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Det råder inga tvivel om att det för närvarande är 
väldigt gott om skogsfastigheter ute till försäljning. 
Det är inte konstigt, medelåldern bland markägare har 
stadigt gått uppåt och de som i dag är under pensions-
ålder är i minoritet. Därmed kan jag utgå från att det 
även bland våra läsare finns många som går i tankar på 
att minska eller avveckla sitt eget ägande. Mitt råd: Ta 
tag i frågan nu, medan räntorna är låga och efterfrågan 
är stor. Kontakta oss för rådgivning!

Jag och min bror har en skogsfast-
ighet. Vi gallrar ibland och avverkar 
och säljer ibland. Och däremellan 
växer skogen. Frid och fröjd, inga 
konstigheter alls.

Det som skapar funderingar nu är i 
stället en utebliven handling.

Vi har haft en inskrivning i vårt 
ägarbrev från 1968 där det framgår att 
.... Det som sker nu är att Lantmä-
teriet efter den 31 december 2018 
kommer att radera nyttjanderätt, 
servitut eller avkomsträtt som har 
beviljats före den 1 juli 1968. Detta 
utan att meddela markägare.

Jag och min bror fick reda på den 
planerade förändringen och kan 
därför göra en ny anmälan för att få 
inskrivningen att stå kvar och vara 
giltig. Men hur många är det inte 
som kommer att missa det? 

Jag tycker nog att det minsta man 
kan begära från en statlig myndighet 
är ett litet trevligt formulerat brev där 
markägaren blir upplyst om föränd-
ringen.

Lantmäteriet är inte den enda 
myndigheten som markägare har att 
göra med. Två andra viktiga aktörer 
är Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen. 
För oss inom skogsnäringen är det 
helt avgörande för vår existens att vi 

kan samverka och hitta lösningar som 
gynnar alla parter. Jag förstår mycket 
väl alla de goda intentioner som dessa 
myndigheter har när det exempelvis 
gäller att skydda naturvärden, men 
det kan också bli tokigt om man inte 
tar tillräcklig hänsyn till den som 
faktiskt äger skogen.

Under fjolåret har tonen i debatten 
kring äganderätt hårdnat, och det är 
inte bra. Kanske är det en generell 
tendens, se bara på världspolitiken, 
att fler talar först och tänker sedan. 
Men vi vill i det här numret av vårt 
magasin i några artiklar försöka ge 
en nyanserad bild av ämnet ägande 
kontra naturvärden.

Det finns väldigt många viktiga 
skogsfrågor, och det finns också 
många forum där debatter förs. Det är 
jättebra. Men jag kan sakna ett årligt 
etablerat forum, kanske en “skogsriks-
dag”, där de skogliga myndigheterna 
bjuder in näringen till en informativ 
dag eller två och samtidigt använder 
oss som en remissinstans i kniviga 
frågor.

Tills vidare så kan du ju alltid 

suga på några av Gällö Skogs 

skogssnackisar!

LÄTT ATT 
MISSA VIKTIG 
MYNDIGHETS-
INFORMATION
Som skogsägare har du kontakt med många 
myndigheter och det är inte alltid lätt att hålla 
koll på informationskällor och regler. När det 
gäller diskussionen kring äganderätt finns många 
spaltmeter att läsa in sig på.

Generationsskifte
på bred front pågår

3 SKOGSSNACKISARLEDARE

Maximera värdet

Vi efterlyser
duktigt yrkesfolk

Önskar er alla en god 
start på det nya året 
och en fortsatt trevlig 
vinter!

Mats Andersson
Vd, Gällö Skog

Du som tar långa steg med hög frekvens kan passa 
som virkesköpare eller på marknadssidan hos oss inom 
Gällökoncernen. Självklart är du bekant med skog, 
men du vet framför allt hur man får mycket gjort 
och du gillar att bygga upp personliga kontakter och 
göra affärer. Kontakta oss om du är 
nyfiken på lediga jobb hos oss!

Världsmarknaden vibrerar av god efterfrågan och bra 
tryck på virke medan priset på massa inte alls hänger 
med. 80 procent av värdet sitter i stocken och med 
vårt nya koncept Gällö Max tar vi ut mer virke till 
sågverket än vi någonsin kunnat göra. Det gör dig som 
skogsägare till en vinnare!



3

18

Ansvarig utgivare:
Hans Lantz

hans.lantz@galloskog.se

Redaktör:
Anders Lövgren

anders@redhotinnovation.se

Art Director:
Andreas Ohlsjö

andreas@duplicera.nu

Produktion:
Duplicera

Tryck:
Åtta45

Upplaga:
10 300 exemplar

Omslagsfoto:
Katarina Lövgren

Redaktion:

Mats Andersson

Mikael Frick

Elsa Järvholm

Hans Lantz

Anders Lövgren

Andreas Ohlsjö

Lars Oscarson

Jonas Zwahlen

Produktion

Gällö Skog

Vinterns bästa köp

Läget med Gällö MAX

Följ virket till Kina

Gör karriär i skogen

Erik är virkesköparen
som också kör rally.
SIDAN 36

Vi har besökt Hernö Gin 
och Åre Chokladfabrik. 
    SIDAN 8

Fullt ställ i Gällö Prisat mathantverk+

M A G A S I N

Bland får
och spjel

Häng med till 
familjen Winterlia 
i Laxviken
som lever av 
naturen SIDAN 14

# 2  V I N T E R  O C H  V Å R  2 0 1 7  | | |  W W W . G A L L O S K O G . S E

Innehåll

Dessutom:

#2 2016

Svara på vår kundenkät och 
tävla om Åre Choklad och 
Ginprovning!   SIDAN 38

 8 Mathantverk i skogen

 14 Bland får och Spjel

 18 Skydd av nyckelbiotoper

 20 Karriär i skogen

 36 Gällöprofilen: Erik Söderholm

4 Skogliga notiser

7 Snart bergsäkert vinterföre i Gällö

13 Gällö gick på MAX i Fjällmaraton

24 Friskvård för skogen

26 Experter på skonsam drivning

28 Iskalla pryltips

30 Fortsatt satsning på Gällö MAX

32 Svenska sängar och barnmöbler i Asien

36

14
20



4

Allra bäst under 2016 gick det för nykomlingen Östersunds FK 
som överraskade hela fotbolls-Sverige med friska takter och slutade 
på åttonde plats i tabellen.

För kustlaget GIF Sundsvall blev det en 13:e plats alldeles ovanför 
kvalstrecket. Om vi bara räknar resultaten i de båda derbymatcherna 
så vann dock Sundsvall med 5–4. Fotbollssupportrarna i Jämtland 
och Västernorrland fick dock se två märkliga matcher. Sundsvall vann 
med 5–0 på sin hemmaplan och Östersund vann med 4–0 i returen.

Slöjdaren Pernilla Tjärnström från Örnsköldsvik använder 
pappans skog från Trehörningssjö och tillverkar insekter av trä. Mest 
blir det skalbaggar och andra insekter som hon målar och lackar. 
Dessutom är hon återbrukare och använder gammal spik som ben.

– Jag har alltid varit intresserad av det tredimensionella. Och när 
jag började hitta formerna för skalbaggar såg jag hur bra det gick att 
använda träets ådring som en del insektens mönster, säger Pernilla.

Hon har ett fullt utrustat snickeri hemma och brukar ha utställning-
ar runt om regionen. Se mer på: ptkonstochdesign.com

Bagge som konst

Östersund hetast i skogsallsvenskan
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Gällö Skog har två favoritlag i fotbolls-
allsvenskan, och båda lagen spelar vidare i 
högsta serien 2017. Heja Östersunds FK och 
GIF Sundsvall!

Den tyske skogsvaktaren Peter Wohl-
leben har i 25 års tid hållit guidade turer i 
sin skog i Tyskland. När han använde sina 
vanliga tekniska termer så fick han ofta 
frågan, vad han egentligen menade.

Det var sedan hans fru som triggade 
honom att sätta igång att skriva om skogens 
hemliga liv. Han menar utifrån forskning att 
träden känner smärta, luktar, hör, smakar, 
minns, och kommunicerar. De till och med 
uppfostrar sina barn.

Hans bok har legat etta på tyska topplistan 
för facklitteratur i två år. Nu har den även 
översatts till svenska. Läsarna älskar att han 
på ett känslomässigt plan beskriver skogen 
som ett mycket mer sammanhängande system 
än vi kunnat tro.

TYSK
SKOGVAKTARE 
SKREV BESTSELLER
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I vårt förra nummer av magasinet 
berättade vi om de trähus som ska 
byggas i Östersund, med Persson 
Invest som byggherre. Att trähus är 
populära anade vi på förhand, och det 
gläder oss i Gällö Skog eftersom vi är 
med och levererar virke till projektet. 
Det första kvarteret, Sjöbodarna 1 med 
50 lägenheter blev slutsålt i oktober! 

Det sätter vi utropstecken på eftersom 
det är sällan som alla lägenheter är 
sålda före byggnaderna är helt klara. 
Inflyttning sker i februari och juni 
2017.

 Sjöbodarna 2 med 29 lägenheter 
har haft säljstart och där är beräknad 
inflyttning första halvåret 2018.
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Succén för trähus 
fortsätter i Östersund

Bra flyt 
för trähus 
i Sundsvall

I Sundsvalls hamn pågår ett 
intressant försöksprojekt med ett 
flytande trähus. Drömmen är att ett 
helt kvarter ska byggas på vattnet.

