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Allt för ett smidigt bilägande

Förbrukning kWh/100 km (prel). WLTP: 20,0–25,0. Räckvidd vid blandad körning: 400-418 km. Inga koldioxidutsläpp under körning. Miljöklass Euro 6D.
Laddtid beror på laddstationens kapacitet. *Google är ett varumärke som tillhör Google LLC. Reservation för eventuella tryckfel. Bilarna på bild är extrautrustade.

Strömsund
Lövbergavägen 15
0670-29 10 44

Härnösand
Industrigatan 3
0611-52 10 20

Sollefteå
Storgatan 135
0620-574 00

Örnsköldsvik
Ångermanlandsgatan 28
0660-867 00

Östersund
Fagerbacken 53
063-14 94 00

Nu behöver du inte längre kompromissa för att köra elbil. Volvo XC40
Recharge är vår första helelektriska bil som tar fördelarna med en SUV
och kombinerar med eldrift, lång räckvidd och smarta funktioner. Bilen
snabbladdas till 80% på bara 40 minuter och har en total räckvidd på
cirka 40 mil. Dessutom är Volvo XC40 Recharge utrustad med Google
Assistant* som styrs av din röst och uppdateras trådlöst.
 
Precis som alla våra nya bilar har Volvo XC40 Recharge ett intelligent
säkerhetssystem som hjälper dig förhindra olyckor och skydda både
passagerare, medtrafikanter och stora djur.

Upplev och provkör Volvo XC40 Recharge hos oss

Volvo XC40 Recharge
Framtiden är elektrisk 
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SKOGSBRANSCHEN ÄR HET. Nu pratar vi inte skogs-
bränder, utan debatten och debattklimatet om och 
kring skogsbruket. Bruka eller bevara. EU-strategier 
mot privat äganderätt. Insändare i lokaltidningarna och 
”Slaget om skogen” på nationell public service-TV. Det 
är inte lite krav träden ska leva upp till. De ska användas 
till allt klimatsmart som den kan bidra med, skydda alla 
arter, avverkas, men ändå stå kvar. Olika statistik och 
undersökningar visar olika resultat om den bästa vägen 
för att binda mest koldioxid. Men det handlar inte bara 
om global uppvärmning och skogens viktiga roll som 
koldioxidätare och kolsänka. Nya skogsutredningen har 
debatterats i ett år snart, hot och hat både på sociala  
medier och till och med rent fysiskt i skogen. En stäm-
ning vi inte vill ha - oavsett vad man tycker i frågan.

GÄLLÖ SKOG TYCKER ATT vi ska bruka skogen på ett 
hållbart sätt. Träd behövs och ny skog är en viktig råvara 
för att vi i framtiden ska kunna producera det vi behöver 
i form av plank, papper, fibrer, biobränsle, rekreations-
områden för fritid såväl som turism. Även ny skog, som 
växer och tar upp koldioxid, skapar livsmiljöer för djur 
och natur. Och i framtiden kan det även vara en skog 
som vi kan njuta av - och i cykler avverka. 

MEN FRAMFÖR ALLT anser vi att vi bör kunna enas om 
att vara oeniga - men på ett vuxet sätt. Alla frågor har 
inte tydliga svar på vad som är bäst och sämst. Endast 
framtiden kan utvisa det.

22 SEPTEMBER 2021 hölls ett nationellt Klimatsemi-
narium där skogen och skogsbruket debatterades i 
en timme. Från Östersund men digitalt distribuerat. 
 Representanter från SCA, LRF, Naturskyddsföreningen 
och forskare inom området fick ge sin syn på saken. 

DU KAN KIKA PÅ den inspelade debatten på YouTube. 
Spola fram till 3 timmar och 54 minuter så kommer 
du rätt på ämnet. Om du inte vill klämma 9 timmar 
seminarium vill säga. Sök på Klimatseminariet 2021 på 
Länsstyrelsen Jämtland webb-sida. Eller använd QR- 
koden för att komma direkt till YouTube-filmen. 

SKOGENS 
UNIVERSUM

ANVÄND QR-KODEN 
FÖR ATT KOLLA PÅ 
KLIMATSEMINARIET

På sidan 41 kan du läsa Gällö Skogs skogschefs tankar kring debattklimatet.

Vintergatan och norrsken från Andersön i Östersund.
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NYHETER

TILL HÖSTEN SLÄPPER Fjällräven sin ikoniska 
ryggsäck Kånken i ett helt nytt material från 
skogen. Tree-Kånken är tillverkad av råvara från 
träd som växer utanför Örnsköldsvik, inte långt 
ifrån Fjällrävens ursprungsort. 

TYGET ÄR EN LYOCELL-VÄV som påminner om 
viskos men som tack vare innovation av en ny typ 

av tråd är extra slitstarkt och därefter har vaxats 
för att klara än större påfrestningar. 

FJÄLLRÄVEN VILL PÅ detta sätt att utforska 
 alternativ till plastbaserade material som annars 
är dominerande inom ryggsäckar och utrustning 
för friluftsliv. Produktionen omfattar strikta 
 kontroller av råvaran (massa) och hela processen. 

SKOGSPODDEN – en podd om skogsbruk, håller vad den lovar och    
tar upp aktuella och intressanta ämnen kring skogen. Ta del av Per 
Jonasson intervjuer med skogsägare och experter inom skogsbruk.  
Lyssna via din podcastapp i mobilen.

TRENDIG RYGGSÄCK 
GÖRS NU AV TRÄ

PODDPRAT I SKOGEN

TIDIGARE I ÅR presenterades den 
stora,  nationella skogsutredningen, som 
 debatterats flitigt i media. Mindre känt är 
kanske att även de flesta län har regionala 
skogsprogram, så också Jämtlands och 
Västernorrlands län.

PROGRAMMEN INNEHÅLLER målbilder för 
2030 och handlingsplaner för att förverk-
liga strategin ska tas fram med start från 
hösten 2021.

NYFIKEN PÅ ATT LÄSA? 

Läs ”Jämtlands skogar för en växande  
bioekonomi” och ”Skogen som resurs för jobb, 
hållbar tillväxt, brukande samt bevarande, i 
Västernorrland” hos lansstyrelsen.se 

JUST NU EFTERFRÅGAR våra samarbets-
partners fler kollegor som kan köra skogs-
maskin. Du som är vuxen och funderar 
på att ta en ny stig i arbetslivet finns både 
Skogstekniska med studieort i Ljusdal 
eller Alfta och Dille Gård i Krokom. Alla 
CSN-berättigade och på heltid. Sök på 
yrkeshogskolan.se eller skogstekniska.se 

KÄNNER DU NÅGON som är yngre och ska 
söka in på gymnasiet finns utbildningar 
inom skogsbruk på bland annat Dille gård, 
Torsta i Krokoms kommun och i Sollef-
teå i Gällös upptagningsområde men det 
går även att söka för riksintag på andra 
utbildningsorter i Sverige. Behovet av 
maskinkompetens i skogen kommer bestå 
långt tid framöver.   

REGIONALA  
SKOGSPROGRAM

VILL DU JOBBA ÅT 
GÄLLÖ I SKOGEN?

FJÄLLRÄVEN TREE KONKEN
GÖRS AV LYOCELL-VÄV

PÅ SJU HEKTAR GAMMAL ÅKERMARK längs Indalsälven i Liden plan-
terar Per Engstrand 8 000 plantor hybridasp. En korsning i ett antal 
olika kloner mellan nordamerikansk asp och europeisk asp. 

– Det finns väldigt mycket outnyttjad gammal obrukad åkermark, 
kantzoner och lägdor i Sverige där det här kan vara ett alldeles utmärkt 
sätt att utnyttja markerna bättre, säger han. 

HYRBRIDASPEN SOM KAN avverkas inom 20 år räknas som energiskog 
och blir bioenergi, men är också intressant för massatillverkning och 
som timmer. Tändstickor av asp görs fortfarande i Sverige och trädsla-
get är perfekt för bastupanel och bastulavar. Intresset kring att odla asp 
som energiskog kommer av att Per jobbar som forskare på Mittuniver-
sitetet inom just området skog och massaproduktion. Kunskapen kring 
ämnet är stort. 

– Hela den här utvecklingen av snabbväxande lövträd ligger i fram-
kant i Finland. Sverige ligger något efter, så plantorna är köpta från 
plantskolan Taimityllilä Oy genom Masurbjörk & Specialplantor, ett 
plantföretag i Småland. Det är en typ av hybridasp som är anpassad för 
klimatet här, berättar Per. 

PER HAR FÅTT KONTAKT MED virkesköpare Jonas Engman på Team 
Syd i Liden genom andra avverkningar och åtgärder i den egna skogen. 

På aspplanteringen har Gällö Skog hjälpt till med 
markberedning och kontakter för att få hjälp med 
stängsling och plantering.

– Hybridaspen planterar man förhoppningsvis 
bara en gång, sedan kommer det nya träd via rotskott. 
Vi har planterat sju olika kloner för att inte satsa bara på en variant, 
om någon klon visar sig bli väldigt känslig för insekter eller sjukdomar 
till exempel. 

TROTS ATT PLANTORNA kostar 26 kronor styck och hela området har 
fått stängslas in för att skydda mot betande klövdjur ser Per ekonomi 
i det hela. Hybridaspen som växer med 25-40 kubik per hektar och år 
har god potential att ge bra avkastning. De finns också en annan bra 
egenskap med planteringen, asparna som växer på den gamla åker-
marken är en rejäl kolsänka, ett trädslag som effektivt tar upp väldigt 
mycket koldioxid.  Snabbare jämfört med andra träd och mycket mer 
än om det var en potatisåker eller vall berättar Per.

– Även om det ”bara” blir energiskog så är det lönsamt, lyckas jag få 
till massaved blir det ännu bättre, och bäst ekonomi blir det förstås som 
timmer. Det blir spännande att se hur det går. Jag testar sibirisk lärk 
och masurbjörk på andra områden. Det är roliga projekt, som även ger 
avkastning, och borde kunna ha en framtid även här.

PLANTERAR HYBRIDASP 
PÅ GAMMAL ÅKERMARK

Åker i träda blir snart skog.

PER ENGSTRAND
FORSKARE

Har fördelats till länsstyrelser och regioner 
2020 för utveckling av regionala skogsprogram.

EN AV GÄLLÖ TIMBERS delägare SCA, startar 
nu ett bolag för att kunna omvandla biproduk-
ter från massatillverkningen till biodrivmedel.  
Tillsammans med energibolaget St1, som också 
driver 1250 pumpstationer och Shell-mackar i 
Norden, räknar man med att tillverka 200 000 ton 
HVO-diesel på en anläggning i Göteborg redan 
andra kvartalet 2023. 

ANLÄGGNINGEN ÄR OCKSÅ är designad för att 
kunna skifta mellan en optimerad produktion 
av förnybar HVO-diesel och biojetbränsle och 
kommer att kunna använda tallolja som råvara. 
Bioraffinaderiet kommer att ha tillgång till SCAs 

tallolja, en biprodukt från 
produktionen av kemisk 
pappersmassa, från SCAs 
bruk i Östrand, Obbola 
och Munksund. 

BIORAFFINADERIET, 

kommer även ha kapaci-
tet att använda ett brett 
spektrum av andra råvaror. I framtidsplanerna 
finns även en biobränsleraffinaderi i Östrand 
utanför Sundsvall där upp till 300 000 ton bio-
bränsle ska kunna produceras. Tidsplanen för den 
anläggningen är ännu inte satt.

NYTT SVENSKT  
BIOBRÄNSLEPROJEKT
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NYHETER

P R O D U K T I O N S U T V E C K L I N G  D I G I T A LT

MED DIREKTUPPKOPPLING på både skör-
dare och skotare kan alla inblandade följa 
avverkningen i stort sett live och på så vis 
ha full koll på var ett eventuellt avsteg från 
planen sker. Uppföljningen av bevarade 
naturvärden med mera är enkla att redovisa 
vid en revision. GIS-data och mobil upp-
koppling ser till att allt uppdateras exakt 
och direkt från maskinen. 

