-
frågor fått ett naturligt forum 
under Folk & Försvar i Sälen 
så vill vi att Östersund ska bli 
platsen där man lyfter frågor om 
hur stad och land ska förhålla sig 
till varandra i framtiden. Med 
beslutsfattare, intresseorganisa-
tioner och media inbjudna vill 
vi sätta fokus på mycket som det 
inte talas om på riksplanet, säger 
Torbjörn Larsson. 

Noterbart är att mässan arrange-
ras samma helg som Storsjöyran 
vilket Torbjörn Larsson ser som 
positivt och menar att de båda 
evenemangen kan ge draghjälp 
åt varandra. 

Gällö Skog finns varje år med på flertalet 
mässor och skogliga evenemang, men fjolåret 
innebar premiär för både Fäviken Game Fair 
och Bruksvallarna Game Fair. Båda arrange-
mangen gav blodad tand.

– Den respons vi mötte under dessa dagar 
från skogsägare i Mellannorrland var otroligt 
stor. Det ledde till många personliga möten 
ute i skogen och flera affärer med både nya 
och nygamla kunder, säger Hans Lantz, mark-
nadsansvarig på Gällö Skog. 

Gällö Skog har snabbt etablerat sig på 
marknaden som en trygg och rejäl partner. 
Detta har inte minst bevisats under det senas-
te året. I år kommer man att delta i ännu fler 
arrangemang för att kunna möta fler skogs-
ägare i regionen.

– Just vår närhet till skogsägarna är vårt 
signum. Därför har vi just nu erbjudandet  
4 för 1 där skogsägaren får nyttja oss som råd-
givare under fyra timmar mot att vi får låna en 
timme för ett möte för diskussion av skogliga 
funderingar och behov, fortsätter Hans Lantz.

Nytt för i år är också Gällö MAX (se sidan 
26-29) som naturligtvis kommer att vara ett 
tema under både Jämtland- och Bruksvallarna 
Game Fair. Passa på att besöka Gällö Skogs 
monter om du vill diskutera vad Gällö MAX 
kan innebära för din fastighet. Förra årets po-
pulära tävling kommer tillbaka med möjlighet 
att vinna mycket fina priser. 

– Dessutom kommer vi att presentera 
ett oslagbart erbjudande för dig som vill ha 
fullständig kontroll på ditt ägande, avslutar 
Hans Lantz.

Vi väljer samma helg på året som 
Fäviken hade och vänder oss till 
samma målgrupp, alla som lockas 
av jakt, fiske, skog och fritid. 

Gällö Skog återvänder till 
Bruksvallarna och dyker även 
upp på nya Jämtland Game 
Fair i sommar.

Text. Andreas Ohlsjö
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Hallå där Bengt  
Eklund, mäklare på 
Svensk Fastighets- 
förmedling och  
specialiserad på 
skogsfastigheter...

SKOGLIGA
TIPS FRÅN

BENGT:

3

Positiva vibbar i de 
Jämtska skogarna

Vem är den typiske skogs-

köparen och -säljaren?

– Det är naturligtvis väldigt 
varierande. Vad man kan se är 
att köparen av en skogsfastig-
het idag inte behöver vara lika 
kunnig inom skog tack vare 
exempelvis Gällö Skog som tar 
så väl hand om skogen åt sina 
kunder. 

Ser du några förändringar i 

köpmönster de senaste?

– Inga större förängdringar 
egentligen förutom att köparna 
blir alltmer professionella och 
affärsmässiga. Dagens köpare 
kräver en uppdaterad skogs-
bruksplan, vilket vi alltid gör 
till de fastigheter vi säljer.

Vilken är den vanligaste 

anledningen till skogsköp?

– De rena investeringsköpen 
har blivit vanligare igen efter 
att börsen haft en sämre 
utveckling. Skogen är en stabil 

och bra investering som rätt 
förvaltad förräntar sig bra.

Hur ser prisutvecklingen 

på skogsfastigheter i 

regionen ut?

