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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

Volvo V90 och XC60
jubileumsbilar

WLTP vid blandad körning (prel). Förbr: 0,8-1,0 liter/100 km. CO₂: 18-23 g/km. *Billån: 20% kontant eller som inbytesbil, 36 månader, restvärde 50% efter 36 månader,
ränta 5,45% (effektiv ränta 6,65%). Kostnad för Serviceavtal och försäkring tillkommer. Prisexempel beräknat på körsträcka 1 500 mil/år. **Volvo Business Lease: Första
förhöjd hyra 10%, restvärde 50%. Volvo Business Lease omfattar leasing via Volvofinans Bank, är exkl moms och beräknad på 36 månader och totalt 6 000 mil. Försäkring via
Volvia Företagsförsäkringar och lokalt prissatt Volvo Serviceavtal tillkommer. Går att teckna för företag med 1–20 bilar. Priset avser de tre första åren. Transportstyrelsens avgifter
tillkommer. ***Erbjudandet gäller 36 månader, 1500 mil/år samt i kombination med finansieringserbjudande. Den statliga klimatbonusen är ej inräknad i priserna. Erbjudandet kan
ej kombineras med andra avtal och rabatter samt gäller till och med 30 november 2022. Reservation för eventuella tryckfel och slutförsäljning. Bilen på bild kan vara extrautrustad. 

Läderklädsel ...........................................................................................+1 932 kr
Motorstolspaket ................................................................................+1 932 kr

Ljuspaket och metalliclack ....................................................+1 932 kr
Dragkrok ....................................................................................................+1 932 kr

VÄLJ TILL JUBILEUMSPAKET - KUNDVÄRDE UPP TILL 47 800 KR

Volvo V90 Recharge T6 Core Edition

Jubileumspris  559 900 kr

Billån* 6 490 kr/mån

Volvo Business Lease** 6 390 kr/mån

Serviceavtal 90-års erbjudande*** 90 kr/mån

Volvo XC60 Recharge T6 Core Edition

Jubileumspris  589 900 kr

Billån* 6 790 kr/mån

Volvo Business Lease** 6 690 kr/mån

Serviceavtal 90-års erbjudande*** 90 kr/mån

Bilbolaget firar 90 år 2022! Jubileumserbjudande på Volvo V90 och XC60 Recharge T6. Med Volvo
V90 Recharge T6 kommer du upp till 87 km på en laddning och med Volvo XC60 Recharge T6 78 km.
Det ger dig chansen att utföra vardagsärenden och helgens utflykt helt på el. Välkommen!
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TALLEN - KANSKE DET mest älskade trädet, men ständig 
tvåa när det gäller val av plantering i våra trakter. Den är  
ofta vacker och inger ett lugn i oroliga tider som dessa. 
Här bjuder vi på en skön tallskog att njuta av på bild, om 
du inte har en verklig i din närhet. 

MEN TALLEN ÄR mer än sitt utseende. Genom alla tider 
har tallen varit en stabil mångsysslare i våra svenska sko-
gar. Den har stått stadigt medan omvärlden förändrats 
och gång på gång visat varför den är värd sin roll som ett 
av våra populäraste träslag. 

NÄR CARL VON LINNÉ 1755 beskrev tallen lyftes egen-
skaper som gynnade människor i både slott och koja. 
Tall var en del av yrkeslivet, men även i vardagen och i 
stort har inte mycket förändrats under de närmare 300 
år som har gått. Den fortsätter vara ett viktigt material 
till våra hus, men kan numer även få flygplan att lyfta 
och årsskotten som förr användes mot skörbjugg har 
blivit en hipp hälsokur.

DEN TRYGGA TALLEN
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NYHETER

SÄKERHET ÄR VIKTIGT när du jobbar i din skog. Använd gärna 
en mekanisk trädfällriktare som trycker träd i den riktning du vill
att det ska falla. Även om trädets naturliga fallriktning är åt ett annat håll.
Den kan också stå emot överhäng, vindbyar och felaktiga lutningar på trädet.
Fällriktaren på bilden tillverkas av Svedbro Smide i Gnarp.

MEKANISK
HJÄLPREDA

2023 STARTAR produktionen vid ett 
bioraffinaderi i Göteborg, där tallolja blir 
fossilfritt biobränsle till inrikesflyget.  
2,5 miljarder kronor har investerats i den 
nya anläggningen med en kapacitet att 
producera 200 000 ton flytande biobränsle. 
SCA och finska St1 står som ägare.