Projektet startade i somras och 
drivs av företaget Imorgon Innova-
tion, i samarbete med SCA, Martin-
sons och Sundsvalls kommun. Ett 
hus med 105 kvadratmeters boyta 
har byggts. Både SCA och Mar-
tinsons har bidragit med material 
och kommunen har upplåtit plats i 
hamnen. 

– Under hösten har vi haft personer 
som bott i huset för att prova på. 
Det har fallit väl ut, den gemen-
samma bilden är att det blir ett 
skönt inomhusklimat och en speciell 
känsla. Det hänger nog mycket ihop 
med att material som plast och gips 
inte används i huset, säger Magnus 
Sandebree, Imorgon Innovation.

Nästa steg kan bli att bygga ett 
helt kvarter. För att det ska bli verk-
lighet gäller det att hitta investerare 
samt att Sundsvalls kommun upplå-
ter plats på vattnet.

– Det har fallit väl ut, den 
gemensamma bilden är att det blir 
ett skönt inomhusklimat och en 
speciell känsla. 

Magnus Sandebree, Imorgon Innovation
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Frivillig avsättning

Har blivit allt vanligare på senare 
år eftersom många har gröna 
skogsbruksplaner. Bestäms av 
markägaren och innebär inget 
formellt skydd.
Ersättning: Nej

Naturvårdsavtal

En frivillig överenskommelse 
mellan markägare och staten 
genom Skogsstyrelsen eller 
kommunen. Används främst då 
man vill bevara eller utveckla ett 
område med höga naturvärden 
t.ex. genom en viss skötselåtgärd. 
Avtalet tecknas på högst 50 år 
och följer med fastigheten även 
vid en försäljning.
Ersättning: Ja, normalt en låg 

engångsersättning för de kost-
nader som avverkningsbegräns-
ningarna medför. Motsvarar inte 
markägarens intäktsbortfall.

Biotopskyddsområde

Biotopskydd används när det 
handlar om ett mindre område 
(normalt 2 – 5 hektar) som 
av Skogsstyrelsen med stöd 
av miljöbalken förklaras som 
biotopskyddsområde. Gäller 
för all framtid. Inom detta får 
det ej bedrivas verksamhet eller 
vidtas åtgärder som kan skada 
naturmiljön.
Ersättning: Ja, motsvarande 
fastighetens minskning i mark-
nadsvärde med tillägg om 25%.

Naturreservat

Naturreservatsbildning används 
när man vill skydda ett större 
område (normalt större än 20 
hektar) för att bevara biologisk 
mångfald, värdefulla naturmil-
jöer eller områden för friluftsliv. 
Beslut om naturreservat fattas 
av länsstyrelsen med stöd av 
miljöbalken. Inom detta får det 
ej bedrivas verksamhet eller 
vidtas åtgärder som kan skada 
naturmiljön. Gäller för all 
framtid.
Ersättning: Ja, motsvarande 
fastighetens minskning i mark-
nadsvärde med tillägg om 25%.

Källa: Lars Rubensson, se hela 
listan på galloskog.se

Naturvårdsguide

38%

Myndigheterna har 
många instrument 
för att värna 
naturvärden i skogen. 
Markägarkonsulten 
Lars Rubensson 
har listat de olika 
instrumenten för 
naturvård.

Lantmäteriet 
slutar visa
skogliga 
gränser

1. Gemensamma termer och begrepp för naturvårdande skötsel. 
2. Fördjupad analys av var, när och i vilken omfattning  

naturvårdandeskötsel behövs i skogslandskapet. 
3. Gemensam strategi för natur- 

vårdande skötsel.

På grund av akut brist på lantmätare drar Lantmäteriet 
ner på ett antal av sina tjänster. Bland annat gränsut-
visning och fastighetsförteckning som helt upphör med 
undantag för beställning från stat och kommuner.

Behöver du hjälp med gränsutvisning? Kontakta din 
virkesköpare så hjälper vi på Gällö Skog till.

Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket har kommit 
överens om att tillsammans öka fokus på frågan om 
naturvårdande skötsel i skog. För detta har de tagit 

fram en gemensamma strategi i 3 steg:

av Sveriges skogsägare är 
kvinnor. Källa: Skogsstyrelsen.se

Fokus på 
naturvårdande  

skötsel
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nder våren 2016 satte arbetet igång med att 
konvertera en nedlagd militär berganläggning i 
Gällö i Bräcke kommun, till en modern inom-

husanläggning för längdskidåkning och skidskytte.
– Det här är ett sätt att stärka regionen. Det blir världens 

största anläggning i naturberg för skidåkning och vi tror att 
den blir attraktiv för träningsläger. Intresset är redan stort, 
säger Bräcke kommuns projektledare Gun Fahlander. 

Banan blir 1,4 km och en del av banan är utrustad med 
måltavlor för skidskyttarna. En kylanläggning gör att 
temperaturen kommer att vara ca 4 minusgrader. I bygget 
ingår också en serviceanläggning. Invigning kommer att 
ske i juli i år. 

Redan tidigare har Jämtland en stark position som vinter-
sportstad, med några av landets finaste skidanläggningar. 
Dessutom finns det så kallade Guldlabbet på Mittuniversi-
tetet i Östersund, där elitåkare kan göra avancerade tester.

Bräcke kommun och offentliga aktörer är de största 
finansiärerna. Gällö Skog är tillsammans med en grupp 
regionala företag också med och finansierar projektet.

TEXT: ANDERS LÖVGREN  FOTO: KATARINA LÖVGREN

Snart start 
för MidSweden
SkiPark i Gällö
Gällö blir nu en metropol för skidåkning året runt. Detta tack vare 
en spektakulär ombyggnad av en gammal försvarsanläggning.

U – Det här är ett sätt att stärka regionen. Det blir världens 
största anläggning i naturberg för skidåkning och vi tror 
att den blir attraktiv för träningsläger.

Gun Fahlander, projektledare Bräcke kommun
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VINNANDE MATHA NTVERK HÄMTAR 
SMAK OCH KRA FT UR SKOGEN

Åre Chokladfabrik och Hernö Gin 
är företag som inspireras av skog 

och natur. Det bidrog till att de 
framgångsrika mathantverkarna 

blev årets företag i Jämtland 
respektive Västernorrland. Men 

vad är hemligheten bakom 
succén? Magasin Gällö Skog har 

undersökt saken!

Text: Anders Lövgren
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är den rikstäckande organi-
sationen Företagarna i fjol utsåg 
årets företagare i varje län firade 

mathantverket stora triumfer i Jämtland 
och Västernorrland, där Gällö Skog har 
sitt fäste.

Och eftersom vi smakat på både den 
choklad och den gin som företagen till-
verkar så vet vi att det handlar om utsökt 
bra val, samt att de båda företagen har 
en filosofi som vi gillar. De gör interna-
tionella affärer, men har en stark lokal 
anknytning. Precis som vi!

Bartendern blev spritbrännare

Som bartender i London upptäckte 

Härnösandsbon Jon Hillgren gin. Intres-
set övergick i en passion som mynnade 
ut i en affärsidé. Nu har den norrländske 
spritbrännaren tack vare sin fingertopp-
skänsla och sina höga krav på kvalitet lärt 
sig hur man tillverkar världens bästa gin, 
gjort enbart av ekologiska råvaror. 

Hernö Gin fick i november priset Gin 
Producer of the year vid den mest presti-
gefyllda dryckestävlingen i världen.
– Att bygga upp ett destilleri och börja 
tillverka gin uppe i norra Sverige är 
kanske inte den vanligaste idén som 
rådgivarna inom nyföretagande får på 
sina skrivbord. Men för mig var det en 
självklar idé, säger Jon Hillgren.

Jon Hillgren började experimentera 
med tillverkning och smaker och startade 
sitt destilleri 2011. Han blev också mer 
och mer övertygad om att det var fullt 
möjligt att övertrumfa de stora internatio-
nella spritjättarna och ta fram en mycket 
bättre produkt än vad dessa saluför. ➜

VINNANDE MATHA NTVERK HÄMTAR 
SMAK OCH KRA FT UR SKOGEN
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– Att bygga upp ett destilleri 
och börja tillverka gin uppe i 
norra Sverige är kanske inte den 
vanligaste idén som rådgivarna 
inom nyföretagande får på sina 
skrivbord. Men för mig var det en 
självklar idé

Jon Hillgren, Hernö Gin



10

Långsam tillverkning

Vid flera tillfällen har det blivit 
fina priser för Hernö Gin som nu 
säljs i 15 länder. Det krävs förstås 
en hel del envishet, kunnande och 
engagemang för att uppnå dessa 
framgångar. Men för Jon Hillgren 
handlar det främst om att göra 
ett val. Endera nöja sig med att 
producera en godkänd produkt, 
eller att bara nöja sig med det som 
är allra bäst. Jon Hillgren har valt 
det sistnämnda.

– Det tar mig 28 timmar att 
tillverka 400 flaskor gin. Tillverk-
ningstiden hos de namnkunniga 
konkurrenterna är betydligt 
snabbare. Denna faktor samt att vi 
använder de allra bästa ekologis-

ka råvarorna är en mycket viktig 
faktor i framgången. Att destillera 
spriten mycket varsamt gör att 
smakerna tas tillvara på ett mycket 
bättre sätt än i storindustrin, säger 
Jon Hillgren.