– Förut har det varit olika system, 
beroende på vilka maskiner som entrepre-
nörerna använder, men med ForestLinks 
system blir det mer enhetligt och märkes -
oberoen de  uppföljning, berättar Magnus 
Eriksson, produktionschef på skogsavdel-
ningen hos Gällö Skog.

SYSTEMET UNDERLÄTTAR även faktura-
hantering och egenuppföljning för entre-
prenörerna. Tillgängligt på en molnbaserad 
server finns avtal och prissättningar för all 
typ av verksamhet i skogen, slutavverk-
ning, gallring, markberedning, plantering, 
röjning. 

MINDRE PAPPER MER automatik ska göra 
dokumentation och rapporter mycket enk-
lare för alla inblandande. 

UNDER 2021/2022 TESTAR virkesköpare på  
Gällö Skog ett nytt digitalt verktyg. En app i 
telefonen som digitalt mäter grundytan(virkes- 
volym) i ett område som virkesköparen filmat 
med telefonen. 

– Katam är ett enkelt och effektivt verktyg som 
gör arbetet mer exakt och arbetet på plats går 
snabbare, berättar Elsa Järvholm på Gällö Skog. 

HEMMA VID DATORN kan virkesköparen också få 
ut tydliga och snygga rapporter från sin invente-
ring som ger väldigt bra information till skogs-
ägaren. Det här är ett verktyg som är betydligt 

enklare att använda än ett analogt 
klassiskt relaskop, och effektivt 
för både erfarna virkesköpare och 
personer som har mindre rutin på 
klassiska visuella beräkningar. 

– STEG TVÅ I UTVECKLINGEN är att använda  
drönare för att få ännu effektivare avläsning, 
men det kräver också mer utbildning eftersom 
 virkesköpare också ska bli drönarpiloter. Vi gör 
först en utvärdering av appen till sommaren  
2022 och tar beslut om nästa steg efter det,  
säger Elsa Järvholm.

ARBETET MED ATT förbättrad noggrannheten 
från skördaren till kundens leverans intensifieras. 
Tillsamman med Biometria kontrollmäter Gällö 
Skog kalibreringen i skördarens mätutrustning 
så att stockarna optimeras efter beställningarna 
redan när de fälls och kapas i skogen. 

– KONTROLLER HAR VI ALLTID gjort men nu gör 
vi det mer regelbundet och med täta tvåveckor-
sintervaller. Kontrollstocken kontrolleras med di-
gitala klave och måttband för att se korrektheten 

på kapningen på engång, berättar 
Magnus Eriksson, produktions-
chef på Gällö Skog.

OM EN SKÖRDARE levererar lite för långa 
stockar mot vad som behövs på sågen blir antalet 
små kapade bitar onödigt många. Med mer exakt 
mätning, och tätare kontroller, minimeras den 
risken. En skördare vars utrustning ger fel utslag i 
flera veckor kan ge ganska stora effekter i volym. 
En risk som nu minimeras. 

DIGITAL TEKNIK HÅLLER  
KOLL PÅ MARKARBETEN

KVALITETSPROGRAM MED  
BIOMETRIA MINSKAR SVINN

APP MÄTER VIRKESVOLYM 

Katam mäter skogen digitalt ForestLink loggar

SKAFFA EN EGEN botaniker i fickan. 
Ladda ner appen ”Picture this” till din 
telefon och få tillgång till en databas med 
växter och få svar på frågor om dem. Allt 
från vattningsfrekvens till skadedjur och 
bekämpning av sjukdomar. Fotografera 
växten du undrar över och få svar direkt. 

VAD ÄR  
DET FÖR VÄXT?

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

Tagga gärna dina egna skogsupplevelser och 

finaste bilder på Facebook och Instagram med 

#gälloskog 

FSC®-CERTIFIERAT SKOGSBRUK 
INNEBÄR I SVERIGE BLAND  
ANNAT ATT: 

 § NYCKELBIOTOPER, skogsområden som 
hyser sällsynta växter och djurarter, sparas 
och sköts för att bevara mångfalden. 

 § FSC® KRÄVER utbildning, säkerhet och 
arbetstrygghet för skogsarbetarna. 

 § SKOGEN SKÖTS så den på sikt får mer  
av naturskogens kvalitéer. Skogen får ett 
bety  dande inslag av både lövträd och döda 
träd vilket är viktigt för många lavar,  
mossor, fåglar och insekter. 

 § MÅNGBRUK PRÄGLAR skogens nytt-
jande, dvs att virkesproduktion, renskötsel, 
friluftsliv, jakt, fiske och annat utnyttjande 
bedrivs med hänsyn till varandra och miljö. 

GENOM ATT VÄLJA PEFC™- 
CERTIFIERADE PRODUKTER 

 § ÖKAS VIRKESPRISET för dig  
som skogsägare. 

 § STÖTTAS ANVÄNDNINGEN av trä- 
produkter som ett förnyelsebart och miljö-
vänligt material. 

 § FRÄMJAS ETT LÖNSAMT, miljövänligt 
och socialt ansvarsfullt skogsbruk. 

 § GARANTERAS EN effektiv kontroll av 
certifierad skog.

GÄLLÖ TIMBER ÄR 
DUBBELCERTIFIERADE

BRUTTOAVVERKNINGEN, alltså total avverkad 
stamvolym, uppgick 2020 enligt Skogsstyrelsens 
preliminära statistik till 93,3 miljoner skogsku-
bikmeter i hela Sverige. Det är en ökning med 0,5 
procent i jämförelse med 2019 då avverkningen 
uppgick till 92,8 miljoner skogskubikmeter.

UNDER 2020 VAR IMPORTEN av rundvirke preli-
minärt 7,2 miljoner kubikmeter vilket är omkring 
1,6 miljoner kubikmeter mindre än året innan. 
Exporten var preliminärt 1,0 miljoner kubikmeter 
vilket är ungefär 0,2 miljoner kubikmeter mer än 
under 2019.

DRYGT 60 PROCENT av den avverkade volymen 
kommer från slutavverkning, 25 procent från 
gallring och resten från övrig avverkning. Knappt 
40 procent av den avverkade volymen kommer 
Götaland, cirka 30 procent från Svealand och 
drygt 30 procent från Norrland. Södra Norrland 
var ett av få områden som minskade sin avverkade 
volym, med cirka två procent ner 2020.

TOTALT UTGÖR GRAN mer än hälften av den 
avverkade volymen. Tall står för en tredjedel och 
lövträd omkring en tiondel.

MER EXPORT OCH  
MINDRE IMPORT 

KÄLLA: Skogsstyrelsen 

ELSA JÄRVHOLM

MAGNUS ERIKSSON

Har angripits av granbarkborrar 2020,  
en fortsatt rekordhög nivå.
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NÄR SYSTRARNA JULIA ANDERSSON och Nora 
Sjöbom var små följde de ofta med både mormor 
och morfar ut i skogen. Morfar skötte fastigheten 
flitigt och mormor plockade gärna svamp och bär 
på markerna. Skogen har alltid funnits nära, både 
bokstavligen och i tankarna för familjen som alla är 
engagerade skogsägare. Nu när morföräldrarna inte 
finns längre, har Julia och Nora axlat en del  
av ansvaret.

– Morfar tyckte att det var viktigt att vi barnbarn 
skulle ta vidare arvet. Jag äger ett skifte i Matfors 
tillsammans med min syster och ett tillsammans 
med mina föräldrar på Alnön, berättar Nora som 
jobbar på en bokhandel i Sundsvall.

JULIA BODDE I LUND och jobbade som journalist när 
hon fick sitt arv. På det skånska bankkontoret hade 
de aldrig öppnat ett skogskonto förut och skogen 
kändes avlägsen där hon befann sig i livet just då. 

– Jag flyttade tillbaka till Sundsvall för sex år 
sedan och att bo på samma plats som andra skogs-
ägare och vara närmare våra fastigheter gjorde att 
jag fick ett större intresse för skogen, säger Julia. 

JULIA OCH NORA bestämde sig för att hoppa på 
Skogsstyrelsens studiecirkel för skogsägare. Något 
som båda tycker gav mycket i form av både kunskap 
och självförtroende. 

– När jag flyttade hem ville jag få bättre koll. 
Som ny skogsägare är det lätt att bara lyssna på vad 

andra tycker och göra som de säger, men jag tycker 
att det är en kul utmaning att prova mig fram och 
lära mig själv, säger Julia. 

VIRKESKÖPAREN ERIK LUNDGREN är deras främsta 
kontaktperson på Gällö. Genom honom har de 
gjort en skogsbruksplan och han finns ständigt som 
ett bollplank i det löpande arbetet. 

– Det är så värdefullt att gå tillsammans med Erik 
eller hans kollegor Rickard och Martin i vår skog 
och peka på träd och diskutera vilka åtgärder som 
behöver göras. Det ger en större förståelse, varför 
det ser ut som det gör. Vi har blivit intresserade 
av miljöcertifiering och då har vi fått bra stöd från 
Erik som har förklarat hur det funkar, säger Nora. 

SKOGEN HAR BÅDE ett ekonomiskt värde och 
affektionsvärde för systrarna. Förhoppningen för 
framtiden är att den ska ge en extra inkomst och 
ekonomisk frihet för att på sikt kunna utöka sitt 
skogsägande. De vill också ta stor hänsyn till miljön 
och djuren samt att det ska vara trevligt för boende  
i närheten att vistas där. 

– Jag vill förvalta den väl av flera anledningar. 
Dels av miljöskäl, dels för familjens skull. Det är 
mäktigt att träden som morfar planterade en gång 
finns kvar. Det vore häftigt att se mina barnbarn gå 
i samma skog i framtiden. Jag ska sköta den så gott 
jag kan, säger Nora. 

NYA SKOGSÄGARE  
MED HÖGA AMBITIONER  
Det började med att morfar sådde ett frö hos sina barnbarn Julia Andersson 
och Nora Sjöbom. Det har nu vuxit och systrarna förvaltar idag skogen som 
morfar en gång ägde och arbetade i. Ambitionen är att lära sig själv och prova 
sig fram, men virkesköpare Erik Lundgren finns alltid med som bollplank.

         Ta hjälp av de tjänster som 

erbjuds. Nora och Julia gick Skogs-

styrelsens ettåriga studiecirkel 

inom projektet Rikare skog. Bland 

annat Skogsstyrelsen och LRF  

erbjuder också regelbundet före-

drag och träffar att vara med på. 

         Använd dig av digitala tjänster. 

Exempelvis skogskunskap,se som 

har en skoglig ordbok.  

         Ta kontakt med en virkes- 

köpare, åk ut och promenera på  

din fastighet tillsammans. Lär  

känna din skog och våga ställa 

”dumma” frågor. 

NORA & JULIAS
TRE TIPS FÖR NYA 
SKOGSÄGARE

PORTRÄTT

Skogsintresse ska planteras tidigt. 

1

2

3
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PORTRÄTT

Fisket som följde med skogen är viktigt. 

SKOGSÄGANDET  
ENKELT PÅ DISTANS
Kontrasten mellan jobbet som polis i Stockholms förorter och arbetet med skogen i 
Åres utkanter är stor. För Per Såmark är skogsfastigheten i norr inte bara en plats för 
avkoppling. Den är också en välkommen intäkt som kan investeras i både bostäder 
till barnen och passionen frimärken. Med en lokal samarbetspartner kan han luta sig 
tillbaka i trygg förvissning om att alla skogliga frågor tas om hand.

PER SÅMARK SITTER på uteplatsen hemma på Ekerö 
tillsammans med sin fru Liselott när vi ringer honom. 
Paret har tagit tjänstledigt från sina jobb som poliser 
i Stockholm för att varva ner, jobba med skogen och 
fiska. Ett stenkast från Pers stol vakar den goda gösen, 
men i Åresjön intill skogsfastigheten väntar rödingen. 
Han sätter stort värde i möjligheten att få ut det bästa 
av två världar och är glad att han även kan erbjuda sina 
barn samma sak. Trots att de behövde viss övertalning 
som små.