MED HJÄLP AV artificiell teknik är det nu 
möjligt att hitta fornlämningar snabbare, 
billigare och med en säkrare positionering. 
Med data från laserscanning av svenska 
skogar och med stöd av artificiell intelli-
gens, AI, har den nya tekniken lyckats hitta 
100 000 kolbottnar som tidigare inte var 
kända och som är uppemot 500 år gamla. 
Kolbottnar är lämningar efter kolmilor där 
man gjorde träkol.

TALLOLJA BLIR 
FLYGBRÄNSLE

500 ÅR GAMLA
FORNLÄMNINGAR 
HITTAS MED AI

SÄKER  
TRÄDFÄLLNING

EN TIMMERBIL SOM drivs av 100 procent el  
rullar nu i norra Sverige på försök. Det är SCA 
som tillsammans med Scania och forsknings- 
institutet Skogforsk tagit fram modellen.  
Kapaciteten är 80 ton men sommaren 2022 
transporterade bilen 64 ton timmer mellan SCA:s 
virkesterminal i Gimonäs och pappersbruket i 
Obbola utanför Umeå.

UTIFRÅN INSAMLADE data kommer Skog- 
forsk att göra jämförelser med dieseldrivna 
timmertransporter vad gäller energiförbrukning, 
produktivitet och kostnader. Så småningom är 
planen att timmerbilen ska ingå i SCA:s  
ordinarie verksamhet.

NU RULLAR VÄRLDENS
FÖRSTA ELTIMMERBIL

PRISTOPPAR KAPAS
AV MASKININDEX I SVERIGES NORDLIGASTE län har elva procent 

av de unga tallarna skadats av viltbete under det 
senaste året. Det är visserligen mindre än tidigare 
år, men mer än dubbelt så mycket som målet, 
vilket är max fem procent. 

VÄSTRA JÄMTLAND är hårt drabbat. Här ligger 
skadenivån på 23 procent. I Härjedalen är läget 
bättre, med en skadenivå på bara fem procent.  
Genomsnittet för Jämtlands län landar på om-
kring elva procent. 

SKADORNA I VÄSTERNORRLAND minskar men 
ligger ändå på höga 15 procent. Det är dock stora 
lokala skillnader med en koncentration av skador 
väster om Örnsköldsvik. Positivt för länet är att 
andelen tall i landskapet ökar.

FÖRETAGET ADE Skog och gräv AB går bra. Så pass bra att de anställer 
ytterligare en förare under hösten. Delägaren Anders Enevåg vill på 
så vis kunna frigöra mer tid till sig själv, för att ta hand om de mer 
administrativa uppgifterna i företaget. Den andre delägaren, som även 
är Anders pappa, har hittills dragit det större lasset hemma på kontoret. 

– Idag är vi fyra anställda som kör skördare, skotare, grävmaskin och 
andra leksaker, säger Anders Enevåg med ett leende.

SKOGSBRANSCHEN HAR LIKSOM alla andra branscher drabbats av 
kraftiga prishöjningar. Särskilt vid större inköp, som till exempel en ny 
skördare. Där har prislappen ökat med nästan en miljon på kort tid. 

DÄCK HAR BLIVIT 30 procent dyrare 
att tillverka och kostnaderna läggs på 
slutkunden. Maskinerna ska dessutom 
tankas med kostsam diesel, men även 
andra vätskor och reservdelar har  
blivit dyrare. 

– Vi använder AdBlue för avgasrening 
i maskinerna. Från att den har kostat 
omkring 10 kronor litern är priset nu det 
dubbla och vi kör upp 20 liter om dagen. I det stora hela är det ingen 
stor kostnad för oss, men det är klart att det märks, säger Anders.

MEN DET ÄR INGET som sätter käppar i hjulen för Anders och hans 
kollegor. Skogsentreprenörerna har ett skogsmaskinindex som justerar 
priserna i olika typer av avtal för arbeten i skogen. Indexet tar höjd för 
räntehöjningar och ökade inköpspriser på vissa förbrukningsproduk-
ter, som bränsle och reservdelar. På så vis står entreprenörerna hyfsat 
skyddade i skogen vid chockhöjningar. 

– Jag är ingen domedagsprofet. Det går ju inte att tappa hoppet,  
utan vi måste tro på det vi gör och köra på, säger Anders. 