Hantverk i Härnösand 

För Jon Hillgren handlar inno-
vation om att kombinera de allra 
bästa smakerna med den optimala 
processen. I arbetet med den 
sistnämnda går det främst ut på 
att hitta rätt temperatur och tryck 
i pannan samt avgöra under exakt 
hur lång tid den ska pågå.

Vad gäller smak har han förut-
om att använda enbart ekologiska 
råvaror, exempelvis lokalt plockade 

lingon, gjort något som tycks en-
kelt men som aldrig gjorts tidigare. 
För trots att gin är känt för sin 
karaktäristiska smak av enbär så 
har tillverkarna aldrig provat att 
lagra drycken i fat av enbärsträ. 

Ett annat exempel på innova-
tionsförmåga kom i ett regionalt 
event med partners på Skuleberget 
i Höga Kusten. Bartenders från 
hela landet fick tävla i att blanda 
cocktails med Hernö Gin som en 
ingrediens. Övriga ingredienser 
fick de tävlande ge sig ut i den 
intilliggande skogen och samla in. 
Kanske är det precis så man hittar 
nya prisvinnande smaksensationer.
 

 

Jon Hillgren har byggt 

upp sitt företag hemma 

på gården i byn Dala. 2015 

omsatte Hernö Gin 4,9 

miljoner kronor och hade en 

vinstmarginal på drygt åtta 

procent. I augusti i år hade 

de siffrorna redan passerats. 

Företaget har flera externa 

ägare.

FAKTA:

Härnösands 
ginkung

Tom Suurmas vinnande cocktail i Hernö 

Cocktail Awards 2016 innehåller  en stor 

portion skogliga ingredienser. Gör den 

hemma eller låt dig inspireras till egna 

kombinationer.

5 cl Hernö High coast Terroir

2,5 cl vanligt kranvatten

2,5 cl sockerlag gjort på små kottar, 

vissna björklöv, rönnbär och gröna  

enbär

Skaka allt med bra is och dubbelsila  

upp i kylt cocktailglas. Servera med  

små ”vegetariska tacos” innehållande  

ängsyreblad med lingon och blåbär.

TIPS:

Fixa vinnande 
Hernö-cocktail

Dela  

gärna din egen 

skogsinspirerade 

cocktail på vår 

Facebooksida!
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Vilda idéer tog fart i Åre

För 25 år sedan började Åre Chok-
ladfabrik tillverka praliner på nytt 
sätt. Som hantverkare och med vilda 
idéer inom konfektyr har Eva-Lena 
Grape, Marie Söderhielm och Marina 
Hansson sedan dess inspirerat en hel 
bransch och fått många efterföljare. 

Redan från starten använde sig grun-
darna av en helt egen strategi. De ville 
inte att någon skulle vara mer upphöjd 
i företaget än någon annan. Därför blev 
de vd alla tre.

– Möjligen skulle det kunna leda till 
stora svårigheter att komma till beslut 
och till diverse interna maktkamper, 
men i vårt fall har det i stället varit en 
framgångsfaktor. Vi skrev ett avtal där 
det underströks att alla var precis lika 

viktiga. Om någon städade en dag så 
skulle det vara lika mycket värt som om 
en annan förhandlade med den största 
kunden, säger Eva-Lena Grape. 

De enades också om att inga beslut 
skulle tas utan att alla tre var överens, 
något som gjort att det blivit många 
långa och bra diskussioner. 

Kvinnlig list leder till succé

Kanske kan man kalla deras företa-
garfilosofi för “kvinnlig”. De gör i alla 
fall själva en liten poäng av att alla de 
16 årsanställda är kvinnor och likaså 
de allra flesta timanställda. Att hjälpas 
åt att växeldra företaget framåt, att 
samarbeta och att platta ut organisa-
tionen har varit mycket viktigt i deras 
ledarskap. ➜

Åre Choklads grundare 

lånade 40 000 kronor 

vardera i starten och kokade 

sina praliner i ett nedlagt 

storkök som de hyrde. Nu 

tillverkar de nio miljoner 

praliner om året, har 2 000 

återförsäljare och omsätter 

cirka 30 miljoner kronor med 

god vinst.

FAKTA:

Åres choklad-
drottningar
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Externa styrelsemedlemmar? Nej tack, 
säger ägarna och sitter därför själva i en 
trehövdad styrelse. 

– Många har under åren velat hjälpa med 
oss med affärsrådgivning och styrelseenga-
gemang, men längre än till konsultuppdrag 
i olika projekt har extern hjälp inte tagits in, 
säger Eva-Lena Grape. 

Åre viktigt i företagsnamnet

Som företagare har trion valt att engagera 
sig i närområdet. När de valde namnet Åre 
Chokladfabrik så var det inte bara för att 
dra nytta av varumärket Åre, utan också 
betona värdet av det närproducerade. 

Att börja tillverka praliner med hant-
verkskänsla och med nya smaker, allt från 
lingon till mesost, visade sig vara något som 

gick hem. Pralinerna från Åre var mycket 
innovativa på en traditionell choklad-
marknad. Och med färgglada strutar som 
förpackning fick produkten dessutom en 
egen profil. Stor innovationsförmåga har 
fabriken sedan dess visat genom att designa 
strutarna efter säsong samt försett dem med 
budskap som passar för den som vill ge bort 
en god gåva.

– Den innovativa designen gått hand i 

hand med målet att produkterna ska vara 
så fina att kunder köper den, och sedan ska 
pralinerna smaka så gott att kunden vill 
handla igen, förklarar Eva-Lena Grape.

Jamtland jamt å ständut!

Innovativa utmaningar finns hela tiden 
för Åre Chokladfabrik. Och de tre ägarna 
är helt säkra på att de kommer att ta sig 
an dessa i just Åre. Någon etablering på 
annat håll är inte aktuell, utan all framtida 
innovationsförmåga kommer att komma ur 
fortsatt småskalighet och närproduktion. 
Därför ska vi inte bli förvånade om ännu 
fler jämtländska smaker, färger och former 
kommer att användas kreativt av Åre 
Chokladfabrik. 

TEXT: ANDERS LÖVGREN

Åre Choklads getmesetryffel är en 

given favorit på ett dessertbord, varför 

inte som komplement till goda ostar. 

Så här går getmeseprocessen till i 

konfektyrfabriken: Getmese smälts 

under omrörning ner i kopparkärl, 

och grädde tillsätts långsamt. Efter 

en stund har osten smält och det har 

blivit en krämig och tjockflytande 

vätska. Denna hälls över ett kärl med 

vit choklad, sedan mixas denna och 

tryffeln är klar. Getmesen har egen 

karaktär av lite sälta, att doppa dessa i 

mörk choklad har för Åre Chokladfabrik 

varit ett vinnande koncept, då den 

funnits med i sortimentet i 25 år.

TIPS:

Årechoklad 
som dessert

– Många har under åren velat 
hjälpa med oss med affärsrådgiv-
ning och styrelseengagemang, 
men längre än till konsultuppdrag 
i olika projekt har extern hjälp inte 
tagits in.

Eva-Lena Grape, Åre Chokladfabrik
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Gällö Skog utmanar nu andra 

företag, grupper och föreningar 

att ställa upp i nästa upplaga av 

Salomon 27K som går den 29 juli 

2017. Kontakta oss när ni anmält 

ert lag så håller vi kontakten och 

ses på startlinjen i Ottsjö! 

UTMANINGEN:

Spring med 
oss 2017!

Många företag slår ett extra slag för 
friskvård, eftersom effekterna av träning hos 
anställda kan ses som enbart positiva. Så också 
hos Gällö Skog. 

Företaget har en geografiskt spridd organi-
sation, och det kan vara svårt att samla alla till 
något gemensamt. Men det går alltid att göra 
något.

– Vi är spridda på åtta kontor mellan 
Matfors och Hammerdal. Målsättningen är att 
varje team ska hålla igång med någon friskvård. 
Att springa fjällmara är kanske överkurs för de 
flesta, men det inspirerar förhoppningsvis fler 
att träna, säger Hans Lantz.

Det började som en facebookgrupp med ett 

gäng i företaget som löptränade. Då idén dök 
upp om att delta i Salomon 27K, lovade den 
tidigare inte så vältränade Hans Lantz att vara 
med om man fick ihop sju löpare. Då skulle 
han bli nummer åtta. Och så blev det.

Salomon 27K har gemensam start i Ottsjö 
och går sedan i en 27 km lång tävling över de 
tre fjällen Hållfjället, Grofjället och Välliste, till 
målet i Trillevallen.

– Det var ett tufft lopp med tanke på att det 
regnade från start till mål. Snabbast i Gällö- 
laget var vår produktionsledare Magnus Eriks-
son som avverkade loppet med MAX-fart. 

TEXT: ANDERS LÖVGREN

Vi ses på startlinjen 
i nästa fjällmara!

Gällö Skog håller formen uppe. Åtta av företagets anställda 
sprang den tuffa fjällmaran Salomon 27K i juli.

– All träning ger oss energi att fortsätta jobba hårt för kunderna, 
säger köpledaren Hans Lantz som var en av deltagarna.
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Gällö Skog 
utmanar

FLER FÖRETAG ATT
SPRINGA 2017!
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I ladugården bor också en ko 

av rasen highland cattle. En 

tjur som också hör till gården 

hade vid fototillfället rymt till 

skogen. Övriga djur på gården 

är vallhunden Theo, jakthunden 

Kaille, katterna Freja och Deena 

samt ett gäng tuppar och höns. 