– Jag mutade dem med Kalle Anka pocket för att de 
skulle följa med på utterfiske. Nu när de är vuxna har 
de fattat grejen och kan sticka iväg själva. Då är man 
stolt, som far. 

SKOGSFASTIGHETEN PÅ 226 hektar har Per ärvt av sin 
pappa som också är stockholmare. Han sätter stort 
värde på kontrasten mellan stad och land. Han åker 
gärna till stugan på skogsskiftet för att fiska och köra 
motorsåg runt husknuten som avkoppling. Alla skogli-
ga frågor lämnar han med varm hand över till Linn 
Lund, virkesköpare i Team Norr. 

– När jag tog över skogen och förstod allt som kan 
hända, att träden till och med plötsligt kan fatta eld 

och brinna ner en dag, kände jag att jag behöver ta 
hand om dem. Helst innan naturen gör det på egen 
hand. Därför tog jag kontakt med Linn, som förutom 
att hon är trevlig och lättsam, alltid svarar i telefonen. 

MED GOD HJÄLP AV sin revisor blev avverkningen 
ett positivt ekonomiskt tillskott för Per som bland 
annat kunnat investera i en ny snöskoter som han 
använder för att ta sig fram i skogen på vintern. Han 
har även kunnat bidra till en tomt till dottern. En del 
av pengarna investerar han också i sin stora passion, 
frimärken. 

– Jag brukar skoja att jag vill återvinna träden till 
något annat som är gjort av trä. Frimärken har varit en 
hobby sedan 40 år tillbaka på en hyggligt bra nivå. 

MED HJÄLP AV skogsbruksplanen har han koll på 
framtiden och vet exakt vilka insatser som kommer 
göras och när. Att äga skog på distans är enkelt  
enligt Per. 

– Jag och Linn hördes väldigt ofta i början, men nu 
är samarbetet ett självspelande piano och jag känner 
mig trygg. 

         Vi kan lita på att vi får den 

hjälp vi behöver av Gällö Skog. När 

det behövs och vad som behövs. 

Efter några års samarbete sker 

nästan all kontakt över telefon eller 

mejl på distans. 

         Ta hjälp av någon expert  

som kan skog när det gäller redo-

visning och skattetekniska frågor. 

Och se till att vara med i början så 

du vet att du fått tag i någon som 

gör rätt och som du litar på. Bra 

ekonomisk hjälp gör ägandet enkelt 

och lönsamt.  

         Att äga skog är inte bara  

träd och avverkning. Vi har tre  

sjöar på vår mark och fiskerätt  

som ingår. Det är en av de  

viktigaste  an ledningarna till  

att vi är uppe i Åre. 

TRE TIPS OM 
DISTANSÄGANDE  
AV SKOG

1

2

3
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PORTRÄTTPORTRÄTT

Skogen är en del av Kristina Fluurs tillvaro.

         Se till att ha en extern förval-

tare av den gemensamma skogen 

när det finns olika intressen bland 

ägarna. Till exempel hur kostnader 

och intäkter ska fördelas.  

         Se till att hålla reda på 

dokumentation och Lantmäteri-

förättningar så det inte uppstår 

tvister och oklarheter i onödan. Det 

kan finnas olika bilder av vad som är 

överenskommet om det är muntligt. 

Ta hjälp av jurister så allt blir rätt! 

         Om du äger skog: planera för 

nästa generations övertagande i 

god tid. Det är ännu svårare att ta 

tag i det om du blivit sjuk, eller när 

du inte finns längre. 

KRISTINAS 
TRE TIPS OM ATT
SAMÄGA SKOG

1

2

3

SKOGEN ÄR  
MIN TRÄDGÅRD  
Kristina Fluur ärvde en fastighet av sin mamma 1986 och valde att flytta från villan i 
staden till gården på landsbygden. Med de 60 hektar skog hon blev delägare i kom 
också ett växande intresse för skogen. 

NÄR KRISTINA FLUUR blivit skogsägare ville hon lära 
sig att ta hand om den. Som sjuksköterska är hon van 
vid att vårda och pyssla om. Den omsorgen känner 
hon också för skogen. Hon letade kunskap, gick kurser, 
skaffade körkort för motorsåg och såg till att skogen 
blev en del av tillvaron.

– Allt klarar jag såklart inte av att göra själv. Avverk-
ningar är ett sådant exempel. Men jag röjer gärna och 
tar fram motorsågen vid mindre åtgärder. Vi hade ju 
en del toppbrott i skogen här senaste vintern. 

NÅGON SKOGSEXPERT är hon inte, det erkänner hon, 
men intresset och viljan finns där. Liksom fruktträden 
i trädgården, sköter hon om skogen och den kan avver-
kas om det behövs, men lika gärna stå kvar. Skogen är 
en plats att vara på och som skogens sjuksköterska ser 
hon att det behövs viss omvårdnad och åtgärder för att 
den ska hålla sig frisk. 

– Hittar jag träd som mår dåligt tar jag gärna hand 
om det själv.  
Hon känner ett ansvar för att ta ut ”lagom” av de 
resurser hon har blivit tilldelad. 

– Vi ska väl vara lite försiktiga med att ta ner för 
mycket. Vi här i Sverige är rätt så snabba med att 
döma andra länder för att de tar ner regnskog och 
odlar soja, men vi borde nog i vissa fall vara lite åter-
hållsamma med våra avverkningar vi också.

ÄVEN OM HON NYTTJAR vad skogen ger till exempel i 
form av bär finns det mycket kvar att lära sig. Rönnens 
rika skörd skulle hon vilja bli bättre på att utnyttja.

– Det finns säkert många användningsområden för 

rönnbär, jag skulle vilja lära mig mer. Och smultronen 
jag hittar på hyggen är svåra att ta hand om på annat 
sätta än att stoppa dem i munnen, men det är väl inte 
illa det heller. 

HON GÅR GÄRNA i skogen, men helst inte ensam. 
Kristina har nämligen en hel del respekt för björnarna 
som finns där. 

– Vi har haft björn nästan inne på gården, det finns 
klomärken på en stam precis utanför gårdsgränsen, så 
när våra barnbarn är här är vi lite extra försiktiga. Går 
jag ändå ut själv så brukar jag tjoa och sjunga, vissla 
och göra väsen av mig. 

MAKEN HAR BLIVIT samägare av skogen hon ärvde 
och han sköter jakten i familjen. Även om Kristina 
har jaktlicens tycker hon inte att det är så viktigt och 
jaktlaget är stort nog som det är. Kanske hänger det 
lite ihop med att vårda istället för att skjuta, även om 
hon inte har något emot att det jagas eller att ta del av 
det skogen ger. 

SOM NYBLIVEN PENSIONÄR kommer hon ha mer tid 
till gården och skogen. Barn och barnbarn tillbring-
ar gärna tid här och de barn som är intresserade av 
skogen och gården diskuterar hon gärna med. En dag 
är det deras tur att ta hand om den. 

– Det är roligt att det finns ett gemensamt intresse 
kring gården och skogen, och att vi har ungefär samma 
inställning till hur vi ska ta hand om den. Nu och i 
framtiden. 

15



 
SAMARBETE FÖR FRAMTIDEN

KREATIVA  
LÖSNINGAR

Gällö Skogs team består inte bara av egna anställda utan också 
av många lokala entreprenörer som ser till att gallring, avverkning, 

transporter och återställningar blir snyggt gjorda på ett effektivt 
sätt. Möt tre av Gällös samarbetspartners vars kunskaper och 

lokalkännedom är avgörande för resultaten i skogen.

GODA SAMARBETEN GER

Åslins-gruppen, virkesköpare Lisa Jacobsson och markägare Andreas Norberg hjälps åt.
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ANDERS ENEVÅG PÅ företaget ADE är i full 
fart med en stor avverkning i Strömsund-
strakten. Familjeföretaget drivs av honom 
själv och pappa Evald som startade det. Även 
brodern Daniel Norrman är anställd och här 
finns också Niklas, en tidigare praktikant på 
ADE som nu fått anställning. 

– Är det något som behövs så är det 
samordning med gymnasieskolor och 
utbildningar för att få fler att börja köra 
skogsmaskin istället för att alla ska sugas 
upp av åkerier och industrin i övrigt. Nu är 
många som kör skördare och skotare 55-60 
år och antalet ungdomar som börjar jobba i 
skogen är allt för liten. 

NÖJDA SKOGSÄGARE VIKTIGAST
ADE har jobbat tillsammans med Gällö 
Skog sedan 2013 och under de fyra år 
virkesköpare Linn Lund på Team Norr har 
jobbat på Gällö Skog har hon haft en bra 
kontakt med Anders. Båda lyfter det viktiga 
samarbetet för att markägaren ska bli nöjd, 
och Gällö Skog ska få möjlighet att köpa 

även nästa avverkning till sågen på bästa 
möjliga sätt. 

– Det får inte bli tänket ”vi och dom”, utan 
vi har ett gemensamt mål, att göra skogsäga-
ren nöjd. För mig är det jätteviktigt. Är inte 
skogsägaren nöjd så får vi inte komma dit 
igen, säger Anders. 

Linn håller med och framhåller att lokal 
kunskap är viktigt för att allt ska gå i lås: 

– De lokala entreprenörerna känner ju ofta 
markerna bättre än virkesköparen. Vid frågor 
kring drivning och planering är det en stor 
fördel att ha en samarbetspartner  
med detaljkännedom. 

FÖR ALLT SOM EVENTUELLT inte flyter på i 
processen mellan köp och avverkning kostar 
pengar. Även därför är en tidig kommu-
nikation a och o. Det är viktigt att räta ut 
många av frågetecknen innan köpet görs, 
för att få fatt i eventuella kostnadstjuvar om 
marken eller vägen är dålig. Om terrängen 
kräver speciella åtgärder eller orsakar svårare 
körning påverkas förstås kostnadsbilden.  

– Jag har ju aldrig suttit i en maskin. 
Ibland tror jag att det inte går att köra på 
vissa marker, men Anders som är rutinerad 
vet bättre, säger Linn. 

– En etablerad och avslappnad relation gör 
också att det aldrig blir några sura miner som 
växer sig till tråkigheter. Bättre att ringa en 
gång för mycket än en för lite, för att stämma 
av att man fattat saker rätt och om något är 
oklart, säger Anders. Med en bra relation är 
det lättare att rätta till saker i tid, helt enkelt. 

– Jag vet ju att Anders är en positiv och 
social person som jag känner bra. Jag kan 
utan problem koppla ihop honom med till 
exempel en markägare eller andra som jobbar 
med oss för att de lättare löser problem med 
direktkontakt. Det är jätteskönt att känna 
den tryggheten, säger Linn. Forts.  arrow-right

Skogsbranschen liksom alla andra branscher 

förändras och utvecklas. Kostnadseffektivise-

ringar och att tänka på nya sätt är en viktig del av 

samarbetet mellan Gällö Skog och de företag som 

hjälper till att få in timret från skogen till sågen. 

Kunskap om och känsla för skogar och skogsägare 

som finns här i området är också viktiga. Gällö 

värnar det lokala och vill ha samarbetspartners 

som gör detsamma.

Genom att utnyttja digital teknik och klokare pla-

nering med nya ögon kan exempelvis vinteravverk-

ningar omvandlas till sommarposter. Sommartid 

är det enklare att avverka med fler ljusa timmar på 

dygnet, ingen snö som ställer till det med dålig sikt 

och effektivare transporter som inte är beroende av 

plogade vägar. 

– Tillsammans med våra samarbetspartners 

hittar vi kreativa lösningar. Det är till exempel 

ganska enkelt att tänka traditionellt och skjuta fler 

avverkningar till vintern, för så har man alltid gjort. 

Men det går att genom vattenkartor och andra 

planeringsverktyg fundera kring hur vi kan köra 

mest effektivt och skonsamt och på så vis få ner 

kostnaderna. 

Det handlar inte bara om nya maskiner och digital 

teknik, det är mycket en inställningsfråga. 

– På 70-, 80- och 90-talen var det viktigt att 

kunna skruv och mutter, vara bra på att serva 

och köra maskinerna, men idag är det betydligt 

fler egenskaper som efterfrågas för att stå sig i 

konkurrensen. Skogsföretag måste också vara 

bra arbetsgivare och se till att locka duktiga och 

positiva medarbetare. 