STORA BETES- 
SKADOR I NORR

Källa: Skogsstyrelsen

Källa: Skogsaktuellt

Foto: Scania

Foto: Skogsstyrelsen

FÖLJ OSS PÅ  
SOCIALA MEDIER
@GALLOSKOG

Priserna på drivmedel och reservdelar har skjutit i 

höjden. Anders Enevåg på ADE Skog och Gräv AB i 

Strömsund känner sig bekymrad. 

– Det är klart att det påverkar oss mycket, men 

vi hushåller med de resurser vi har, säger Anders 

Enevåg, delägare. ANDERS ENEVÅG 
DELÄGARE
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NYHETER

RAKA, FINA OCH SENVUXNA tallar från magra 
marker. Det är drömråvara för Fyrås Trä när de 
förädlar fura till eftertraktade stolpar. Samarbetet 
med Gällö går långt tillbaka i tiden och är ett 
gott exempel på när lokala företag skapar mervär-
de åt varandra och i det kringliggande samhället.

– Vi är beroende av hög kvalitet och är tack-
samma för att Gällös personal är så duktiga på 
att avgöra vilka poster som lämpar sig för oss. Vi 
har en mycket bra dialog och det är alltid ordning 
och reda på leveranserna, säger Anders Pålsson, 
vd på det familjeägda företaget.

FYRÅS TRÄ HAR FUNNITS sedan 1985  
och verksamheten har ökat stadigt varje år.  
I dag jobbar cirka 40 personer med produk- 
tionen i Hammerdal. 

De sågar och impregnerar stolpar som säljs till 
bygghandeln över hela Sverige, Norden och 
övriga Europa. Stolparna har ett brett använd-
ningsområde och är mest populära för att bygga 
stängsel och hagar. 

GÄLLÖ LEVERERAR ett antal kubikmeter råvara 
till Fyrås Trä varje år och möjligheten att sälja 
detta specialsortiment bidrar till en bättre affär 
och mer i plånboken för skogsägarna. En win 
win-situation helt enkelt.

– Dessutom känns det bra att virke som 
lämpar sig för de populära stolparna förädlas av 
ett lokalt företag i vårt verksamhetsområde, säger 
Per-Martin Eriksson, marknadschef på Gällö.

ODLA EGNA GRÖNSAKER och äta lokalproducerat 
viltkött från trakten. Fånga och förädla naturens 
råvaror som bär, svamp och fisk. Alternativt handla 
hos små lokala gårdsbutiker. Den ekologiska och 
hållbara trenden är både stark och nödvändig.

DÄRFÖR ÄR VI stolta över att vara ett lokalt företag 
som främjar vår region. Även om vi verkar i en helt 
annan bransch än exemplet livsmedel, är vi djupt 
förankrade i den lokala myllan. En affär med oss 
ska självklart gynna dig själv, men i vårt fall bidrar 
du samtidigt till ditt närområde. 

GÄLLÖ + FYRÅS  
= MERVÄRDE LOKALT

MILJONER  
SKOGSKUBIKMETER

GILLAR DU LOKALT?
  Vi investerar och utvecklar industri  

i inlandet. 

  Vi jobbar nära dig och bor ofta 
granne med din skog.

  Vi samarbetar bara med lokala 
entreprenörer. 

  Vi ger gärna kärlek till det lokala 
föreningslivet, se sid 30 om vår 
satsning ”Kärlek i kubik”.

  Våra två ägare Persson Invest och 
SCA är garanter för hög lönsamhet 
och ekonomisk säkerhet för både 
företaget och dig som skogsägare.

Så hög var avverkningen i svenska 
skogar 2021. Det är rekord, med 
undantag för stormen Gudrun 2005.  

Källa: Skogsstyrelsen 

STÖRRE ÄN – MINDRE ÄN  
(passar barn i förskoleålder) 
Den här övningen syftar till att barnen ska lägga märke till likheter och 
olikheter mellan naturföremål. Dessutom får barnen lära sig mer om 
begreppen större än och mindre än. 

  BE BARNEN PLOCKA upp sex små kvistar, löv eller 
annat som varierar i storlek. 

  NÄR BARNEN PLOCKAT upp de olika sakerna får de i uppgift att 
sortera dem i storleksordning.  

DISKUTERA TILLSAMMANS: Var det svårt att sortera saker efter 
storleksordning? Kan en sak vara större än en annan fast väga mindre? 
Vilka är de största sakerna i en skog? Kan du komma på tre små och  
tre stora djur som lever i skogen? 