15

yn Laxviken ligger i det innersta 
av Jämtland, vackert belägen vid 
Laxsjön i Krokoms kommun. Här 

bor ett 70-tal personer och de sista åren har en 
föryngring satt igång. Flera barnfamiljer tar 
plats i husen och många tror att den närlig-
gande skolan om några år kan ha en relativt 
stor kull i första klass.

För att överleva här får man endera vara 
beredd att pendla till arbete varje dag eller 
leva på det som finns i byn. Johan och Erika 
Winterlia har valt det sistnämnda. Med en stor 
dos vilja och mycket kreativitet så går det också 
att skapa intäkter.

– Vi är inte rädda för att prova lite olika 
saker. Om en sak går mindre bra kanske en 
annan går bättre, säger Johan Winterlia.

Johan är född och uppvuxen i byn. Han 
bodde ett tag i Östersund, tio mil bort, och 
jobbade som byggnadsarbetare, men längtade 
hem till Laxviken och köpte ett ställe som han 
började rusta upp.

Han kände inte Erika då, men som hantverkare 
fick han uppdraget att snickra på en sommar-
stuga som ägdes av Erikas mamma. Erika som 
då bodde i Namibia och arbetade med att ta 
hand om djur, fick snart höra talas om den 
stilige och trevlige snickaren.

På den vägen är det. Johan och Erika blev ett 
par efter att ha blivit presenterade för varandra. 
Johan slog sedan till och friade på ett älgpass.

– Jag var inställd på en dag på passet. Men 
Johan hade med sig både ring och champag-
ne i ryggsäcken. Ensam i skogen och under 
vapenhot kunde jag inte göra annat än att säga 
ja, skojar Erika.

De började med en besättning får för några 
år sedan. Men det blev för tufft att hinna med 
både jobb på annat håll, Erika som grafisk 
formgivare och Johan som snickare, och fåren 
hemma på gården. De gjorde då ett uppehåll 
och samlade kraft. I ett nytt försök skaffade de 
20 får och väntade samtidigt sitt första barn. ➜

UNGA ENTREPRENÖRER SATSAR PÅ SPÅN OCH FÅR 

Livet leker
i Laxviken

Det unga paret Johan och Erika Winterlia i Laxviken 
satsar på att leva av skogen och fåren. Följ med på vårt 

besök hemma på deras gård där spjelmaskinen går varm 
samtidigt som lådor med kött ska levereras. 

– Vi älskar det här livet och har många 
framtidsdrömmar, säger de.

Text: Anders Lövgren  Foto: Katarina Lövgren  

B
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få ordning på inhägnader och 
utfodring samtidigt som de blivit 
en liten familj.

Fortfarande är det en del som 
är ogjort, men allt det viktigaste 
är på plats. Med köpet av den 
nya besättningen följde också 
rådgivning och hjälp från säljaren 
samt viktiga kunder. I dag skickas 
fårskinn på beredning på annat 
håll och köttet tas om hand och 
förpackas i lådor av ett lokalt 
charkuteri. Ullen gör Erika tovade 
produkter av. Hon har lärt sig 
tekniken av sin farmor. Samman-
taget ger det försäljning av en rad 

fårprodukter för paret.
Deras dröm är att kunna bygga 

ett eget slakteri. Men medan 
Johan önskar öka fårbesättningen 
till 300 djur och bli ordentligt 
storskalig så tycker Erika att 
räcker bra som det är.

– Jag ser hellre att vi på sikt 
kan komma igång med en liten 
gårdsbutik och ett kafé. Kanske 
kan vi erbjuda middagar för slutna 
sällskap. Johan är en mycket duk-
tig kock, säger Erika.

Johan och Erika har nu tagit 
över Johans barndomshem. Pap-
pan flyttar helt enkelt till det hus 
där paret bott, så det blir en smi-

Johan och Erika tog namnet 

Winterlia när de gifte sig 2013. 

Förklaringen? Det är mycket 

vinter i Jämtland och lia betyder 

backe på jämtska. I Laxviken 

är det många branta backar 

ner mot sjön. Alla produkter 

som kommer av skogen och 

fåren säljs under varumärket 

Winterliagården.

FAKTA:

Namnet och 
varumärket

 Då dök chansen upp att köpa 
traktens största fårbesättning.

– En kvinna några mil härifrån 
som under många år varit en 
stor producent av fårskinn och 
köttprodukter kände att åldern 
tog ut sin rätt. Hon hade inga 
förhoppningar på att hitta köpare 
i trakten, så hon blev mycket glad 
när vi var intresserade, berättar 
Johan.

Tajmingen hade dock kunnat 
vara bättre. Samma dag i somras 
som Johan och Erika kom hem 
från BB med lilla Teyla, levere-
rades också de 160 fåren. Det 
blev minst sagt snärjigt att hinna 
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dig lösning. Gårdarna ligger bara 
några hundra meter från varandra.

En annan inkomstkälla som får 
växande betydelse är tillverkning-
en av spjel – det jämtska ordet 
för takspån. Till gården hör 320 
hektar skog. Förutom försäljning 
av skog (Gällö Skog gör affärer 
med paret) så har spjel länge varit 
en extrainkomst. I en liten lada 
står en drygt tre meter lång och 
hårt arbetande spjelmaskin.

– Både pappa och farfar har till-
verkat spjel på den här maskinen 
som säkert är hundra år gammal. 
Bland annat har Krokoms kom-
mun tidigare köpt en hel del till 

viss äldre bebyggelse. Men i dag 
säljer vi spjel som används för att 
servera mat på, som engångstall-
rikar. Det är en växande marknad, 
säger Johan.

Halvt på skämt brukar han 
också säga att det är svårt att få 
bättre betalt för skogen än att sälja 
spjel.

– Spjel ger tio gånger bättre 
betalt, säger Johan efter att ha 
gjort ett snabbt överslag.

Det är dock inte för de stora 
och säkra inkomsterna som paret 
Winterlia valt att leva som de 
gör, då hade de förmodligen gjort 
något helt annat. Det viktigaste 
är att få vara tillsammans som 
familj. Erika säger att det bästa 
med tillvaron är att helt enkelt få 
vara hemma och leva lugnt. Johan 
håller med:

– Jag har fått nog av att ligga 
borta på veckorna som byggjob-
bare. Nu ska vi ge det här livet en 
riktig chans. 

Bland familjen Winterlias får finns raserna 

Helsingefår, Jämtlandsfår, Klövsjöfår och 

Gotlandsfår. Betet fördelas på 20 hektar 

av den egna marken. Allt fler i byn har 

erbjudit fri betesmark åt fåren för att hålla 

landskapet öppet. “Jag håller med stolpe 

och tråd om de gör inhägnader”, säger 

Johan Winterlia.

De tunna spjelen är enkla att hålla i 

och tack vare att de är lite böjda så 

håller sig maten också på plats.

Populärt är att servera mingelmat 

eller lite enklare rätter på spjel, 

både på finare krogar och ute i 

skog och mark. Självklart blir den 

använda mingeltallriken bränsle 

och eldas upp! 

På bilden nedan: Fårkorv från 

familjen Winterlia. Jättegod kan 

provsmakarna från Gällö Skogs 

redaktion intyga.

FAKTA:

Så använder 
du spjel

Johan och Erika Winterlia, 32 och 33 år 

gamla, med lilla Teyla som föddes i juli.

– Både pappa och farfar 
har tillverkat spjel på den 
här maskinen som säkert 
är hundra år gammal. 

Johan Winterlia

Den över 

hundra år gamla 

spjelmaskinen slamrar 

och lever om, men producerar 

ännu de några millimeter tjocka 

spånen som säljs till krogar och företag  

som använder dem som engångstallrikar.  

Av en normalstor gran blir det 800 spjel.
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Markägaren Johan Gustafsson i Jämtländska Boda hamnade i en skogsaffär 
som gjorde honom sömnlös. Skogsstyrelsen ville avsätta så stor del av 
skogen till nyckelbiotoper att affären riskerade att spricka.
Tack vare bra dialog mellan parterna löste det sig.
– Det här är ett ämne som tyvärr skapat konflikter och pajkastning den 
senaste tiden. Jag hoppas starkt på en utveckling i den riktning vi ser i det 
här ärendet, säger Erik Kretz, Skogsstyrelsen Jämtland. 

Text: Anders Lövgren  Foto: Nathalie Salomons

Skydd av 
nyckelbiotoper 
känsligt ämne

Genom samarbete mellan Gällö Skogs Pär Jonsson, 

skogsägaren Johan Gustafsson och Erik Kretz från 

Skogsstyrelsen kunde man till slut avverka med 

bibehållet naturvärde.
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ohan Gustafsson köpte för 
två år sedan en grannfastighet 
med mycket skog. För att 

finansiera affären bestämde han sig 
för att sälja 60 hektar av skogen. 
Affären med Gällö Skog blev klar i 
december 2015, avverkningsanmä-
lan fick godkänt av Skogsstyrelsen 
och ett förskott betalades ut.

Skogsstyrelsen hade gjort en 
tidig inventering utifrån kartor 
under vintern, men återkom för att 
se på områdena i fält när det tinat 
undan. Resultatet efter denna nya 
inventering blev en chock för Johan 
Gustafsson.