– Vi står inför en stigande 
efterfrågan på massaved i och 
med den stora Heliosinveste-
ringen i Sundsvall. Tillsam-
mans med investeringarna som 
görs i Gällö och satsningen 
på Gällö MAX skapar det 
goda förutsättningar för en 
värdeökning på lång sikt. Jag 
ser mycket positivt på framti-
den för skogsfastigheter i vårt 
område.

Man pratar i branschen om 

en ökning av generations-

skiften, märker ni av den?

– Nej det tycker jag inte. Vi 
hade en jätteboom av gene-
rationsskiften under 90-talet. 
Därefter har takten vart ganska 
jämn.

1. SKOGSBRUKSPLAN. Se till att ha en 

uppdaterad skogsbruksplan så att du vet vad 

du äger och kan planera därefter.

2. DEKLARATION.Var noga med deklaratio-

nen även under år då du inte gör så mycket 

med skogen. Det har du igen när du avverkar.

3. AVVERKA KLOKT. Avverka utifrån egen 

skog och behov snarare än externa förut-

sättningar. Använd en sund partner som tar 

hänsyn till skogen och dig som ägare.

ÖKA 
TIMMERUTTAGET,

MAXA
AVKASTNINGEN!
Gällö MAX är ett helt nytt sätt att köpa virke. 

Gällö MAX ger ökat timmeruttag och MAX 

avkastning till skogsägaren. Prata med din 

lokala virkesköpare om du vill veta mer!

www.galloskog.se/gallomax
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När Eva Magnusson gick en kurs tänkte hon nytt och 
uppfann Gran Zirup.
– Jag hade inte planerat att starta företag inom 
mathantverk, men nu säljs min produkt till de finaste 
krogarna, säger hon. 

Text: Anders Lövgren  Foto: Katarina Lövgren  

Granskott kokas 
till lyxig sirap
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 Det går inte att ge sig ut och plocka 
granskott när som helst för att göra 
den eftertraktade granzirupen. När 
Gällö Skog Magasin följer med Eva 
Magnusson ut i skogen utanför Ånge 
får vi en kort lektion.

– Man får passa på under en vecka 
varje vår när granskotten är perfekta att 
skörda, säger hon.

I dag är hon dock så stor användare 
av granskott att hon omöjligt hin-
ner plocka allt som behövs. Därför 
samarbetar hon med julgransodlare i 
Jämtland som levererar granskott.

Historien om Gran Zirup börjar 
2009. Eva Magnusson drev, och driver 
fortfarande, ett företag som utveck-
lar sjukvårdsprodukter. Men hon var 
också intresserad av mathantverk och 
anmälde sig mest för skojs skull till en 
kurs som arrangerades av Eldrimner i 
Jämtland.

Det hade kunnat resultera i en sylt 
eller en marmelad eller något liknande 
gjort på lingon eller hjortron. Inget fel 
i det, men Eva Magnusson ville något 
mer.

– Hur kul är det att göra något som 
är väldigt vanligt? Nej, tänkte jag och 
gick hem för att hitta på något eget.

Hon kokade, experimenterade och 
funderade. En kursdag lite senare hade 
hon med sig sin Gran Zirup som hon 
kokat. Kursledaren, den inom jämt-
ländskt mathantverk smått legendariska 

Eva Magnusson är företagare i 

Ånge som ligger mellan Sunds-

vall och Östersund. Där finns det 

gott om granar och råvara till 

populära produkten Gran Zirup. 

Receptet är dock hemligt.
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Bodil Cornell, gjorde närmast vågen när hon 
fick smaka den c-vitaminrika delikatessen.

– Hon sa, ”men människa vad har du gjort? 
Kan du göra om det?”, berättar Eva Magnus-
son och skrattar gott åt minnet.

Hon gjorde snart succé på en matmässa 
i Tantolunden i Stockholm och sedan dess 
har framgångarna för Gran Zirup radats 
upp på löpande band. Mästerkockar som 
Tommy Myllymäki och systrarna Brydling är 
några storfräsare i toppköken som använder 
produkten. Baren Pharmarium i Gamla stan 
använder Gran Zirup i drinkar och populära 
krogarna Gunnels och Franzén i Gamla stan 
vill också gärna ha smaksättaren i sina kök. 
Hon nämner många fler flotta kunder, men 
poängterar särskilt en exportaffär.