LOKAL KUNSKAP
GER MERVÄRDEN

Kommunikation i skogen är a och o. 

Andreas Enevåg, ADE Skog och gräv.

Linn Lund, virkesköpare Team Norr
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Ett annat gott exempel där det är extra 
viktigt med samarbete i ett tidigt skede syns 
tydligt på branterna vid Indalsälven. Här 
avverkar Åslins i terräng som bitvis är så 
brant och stökig att en människa nätt och 
jämnt kan gå här. Duktiga experter inom 
specialområden är viktiga för att Gällö Skog 
ska kunna lösa en stor bredd av uppdrag. 

– Ofta står det en hel del skog i brant 
terräng, som lämnats för att det anses för 
svårt och krångligt och avverka i, berättar 
Björn Åslin. Men med rätt planering och 
en grävare kan man få ut en bra slant ur 
den här typen av terräng också. Det blir ju 
absolut mer än om man låter det stå kvar. 
Med samlad erfarenhet på 25–30 år kan 
Åslins-gruppen göra säkra och trygga 
bedömningar av läget, även om det förstås 
kan uppstå lokala överraskningar. 

– Vi tycker att arbetet blir mer intressant 
när vi får lösa knepiga avverkningar tillsam-
mans. Vårt fokus på just brant avverkning är 
resultatet av ett samtal med Ola Lassemo, 
som är skogschef på Gällö Skog. Vi pratade 
om styrkor och svagheter i svenskt skogs-

bruk, kompetenser att använda rätt metod 
på rätt ställen. Vi hittade ett område där 
det fanns ett behov av kompetens  
och nytänk.

ÅSLINS OCH GÄLLÖ SKOG har ett väldigt 
nära samarbete idag. Det är många saker 
som kan gå fel i knepig terräng och som 
markägare är det förstås en trygghet att få 
veta vad som går att göra och inte. Det  
finns en press på virkesköpare som måste  
ta bra beslut och här behövs kommunika-
tion, tydlighet, transparens tillsammans med 
expertkompetens och sakliga bedömningar. 
Finns osäkerheter måste parterna också våga 
berätta det.

– Det som Gällö Skog och mark- 
ägaren kommer överens om, det är det som 
gäller och det måste vara genomförbart,  
säger Björn.

ALLA INBLANDADE PÅ SAMMA PLATS
I det här fallet vid Liden är markägaren själv 
med och fäller med motorsåg, träd som man 
inte kommer åt med maskin. Ett tydligt 
exempel på ett gott samarbete på alla fronter. 

– Det är en hård konkurrens om råvaran 

idag. Kan vi komma åt svåra ställen har vi 
en potentiellt större marknad. Det gäller 
att vi virkesköpare får upp möjligheterna 
för det här också, att det går att få ut virke 
och ekonomi på ställen där vi kanske hade 
sagt nej, berättar Lisa Jacobsson som blev 
förvånad över resultatet och effektiviteten 
även i den branta terrängen. 

– Det är absolut roligare att köra något 
som inte är det vanliga vardagliga, dagarna 
går fort om det krävs en hel del tankeverk-
samhet, säger Björn Åslin som ofta är den 
som tar sig fram med grävaren för att röja 
väg åt sina kollegor. 

– Min roll som virkesköpare blir mycket 
enklare när jag har ett bra samarbete med 
duktigt folk som gänget på Åslins. Det är 
förstås en otrolig trygghet att ha den här 
expertkunskapen till hands, säger Lisa.  
Forts.  arrow-right

SPETSKOMPETENS GER  
FLER AVVERKNINGAR

Grävaren skapar väg för skotaren. Lisa Jacobsson, virkesköpare Team Mitt

Fordonsparken i brant terräng ser lite annorlunda ut. 

Vi tycker att arbetet  
blir mer intressant  

när vi får lösa knepiga  
avverkningar tillsammans. 
BJÖRN ÅSLIN – EXPERT AVVERKING I BRANTA MILJÖER
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Kombinationen av olika uppdrag och företag 
har även det sina fördelar. Patrick Landberg 
på Hötjärn i Viskan har i och för sig nästan 
bara specialiserat sig på gallring inom skogs-
branschen, men gör även andra maskinjobb. 
Han driver även en gård med 100 köttdjur. 

– Vi kör i stort sett 95 procent gallring. 
Vi har även tagit på oss en hel del plogning 
på vintrarna för Gällö Skog eftersom vi 
har de maskinerna också. Jag har skaffat en 
kantklipp och kan även erbjuda den tjänsten 
om det behövs. 

VIRKESKÖPARE Rickard Ankarberg på Team 
Syd och Patrick Landberg har under åren de 
jobbat fått bra tillit till varandra. Rickard har 
jobbat med en av Patricks medarbetare när 
han själv körde maskin, så han vet att det blir 
bra gjort. 

– Jag åker inte ut i skogen för att kolla 
upp, utan för att man måste träffas ibland, 
även om vi känner varandra väl.

EN GÅNG I KVARTALET brukar Team Syd 
samla alla samarbetspartners för att gå ige-
nom hur det ser ut med planeringen av trak-
ter och jobb framöver och om det är något 

nytt som gäller. Gemensamma möten gör det 
effektivare och enklare att lyfta frågetecken 
eller önskemål med alla samtidigt, istället för 
att ringa en massa samtal. 

– Jag är väl inte jätteintresserad av hur 
mycket timmer som sågas totalt i Gällö, 
egentligen, men jag är intresserad av vad 
som gäller de trakter och områden som jag 
är inblandad i. Det är ändå kul att träffa 
kollegor och givande att vara en del i ett 
större sammanhang, säger Patrick.

KOMPETENS OCH FÖRTROENDE
Nya maskiner och teknik i all ära, men en 
bra förare som kör gallring måste ha en bra 
blick för hur resultatet kommer bli. Redan 
innan jobbet startar. 

– Det går ju inte att backa, har man tagit 
ner trädet så är det borta. Vi måste också 
minska körskador och ha koll på redovis-
ningarna efter körningarna. Vi får dessutom 
feedback från Biometria om maskinerna är 
felkalibrerade, säger Patrick. 

MEN HÖTJÄRN HÅLLER koll och får alltid bra 
resultat menar Rickard. Den tilliten och den 
tryggheten är mycket värt. Liksom att en 
företagare har en annan företagare att ringa. 
Patrick ser till att fixa grävare om det behövs 

och håller kontakt med de som ska köra bort 
timret från avlägget så att allt blir rätt.

– Ju färre som är iblandade desto enklare 
är det, menar Rickard. 

– Det är ju fördelen med Gällö Skog. Det 
är korta ledtider, få människor att informera 
och informeras av. Det är mindre risk för 
missförstånd då, säger Patrick.  

PATRICK HÅLLER MEST på med planering och 
pappersarbete i de skogliga uppdragen. Dess-
utom har han jordbruk och sköter plogning 
på vintern. Det räcker, menar han.

– Jag uppskattar att vi får göra så många 
olika saker. Ibland frågar jag om de behöver 
hjälp och i andra fall frågar Gällö Skog om 
jag kan ta på mig nya saker, men oftast har vi 
så mycket kontakt att vi vet om det är något 
på gång – från båda håll. 

ÄVEN OM DEN kontinuerliga dialogen är 
viktig tycker Patrick att det händer mycket 
på dokumentationssidan, det skrivs bättre 
traktdirektiv och är mer ordning på pappren 
nu för tiden.

– Det är en stor fördel när det finns 
ordentligt med tydliga skriftliga direktiv. 
Finns det ändå frågetecken kan vi alltid 
ringa, det är skog och natur vi pratar om och 
den kan vara nyckfull, menar Patrick.  

– Och det gäller ju för mig att vara till-
gänglig då, säger Rickard. Vi kan inte begära 
att våra entreprenörer ska köra på kvällar och 
helger om vi stänger av telefonen klockan 
fem. Jag vet vad som är på gång och har då 
lite extra passning på telefonen även kvällar 
och helger om det behövs. Blir det stopp i 
skogen hjälps vi åt att lösa det på en gång. 

BRED KOMPENTENS  
HAR OCKSÅ FÖRDELAR

Patrick, Rickard och Anders.

Samarbete på grön kvist.

Patrick Landberg hittar gärna nya affärsområden och utökar utbudet av tjänster. 
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FRÅN SMEDJAN 
TILL VEDBACKEN 

VASS VÄNSKAP
Runt sekelskiftet 1900 fanns ett 20-tal yxsmedjor i Sverige. I dag finns 

bara ett fåtal kvar som fortfarande smider sina yxor för hand. Vass är yxan 
när du tar hand om den, men riktigt klyftig är den om du använder rätt 

sorts yxa för rätt ändamål. Välj därför din yxa med omsorg. 

Klyvyxa
En rejäl klyvyxa gör jobbet på vedbacken både 

smidigt och roligt. Skallen och slipningen på 

Hultafors klyvyxor är utformade för att den ska 

spräcka isär veden. Ett långt och rakt skaft gör 

hugget kraftfullt och snabbt. 

Välj tyngd på yxan utifrån hur kraftig veden är. 

Hultafors klyvyxa finns i tre varianter anpassade för 

allt ifrån köksved till  

större stockar. 

Hult Klyvyxa ca 1 250 kr

Slöjdyxa
Här finns möjlighet att snöa in ett bra tag. Vill du 

exempelvis göra dina egna hängrännor i trä? Med 

hjälp av Gränsfors tjäckelyxor kan du urholka virke 

tack vare den skålade eggen. Vill du jobba med slöjd 

och utformning av trä? 

Ta en titt på Gränsfors utbud av slöjdbilor av olika 

storlekar. För hantverkaren finns även Hultafors 

snickaryxa med ett rakt skaft samt yxhuvud som är 

skönt att hålla i när du vill ha handen rakt över eggen 

och ska finlira. 

Gränsfors Stor Slöjdbila ca 1 800 kr 
Hultafors Stålberg Snickaryxa ca 750 kr

Dubbeleggad kastyxa
Innan motorsågen gjorde entré i det amerikanska 

skogsbruket använde skogshuggarna med fördel en 

dubbeleggad yxa. Den ena eggen slipades tunn för 

fällning och den andra lite trubbigare för kvistning. På 

så vis behövde de bara bära med sig en yxa, med två 

anpassade eggar. 

När arbetet var slut för dagen och de återvände  

till skogskojan kunde de roa sig med att kasta 

prick med sin yxa. Idag används den här typen 

av yxor sällan i skogsarbete, men gärna som 

fritidssysselsättning. Svenska Yxkastarförbundet 

anordnar både SM och NM.  

Gränsfors Dubbeleggad Yxa 2 900 kr

Jaktyxa
Den här yxan ska du inte hugga ved med. Som 

jägare har du stor hjälp av en jaktyxa när du ska flå 

ett större djur. Karesuando Kniven tillverkar den 

snygga jaktyxan Vuogas Àksu som har en vass egg 

för ändamålet och som även kan användas som kniv.

Yxhuvudet är rostfritt och fogarna är tätade för att 

det ska vara lätt att rengöra den. Perfekt present till 

någon du gillar. Dig själv till exempel. Beställ en med 

gravyr. 

Jaktyxa Vuogas Àksu ca 3 000 kr

På Gränsfors Bruk har det smidits yxor sedan 1902.

24 25

 
YXGUIDE

VINN GRÄNSFORS YXBOK!

Publicera din bästa bild från din skog  
på Instagram med hashtagen #gällöskog innan 
den 30 november 2021. Då har du chans att vinna 
Gränsfors nya yxbok. Hundra sidor fyllda med 
fantastiska yxbilder, kunskap och berättelser om 
det historiska och nutida hantverket.

hultafors.se

gransforsbruk.com 

karesuandokniven.com

MER OM YXORNA:



Gratis rådgivning
ger bättre beslut

F RÅGA EN  E X P E RT

Är du osäker på hur du ska lägga upp ekonomin för din 
fastighet? Det kostar att sköta sin skog,  men med en bra plan 
kan utgifter vändas till intäkter. Låt din virkesköpare boka två 
timmar gratis rådgivning med någon av skattekonsulterna på 

PS63, Gällös samarbetspartner inom skogsekonomi.