HITTA MITT TRÄD  

(passar barn i årskurs 1-3)

  DU ELLER BARNET väljer ut ett träd utan att tala om vilket det är för 
den andre. Den som valt träd ska nu beskriva sitt träd noggrant för 
den andre som blundar och lyssnar.  

  SEDAN FÅR DEN som blundat titta sig omkring och försöka  
hitta det träd som beskrivits.  

  EFTER DET BYTER ni roller så att båda får beskriva och båda  
får gissa.  

  BESTÄM INNAN hur långt bort från sitt träd man får vara.  

  SOM ETT ALTERNATIV kan båda få välja ut varsitt träd utan att  
prata med varandra. Skriv ner fem ord var som beskriver era träd. 
Sedan byter ni ord med varandra och försöker lista ut vilket träd  
den andre valt. 

Lekfullt ute

BILD

SÅ HÄR SKULLE DET KUNNA SE UT: 
  TRÄD 1 - stort, barr, avbruten kvist, lutar lite, kottar. 
  TRÄD 2 - knotigt, små kottar, skatbo, skada på stammen, löv.

LYCKA TILL OCH HA SÅ KUL!

FLER LEKAR FINNS PÅ:  
skogeniskolan.se 

För att få barn och barnbarn att gilla skogen 
gäller det att börja i tid. Fiska, plocka bär eller 
grilla skapar mysiga stunder. Men om barnen 
blir leksugna då? Här kommer några tips från 
Skogen i skolan. Materialet riktar sig till lärare, 
men fungerar lika bra hemma.

Upptäck skogen tillsammans med 
barnen med lekfulla utmaningar.

PONSSE EV1 HETER det nya tekniska  
koncept för elektrisk skogsmaskin som 
Ponsse och teknikföretaget Epec nu lan- 
serar tillsammans. Konceptet har utvecklats 
för skotare med lastkapacitet på 15 ton och 
har en drivlina som är helt elektrisk, men 
där batterierna laddas under körning. Den 
nya tekniken menar Ponsse banar väg för 
teknisk utveckling, hållbara avverknings- 
lösningar och är en blick in i framtiden.

ELEKTRISK FRAMTID 
MED NY SKOTARE

Källa: Skogsaktuellt 
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IKLÄDD EN REJÄL skogshuggarskjorta i februari- 
kylan kliver Johan Rhodin omkring bland tallarna. 
Johan tog över en hel del skog efter sin pappa, och 
när han började räkna på hur mycket gallring som 
skulle göras de kommande fem åren fick han en 
idé. Han beslöt sig för att att köpa in maskiner och 
göra det själv. Det blev hans sätt att skaffa sig ett 
roligt jobb i närheten av gården.  

– En granne skulle lägga ner sin grupp och 
frågade om jag ville köpa maskinerna. Chauffören 
ingick, berättar Johan.

IN I JOHANS LIV rullade en skördare, en skotare  
och skördarförare Patrik Handler som ”bara” skulle 
lära upp Johan för att sedan börja plugga. Allt 
rullade på smidigt från första stund och Patrik 
stannade kvar. 

– Själv kör jag bara skotare för det är svårt att 
göra ett lika bra jobb som Patrik som har mycket 
erfarenhet. Jag är väldigt glad att han ville vara kvar, 
säger Johan. 

SÄRSKILT MYCKET pengar sparar han inte på att 
göra gallringarna och de mindre avverkningarna 
själv. Men han har en sysselsättning och skaffar sig 
själv jobb och får styra över vad han vill göra på 
ett helt annat sätt än om han lägger ut jobben på 
externa entreprenörer.  

– Jag har ju samma omkostnader som alla 
andra, men just kontrollen och att jag kan varenda 
kvadratmeter av min skog är också viktig för mig. 
Jag vill att det ska vara en fin skog när det är dags 
för slutavverkning. 

MARCUS JOHANSSON, virkesköpare på Gällö 
Skog, tycker det är roligt att köpa in leveransvirke. 
Anledningen till att Gällö söker mer leveransvirke 
är för att öka inflödet till sågen, men det finns fler 
fördelar än mer volym.  

– Dels är det väldigt skogsintresserade markägare 
som ägnar sig åt leveransvirke och det är kul. Vi 
behöver lägga ner mindre tid på taxering och 

planering av avverkningen, och kan lägga de 
pengarna på priset istället, säger Marcus.

DET ÄR FÖRSTÅS skillnad på om det fälls  
manuellt i små volymer, eller om det är maskin- 
avverkat virke. Minimivolymen är oavsett 15  
kubik, utan övre gräns.