Inte mindre än 20 hektar spritt 
på olika områden skulle avsättas 
till nyckelbiotoper och till skydd av 
forn- och kulturlämningar.

Eftersom det var skog som Johan 
Gustafsson vid försäljningen räknat 
som nödvändig intäkt för att klara 
affären så blev det en jobbig tid.

– Det rörde sig om miljonbelopp 
och jag sov inte gott vid den tid-
punkten, säger Johan Gustafsson.

Han ordnade då ett samråd med 
Gällö Skog och Skogsstyrelsen för 
att hitta en lösning. Då deltog ock-
så skogsvårdsföretaget Orangutang, 
experter på avverkning i känsliga 
områden. Med den expertisen till 
hjälp växte en ny plan fram.

– Orangutang visade hur det gick 
att avverka skonsamt men samtidigt 
behålla eller till och med öka na-
turvärdet. I slutänden var det bara 
en mindre del som behövde stå helt 
orört, säger Johan Gustafsson.
Erik Kretz, skogskonsulent på 
Skogsstyrelsen, medger att det 

var en brist att Johan Gustafsson 
fick vänta så länge innan det kom 
besked från inventeringen.

– Jag förstår frustrationen. Vissa 
delar av vår verksamhet saknar 
helt enkelt tillräckligt med resurser 
för att hinna ut och göra tillsyn i 
alla ärenden. Men när vi väl hade 
kontakt och dialogen kom igång så 
upplever jag att allt löste sig på ett 
konstruktivt sätt, säger Erik Kretz.

Erik Kretz poängterar också att 
dialogen och kommunikationen i 
ärenden som detta måste förbättras, 
och att alla parter har ett ansvar där.

– Att Gällö Skog nu använt 
folk med specialistkompetens vid 
avverkningen syns vid inventering. 
Nu har det tagits de hänsyn som 
varit viktiga och jag tycker att hela 
ärendet är ett exempel på hur det 
gemensamt går att hitta lösningar. 
Det är viktigt att ha åtanke att vi 
alla vill bruka skogen, men att det 
finns en lagstiftning som reglerar 
det, säger Erik Kretz.

Den som följt debatten kring 
nyckelbiotoper och skydd av forn-
lämningar under fjolåret har inte 
missat att tongångarna varit hätska. 
Skogsstyrelsen har fått besk kritik 
för att alltför ofta velat skydda för 
mycket, och för att inte göra en 
enhetlig bedömning av anmälda 
avverkningar. Vissa har sett ägande-
rätten hotad av tjänstemän.

– Vi tycker kritiken slagit över i 
ett tonläge vi inte gillar. Branschen 
måste sansa sig och söka dialog och 
samförstånd i stället för konflikt, 
säger Hans Lantz, köpledare, Gällö 
Skog.

– Vi behöver definitivt förbättra 
dialogen även från vår sida. Mycket 
handlar om att öka kunskapen på 
det här området, och där är det en 
tillgång i branschen med expertis 
som exempelvis Orangutang i det 
här fallet, säger Erik Kretz. 

– Det rörde sig om miljon-
belopp och jag sov inte 
gott vid den tidpunkten

Johan Gustafsson

J
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Jonathan  skolas in 
   som aff är$chef
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Jonathan  skolas in 
   som aff är$chef

Jonathan Mattsson hade inte tänkt jobba inom 
skogsnäringen, men så blev det. 27-åringen är ett 
lysande exempel på hur talanger kan få karriär-

möjligheter inom Gällö-koncernen.
– Jag har fått en jättechans och jag har roligt, 
säger Jonathan som just nu är Gällö Timbers 

assisterande affärschef.

Text: Anders Lövgren  Foto: Natalie Salomons Frick
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är Jonathan Mattsson gick 
på gymnasiet i Östersund 
läste han mycket matematik 

och fysik och hade planer på ett yrke 
inom det tekniska området. Men det 
kom att bli skogsnäringen för honom.

– Jag har skogsägande i familjen 
flera generationer bakåt, men jag tror 
inte det spelat så stor roll. Det var mer 
en slump att jag fick sommarjobb som 
skogsröjare efter gymnasiet. Där fick 
jag snart en roll som liknade arbets-
ledare och lärde mig mycket, berättar 
Jonathan Mattsson.

Han tyckte jobbet var så bra att han 

startade egen skogsröjningsfirma och 
samarbetade med sin tidigare arbetsgi-
vare. Dessutom breddade han sin verk-
samhet och erbjöd även skogsbrukspla-
ner och rådgivning till kunderna.

Nu började han bli varm i kläderna 
och läste till skogstekniker på distans 
hos Gammelkroppa (se artikel intill). 
Den utbildningen betydde väldigt 
mycket för Jonathan Mattsson som 
fick ett stort kontaktnät och massor 
med kunskap, något han med sitt sinne 
för affärer snart förstod att använda.

– När jag kunde göra skogsbrukspla-
ner och ta hand om inventeringar efter 

stormen Ivar så fick jag uppdrag av 
Gällö Skog. På så vis lärde jag känna 
bolaget och fick bra kontakter. När 
de erbjöd mig jobb som virkesköpare 
tackade jag ja.

Och efter två år som virkesköpare 
väntade nästa utmaning. Då Gällö 
Timbers affärschef Sven Nilsson 
närmar sig pensionsålder såg ledningen 
möjligheten att skola in Jonathan 
Mattsson i den rollen, med den rutine-
rade Nilsson kvar som mentor.

– Ett väldigt bra upplägg. Det finns 
hur mycket som helst att lära sig det 
här yrket och jag har bara varit igång 
sedan i augusti 2016 så allt är nytt 
för mig. Men jag har tur som får gå 
bredvid Sven Nilsson, säger Jonathan 
Mattsson.

Ett steg i internutbildningen för 
Jonathan Mattsson är att under ett 
halvår lära sig varje del av produktio-
nen på sågverket, för att därefter börja 
fördjupa sig in i marknadsarbetet. 

I mitten av 2018 är planen att han 
kommer att kliva in i sin roll som 
affärschef och då vara ansiktet utåt 
för Gällö Timbers affärer både inom 
landet och på växande exportmarkna-
der som Japan och Kina, förutom den 
europeiska marknaden.

– Kanske är det just att hantera kul-
turskillnaderna i internationella affärer 
som är den största utmaningen. Men 
jag är sådan att jag bara ser möjligheter 
och vet att allt går att lösa, säger han.

Hur ser du på dina karriärmöjlighe-
ter i framtiden?

– Jag tror inte det finns några grän-
ser alls. Exportmarknaden för svensk 
skogsindustri är både bred och stark 
och det finns gott om karriärmöjlig-
heter internationellt för den som vill. 
Men just nu är min karriär här och nu 
och jag har fullt upp att lära mig  
det här! 

– Jag tror inte det finns några gränser alls. 
Exportmarknaden för svensk skogsindustri är 
både bred och stark och det finns gott om kar-
riärmöjligheter internationellt för den som vill

Jonathan Mattsson

Bild ovan: Jonathan 

startade sin karriär 

inom Gällö Skog 

som virkesköpare. 

Där arbetade 

han mycket med 

skogsbruksplaner.

N
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– Intresset för att arbeta i skogli-
ga näringar kommer längre upp i 
åldrarna i dag. För oss gäller det att 
anpassa oss efter det.

Peter Stejmar, rektor på Gammelkroppa

Två års utbildning till skogstekniker vid 
Gammelkroppa högskola i Filipstad, är ingen 
ovanlig notering i de cv:n som skogstekniker 
runt om i landet lämnar in vid rekryteringar. 
Jonathan Mattsson i artikeln intill är exem-
pelvis en som har utbildat sig där.

Gammelkroppa har som krav för behö-
righet att sökanden ska ha gått en gymna-
sieutbildning med skoglig inriktning. Allt 
färre ungdomar gör det valet, vilket gör att 
gruppen som kan söka högskolan också 
tunnas ut.

– Vi har intag på de 25 platserna vartannat 
år och har alltid fyllt kullarna. Vi är lite oroa-
de över färre antal sökande, men glada att alla 
som utbildar sig får jobb, säger Peter Stejmar. 

Högskolekollegan Skogsmästarskolan i 
Skinnskatteberg, har fått till stånd en möjlig-
het att komplettera en saknad behörighet för 
den som söker. Det har Gammelkroppa av 
ekonomiska skäl inte fått möjlighet att göra 
än. Men Peter Stejmar tror att just denna 
utveckling har kommit för att stanna.

– Intresset för att arbeta i skogliga näringar 
kommer längre upp i åldrarna i dag. För oss 
gäller det att anpassa oss efter det, säger han.

En annan trend som Gammelkroppa ser 
är att många arbetsgivare som tidigare varit 
noga med formella krav på utbildning vid 
rekrytering nu i stället ser mer till sökan-
des personlighet. Det har blivit viktigare 
att kunna “ta kunden” än att behärska det 
akademiska finliret.

– Det har jag förståelse för. Det är ibland 
viktigare att personer har förmågan att kunna 
få en affär gjord, och det är inte alltid sådant 
man lär sig på en utbildning utan kan vara 
medfött. Många stora företag har sedan rätt 
avancerade internutbildningar som ger kun-

skap som saknas, säger Peter Stejmar.
Skogsteknikerutbildningen i Gammel-

kroppa är inriktad på skogsproduktion, 
skogsteknik och skoglig planering. Många 
går efter utbildning vidare till arbetsledande 
och planerande arbetsuppgifter inom skogs-
bruket. Skogsbolag, skogsägarföreningar, 
konsultföretag och Skogsstyrelsen är vanliga 
som arbetsgivare.