– MÅNGA SKOGSÄGARE ser inte sig själva  
som företagare och blandar tyvärr ihop 
den privata ekonomin med företagets 
ekonomi. Det är ett misstag. I stället  bör 
man se på skogen som en investering 

som ska bära sina egna kostnader, säger 
Stefan Adolfsson, skattekonsult på PS63. 

ENLIGT HONOM SPRIDS det alltför ofta felaktig information 
för att folk gissar och ger varandra råd utan att vara till-
räckligt insatta. Som till exempel när det gäller skatt efter 
avverkning.

– Jag har träffat skogsägare som inte törs avverka för att 
grannen sagt att det bara blir en massa skatt. Men då har de 
helt enkelt haft en dålig planering. Det gäller att betala rätt 
skatt på rätt sätt och ha en tydlig och noggrann plan för det, 
säger Stefan Adolfsson.

DRA AV KOSTNADER VID AVVERKNING
En annan ständigt återkommande fråga är röjning och gall-
ring. Vissa skogsägare avstår från att genomföra skogsvård-
såtgärder för att det kan kosta mer än det smakar i stunden. 
Även där vill Stefan få skogsägare att vända på perspektiven. 
Det gäller att tänka långsiktigt. Att röja och gallra ökar 
tillväxten och höjer värdet på fastigheten varje år. 

– Om du har koll på dina kostnader kan du dra av det vid 
avverkningen. Låt säga att du haft löpande kostnader på 
30 000 kr per år i tio år. Då har du 300 000 kr skattefritt att 
fordra från skogen när avverkningen sker. Pengar som du till 
exempel kan belöna familjen med.

MED EN BRA SKOGSBRUKSPLAN i grunden brukar det dessut-
om finnas möjlighet att göra en avverkning i samband med 
skogsvården. På det viset skapas samtidigt en intäkt.

GRATIS RÅDGIVNING
Det kan vara en utmaning att ha koll på alla regler och 
möjliga upplägg. Därför är det smart att ta hjälp. Gällös 
kunder erbjuds två timmar gratis rådgivning med en expert 
på PS63. De behöver inte nödvändigtvis ta över jobbet med 
hela ekonomin, men de kan fungera som två extra par ögon 
med nya perspektiv. 

STEFAN ADOLFSSON TYCKER det är viktigt att se till helheten, 
både företaget och företagaren samt dennes nätverk. I alltför 
många fall är det bara en person i familjen som redovisar och 
är delaktig i skogsaffärerna (oftast mannen). Det är en sårbar 
situation om exempelvis den personen går bort. Vid genera-
tionsskiften, arv, överlåtelse etc. är det extra viktigt med en 
ekonomisk planering.   

STEFAN ADOLFSSON  
SKATTEKONSULT 

RÅDGIVNING

GÄLLÖ BJUDER  PÅ TVÅ TIMMARS  EKONOMISK  RÅDGIVNING. 
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GÄLLÖSÅGEN

Det är en bransch i snabb förändring med en ökad 
global efterfrågan. Trä är hetare än någonsin och sågen  
i Gällö körs dygnet runt för att möta framtidens behov av 
en hållbar trävara. En process från skog till såg som  
ger så mycket mer än plankor.

STOCKARNA RULLAR IN i mynningen av sågverket i 
Gällö. I fönstret på hjärtat av sågen står Hans Edler, 
säkerhets- och miljöansvarig på Gällö Timber. 
Han tittar ut på stockarna som pumpas in genom 
 såg  verket för att sedan efter en noggrann process 
landa på andra sidan av området som färdiga plankor 
och brädor. 

– Här sågar vi med roten först. Det är vanligare 
att göra tvärtom, med toppen först. Men vår filosofi 
är att köra den tyngre delen först så att det blir 
lättare och lättare för maskinen att jobba sig igenom 
stocken, berättar Hans. 

NÄR HANS BÖRJADE för 35 år sedan producerade 
sågen 35 000 kubikmeter per år. Nu är siffran uppe 
på 355 000 kubikmeter om året. Efterfrågan på 
Gällös trävaror har nått historiska proportioner och 
fortsätter att växa. 

OSÄKERHET BLEV FULL GAS
I maj i fjol låg däremot pannorna i djupa veck. 
Medarbetarna på Gällö Timber vred och vände på 
olika alternativ för att vara beredda på vad pandemin 
skulle få för effekter för företaget. I juni kom facit. 
Det var bara att ge full gas.

– Efterfrågan på våra trävaror har ökat under 
pandemin i och med att folk världen över börjat 
renovera i större utsträckning. Det skandinaviska 
trävarorna är populära och särskilt de som kommer 
från norra Sverige. Träden här har tätt mellan 
årsringarna och står därför emot väta bättre än det 
sydligare virket som växer snabbare, säger Jonathan 
Mattsson, affärschef på Gällö Timber. 

I TAKT MED ATT efterfrågan har ökat i en rasande takt 
har priserna följt med. Alla vill bygga i trä i stället för 
betong och järn, tack vare konsumenternas efterfrå-
gan på hållbart material. Samtidigt är tillgängligheten 
av träd begränsad. 

– När naturresursen är knapp ställer det höga  
krav på oss som ska anskaffa råvaran och att göra det  
på ett ansvarsfullt sätt. Vi jobbar i en spännande 
bransch där det händer mycket på hållbarhetssidan, 
säger Jonathan. 

GÄLLÖ SKICKAR EN redovisning till sina kunder hur 
deras hållbarhetsarbete går till. Det kan till exempel 
handla om förkortade fraktavstånd och att inte an-
vända plast på leveranserna. 75 procent av försälj-
ningen säljs inom landet, en siffra som ökat under 
pandemin. 8 procent säljs till Norge samt Holland, 
Belgien och England som är också stora exportländer. 

GAMMAL BRANSCH FÖRNYAS
Det bullrar och skakar i sågverket när stockarna en 
efter en skjutsas i väg mellan sågklingorna. Över och 
vid sidan av maskinerna finns gångar och trappor 
som Hans fötter kan utan och innan. I sliprummet 
ligger blanka och nyslipade cirkelsågblad redo att  
tas i bruk när sågen har rast, vilket sker tre gånger  
om dygnet

– Vi kör och servar våra maskiner så länge de 
hänger med i vårt tempo. I dag går tillverkningen 
hos oss betydligt mycket snabbare än för 15 år sedan. 
Mycket av den äldre sågverksutrustningen som vi 
hade då har sålts utomlands till exempelvis Afrika 
där de fått nytt liv, säger Hans. Forts.  arrow-right

SÅGEN  
  & SKOGEN

JONATHAN MATSSON
AFFÄRSCHEF

HANS EDLER
SÄKERHETSANSVARIG

Stockarna sågas optimalt i flygande fläng.
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GÄLLÖSÅGEN
I en fas i livet när mycket ska ske finns Gällösågen som 
en stabil stöttepelare som borgar för att planerna ska gå 
i lås. Träffa Daniel, Kristoffer och Niclas som jobbar på 
sågen och justerverket.

STABIL HAMN FÖR PERSONALEN

UTRUSTADE MED varselkläder och komradio i kåporna är med-
arbetarna de viktigaste beståndsdelarna för att Gällösågen ska 
rulla. Via sina skärmar övervakar sågverksoperatören Kristoffer 
Strandberg stockarna när de skjutsas igenom sågverket. 

– Det är ett stort ansvar och det gäller att ha fullt fokus 
eftersom det är fullt ös hela tiden. Jag sågar efter kundens 
behov och försöker få ut så mycket material som möjligt ur 
stocken, säger Kristoffer. 

MED EN BAKGRUND som utbildad PT, fritidsledare på skolan i 
Gällö och fastighetsskötare har han nu jobbat på sågen i tre år. 
Han trivs med sitt nuvarande jobb och har nyligen köpt ett hus 
i närheten tillsammans med sin sambo och deras hund. Det är 

höst på sågen och Kristoffer är mer än redo för vintern som ska 
fyllas med skoterkörning och friåkningsfilmer.

PÅ SÅGVERKET JOBBAR personalen på ett rullande skiftschema 
med natt-, förmiddags- och eftermiddagspass. Men Daniel 
Strindlund har slutat jobba natt för att ha mer tid och energi 
att ge sina barn på två och fyra år. Han är också sågverksopera-
tör och gillar jobbet som problemlösare.  

– Jag försöker upptäcka felen innan de sker. Då kan jag lösa 
dem snabbt och hålla linan igång. Den press jag kände som 
nyanställd för ett par år sedan har försvunnit nu. Jag vet att jag 
gör ett bra jobb och tar det lugnt, metodiskt och stressar inte, 
säger Daniel. Forts.  arrow-right

TACK VARE SÅGEN

– Det fanns inget annat alternativ än att köpa kliniken 

och driva den vidare privat när Folktandvården ville 

lägga ner den 2016, säger Lisa Skylare, grundare och 

tandläkare på Gällökliniken.

Lisa har tre anställda som alla bor i närheten av Gällö 

och hon tycker att det är värdefullt att kunna verka på 

en mindre ort. På sikt hoppas de kunna utöka lokalerna 

tack vare det ökande patientunderlaget.

Gällökliniken, som blev årets serviceföretag i Bräcke 

kommun 2019, erbjuder det mesta inom tandvård och 

har ungefär 1 700 patienter som ständigt blir fler. 

– Det är svårt att greppa hur stor och viktig sågen är 

för orten. Det är inte bara den största arbetsgivaren, 

utan den ger även positiva effekter för oss mindre 

företagare. Både företagsmässigt och privat. 

SATSADE NÄR  
FOLKTANVÅRDEN LÄMNADE

LISA SKYLARE
GÄLLÖKLINIKEN 

STRATEGIN FÖR GÄLLÖ är att gå från att vara ett traditionellt såg-
verk till att 75 procent av tillverkningen ska vara nischade produk-
ter. Med sitt koncept Gällö Max börjar arbetet redan i skogen där 
träden kapas i de längder som kunderna efterfrågar. På så vis blir 
det mindre spill eftersom hela trädet används och de olika delarna 
på stammen kommer ut till sin rätt. 

ÄVEN KLENT KAN VARA BRA
Just längder på tre meter är särskilt populära då de passar bra i 
stående byggnationer. Trots att det är krångligare att hantera en 
kortare längd på virket, har beslutet att banta ner antalet produkter 
till standardlängder varit framgångsrikt.

– Vår andra strategi är att ta hand om sidobrädorna som kapas 
bort när vi tar ut filévarorna, som jag brukar kalla centrumutbytet 
i mitten av stammen. Sidobrädorna får rundade kanter och är lite 
kantstötta. Men passar därför bra som material i vår Gelfa-fabrik 
där vi tillverkar vårt eftertraktade emballage.

SPÅN OCH BARK som blir över omvandlas till energi. Den bark 
som ramlar av stockarna för egen maskin på timmerplanen skottas 
ihop, även vintertid, till högar och sorteras för att sedan skickas till 
värmekraftverket i Östersund. 

250 MILJONER HAR investerats i industrin för att såglinan ska bli 
ännu effektivare och kunna hantera tre meters-varan och det lite 
klenare virket. Allmänna förbättringar har gjorts på området för att 
öka säkerheten och nya lokaler och magasin har byggts. 
 
NÄR DEN DANSKE sjökaptenen O.C. Hammer anlade ångsågverket 
på samma plats 1879 kunde han nog inte föreställa sig hur framti-
den skulle se ut. Med två stabila ägare i ryggen, Persson Invest och 
SCA, kan företaget fortsätta satsa framåt och vara en utmanare att 
räkna med i branschen. 

För tio år sedan tog Håkan Eurenius över KE Eurenius 

Åkeri AB efter sin pappa. Idag har företaget åtta 

anställda och fyra bilar i tjänst som dagligen levererar 

timmer till sågen i Gällö. Samarbetet sträcker sig 

tillbaka till 1968 när åkeriet startade.