– Markägaren får en bättre premie om maskinen 
kan ta emot våra prislistor och apteringsfiler. På så 
vis får vi de längder vi vill ha till sågen.

MER ORDNING och reda ger bättre betalt, med  
andra ord. Johan gör mest gallringar och små 
avverkningar med sina maskiner. Blir det större 
poster och slutavverkningar ringer han Marcus. 

– Det blir inte effektivt för min del med stora 
avverkningar, och de här ”små” maskinerna kan inte 
köra i för stökig terräng heller. Man får försiktigt 
leta sig fram och det tar för långt tid, säger Johan.

JOHANS TIPS TILL DE som har mycket egen skog är 
ändå att man ska våga testa om man gillar att jobba 
med sin skog och har intresse av skog. 

– Visst, det kan gå sönder maskiner ibland och 
saker kan strula, men det är ett trevligt jobb att vara 
i skogen. Vi får se när jag är klar om några år, då får 
jag fundera på om jag ska sälja, eller ta jobb med att 
gallra åt andra. 

DET ÄR INTE AVGÖRANDE att skogsägaren själv gör 
avverkningen för det ska räknas som leveransvirke. 
Kanske finns det någon med rätt maskiner och 
erfarenhet som gör det värt att anlita en granne, 
som Johan, istället för att slita själv.

– Tänk igenom och räkna så du vet vad du får 
för jobbet. Prata gärna med oss virkesköpare innan 
du drar igång, säger Marcus. Vi kan exempelvis 
hjälpa till med avverkningsanmälan, vilka priser 
som gäller och vilka premier som betalas om du 
avverkar med maskin. 

HUGG DÄR 
DU STÅR 

När efterfrågan på virke är stort kan det löna sig att göra  
jobbet själv. Johan Rhodin investerade i egna maskiner och fick 
en duktig maskinförare på köpet. 

– Att jag kan varenda kvadratmeter av min skog är viktigt för mig, 
säger han.

Du avverkar virket själv och 
lägger upp det vid lämplig bilväg. 
Du märker upp virket på egen 
hand. Virkesköparen ombesörjer 
transporten till mätplats, industri 
eller virkesterminal. 

Virket prisräknas mot överens-
kommen prislista och betalningen 
utgörs av inmätt virkesvärde. 

Gällö kan betala extra bra till dig 
som väljer att avverka själv.

DET HÄR ÄR  
LEVERANSVIRKE

PORTRÄTT

Johan Rhodin skaffar sig själv jobb tack vare sin egen maskin. 
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FRAMGÅNGSSAGA

Hundraåringen
SOM BLEV STÖRST I SKOGSVÄRLDEN

I år fyller Bracke forest 100 år. Bolaget i Bräcke är världsdominerande när det 
kommer till markberednings- och planteringsmaskiner. Numera ägs de av japanska 
maskinjätten Komatsu. Men vd Klas-Håkan Ljungberg menar att lokalförankringen 
fortfarande är deras största styrka. 

– Alla produkter slutmonteras här i Bräcke, där Hakfelt produktion tvärs över  
vägen är vår största underleverantör. Den stora fördelen är att det är nära.

BRACKE FOREST BÖRJADE med en enkel smidesverkstad, och 
tog därefter vägen förbi både bilverkstad och en egen radio- 
och teveaffär. Under 1960-talet introducerades markbered-
ningsmaskiner och på den vägen är det. Idag är Bracke Forest 
världsledande inom sitt segment. Den stora frågan är hur 
bolaget lyckats med sin framgångsresa?

– Bra personal och bra produkter. Det gäller att hänga med 
i det som är aktuellt. Men den mekaniska industrin har alltid 
funnits med. Samarbete med skogsforskare världen över har 
också spelat in. Liksom bra samarbete med entreprenörer och 
skogsbolag som bidragit med sin kunskap från det vi började 
med markberedare och planteringmaskiner.

SPECIALISERING OCH FOKUS på egen utveckling av maskiner 
är en nyckelfaktor som lett till företagets positiva utveckling. 
Och redan 1970 valde företaget att helt inrikta sina affärer på 
markberedning.

– Det var affärstänket som gjorde att vi renodlade. Det 
fanns en marknad för sådana här maskiner och på den tiden 
var det ingen som jobbade specialiserat med produkterna.