Peter Stejmar tycker att framtidens 
arbetsmarknad ser mycket intressant ut, 
och tror att digitalisering och ny forskning 
kommer att vända upp och ner på en tidigare 
väldigt traditionell industri. 

– Ett exempel är Stora Enso som driver ett 
forskningscenter där man söker nya använd-
ningsområden för cellulosan. I framtiden 
kanske man bygger bilkarosser av skogen, 
säger Peter Stejmar. 

TEXT: ANDERS LÖVGREN

Stor efterfrågan på skogstekniker
Många karriärer i skogsbranschen har gått via Gammelkroppa i Värmland. 
Högskolans studierektor höjer dock ett varnande finger för att söktrycket gått ned.
– Färre är behöriga. Men vi ser samtidigt att alla som utbildar sig får jobb, vilket 
tyder på att efterfrågan på skogstekniker är stor, säger Peter Stejmar.

Gällö söker 
just dig!

På Gällö Skog är vi alltid intresserade av  ambitiösa 

och skogligt nyfikna medarbetare. Vi har högt i tak och 

uppskattar att våra medarbetarare bidrar med idéer och 

utvecklingsförslag som tar företaget framåt. Vi söker 

självgående personer som sporras av att skapa nytta för 

såväl skogsägaren och regionen som för Gällö Skog  

och vår förädlande virkesindustri.

Läs mer och ansök på galloskog.se/jobb
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är Anders Näslund ska 
sammanfatta sitt engagemang 
och sin insats i den familjeägda 

skogen så säger han att han försöker hinna 
med så gott det går.

– Eftersom jag reser en del i jobbet 
så blir det inte jättemycket tid över. Jag 
försöker hinna med skogen på helgerna, 
men nog känner jag att det skulle behövas 
mer tid. Jag tror jag är som många andra 
skogsägare. Vill mycket, men tiden räcker 
inte, säger Anders Näslund.

Han bor i byn Rännö utanför Matfors. 
På familjens ägor finns 200 hektar skog. 
Anders Näslund gifte in sig i familjen 1986 

och har haft stort stöd i skogen av svärfar.
– Det gjordes en skogsbruksplan 1986 
och den och min svärfar var till stor hjälp 
under den första tiden. Det är exempelvis 
inte alls enkelt att se var alla gränser går, 
det måste man få hjälp med. Skogsbruks-
planen skulle ha bytts ut för länge sedan, 

men det har inte blivit gjort förrän alldeles 
nyligen, berättar Anders Näslund.
Den nya skogsbruksplanen som Gällö 
Skog fått förtroendet att upprätta ersätter 
med andra ord en 30-årig föregångare.

– Jag känner att det är viktigt att få den 
här genomgången gjord. Det är helt enkelt 
svårt att bedöma var det är klokast att 
avverka först när man inte har tiden som 
krävs att själv hålla koll.

En del avverkning har gjorts de senaste 
åren, och Anders Näslund räknar med att 
ytterligare ska göras i etapper.

– Vi har rätt mycket gammal skog så vi 
får fortsätta att avverka även i framtiden 

Anders Näslund kom in i en skogsägarfamilj och fick därmed också ansvar att sköta skog.
– Jag älskar skogen, men jag är ingen skogskarl. En bra skogsbruksplan är därför mitt 

bästa stöd, säger han.

– Jag känner att det är viktigt att 
få den här genomgången gjord. 
Det är helt enkelt svårt att bedö-
ma var det är klokast att avverka 
först när man inte har tiden som 
krävs att själv hålla koll.

Anders Näslund

N

Anders får stöd av
sin skogsbruksplan
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Hur länge kan man ha en 

skogsbruksplan?

– Skogsbruksplanen görs för att överblicka 
de närmsta tio årens åtgärdsbehov. Planen 
kan uppdateras och ajourhållas under tiden 
för att följa skogens utveckling under denna 
period. Efter tio år så bör man upprätta en 
ny plan för att vara säker på att den håller 
måttet.   

Vilken ohälsa är vanligast att ni 

upptäcker när ni gör en skogsbruks-

plan?

– När man gör en plan så gås hela innehavet 
över och man finner ofta saker som skogs-
ägaren inte vet om, såsom vindfällen eller 
barkborreangrepp. Behovet av röjning är ofta 
större än vad skogsägaren tror.

Vad kostar en skogsbruksplan?

– Grundpriset för att göra en skogsbruks-
plan hos Gällö Skog är ca 130 kr/produktiv 

hektar och en startavgift på 1500 kr för 
material och ortofoton. Priset kan variera så 
fråga efter en offert från din virkesköpare. 

Hur går det till att göra en plan?

– Fastigheten förtolkas och delas in i bestånd 
som sedan inventeras av en planläggare. I 
fält mäts alla parametrar som sedan kommer 
att finnas i din skogsbruksplan, till exempel 
ålder, trädslagsfördelning och tillväxt. Datat 
sammanställs sedan i din skogsbruksplan.

Ge exempel på viktiga åtgärder ni sett 

att skogsägare satt igång med efter 

att ha gjort ny skogsbruksplan

– Alla åtgärder brukar öka i samband med 
att man får en ny skogsbruksplan. Speci-
ellt röjningen ökar men även gallring och 
föryngringsavverkning. Planen ger en bra 
överblick på vilka åtgärder som behöver 
göras och i vilken prioritetsordning. 

Gällö Skog älskar välskött skog. Att jobba med skoghälsa är 
lönsamt och därför rekommenderar vi varje enskild skogsägare 
att ha en aktuell skogsbruksplan. Här ger våra virkesköpare 
Erik Lundgren och Erik Söderholm, vana vid att upprätta 
skogsbruksplaner, svar på fem vanliga frågor i ämnet.

Så här jobbar du
med skogens hälsa

1. Det är allt vanligare att skogsägare vill ha sin plan i 
digitalt format som komplement till pappersplanen. 
Det är i dag möjligt att få sin plan på olika plattfor-
mar som surfplatta, telefon eller i datorn. 

2. Om man som markägare vill certifiera sig enligt 
PEFC så krävs det att man har en aktuell grön plan 

3. Står ni inför ett generationsskifte på fastigheten är 
en skogsbruksplan en bra grund inför värderingen.

3 tips:
men lagomt så att våra barn har någon 
skog kvar, kommenterar han.

Största bekymret med skogen just nu 
för familjen Näslund är ett litet kryp 
som förpestat tillvaron.

– Tyvärr har vi barkborre som många 
andra, säger han.

En skogsbruksplan kan i sig inte ut-
rota barkborrar. Men en skogsbruksplan 
som är aktuell och som används, leder 
med stor sannolikhet till en skog där 
barkborrar trivs sämre. 

TEXT OCH FOTO: ANDERS LÖVGREN

Anders får stöd av
sin skogsbruksplan

Erik Lundgren, 

Gällö Skog.
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Ökad efterfrågan från industrin gör att drivning 
(det samlande begreppet för avverkning och 
uttransport av virket till väg) under barmarksperio-
den blir nödvändig.

– Om vi inte klarar av att driva fast det är 
barmark så klarar vi heller inte virkesförsörjningen, 
säger Magnus Eriksson.

Gällö Skog har därför anlitat det jämtländska 
företaget Orangutang som bland annat är spe-
cialiserat på hållbar skogsvård. I somras gjordes 
en utbildningsinsats under begreppet Skonsam 
Effektiv Drivning (SED) som 50 maskinförare i 15 
maskinlag, samt 20 virkesköpare tog del av.

Mycket av utbildningen går ut på att se helheten 
i arbetet och att lära sig värdet av att olika vägar och 
stråk används på rätt sätt av skördare och skotare. 
Basväg, huvudbasstråk, spökslag, basstråk, körstråk, 
instick och backstråk är namn på vägar som trakt-
planerare och avverkare har att hålla reda på och 
inte köra sönder.

Magnus Eriksson understryker det dubbla värdet 
av att avverkningen görs på det skonsamma sättet.

– För markägaren betyder det att marken inte blir 
sönderkörd och förstörd. För oss innebär det att vi 

får ut virket och kan försörja industrin med råvara 
under alla årstider. Det är sådan efterfrågan på virke 
att vi utan att förlänga avverkningsperioden inte 
skulle klara det.

För maskinförare blir kompetens på området 
också en viktig punkt i ett cv. När avverkningar ska 
kunna genomföras effektivt året runt så kommer 
de förare som är skickligast på skonsam effektiv 
drivning att vara mest efterfrågade.

I sammanhanget bör också nämnas att de pågå-
ende klimatförändringarna gör att det är den tid på 
året när marken är frusen har kortats jämfört med 
bara för några decennier sedan. Det är en faktor 
som också stärker behovet av att branschen driver 
mer skonsamt. 

TEXT: ANDERS LÖVGREN

Körskador 
undviks med 
skonsam 
drivning
Sågverken efterfrågar råvara i jämnt flöde hela året. Det gör att 
drivning måste göras även under tid då marken är mer känslig för 
skada.
– Vi har utbildat alla maskinförare och virkesköpare i att planera 
och avverka på ett sådant sätt att körskador undviks, säger 
produktionsledare Magnus Eriksson, Gällö Skog.