– Sågen har stor betydelse för mitt företag och är helt 

ovärderlig för bygden. Både för personalen på plats, 

åkerierna och andra företag. När sågen i Östavall lades 

ner var det många som pratade om att hela byn skulle 

slå igen. Detsamma gäller Gällö. Det skulle påverka 

oss oerhört mycket om den inte fanns kvar.

HELT OVÄRDELIG  
FÖR BYGDEN OCH FÖR MIG

Kristoffer Strandberg

Enorma mängder timmer i väntan på inmätning. 

GÄLLÖSÅGEN

TACK VARE SÅGEN

HÅKAN EURENIUS
KE EURENIUS ÅKERI AB 
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VIRKESKÖPAREN
– den viktiga länken mellan skog och såg 

Tiderna förändras och globaliseringen ökar konkurrensen  
– även för skogsindustrin. Det gör att kraven på affärs- 
mässighet ständigt ökar för lokala virkesköpare. Något  
som i sin tur har förändrat hur Gällö Skog rekryterar.

GRUPPEN OCH MÄNNISKAN först. Så kan 
man sammanfatta Gällö Skogs strategi 
när de söker nytt folk. Det gäller även vir-
kesköpare, som traditionellt sett ofta varit 
jägmästare eller skogsmästare. Men inget 
är som bekant konstant. När skogsbolag 
i Sverige konkurrerar med stora aktörer 
i låglöneländer som Kina och Ryssland 
måste svenska bolag vässa effektiviteten  
för att nå lönsamhet. 

OCH DET GÖR GÄLLÖ SKOG bland annat 
genom att ta in nya förmågor med nya 
egenskaper. Men även genom ökad digi-
talisering. Det innebär att rollen som vir-
kesköpare har förändrats ganska radikalt. 
Från att ägna mycket tid i skogen för att 
mäta upp ett bestånd, till att skicka upp en 
drönare eller använda digitala verktyg.  

KONKURRENSEN HAR definitivt ökat effek-
tiviteten, men den har också ökat kraven 
på affärsmässigheten.

– Har man ett starkt skogligt intresse 
har man ofta vissa personliga egenskaper 
som man även hittar hos en helt annan 
yrkesgrupp, nämligen sjuksköterskor; man 
gillar att ta hand om och vårda, säger Ola 
Lassemo, skogschef på Gällö Skog.

DET HÄR ÄR VIKTIGA egenskaper fram-
för allt i en skogsförvaltande roll, men 
Gällö Skog behöver också addera de 
som tycker att det är kul med relationer 
och affärsmässighet. Det här innebär att 
bolaget delvis har ställt om siktet när det 
gäller rekrytering av virkesköpare. Det 
är inte längre obligatoriskt med skoglig 
utbildning eller bakgrund. De grund-
läggande skogskunskaperna kan Gällo 
Skog ombesörja genom en kompletterande 
intensiv utbildning. Dessutom har företaget 
redan många väldigt duktiga skogsutbil-
dade medarbetare som givetvis stöttar och 
bidrar med sin kunskap och erfarenhet.

– Har man gått en skogsutbildning 
har man allt detta med sig, men det går 
att ordna i efterhand. Förutom skogligt 
intresse är också de personliga egenska-
perna viktiga, man måste vaska fram de 
som gillar att möta människor och tycker 
om att göra affärer, säger Ola.

OLA FRAMHÅLLER OCKSÅ mixen i  
gruppen som avgörande för hur fram-
gångsrikt ett team blir. Ingen kedja är 
starkare än sin svagaste länk, men för att 
skapa ett riktigt kompetent arbetslag krävs 
det många olika länkar.

– Man kan göra en jämförelse – om man 
har ett gäng stabila traktorer i gruppen, då 
behöver man också ett par snabba gocarts. 
Man måste alltid ha vissa som drar ett 
gäng. Det är därför som sammansätt-
ningen är så viktig för att skapa framgång i 
våra team. Vi är inte ute efter att rekrytera 
ett cv - vi är ute efter människan! 

Gällö Skog använder sig av en intensivutbildning 

vid Gammelkroppa skogsskola i Värmland, varvat 

med praktik på bolaget. En nyanställd för först gå 

bredvid en erfaren virkesköpare under en period, 

därefter får de åka ner och studera en vecka i 

stöten på Gammelkroppa. 

Sammanlagt blir det sex internatveckor på Gam-

melkroppa, och studierna är ofta intensiva, men 

enligt Ola uppskattar de flesta att varva skolbänken 

med praktiskt arbete.

Ola berättar att det är mycket konkret kunskap 

som ska fastna under utbildningstiden. Hur ska 

till exempel en skogsbilväg vara beskaffad för att 

kunna bära en timmerbil, eller hur mycket plats 

behöver olika maskiner för att kunna vända? Sådan 

kunskap lärs bäst in på fältet. 

Intensivutbildningen motsvarar SYN-utbildnings-

nivå, en sorts grundnivå för skogliga rådgivare 

och virkesköpare. (SYN står för Skogsbrukets 

yrkesnämnd.)

Läs mer: www.gammelkroppa.se

SÅ FUNKAR EN  
INTENSIVUTBILDNING

OLA LASSEMO
SKOGSCHEF

DANIEL TYCKER ATT det bästa med jobbet är stabiliteten som 
det ger och alla trevliga kollegor. Han vet vad som förväntas av 
honom varje dag, men det finns även utvecklingspotential. 

– Det går alltid att hitta nya saker att bli bra på och det går 
att engagera sig i andra områden. Som till exempel underhåll 
och ta hand om verktyg och sågar. Det är dessutom bra att få 
industrivana. Jag vet hur en processlina fungerar vilket är en bra 
erfarenhet för framtiden, säger Daniel. 

PÅ JUSTERVERKET STÅR Niclas Nilsson med en röd krita som 
han ibland använder för att dra ett streck på några av brädorna 
som passerar framför honom. Strecket, eller ”sjua” som Niclas 
berättar att det heter, talar om för kamerorna ovanför bandet 
att det finns en skada i trät. Här går personalen på K2-skift och 

jobbar sju dagar i rad för att sedan vara lediga i en vecka. 
– Jag gillar ett aktivt jobb och jag trivs väldigt bra med mina 

kollegor. Många av mina kollegor har jobbat här länge, men 
nu har det börjat fler i min ålder och yngre, säger Niclas som 
brukar hjälpa till att lära upp de nyanställda. 

GÄLLÖSÅGEN FORTSÄTTER att sysselsätta människorna som 
bor i trakterna omkring den och har idag cirka 125 anställda 
inklusive skogsavdelningen. Många samlar sina första arbets-
livserfarenheter här och andra skapar sig en stabil tillvaro 
tack vare jobbet. Oavsett bakgrund eller livssituation samlas 
medarbetarna varje dag och ser till att sågen kan erbjuda fler 
arbetstillfällen och skatteintäkter till bygden för att den ska 
fortsätta utvecklas och leva. 

Gällö Timber är Bräcke kommuns största arbetsgivare. 

Med koppling till kommunen känner du antingen 

någon som jobbar där, har en familjemedlem där eller 

så är du själv anställd. Helen Boström jobbar som 

näringslivsutvecklare på Bräcke kommun och under-

stryker sågens betydelse för samhällsutvecklingen.

– Sågen är ett företag som många av mina kollegor i 

andra kommuner gärna skulle se hos sig. Det är många 

som kan dra fördel av sågen i sitt arbetsliv och den har 

gott anseende i landet, säger Helen Boström.

Trakterna kring sågen är grön av skog och Gällö är 

strategiskt placerat mitt i landet, vilket underlättar 

transport och kommunikationer till och från sågen. 

Samarbetspartners och underleverantörer passerar 

orten dagligen och tar del av servicen och andra 

företags varor och tjänster på plats. 

– Det skulle vara svårt att föreställa sig ett Gällö utan 

sågen. De är fortsatt viktiga för utvecklingen och för 

nya etableringar. I vårt program ”Blomstrande nä-

ringslivsklimat” jobbar vi tillsammans med näringslivet 

för att skapa bra förutsättningar för det, säger Helen 

Boström.

KOMMUNENS STÖRSTA  
ARBETSGIVARE

Daniel Strindlund

Niclas Nilsson

GÄLLÖSÅGEN

TACK VARE SÅGEN

HELEN BOSTRÖM
BRÄCKE KOMMUN 
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Sotiga stammar påminner Fredrik om  händelserna sommaren 2018.

SOMMAREN  
NÄR ELDKLOTEN

Tre år har gått sedan den torra sommaren när skogsbränderna spred sig 
över landet och många skogsägare förlorade stora värden. Fredrik Trond i 
Tavnäs var en av dem som drabbades och han minns tillbaka på dagarna 

när han kämpade mot elden.

KASTADE SIG MELLAN TRÄDTOPPARNA

DET ÄR SEN LÖRDAG KVÄLL den 14 juli 2018.  
Fredrik Trond sitter hemma i Tavnäs med sin familj 
och tittar på film när telefonen ringer.

Det är brandvärnet som hör av sig för att berätta 
att de håller på att släcka en brand som startat på 
ett skogsskifte i Grötingslandet.

Ett skifte som ägs av Stiftelsen Tilda Berg och 
Martin Olssons minne där Fredrik är ordförande.

– Min första reaktion var nog att jag blev lite 
chockad och inte visste vad vi skulle göra. Men 
frugan tyckte att vi skulle ta bilen och åka dit,  
säger han.

UNDER KOMMANDE TRE dygn går de i skift för att 
eftersläcka och vara brandvakter. När de tidigt på 
onsdag morgon ska åka dit en sista gång bara för 
att kolla att allt ser okej ut så möts de av en scen de 
aldrig kommer att glömma.

– Det var stora eldklot som kastades mellan 
trädtopparna, berättar Fredrik.

FICK FLY FRÅN ELDEN
Branden har tagit sig igen och brinner okon-
trollerat. Fredrik larmar brandkåren som vill att 
de stannar på platsen för att kunna guida brand-
männen när de kommer dit.

– Men vi vågar bara stanna i tio minuter. Elden 
slår 15 meter upp i luften och vi tvingas fly för att 
inte fastna där inne. Det var fruktansvärt.

Av stiftelsens skogsmark på 270 hektar förlo-
rades 170 i branden, och deras berättelse är bara 

ett exempel på alla skogsägare som drabbades av 
bränder den torra och heta sommaren 2018. Totalt 
beräknas att 25 000 hektar skog brann i Sverige då, 
och de allra flesta under juli månad.

SORG ÖVER DET SOM FÖRSTÖRDES
När vi nu möts uppe på höjden av Grötingsberget 
har det gått tre år sedan förödelsen och det är första 
gången Fredrik är tillbaka. Men känslorna och 
minnena finns kvar.

– Alla minnen kommer tillbaka. Jag blir faktiskt 
lite skakig i kroppen, säger han när vi tittar ut över 
Grötingsjön och Gimån.

Han slår undan myggen och säger att förlusten 
för deras stiftelse var stor, men att han också lider 
med alla de personliga skogsägare som drabbades.

– Jag känner en stor sorg att så mycket brann 
upp för oss, men jag lider mer med dem som var 
personliga ägare till en skog som brann. Jag känner 
flera skogsägare som drabbats fruktansvärt hårt och 
där hela skiften brunnit upp.

STORT ENGAGEMANG
Ett plåster på såren för Fredrik och stiftelsen är att 
90 hektar av det som brann nu har köpts av staten 
för att bli naturreservat. Fredrik är i efterhand också 
tacksam över att så många hjälpte till när branden 
uppstod.

– Människor engagerade sig verkligen, när 
sådana saker händer ser du att folk bryr sig och 
ställer upp och det är värdefullt, säger han. 

När sommaren är varm och torr är risken 

för skogsbränder stor. Men det finns mycket 

både allmänhet och skogsägare kan göra för 

att minska risken.

  SOM SKOGSÄGARE BÖR DU: 

 § Se över dina skogsvägar. Röj bort sly så 

att skogsbilvägarna hålls öppna och skapar 

naturliga brandgator i landskapet. Även 

mossa i mitten av vägen bör tas bort.  