IDAG FINNS BOLAGETS planteringsmaskiner både i norra 
barrskogsbältet men också på södra halvklotet, bland annat i 
Brasilien. Hållbarhetstänket har alltid varit centralt, trots att 
det inte finns uttalat i särskilda policys. I stället jobbar man 
med långsiktig kvalitet. Maskinerna ska helt enkelt kunna 
köras och servas över lång tid.

– För skogsägaren är det viktigt att rätt markberednings-
metod används för att få bästa möjliga återväxt. Brackes 
maskiner har idag ett brett register av inställningsmöjligheter 
som säkerställer ett bra resultat.

FÖR BRACKE FOREST är den tekniska utvecklingen alltid i 
rullning. Nästa mål är att ta fram morgondagens markbere-
dare och planteringsmaskin och det görs tillsammans med 
forskare och skogsbolag i ett projekt som kallas ”autoplant”. 
Utåtriktad forskning i kombination med lokal produktion 
är receptet för långsiktig hållbarhet. På så sätt sluter Bracke 
Forest cirkeln som startade redan för hundra år sedan. 

Högläggare i Strömsundstrakten 2022.

Leverans av markberedningsmaskiner 
till Kanada på 1970-talet. 

Montering av markberedare görs i Bräcke.

Världsvana!

Foto: Anton Bång
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PORTRÄTTPORTRÄTT

Hundarna är Anna Fors Wards arbetskamrater när hon lär andra om skogen.

HON LÄR UPP  
NYA SKOGSMÄNNISKOR  

Med skogen som bas kan Anna Fors Ward driva 
kursverksamhet inom jakt och hund.

DET ÄR EN SOLIG HÖSTDAG på den gamla gården  
i Getåsen, vackert belägen med utsikt över Oviks- 
fjällen. Några av träden som står kvar efter löv-
huggningen intill gården har börjat skifta i färg.  
På åkern nedanför kursgården står Anna Fors 
Ward. Framför henne springer hundarna med  
nosarna i backen och fjällen tornar upp sig i fjärran. 

– Tänk att fjällen kan se så olika ut varje dag, 
trots att det är samma vy, säger Anna som flyttade 
hem tillsammans med sin man Johan 2011. 

DE BOR I JOHANS GAMLA barndomshem och 
tillsammans driver de ForsWards hund & jakt där 
de håller kurser inom just hund och jakt. I tillägg 
äger de 1300 hektar sammanhängande skog som 
de sköter om noggrant. 400 hektar har röjts under 
de senaste tio åren. Skogen och kursverksamheten 
är tätt sammanflätade och det ena kompletterar det 
andra på ett naturligt sätt. 

– Skogen fungerar som grundplattform, det är en 
stor säkerhet för oss i företaget. Vi behöver den för 
jakten, hundarna och kurserna. 

TACK VARE ATT SKOGEN finns nära slipper hon 
dessutom arrendera mark för sin verksamhet. 
Gårdens gamla byggnader kommer också väl till 
pass – den stora lokalen mittemot boningshuset var 
tidigare stall och ladugård, fylld med nordsvenskar 
och kor. Nu rymmer den ett stort klassrum, kök, 
hundshop och hundstall.

– Vi rev ut all inredning, spiltor och mjölkrum, 
rubbet! Tills det bara var ett skal kvar. Många 
tyckte att vi var galna som inte rev hela huset och 
byggde nytt. Men det fanns en atmosfär där inne 
som vi ville behålla. 

SOM BARN FÖLJDE Anna sin pappa hack i  
häl så fort han skulle ut i skogen. Han arbetade  
som skogsinspektör och hon fick se till att vara 
redo tidigt om morgnarna om hon ville med.  
De dagar hon försov sig fick hon stanna hemma 
och det var inte kul.

– Pappa var helt enorm på växter och att 
 läsa naturen. 

Han var duktig på att lära ut och 
gjorde skogen spännande för mig. 
All den där kunskapen har jag med 
mig än idag. Det blir särskilt tydligt när 
jag är ute med mina grupper – att folk inte ser det 
där som jag ser. Jag tror att det beror på att många 
inte är lika närvarande nuförtiden. De lever sina  
liv i telefonen.

NÄR HON SJÄLV BLEV vuxen valde hon att utbilda 
sig till lärare. Tidigare har hon jobbat både på na-
turbruksgymnasiet Dille gård och på grundskolan 
i Myrviken och i Hallen. Nu utbildar hon istället 
hundägare och jägare.