4 VIKTIGA DELAR:

Skonsam 
Effektiv 
Drivning

Samarbete och planering:  

Ett drivningsarbete består av 

många länkar i en kedja. Då 

krävs en helhetssyn och en insikt 

om den efterföljande åtgärden 

i kedjan. Varje del i kedjan har 

ett eget ansvar för att undvika 

körskador. 

Traktplanerarens ansvar:  

Tänk nytt och undvik att använda 

gamla basvägar som redan är 

sönderkörda. Det är en fördel 

att gå genom stående skog där 

finns det ris att använda till att 

förstärka basvägen.

Vårda vattendragen:  

Alla maskinlag ska kunna bygga 

en ordentlig virkesbro. En 

virkesbro kostar mellan 5 000-8 

000 kr att bygga, arbetstid och 

material inräknat, vilket är en klok 

investering. När en vattenförande 

bäck eller dike måste passeras 

ska alltid en bro användas. 

Använd ny teknik:  

Nya laserskannade kartor över 

Sverige används för att hitta de 

bästa drivningsvägarna och är 

ett bra hjälpmedel för att undvika 

fuktigare områden. Kartorna 

läggs in i skogsmaskinernas 

GIS-system.

– För markägaren betyder det att marken 
inte blir sönderkörd och förstörd. För oss 
innebär det att vi får ut virket och kan 
försörja industrin med råvara under alla 
årstider.

Magnus Eriksson, Gällö Skog
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1. Banden som används på 

skogsmaskiner för att undvika 

körskador har en mycket 

större bäryta än traditionella 

band.

2. En väl risad huvudbasväg där vi 

använt toppar av björk att kavla och 

risa med. Håller väldigt bra med 

tanke på att en full lastad skotare 

väger närmare 45-50 ton.

3. Bron byggs av 

sämre kvalite av 

virke från avverk-

ningen.

1 2

3
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Perfekt för dig som planerar vandring, skoteråkning eller fiske. 

Appen ger dig tillgång till Lantmäteriets fullständiga fjällkarta 

helt gratis utan krångliga nedladdningar eller köp av delkartor. 

Allt ingår i nedladdningen från start utan krav på mobiltäckning 

eller internet.

Finns i Appstore  |  GRATIS

Registrera din åkning och jämför din dag i pisterna 

med dina vänner. Appen mäter antal åk, höjdmeter, 

hastighet och åklängd. Kul för både amatör och 

mer seriösa åkare. Kompatibel med Apple Watch, 

iOS och Andriod. 

Finns i Appstore och Google Play  |  8-10 kr

Information om mer än 3 800 skidspår i Sverige. Varje 

säsong lämnas runt 20 000 färska spårstatusrapporter 

från skidåkare och spårdragare runt om i landet. Sök 

anläggningar utifrån din geografiska position och få info, 

kartor och läs eller lämna egna spårstatusrapporter.

Finns i Appstore och Google Play  |  GRATIS

Olskogens Vildmarksskida är ett begrepp hos jägare och 

skogsfolk. Handbyggda träskidor med hickorysula. Byggs av 

Tillverkas utanför Ånge av Lars-Olof Johansson. ”Skogsvittra” som 

Lars-Olofs företag heter, kommer från pappa Elofs fascination av 

folktrons vittra. Namnet på den populäraste skidan är ”Gálava” och 

har en samisk betydelse i likhet med ”djupränt”, det vill säga lös 

djupsnö, något skidan passar utmärkt till.

www.olskogens.com  |  Från 1 595 kr

Riktiga träskidor

Skidspår.seFjällkartor offlineSki Tracks

Vinterns
bästa köp

Hjälpsamma vinterappar
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Med sin mångmiljoninverstering i serviceanläggningen 
vill John Deere Forestry stärka sin närvaro i södra Norrland.

– Här finns en stor maskinpopulation och därför satsar vi 
på utökad service, säger Henrik Johansson.

På 1 500 kvadratmeter kommer alla typer av servicejobb 
att utföras och även försäljningsyta för skogsmaskiner 
kommer att få plats. Dessutom har en ny tvätthall byggts, 
där kunder med kodkort kan tvätta sin maskin vid vilken 
tidpunkt som helst.

– Det gäller också för kunder som vill komma in med 
maskiner för reparation när vi har stängt. Med sitt kort 
kommer de in i hallen och kan ställa in maskinen, så tar 
vi hand om den så fort det går. Vi vill gärna hjälpa till att 
minska tid för när maskinerna blir stående, säger Henrik 
Johansson. 

Ny stor servicehall 
i Jämtland
Skogsmaskintillverkaren John Deere 
Forestry har öppnat en av Sveriges 
största serviceanläggningar i 
jämtländska Brunflo.
– Vi tror mycket på den här regionen 
och gör en långsiktig satsning, säger 
Henrik Johansson, Sverigechef, John 
Deere.

Robotgräsklippare och robotdammsugare blir allt vanligare i svenska hem. 

Nu har ett företag i USA tagit fram en hybrid mellan robotgräsklippare och 

snöslunga. The Kobi är en modulkonstruktion där man kan byta mellan 

gräsklippare, lövuppsamlare och slöslunga. Produkten befinner sig ännu i 

teststadiet och har inte något pris. Vi följer utvecklingen med spänning. 

www.thekobi.com

Orsa Fiskecenter har i samarbete med Dewalt tagit fram 

paketlösningar med Dewalts starkaste och värsta modell, 

testvinnaren DCD990M2. Paketen innehåller isborr, adapter 

skruvdragare och två 5,0 AH batteri, laddare och väska. Dessutom 

ingår USB-laddare för laddning av telefonen eller kameran en lång 

dag på isen. Du kan välja mellan 150 mm borr med tandande skär 

eller vanlig 130/150/200 mm isborr inklusive vev. 

www.ofc.nu  |  5 895 kr

Robotslunga

Smidig och kraftig isborr

Vinterns
bästa köp



30

nder 2016 startade förändringsarbetet 
med Gällö MAX som i korthet innebär att 
den nya längden 3,10 börjar tas ur stocken. 

Som tidigare sågas även längderna 4,80, 5,10 och 5,40. 
Gällö Skogs virkesköpare har presenterat konceptet 
för markägare, som hittills genomgående gett positiv 
respons på nyheten.

– Jag tror det här ger bättre betalt för skogsägaren. 
Men jag tror också att Gällö Skog tänker rätt som 
investerar i produktionen och nischar sig med sorti-
mentet, säger exempelvis skogsägaren Gunnar Sveiby 
i Gällö.

Gällö Skog har till uppgift att förse Gällö Timber 
med råvara som det går att producera Gällö MAX av. 
Produktionen i sågverket behöver dock trimmas in för 
att klara omställningen, och det har gjorts under fjol-

året. Det mesta finliret har handlat om att göra stock-
luckan, mellanrummet mellan stockarna som dundrar 
fram i såglinjen, så kort som möjligt för att maximera 
produktionen.

Av den totala investeringen på 80 miljoner kronor 
går 30 miljoner kronor till en ny och längre tork. Den 
nya kortare längden i sortimentet ska kunna torkas i 
dubbla rader och då behövs en tork som är 6,30 lång.

– Vi bygger den nya torken i starten på 2017 och 
räknar med att vara i full drift senast i juli, säger Urban 
Wiklund.

Gällö Timbers kunder har redan visat sitt gillande. 
Längden 3,10 är efterfrågad inte minst på exportmark-
naderna Japan och Kina. 

TEXT: ANDERS LÖVGREN

Gällö MAX tar plats på marknaden
Gällö Timber anpassar sågverket för att fullt ut ställa om 
produktionen till konceptet Gällö MAX.
– Hittills går allt enligt planen. Det ger oss också råg i ryggen att 
marknaden ger så positiva signaler på vår nya produkt, säger 
sågverkschefen Urban Wiklund. Idén med Gällö MAX är att göra 

mer sågat virke av stocken, 

och minska den del som går 

till massa. Det görs genom att 

använda mer av trädets topp 

till virke. Som tidigare sågas 

längderna 4,80, 5,10 och 5,40 

(Gällö Lång) men nu sågas även 

3,10 (Gällö Kort).

Detta sortiment är efterfrågat på 

marknaden och ger skogsägaren 

den högsta ersättningen. När 

sortimentet som tas ur skogen är 

planerat för att vara Gällö MAX 

ger det 5-10 procent mer timmer.

För att klara omställningen i 

sågverket anpassar Gällö Timber 

produktionen. Stockarna ska tas 

om hand på ett lite annat sätt än 

tidigare i såglinjen och det krävs 

en ny och längre tork.  

FAKTA:

Detta är 
Gällö MAX

U

– Vi bygger den nya torken i 
under 2017 och räknar med att 
vara i full drift senast i juli, säger 
Urban Wiklund

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

Välkommen till Gällö Skog!

Bernt Lindström
HAMMARSTRAND
0693-180 23
bernt.lindstrom@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

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

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

KONTOR HAMMARSTRAND
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Virket från Gällö 
blir kvalitetsmöbler 
i Kina och Alingsås
När virket som sågats av Gällö Timber används ute på 
marknaden blir slutresultatet ofta en möbel.
– De kinesiska kunderna tycker mycket om den ljusa 
granen, säger Mathias Fridholm, SCA Timber China.
– Vi har köpt virke från Gällö i mer än 20 år och är 
mycket nöjda, säger Charlotte Bengtsson, FC Trä.