 § Röj bort sly nära bostäder. Skydda  

byggnader genom att hålla växtligheten  

på avstånd från husväggarna.  

 § Skapa nätverk med grannar, andra 

skogsägare och med föreningslivet, som 

orienterare, ridklubbar eller andra som är 

aktiva i området. Tillsammans är det lättare 

att hålla koll och – om olyckan är framme – 

snabbt larma om skogsbrand. 

  SOM ALLMÄNHET SE TILL ATT: 

 § Hålla dig uppdaterad via länsstyrelsens 

och kommunens hemsidor om vad som 

gäller kring eldning i din kommun, innan 

du packar väskan med grillkorv och går ut 

i skogen.  

 § Aldrig slänga fimpar, släck dem  

noggrant och ta med dem tillbaka i en burk 

eller liknande. 

 § Inte lämna glas i skogen, det kan fungera 

som förstoringsglas för solens strålar och 

orsaka brand.  

 § Larma omedelbart om olyckan skulle  

vara framme.  

 

KÄLLA: Skogsstyrelsen Jämtland

SÅ HJÄLPS VI ÅT  
FÖR ATT UNDVIKA  
SKOGSBRÄNDER

  
EN APP HJÄLPER DIG ATT  
HÅLLA KOLL PÅ BRANDRISKEN
MSB tillsammans med SMHI har en app som 

heter Brandrisk Ute. Där får du med hjälp av 

platsinformation veta om det råder brandrisk, 

för dagen eller en sexdygns-prognos. Du kan 

även få en översikt med färger på en karta som 

täcker hela Sverige.

EFTER BRANDEN
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SATSA PÅ 
RÖJNINGEN

DÄRFÖR  LÖ NA R  D E T S I G

Att röja i skogen är a och o för ett lönsamt skogsbruk. Måns Hellström, som driver 
Mörsil Skogstjänst, har jobbat med röjning ända sedan han slutade gymnasiet. 

Här ger han sina bästa tips för hur du lyckas med röjningen och argumenten för 
varför du ska göra det.

PROVYTOR HJÄLPER  
DIG ATT GÖRA RÄTT
Innan du röjer måste du veta vilket typ av bestånd 

du vill ha, så du vet vilka träd du ska spara. Om det till 

exempel är ett granbestånd bör du ändå spara minst 

10 procent lövträd för att skapa en mångfald i skogen.

I ett granbestånd brukar vi räkna att en lämplig 

mängd stammar är ungefär 2 000 per hektar, och i ett 

tallbestånd kan du räkna på något fler.

För att veta hur många stammar det står kvar efter att 

du har röjt så mäter du ut en provyta som represente-

rar en helhet av beståndet. Detta gör du med hjälp av 

ett snöre som är 5,64 meter. Fäst snöret i en stam och 

gå i en cirkel i den ände av snöret som inte sitter i trä-

det. Arealen innanför cirkeln blir 100 kvadrat. Inom den 

ytan ska då 20 träd sparas. Även en van röjare behöver 

göra flera sådana provytor på olika ställen i beståndet 

för att kalibrera att röjningen blir som den ska.

DU SPARAR  
PENGAR PÅ ATT RÖJA
Många ser röjning mest som en kostnad. Men faktum 

är att det inte finns något som är mer lönsamt än 

röjning. På lång sikt sparar du många kronor om du 

röjer i rätt tid.

I en skog som är riktigt röjd blir allt efterarbete  

billigare. Skogen får högre kvalitet och du minskar 

risken för att dina träd faller när det blåser storm.  

En röjd skog når sin avverkningsbara ålder snabbare 

än den skog som inte röjs, och när det är dags för 

avverkning går det fortare i en röjd skog vilket gör 

maskinkostnaderna mycket lägre.

Två vanliga misstag som skogsägare gör är att vänta 

för länge och röja för försiktigt. Var inte rädd att glesa 

ut och ta bort det som inte ska sparas. Röjer du inte 

ordentligt så blir tillväxten sämre och maskinerna 

kommer att få jobba mer vid en gallring.   

RÄKNA MED  
ATT DET TAR TID
Att röja är tidskrävande. En rutinerad röjare hinner 

ungefär 0,5–1,5 hektar om dagen, den som inte har så 

mycket erfarenhet får räkna med att hinna hälften på 

en dag. Men har du tiden och intresset så går det bra 

att göra mycket själv. Efter hand får du en förståelse 

och ett öga för hur mycket som ska röjas och vad du 

ska spara.

Ett yrkestips är att du när du röjt klart ska kunna 

”flyga flygplan” mellan träden, alltså att de träd du 

sparat ska stå så att du kan gå genom skogen med 

utsträckta armar.

RÖJNING ÄR  
VIKTIG FÖR MILJÖN
Att genom röjning få träden att växa snabbare i 

dimension har inte bara betydelse för ekonomin. Det 

spelar även en viktig roll för miljön. En skog som växer 

binder kol, och växer den snabbare in i sågtimmer-

dimensioner kan slutprodukten i form av sågade 

trävaror, plank och bräder binda kol under en längre 

omloppstid i våra husbyggnationer.

BRA RÖJNING I RÄTT  
TID GER STARKARE BESTÅND
Att röja i rätt skede är a och o. Första gången bör det 

ske när det unga beståndet har vuxit drygt två meter, 

då är de lite mer motståndskraftigt för att klara sig från 

betande älgar. 

Genom att röja i tid främjar du tillväxten på ett färre 

antal träd som kan växa med bra kvalitet. Du får ett 

bestånd som blir starkare. Om du inte röjer blir stam-

marna smala och värdetillväxten går långsammare.

Men, vet du med dig att du har mycket betande älgar 

i ditt bestånd kan det vara värt att vänta med röjning 

till närmare sex meters höjd. Stora älgar kan nämligen 

böja/knäcka tallar på tre till sex meter för att komma 

åt att beta. Det är en avvägning mellan betesskador 

och högre kostnad för att skjuta upp röjningen. 

KÖP INTE EN  
FÖR LITEN RÖJSÅG
En röjsåg, en bra sele och riktiga arbetskläder är  

viktigt, samt att du följer de regler som finns kring 

skydd och använder visir och hörselkåpor. Mer 

avancerad utrustning än så behöver du inte ha för att 

sätta igång och röja.

Våga satsa lite pengar på en riktig röjsåg 

för proffs och inte en för liten som egen- 

tligen bara är till för röjning hemma  

i trädgården. Köper du en för liten  

kommer det att ta betydligt  

längre tid och den håller  

inte lika bra.

1

4

2

5

3

6

RÖJNINGSTIPS

EN ALLT FÖR SEN röjning minskar dras-
tiskt möjligheten att göra bra stamval och 
det tvingande stamvalet blir stort. Ett bra 
utgångsläge för kvalitetsproduktion kan alltså 
spolieras om röjningen skjuts upp, och dess-
utom blir röjningskostnaden onödigt hög om 
du röjer för sent. 

EN RÖJNING AV ETT sex meter högt bestånd 
tar nästan dubbelt så lång tid som röjning av 
ett meterhögt bestånd.

PÅ SKOGSKUNSKAP.SE FINNS verktyget ”Röj-
ningsanalys”. Här kan du göra beräkningar 
utifrån förutsättningarna i din skog och se 
vilka vinster röjningen ger.

OM DU TILL EXEMPEL röjer en planterad 
tallskog när träden är 1–3 meter höga blir, 
enligt Röjningsanalys, röjningsvinsten redan 
vid första gallring cirka 3 000 kronor och vid 
senare gallring och slutavverkning hela 8 000 
kronor per hektar.

SÅ MYCKET SPARAR DU PÅ ATT RÖJA

KÄLLOR: Skogskunskap.se, Skogforsk.se

36 37



PROBLEM  
PÅ VINTERN

Vintern 2021 blev ett år med mycket snö på många håll i norra 
Sverige. Det innebar en hel del förseningar på planerade åtgärder i 
skogen, men även toppbrott och andra besvär. Förbered dig i god 

tid så gott det går och spara pengar!

T I P S  FÖR  AT T FÖR E BYGGA

VINTERN ÄR DEN TID på året då avverk-
ningar pågår i stor skala. Bärigheten i 
frusna marker är att föredra för att minska 
körskador, men allt för mycket snö kan 
ställa till det på många sätt. Så här undvi-
ker du problemen.

ÅTGÄRDER I GOD TID
– Sly och klena träd i kanten på vägen kan 
lätt böja sig in över vägen när de tyngs av 
snö och hindra fordonen från att komma 
fram. Då behövs en besvärlig och kostsam 
röjning av vägkanterna. Röj vägarna i god 
tid innan snön kommer – det är billigare 
och bättre, säger produktionsledare Markus 
Forsberg på Team Mitt.
 
VÄGEN SKA KANTAS av diken så att vattnet 
sommartid kan rinna undan för att inte 
samlas på vägen och underminera vägkrop-
pen. På vintern krävs dessutom kanter utan 
vegetation och breda diken för att ge plats 
för undanplogad snö. 

– Tänk också på att göra en röjning i 
skogen, före gallring. Snöansamlingar på 
mindre träd och buskar skymmer sikten 
för en maskinförare som ska gallra. Det 
gör det svårare att välja vilka stammar som 
ska avverkas och snöröken gör arbetet 
långsammare, berättar Markus Forsberg.

TOPPBROTT OCH STAMBROTT
Vanligtvis är det täta och stamrika bestånd 
som drabbas av topp- och stambrott. 
Tyvärr sker det även när det gallrats 
nyligen och ganska hårt (mycket tas bort). 
Utebliven eller försenad röjning, med klen 
stamdiameter som följd, ökar alltså risken 
för toppbrott. Unga bestånd, som riskerar 
snöbrottsskador, bör röjas omgående men 
röjningen ska göras försiktigt och i flera 
omgångar.

– Har du redan drabbats av stambrott 
och toppbrott i ditt bestånd behöver du 
kontrollera omfattningen. Om det uppgår 
till mer än 5 m³sk/ha så måste du ta bort 

och rensa i skogen. Det är ett lagkrav för 
att inte skadedjur och angrepp ska ta fart, 
säger virkesköpare Lennart Magnusson på 
Team Syd.

HAN BERÄTTAR ATT 2021 drabbades bland 
annat Team Syds markägare hårt av topp-
brott. Det kom mellan 50 och 70 centi-
meter snö vid ett tillfälle. Snön frös fast 
på träden och samlade därefter på sig mer 
snö som knäckte träden under kommande 
 månader, ofta på grund av vind. Det inne-
bar stora skador på toppar och stammar. 

– Efter en snörik vinter måste skogs-
ägare ut och titta på sin fastighet och 
inventera om det finns risk för mycket 
toppbrott. Redan första säsongen efter 
skadorna måste man ta rätt på skadat 
virke, annars är risken stor att det inte ens 
blir massavedsvärde på skogen. På så sätt 
är toppbrott ofta att likställa med storm-
skadad skog. 

DET KAN VARA SVÅRT att själv göra 
 bedömning om och vilka åtgärder som ska 
göras. Med lite framförhållning och goda 
råd från virkesköpare så går det att komma 
runt en hel del av problemen innan de 
händer. 

Se också filmen om vinter-
tips på vår facebooksida. 

LENNART MAGNUSSON  
PÅ TEAM SYD TIPSAR!FRUSNA MARKER

Toppbrott och stambrott var en vanlig syn 2021.
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DISKUSSIONEN OM SKOGEN och skogsbruket rasar 
som aldrig förr. Debattklimatet har hårdnat och vi 
som företräder skogsbruket upplever allt oftare att vi 
eller våra kollegor utsätts för påhopp och hot när vi 
uttalar oss. Det är lätt hänt att bli upprörd och lockas 
ge tillbaka med samma mynt, det kan jag förstå. Men 
jag vill istället, utifrån min roll som skogschef på 
Gällö Skog uppmana alla som läser detta, skogsägare 
och ni som jobbar i branschen, att hålla sig till sakliga 
argument. Om någon kommer med felaktiga eller 
löst grundade påståenden bör vi bemöta dessa med 
korrekta fakta. Låt oss tillsammans dra vårt strå till 
stacken genom att uppträda som vuxna i skogen och 
bidra med den kunskap vi har. I stället för att skruva 
upp tonläget och hitta en fiende kan vi bidra till att 
förändra den alltmer polariserade debatten till mer 
resonlig och vänlig. 