– Det finns en stor kunskapsbrist om naturen. 
När du kan mer blir du mer respekterad som jägare 
och skogsmänniska. Jag tycker om att kunna bidra 
med min kunskap och hoppas att jag kan inspirera 
fler att ta friluftslivet till nästa nivå. 

DE SENASTE 35 ÅREN har hon parallellt med 
utbildningarna drivit kennel och lyckats bra med 
sin avel. Hon berättar att synen på hundägande 
har utvecklats genom åren, från att handla om 
tigertämjning till relationsbyggande och positiv 
inlärning.

– Jakthundsraser har ofta stora drifter, det gäller 
att rikta energin rätt.

HUNDARNA LYSSNAR hela tiden till Annas röst när 
de rör sig ute på gården. Ibland kan en liten sork 
stjäla uppmärksamheten, men jakten avbryts snabbt 
på Annas kommando. De är hennes arbetskamrater 
och det märks att banden till henne är starka. 

– Vi bor på jobbet, men vi har valt att ha det så 
och gillar flexibiliteten som det ger. 

DET SITTER INTE FAST, varken hos Anna eller 
Johan, som nyligen byggt ett slakteri. Även det är 
ett utrymme som kommer väl till pass – både för 
utbildningarna och jakten. 

– Om du går och funderar på att starta en verk-
samhet är det en stor fördel att ha skogen i ryggen. 
Men det allra viktigaste är att våga, säger Anna. 

ANNA FORS WARD 
MÅNGSYSSLARE
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KOMPETENSEN I  SKOGEN

Foto: William Falk

– Idag behöver vi kunna erbjuda ett jobb som är mer flexibelt, säger Philip Jämtgård.

Avverka i
framtiden?

V EM  S KA

Brist på medarbetare är en av de största utmaningarna i skogen. 
Utbildningar med hög kvalitet och arbetsgivare med villkor som 
hänger med i tiden är några av svaren på problemet. Det menar  
Philip Jämtgård, som driver Jämt-Zäta Skogstransporter.

JÄMT-ZÄTA HAR elva anställda och Philip berättar 
att när han började i branschen var det relativt lätt 
att hitta personal.

– För 10-15 år sedan var det ganska många som 
ville bli skogsmaskinförare och jag upplevde att det 
var enkelt att rekrytera, säger han.

Men de senaste åren har det istället varit en 
utmaning att både rekrytera och att få personal att 
stanna kvar.

– Vi har tidigare klarat oss väldigt bra, och haft 
trogna anställda som stannat i företaget i många 
år. Men nu är det betydligt större omsättning. De 
unga vi lyckas anställa vill ofta vidare efter bara 
något år och det är ett stort problem, säger han.

DET LÅGA SÖKTRYCKET på utbildningarna har, 
enligt Philip, också bidragit till en lägre kunskaps- 
och ambitionsnivå bland de som tar examen.

– Tyvärr har vi i branschen länge tyckt att nivån 
inte är tillräckligt hög på de som kommer från 
skolorna. Men om trenden kan vända och konkur-
rensen öka med fler sökanden, skulle det innebära 
att fler av dem som läser också verkligen vill jobba 
som maskinförare. Det skulle göra det enklare för 
oss att hitta motiverad personal.

PHILIP MENAR ATT en bidragande orsak till det 
låga intresset att jobba som maskinförare kan vara 
arbetsvillkoren generellt i branschen. 

Han anser att en förändring behövs med schyss-
ta villkor som är anpassade efter det moderna 
samhället.

– Förr var det mer okej att jobba långa dagar i 
skogen och vara låst där. Idag behöver vi kunna 
erbjuda ett jobb som är mer flexibelt och som 
fungerar att ha även när du är småbarnsförälder, 
säger han.

– Kanske måste vi se över vilka förväntningar 
vi har på våra anställda och räkna på vad som är 
realistiskt att få ut, annars är risken att vi tappar 
dem som är mitt i livet.

TROTS DE UTMANINGAR som finns ser Philip också 
ljuspunkter. Han upplever att det finns ett ökat 
motorintresse bland unga idag och nämner bland 
annat att epa-kulturen växer i hela landet.

– Det har blivit lite inne med motorer igen, och 
kanske kan det också bidra till att fler söker sig till 
den här typen av jobb, säger han.

EN ANNAN FAKTOR för att kunna skapa en attraktiv 
arbetsplats tror Philip är långsiktiga samarbeten, 
liknande det Jämt-Zäta har med Gällö Skog. Sam-
arbetspartners skapar möjligheter för företaget och 
är en trygghet för de anställda.