Text: Anders Lövgren
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illa Chi, 4 år, i den sydkinesiska staden 
Guilin får besök av sina kompisar. När de 
ska äta kakor sätter de sig vid den stilrent 

designade barnmöbeln som är gjord av gran från 
norra Sverige.

– Så kan det mycket väl se ut i många kinesiska 
hem. De sista åren har efterfrågan och produktion 
av möbler gjorda av gran från norra Europa ökat 
väldigt starkt. Kunderna upplever virket som nord-
iskt exotiskt och naturligt, säger Mathias Fridholm, 
SCA Timber China.

Han har arbetat som ansvarig för SCA:s för-
säljning i Kina och Sydostasien i elva år. Kontoret 
ligger i Hong Kong och kunderna finns i 14 länder, 
de allra flesta i södra Kina. En stor kundkrets är im-

portörer och distributörer men det är också vanligt 
att större möbelfabriker köper virket direkt.

Gällö Timber är ett av flera sågverk i norra Sve-
rige som levererar till den kinesiska marknaden, via 
SCA Timber China.

– Vi har ett mycket bra samarbete med Gällö 
Timber för att utveckla den kinesiska markna-
den och kvaliteten på gran från Gällö rankas av 
våra kunder som absolut toppklass, säger Mathias 
Fridholm.

Marknaden i den här delen av världen har prak-
tiskt taget exploderat de sista fem åren. Säljkontoret 
med sju anställda säljer i år 250 000 kubikmeter 
sågade trävaror i Kina och Sydostasien.

L

– Vi har ett mycket bra sam-
arbete med Gällö Timber för 
att utveckla den kinesiska 
marknaden och kvaliteten på 
gran från Gällö rankas av våra 
kunder som absolut toppklass.

Mathias Fridholm, SCA Timber China

Virke från Gällö Timber rankas 

som absolut toppklass av 

många möbelfabriker i Asien. 

Foto: SCA Timber China

– Vi vill ha norrländskt virke som vuxit långsamt, 

det passar bäst till våra sängramar, säger 

Charlotte Bengtsson, vd för FC Trä. Foto: FC Trä

FC Trä i Alingsås använder sig 

av virke från Gällö Timber i sin 

tillverkning av sängramar som 

bland annat säljs till svenska Mio. 

På bilden syns Mios säng "Roma".  

Foto: Mio Pressbild
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– Ryssland står fortfarande för den största 
andelen av leveranserna, men de klarar långt ifrån 
att tillgodose all efterfrågan. Och i takt med att 
de kinesiska skogarna avverkats hårt och måste 
skyddas så har sågverk i bland annat Finland och 
Sverige fått exportera mer.

Till saken hör att kineserna fått det bättre ställt 
och att familjerna ofta väljer att lägga en stor del 
av inkomsten på boende och barn. Och även om 
det så kallade ettbarnssystemet är nyligen avskaffat 
så är det många familjer som bara har ett barn att 
skämma bort.

Även på vår inhemska svenska marknad är virket 
från Gällö uppskattat. FC Trä i Alingsås har varit 

Gällö Timbers kund sedan 1993. Företaget som 
tillverkar sängramar och som i sin tur bland annat 
levererar till möbelföretagen Mio och Kungsängen, 
är nöjda med det långsiktiga samarbetet.

– Vi har en lång relation och Gällö har alltid 
levererat både säkert och flexibelt när vi behövt det, 
säger vd:n Charlotte Bengtsson.

Hon tog tillsammans med sin make över verk-
samheten 2010. I år köper företaget som har 25 
anställda drygt 6 000 kubikmeter sågade trävaror 
från Gällö, och för Charlotte Bengtsson råder inga 
tvivel kring vad som efterfrågas av råvaran.

–  Vi vill ha norrländskt virke som vuxit lång-
samt, det passar bäst till våra sängramar.

Vårt Svenska granvirke är populärt  

i tillverkning av barnmöbler. 

Foto: SCA Timber China

Tillverkning av sängramar på 

FC Trä i Alingsås. Foto: FC Trä
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Gällöprofilen
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Hur blev du intresserad av skog?

– När jag var yngre tyckte jag mycket om 
maskiner och om att vara ute i skogen. Jag 
tävlade i orientering och lärde mig köra skogs-
maskin när jag gick på Naturbruksgymnasiet 
Torsta. Sedan växte idén fram att utbilda sig till 
jägmästare.

Har du skog själv?

– Ja, jag och min sambo Monica har 50 hektar. 
Jag tror det är bra i det här jobbet att ha egen 
erfarenhet av att äga och bruka en fastighet. 

Hur ser din bästa dag på jobbet ut?

– Jag gillar när det är varierat. På förmiddagen 
kan jag vara inne på kontoret och räkna på 
en avverkning. Sedan åker jag och träffar en 
markägare och diskuterar en skogsbruksplan 
och så kanske jag avslutar dagen med att trakt-
planera en gallring och hänga upp snitslar.

Vad är det egentligen som är 

bäst med jobbet?

– Det är kombinationen av att vara ute i 
skogen, träffa folk och göra affärer. Många jobb 
i skogen kan vara ensamma, men som virkeskö-
pare är det en bra blandning. Att jobba åt det 
lokala sågverket känns riktigt roligt, de flesta 
här omkring har någon anknytning till sågen. 

Hur bor du och hur lever du?

– Jag och min sambo Monica har en liten gård 
i byn Sörviken utanför Gällö och har just fått 

vårt första barn, en liten son som heter Alvar. 
Vi trivs väldigt bra, det är många unga familjer 
här och det finns en fin gemenskap.

Har du någon tidigare 

koppling till Gällö?

– Jag har inte vuxit upp här, det gjorde jag 
i Norderåsen norr om Östersund, men min 
farmor kommer från Holmsjö. Farmor och 
farfar bodde här i Gällö när min pappa var 
liten. Då var farfar studierektor och farmor 
var lärare. Farmors far var husbyggare och 
möbelsnickare så han är det många som känner 
till. 

Vad gör du på fritiden?

– Jag kör rally. Det är en familjeangelägenhet. 
Både jag och pappa har en varsin Volvo 142 
som vi tävlar med. Det brukar inte bli några 
framskjutna placeringar, utan det viktiga är att 
ha roligt. Mamma har alltid varit kartläsare åt 
pappa. Monica har just tagit licens och hon 
vill också köra så vi får turas om. På vintrarna 
tränar jag med en Amazon på sjöisen.

Slutligen, vilken fråga som rör skogs-

bruket tycker du är viktigast just nu?

– Hur olika EU-direktiv påverkar det svenska 
skogsbruket och hur vi i Sverige ska kunna 
tolka direktiven så att de fungerar med de 
förutsättningar vi har här. Art- och habitat-
direktivet är ett tydligt exempel där det inte 
fungerar. 

Rena rallyt 
för nyblivne 
pappan Erik
Erik Söderholm har nyligen börjat som virkesköpare på Gällö Skog 
och kommer närmast från SCA där han jobbat i fyra år. 
Vi tar chansen och känner honom lite på pulsen.

Text: Anders Lövgren  Foto: Katarina Lövgren

Yrke: Virkesköpare i området 

kring Gällö.

Yrke: Ålder: 29.

Bor: Sörviken, Gällö.

Familj: Monica Lundström 

och sonen Alvar, född i 

november.

Musik: Rockabilly.

Film: Roadkill garage.

Mat: Älgkött och “peran”

Bil: Åker helst amerikanskt.

FAKTA:

Erik
Söderholm
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Det är viktigt för oss att veta vad våra läsare tycker om Magasin Gällö Skog. 
Vi vill därför be er att svara på några korta frågor. Du kan fylla i enkäten på 
galloskog.se/enkat eller skicka in talongen nedan på posten. 

Alla som svarar är med och tävlar om 1 av totalt 3 ginprovningar för 6 personer 
hos Hernö Gin och de 100 första inskickade enkäterna belönas med en 
chokladstrut från Åre Chokladfabrik. 

Klipp ut enkäten på sidan intill, tejpa ihop den och skicka in till oss senast
3 mars 2017. Det går lika bra att besvara enkäten på galloskog.se/enkat

Enkät!

Tyck till och 
tävla om gin 
och choklad!

ÅRE CHOKLAD 
TILL DE 100 

FÖRSTA SVAREN!

TÄVLA OM 
GINPROVNING FÖR

6 PERSONER
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KUNDENKÄT

VILL DU VINNA EN GINPROVNING HOS HERNÖ GIN? SVERIGE
PORTO BETALT

Namn

Motivering

Brukar du läsa artiklarna i Magasin Gällö Skog?
Ja  Nej 

Motivera med 1 mening varför just du ska vinna en ginprovning för 
upp till 6 personer hos Hernö Gin i Dala utanför Härnösand:

Vik här 

Tejpa här
Tejpa här

Gatuadress

Telefon

Postadress

Mailadress

Gällö Skog AB

SVARSPOST 
20636750 
840 60 Bräcke

Hur får du vanligtvis information och nyheter?
Papperstidning  Webben  Annat:

Var föredrar du att läsa artiklar och nyheter?
Tidskrifter  Webben  Annat:

Vilka andra skogsrelaterade tidskrifter läser du?

Vilken är din främsta informationskälla kring skogliga 
nyheter på webben?

Saknar du något i Magasin Gällö Skog?

Beskriv kort vad du tycker om Magasin Gällö Skog?



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

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