– Franzén har öppnat krog i Dubai och 
jag fick helt nyligen skicka några lådor dit, 
berättar Eva Magnusson som med all rätt är 
glad och stolt.

Försäljningen har ökat stadigt sedan 
starten och Eva Magnusson kan leva på sitt 
företagande.

Vad har du för relation till skogen?

– Jag äger lite skog, men det är inte många 
pinnar. Relationen är främst att jag uppskat-
tar att det är så fridfullt att komma ut i 
naturen.

Hur många olika produkter har du tagit 

fram?

– Det är lite drygt tio produkter. Det som är 
roligt är att jag säljer både till privatpersoner 
och till krogar, samt att många företag med 
skogsanknytning använder Gran Zirup som 
presenter till sina kunder.

Något nytt på gång?

– Vi har tagit fram spåntallrikar av gran som 
är väldigt trevliga att servera små rätter på.

Blanda med mousserande 
vitt vin eller kolsyrat 
vatten och servera som 
välkomstdrink.

PRODUKTER 
OCH TIPS SOM 
EVA MAGNUSSON 
HÄMTAT FRÅN 
NATUREN

GRAN ZIRUP

GRANSKOTTSALT 

ÄLVDROTTNINGSAFT

3

3KORTA...
Perfekt till goda ostar, varför 
inte till granbarksost som är 
omsluten av bark och som 
värms mjuk och krämig i 
ugnen.

Strö på kokt ägg i stället för 
kaviar.

”Hur kul är det att 
göra något som är 
väldigt vanligt? Nej, 
tänkte jag och gick 
hem för att hitta på 
något eget.”
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Under 1800-talet expanderade skogsnäringen 
i Norrland med explosionsartad hastighet. 
Ångermanälven hade även tidigare använts 
för att transportera timmer till vattensågar, 
men med ångsågens intåg blev det den 
i särklass viktigaste transportleden. Och 
timmer ända från norra Jämtland och södra 
Lappland kom nu via vattensystemen ner till 
Sandslån där det fanns en naturlig uppsam-
lingsplats, ett skilje.

Rekordåret 1957 sorterade cirka 900 an-
ställda 23 miljoner stockar. Mer klarade man 
inte på något annat ställe i världen.

– SCA och Graningeverken var de stora 
bolagen som bedrev verksamhet här. Antalet 
skogsägare som sålde timret var mycket stort 
och det är fascinerande med alla olika märken 
som var inhuggna i stockarna för att hålla 

reda på dem i sorteringen, berättar Anders 
Bergkvist som är guide på museet.

Flottningsmuseet har funnits sedan 1992 
och drivs av Kramfors kommun. Museet är 
delvis inrymt i en gammal plåtverkstad och 
har en stor modell, byggd tidigt 1900-tal, som 
visar verksamheten på ett överskådligt sätt. 
Kaserner där sorteringsarbetarna bodde finns 
också bevarade.

Det finns gott om verktyg, bildmaterial 
och ytterligare en modell som (med rinnan-
de vatten!) visar hur timret tog sig de långa 
sträckorna från avverkning ner till skiljet i 
Sandslån.

– Flottning fanns på många håll redan på 
1700-talet men det var här man var först med 
den organiserade flottningen. Hela epoken är 
enormt intressant,  inte minst hur många små 

Berättelsen om timmer-
flottning är fylld av industri-
historia, dramatik och 
samhällsutveckling.  
I Sandslån i Ångermanland 
fanns världens största 
uppsamlingsplats för 
timmer och där finns mycket 
passande också ett populärt 
museum som berättar 
historien.

Text: Anders Lövgren

Upplev flottningen på nytt
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samhällen längs 
älven påverkades. 
Det är saker vi 
kan berätta om 
här, säger Anders 
Bergkvist.