FÖRST AV ALLT MÅSTE vi och alla berörda erkänna och 
enas om att vi faktiskt har en klimatutmaning, och 
att det är allas vårt ansvar att bidra till att minimera 
vårt klimatavtryck. Olika vägar att nå dit förs fram av 
olika forskare och organisationer. Det är inga enkla 
frågor och det går inte alla gånger att säga att det 
ena eller andra är absolut rätt, och i debatter vill vi 
gärna förenkla. Men det här är inte enkelt. Vad man 
kommer fram till det beror nämligen också på vilken 
tidsaspekt man lägger in i sina beräkningar. Här ger 
jag min syn på saken:

OM VI VILL MAXIMERA kollagren i våra skogar så snart 
som möjligt, ja då ska vi följa rekommendationerna 
från vissa förespråkare. Då ska vi sluta med all typ av 

skogsbruk direkt, och endast återplantera de hyggen 
som just nu är obeskogade. Då kommer vi att nå de 
högsta kollagren redan om 20-30 år. Det känns ju 
fantastiskt! Inte minst utifrån klimatmålet om ett 
koldioxidneutralt Sverige år 2045.

MEN, SÅ TÄNKER JAG ett steg längre. Jag har ju 
faktiskt barn, som förhoppningsvis en dag ger mig 
barnbarn, och de ska förhoppningsvis leva länge här 
på jorden. Utifrån det perspektivet skulle jag vilja 
att vi maximerar kollagren även på längre sikt, om 
50 år, om 150 år, ja, ännu längre! Hur gör vi för att 
uppnå det? Jo, då fortsätter vi att satsa på forskning 
och utveckling, fortsätter att bedriva vårt skogsbruk 
på ett alltmer hållbart sätt, precis som vi redan gjort 
i många år nu. För varje hus vi kan bygga i trä, för 
varje ryggsäck eller klädesplagg som produceras av 
massaved behåller vi det bundna kolet en längre tid. 
Om vi samtidigt fortsätter att plantera ny skog och 
sköter den på ett bra sätt, då säkerställer vi en ökad 
kollagring även på väldigt lång sikt. Det känns också 
fantastiskt!

DU KAN I DET HÄR magasinet läsa om företaget Fjäll-
räven i Örnsköldsvik, som nu lanserat sin ”Kånken” i 
ny version. De använder en textil framställt ur cellu-
losa, eller massaved, från skogarna i mellannorrland! 
Här tror jag personligen att vi har en av de viktigaste 
nycklarna till en mer hållbar framtid, nämligen fort-
satt satsning på forskning och utveckling som gör det 
möjligt att ersätta fossila produkter med förnybara.

DÅ KÄNNER JAG att vi är kloka på lång sikt. 

KLOKA PÅ KORT  
ELLER LÅNG SIKT? 

LEDARE

GÄLLÖ SKOG

Ola Lassemo 
Skogschef

Följ Gällö Skog på Facebook och Instagram för att hänga med i det senaste och ta del av vår 
vardag. Använd gärna #gällöskog när du publicerar egna bilder från skogen på Instagram. 

NÅGRA SKOGSGLIMTAR  
FRÅN SOCIALA MEDIER
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VIRKESKÖPARE TEAM NORR (NORRA JÄMTLAND)

VIRKESKÖPARE TEAM MITT (SÖDRA JÄMTLAND)

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

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

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

KONTAKTA
DIN SKOGLIGA
SPECIALIST!

VIRKESKÖPARE TEAM SYD (VÄSTERNORRLAND)

REDAKTÖR:
OLA LASSEMO
OLA.LASSEMO@GALLOSKOG.SE

ART DIRECTOR:
SEBASTIAN RYDEBJÖRK

TRYCK:
DANAGÅRDLITHO AB

PRODUKTION:
TRAMPOLIN PR

REDAKTION:
HÅKAN WIKE 

ANNIKA LIDGREN 

ANNJA WIKBERG

TILDA BERKÖ

ANNA THORS

PRODUKTION

Gällö Skog

Gratis ekonomiska råd
Brandminnen
Hybridasp på åker 
Rustad för vintern?

Från fjäll till kust
SIDA 10-15

Därför lönar det sig
SIDA 36

+

M A G A S I N

SÅGEN ÄR  
STOMMEN  

I GÄLLÖ

FÖR FRAMTIDEN

MÄNNISKOR

 § TRÄ HETARE ÄN NÅGONSIN
 § VÄXTKRAFT HOS GÄLLÖFÖRETAGEN

 § SÄKRA MEDARBETARE PÅ INDUSTRIN
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SAMAR B E T E

ANSTÄLLER

SKOGSÄGARE LYCKAS MED RÖJNING
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6 000

MARCUS  
JOHANSSON

0693-180 37

marcus.johansson@galloskog.se

ERIK  
SÖDERHOLM 

0693-180 21

erik.soderholm@galloskog.se

LARS-ÅKE  
HENRIKSSON

0693-180 39

lars-ake.henriksson@galloskog.se

MIKAEL  
OSCARSSON 

0693-180 26

mikael.oscarsson@galloskog.se

BENGT-ARNE  
BERGWALL 

0693-180 24

bengt-arne.bergwall@galloskog.se

LARS  
EKLUND 

0693-180 29

lars.eklund@galloskog.se

LISA  
JACOBSSON

0693-180 31

lisa.jacobsson@galloskog.se

MATS  
LARSSON

0693-180 32

mats.larsson@galloskog.se

LINN  
LUND

0693-180 35

linn.lund@galloskog.se

KARL-JOHAN  
HANSSON

0693-180 36

karl-johan.hansson@galloskog.se

LARS-OLOF  
SAHLIN

0693-180 11

lars-olof.sahlin@galloskog.se

ERIK  
LUNDGREN

0693-180 05

erik.lundgren@galloskog.se

LENNART  
MAGNUSSON

0693-180 08

lennart.magnusson@galloskog.se

JONAS 
ENGMAN

0693-180 19

jonas.engman@galloskog.se

RICKARD  
ANKARBERG

0693-180 20

rickard.ankarberg@galloskog.se

GÄLLÖ SKOG

GÄLLÖ OCH LANDBYS jakt & fiskeservice 
AB i Östersund har mycket gemen-
samt. De delar både skogliga intressen 
och kunder. Tillsammans har företagen 
anordnat Landbys Cup som lockade 
både små och stora till lagom utma-
nande jaktstigar vid sex olika tillfällen 
under sommaren 2021. När den riktiga 
älgjakten låg inom räckhåll hälsade 
Gällö på i butiken i Östersund för att 
bjuda kunderna på smakprover från 
Änge Chark och prata skog. Ett stort 
tack till alla som deltagit i evenemangen 
så här långt. 

GÄLLÖ SKOG UTBILDAR löpande sina sam-
arbetspartners för att kunna garantera hög 
kvalitet på avverkningarna. I slutet av maj  
var det dags för medarbetarna på Fejjen  
Skog att genomföra en utbildningsdag 
tillsammans med Biometria och Markus 
Forsberg, produktionsledare Team Mitt. 
På agendan stod kalibrering av skördar-
na, genomgång av virkesaptering samt 
sortering av timmer och massaved m.m. 
Avverkningen genomfördes mellan Gällö 
och Pilgrimstad.

Viktigt att lära

Gällö    Landbys

 § 1,5 kg rådjurssadel, färsk eller tinad

 § 1,5 tsk salt

 § 0,5 tsk mald vitpeppar
 
SVAMPSÅS: 

 § 3 msk smör

 § 2 msk vetemjöl

 § 4 dl steksky från rådjurssadeln

 § 3 dl grädde

 § 1 liter färska kantareller, champinjoner eller 
valfri svamp eller motsvarande torkad 
svamp, förslagsvis trattkantareller

 § 2 krm salt

 § 1 krm vitpeppar

 § 2 tsk gelé som vinbärs- eller rönnbärsgelé

 § 3 msk torr sherry eller portvin (valfritt)

 § 2 msk messmör (valfritt)

TILLBEHÖR:  

4 port kokt potatis, hasselbackspotatis, pressad 
potatis eller valfritt tillbehör

TILLAGNING:

1.  Sätt ugnen på 175 grader (vanlig ugn).

2. Putsa sadeln och skär bort hinnor och senor.

3. Gnid in rådjurssadeln med salt och peppar.

4. Lägg den i en långpanna, ugnsform, ugns-
fast stekpanna eller stekgryta med köttdelen 
upp.

5. Stick in en stektermometer längs med  
benet i köttet.

6. Stek rådjurssadeln i ca 1 timme i nedre 
delen av ugnen tills köttet har den tempe-
ratur du vill. Kolla med stektermometer in 
vid benet. 55-60 °C ger rött eller blodigt kött. 
60-65 °C ger medium rosa kött. 70 °C ger 
genomstekt eller välstekt kött, sk welldone.

7.  Förbered tillbehör enligt ovan. Sätt tex på 
kokt potatis 25 minuter innan sadeln är klar 
och rensa grönsaker att koka någon minut 
innan du tar ut sadeln.

8. Ta ut rådjurssadeln, lägg in i folie och låt vila 
en kvart. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SÅS: 

1.  Värm 4 dl vatten i en kastrull och häll det i 
ugnsformen där rådjurssadeln legat samt 
vispa ur till en steksky. Sätt åt sidan.

2. Rensa och hacka svampen. Stek färsk 
svamp i en torr stekpanna några minuter tills 
den släppt den mesta vätskan. Tillsätt sedan 
en tsk smör och låt den få lite färg och bli 
brynt.

3. Smält smör i en såskastrull och tillsätt 
mjölet. Rör ihop och låt bli lätt brynt någon 
minut.

4. Tillsätt svamp. Använder du torkad svamp 
smular du ner den nu.

5. Sila ner stekskyn under omrörning. Koka upp 
och låt koka i 10 minuter på medelvärme.

6. Tillsätt grädden och koka upp. Smaka av 
såsen med salt, vitpeppar, gelé och starkvin 
samt eventuellt lite messmör om du gillar 
det.

SERVERING:  

Skär bort köttet (kotlettraden) längs med benet. 
Skär sedan de två längderna i tunna skivor mot 
köttfibrerna. Ett förslag är att lägga tillbaka det 
skivade köttet i sadeln på benet och sedan upp 
på fat. Eller servera köttet upplagt med grönsaker 
under på fat. Toppa med lite sås och bladpersilja 
som garnering.

Servera rådjurssadeln med önskade tillbehör 
som potatis, sås, grönsaker och gelé.

VI FRÅGADE virkesköparen Rickard Ankar-
berg, som vi vet är en fena i köket, om han 
ville dela med sig av sitt favoritrecept.  
Och tänk, det ville han! Smaklig måltid.

Rickards

VI GILLAR LEVANDE bygder och trivs med människorna 
som finns här. Därför sponsrar vi lokala initiativ och 
föreningar. Här är några av dem som vi är stolta över 
att samarbeta med.

Vi sponsrar lokalt

 § Landbys Cup 

 § Brunflo Fotbollsklubb

 § Öjestrand Golf Club

 § Holms sportklubb

 § Almåsa Alpin

 § Skidåkare Olov Roos

 § Sundsvalls Skidskytteklubb

 § Mickelbacken i Gällö

 § Offerdals IF

RÅSMARRIGA RÅDJURSSADEL

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

VI KAN SKOG. 
VI GILLAR SKOGSÄGARE.
DÄRFÖR GÖR VI VÅRT YTTERSTA för att hitta de smartaste och 
bästa lösningarna utifrån dina mål.  

VI FINNS NÄRA OCH ÄR ALLTID tillgängliga för kontakt. Våra 
kontor finns lokalt på små orter nära dig och vårt sågverk 
ligger i området, vilket bidrar till att höja värdet på din skog.

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