1965 upphörde man med den manuella sorte-
ringen och ett mekaniskt skiljeverk togs i bruk. 
1982 upphörde all flottning längs Ångermanälven. 
Timmerbilarna och järnvägsvagnarna tog över.

Noterbart är att den stora befolkningsökning 
som timmersorteringen ledde till, gjorde att ortens 
bandylag fick ett uppsving och spelade under två 
säsonger, 1960/61 och 1975/76, i allsvenskan. 
Sandslåns SK kalleds då för Timmerkusarna och 
matcherna spelades på Flottarvallen.

Allt detta är historia nu, men som tur är finns 
den bevarad på samma plats där allt en gång hände.

Gör en heldag i trakterna av Sandslån. Besök 
Flottningsmuseet som har öppet alla dagar kl 10-17 
i juni-augusti. Vid förfrågan om flottning och 
guidning om flottningsepoken, kontakta Anders 
Bergkvist på mobil 070-323 77 03. På samma 
område finns även ett häxmuseum. Fortsätt sedan 
till whiskytillverkaren Box Destilleri i närliggande 
Bjärtrå där servering och besökscenter finns. 

Besöksmålet.

Bildtexter
Vänster: Orrum sita voluptas 

eossedis assimus earcipsandi 

cum harum sundiatinti nos 

pliquia. Höger: Orrum sita 

voluptas eossedis assimus 

earcipsandi cum harum 

sundiatinti nos pliquia Foto: 

Sandslåns Flottningsmuseum
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Rekordåret 1957 sorterade cirka 
900 anställda 23 miljoner stockar. 
Mer klarade man inte på något 
annat ställe i världen.

Upplev flottningen på nytt
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Martin Andersson i sin eldrivna rullstol framför 

den ombyggda lekstugan som är hans arbets-

plats i byn Mellangård utanför Sundsvall. Martin 

har ett stöd på benet som gör att han kan gå 

korta sträckor.

Gällöprofilen

Martin Andersson i sin eldrivna rullstol framför den ombyggda lekstugan 

som är hans arbetsplats i byn Mellangård utanför Sundsvall. Martin har ett 

stöd på benet som gör att han kan gå korta sträckor.
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Kan skogen vara en arbetsplats 

även om man är delvis rullstols-

buren?

– Är man tillräckligt tjurskallig så går 
det. Jag kan ta mig fram och träffa 
markägare och jag kan köra maski-
ner. Men mest jobbar jag hemifrån 
vid datorn med rapportering. Jag 
hanterar även maskinstatistik.

Hur hamnade du i rullstol?

– Det är flera historier. I yngre år 
fick jag en gång ett träd i huvudet 
när jag själv avverkade. Sedan var 
det en skördare som tappade en gran 
över mig. Under flera år på 90-talet 
satt jag i rullstol och var sjukskriven 
långa perioder. Jag och min fru hade 
sedan renoverat ett litet hus och var 
inställda på att bli barnlösa när vi 
2003 plötsligt väntade trillingar.

Det låter som en stor positiv 

förändring men också en utma-

ning med tanke på din hälsa?

– Jo, det var stor glädje. Men jag fick 
snart problem att lyfta, kroppen sa 
ifrån. Och huset var ju för litet så vi 
köpte en rivningskåk på 300 kvadrat-
meter som jag bit för bit renoverat 
sedan dess. Det har verkligen varit en 
utmaning. 2010 kom nästa olycka då 
jag skadade ryggen i skogen, vred av 

några kotor, låg ett halvår på sjukhus 
och blev stelopererad. 

Vilken otur du har haft!  

Tappar du inte sugen?

– Det vägrar jag! Jag är van att arbeta 
sedan barnsben och jag skulle bli 
hemskt rastlös om jag inte fick jobba. 
Visst kan det ta emot, jag får äta en 
hel del piller, men som tur är har jag 
min tjurskalle.

Sedan 2008 jobbar du hos  

Gällö Skog (först hos föregång-

aren Prima Skog). Vilka är dina 

drivkrafter i jobbet?

– Det är roligt att träffa markägarna 
och jag drivs av tanken på att vi inom 
Gällö Skog ska göra ett bra jobb. Jag 
har svårt att inte engagera mig i allt 
möjligt som dyker upp i jobbet.

Vad gör du helst en ledig helg?

– Helgen som gick är rätt typisk. Jag 
var ute med grävaren och röjde en 
skogsväg åt en granne. Men med tre 
flickor i 13-årsåldern blir det många 
föreningsaktiviteter. Jag och min fru 
vill skaffa köttdjur på gården och det 
tar lite tid att förbereda för det också.

Vilka samhällsfrågor tycker  

du är viktiga?

– Jag är ordförande i skolrådet och 
driver många frågor gentemot en 
trögstyrd kommun. Men nu har jag 
varit så på hugget där att jag fått 
ringförbud, får inte lyfta luren på ett 
tag.

Vilket är ditt starkaste  

barndomsminne?

– Jag växte upp i en jordbrukarfamilj. 
Pappa väckte mig på morgonen och 
jag gick ut och mjölkade. Sedan 
var det jobb när jag kom hem efter 
skolan också. Minns inte mycket 
annat från barndomen. Det blev en 
stor och rolig förändring för mig när 
jag fick börja på Nordviks jordbruks-
gymnasium. Det var en bra tid!

Vem är din förebild?

– Jag beundrar simmaren Anders 
Olsson som vunnit flera paralym-
piska guld. Hans historia påminner 
lite om min och framför allt hans 
motto att ingenting är omöjligt. Jag 
skulle gärna vilja träffa honom.

Om du vinner en miljon, 

vad gör du då?

– Då skulle jag renovera klart huset 
och sedan unna mig en ledig dag.

Full fart framåt för 
tjurskallen Martin
Inom Gällö Skog finns många färgstarka profiler. En av dem heter Martin 
Andersson som haft det kämpigt på många sätt, men som trots upprepade 
motgångar hela tiden reser sig och tar nya tag. 
– Jag har min tjurskallighet att tacka för mycket, säger han.

Text och Foto: Anders Lövgren

Fakta.
Namn: Martin Andersson

Yrke: Produktionsassistent

Ålder: 44

Bor: Mellangård, Matfors

Familj: Gift med Maud, tril-

lingdöttrarna Maja, Linnea 

och Elin, 13 år.

Musik: Har börjat lyssna 

på Bruce Springsteen 

på Spotify när jag kör 

grävmaskin.

Film: Romantiska filmer.

Mat: Älskar att laga mat, 

helst “bonnmat” som 

stuvade makaroner och 

korv.

Bil: Just nu en Hyundai 

som mest krånglat med 

handikappanpassningen.



Allt för ett smidigt bilägande
Bilbolaget Östersund, Fagerbacken 53, 063-14 94 10.

TA VÄGEN 
SOM DEN KOMMER

FORD RANGER WILDTRAK

NYA FORD RANGER 
Vägen är inte alltid sprikrak eller i bästa skick. Men med 800 mm vadningsdjup
och en sällsynt kra full dieselmotor tar sig nya Ford Ranger enkelt fram i allt 
från kra iga vattensamlingar till utmanande terräng 1. Ford Ranger är dessutom 
den enda pickupen som har 5 stjärnor i Euro NCAP. Med andra ord en medarbetare 
du kan lita på i alla väder – och på alla vägar. Välkommen in så berättar vi mer!

SLÄPVAGNSVIKT
upp till 3 500 kg

LASTFÖRMÅGA
upp till 1 100 kg

2

1. Ford Sverige uppmanar på inget vis till terrängkörning annat än tillåtet enligt Terrängkörningslag 1975:1313.
2. Garanti gäller i 5 år eller 15 000 mil. Bränsledeklaration blandad körning: 6,5–8,7  l/100 km, 171–229 g CO2 /km
(2,2 Duratorq TDCi 130 hk 6-växlad manuell samt 3,2 Duratorq TDCi 200 hk 6-växlad AWD automat). Go Further

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