– Det är dessa samarbeten som gör att vi kan 
förvalta vår personal på bästa sätt och också kunna 
behålla dem på lång sikt. 

LÄS MER OM FRAMTIDENS  
REKRYTERINGSBEHOV PÅ  
NÄSTA SIDA
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Skogsutbildning  
på gymnasiet

S TORT I N T R E S S E  FÖR

Under 2022 ökade antalet sökande till Torsta Naturbruksgymnasium 
med nästan 43 procent. Skogsbruk är en av inriktningarna som 

lockar allt fler, och de goda chanserna till jobb direkt efter studenten 
tros vara en av anledningarna till det ökade intresset.  

– Det är glädjande besked med tanke på den kompetensbrist som 
upplevs idag, säger läraren Ulf Moe.

 
KOMPETENSEN I  SKOGEN

Motiverade elever på Torstas skogsbruksinriktning lär sig hantera skolans sågverk.

DET ÄR EN AVSLAPPNAD men koncentrerad stämning bland 
eleverna på Torsta Naturbruksgymnasiums skogsbruksinrikt-
ning som samlats vid skolans såg för en lektion i virkeslära. 
Under ledning av läraren Ulf Moe och vaktmästare Hans 
Andersson får de prova på att såga virke av både gran och tall. 
Ljudet från sågklingan blandas med tips och instruktioner när 
stock efter stock sågas. 

– Idag är egentligen en frivillig lektion, men i stort sett hela 
klassen är här ändå, säger Ulf Moe som berättar att virket 
sedan kommer att används här på skolan. 

– Det finns alltid något som behöver fixas eller byggas, så det 
eleverna gör idag kommer verkligen till nytta. 

I TIO ÅR HAR Ulf varit lärare i skog, jakt och fiske på Torsta och 
han berättar att han märkt ett ökat intresse för utbildningen 
både bland elever och från branschen de senaste åren.

– Det är fler sökande än vi har möjlighet att ta in, och ingen 
av de som går utbildningen behöver gå arbetslös speciellt länge. 

CAROLINE NILSSON ÄR EN av eleverna som är med på dagens 
lektion. För henne var det intresset för skog och natur som 
gjorde att valet föll på Torsta, och inriktningen skog och miljö 
när det var dags för gymnasieval. De praktiska lektionerna är 
en favorit och målet efter studenten är att jobba något år för att 
sedan studera vidare inom skogen.

– Skolan är mysig, lärarna är bra och det är en härlig gemen-
skap i klassen. Vi lär oss dessutom väldigt mycket, samtidigt 
som vi får vara ute! säger Caroline. 

UPPFATTNINGEN DELAS av klasskompisen 
Hjalmar Råbock, som med skogs- och 
lantbruk i familjen tidigt fick en inblick i 
branschen. En inblick som gav mersmak. 

– Även om jag trodde att jag kunde en 
hel del så lär jag mig väldigt mycket nytt 
hela tiden, vilket är kul, säger han. 

ATT DET FINNS en stor efterfrågan från branschen ger en trygg-
het och för Hjalmar har det inneburit att han redan har en fot 
inne i arbetslivet. 

– Jag fick snabbt både praktik och sommarjobb. I sommar 
kommer jag antingen vara maskinförare eller jobba med mark-
beredning, säger Hjalmar som upplever att skolan har gett en 
bra grund. Även om det är mycket att tänka på som maskinfö-
rare, så känner han sig trygg med uppdraget.

– Det är viktigt att planera sin körning på ett bra sätt, men 
jag är väldigt lugn och stressar inte upp mig eller försöker 
överbevisa mig själv.

SKOLANS NÄRA SAMARBETE med näringslivet är något 
Johan Montelius, utbildningschef och lärare på Torsta, lyfter 
som en utbildningens styrkor. Han ser positivt på att eleverna 
tidigt får en kontakt och möjlighet att prova på yrkeslivet. 

– Branschen är seriös och efterfrågar välutbildade personer. 
Även om elever tidigt blir erbjudna jobb är det under premis-
sen att de avslutar utbildningen. Det blir en morot för att orka 
hela vägen in i mål, säger Johan. 

– Fler och fler söker sig mot skogen och de gröna näringarna, samtidigt 
som yrkesutbildningar blivit populärare igen vilket känns jättekul, säger 
Per Hjalmarsson, biträdande rektor på Dille Naturbruksgymnasium.

EN STOR DEL AV utbildningen utgörs av praktiskt körande och arbetsplats-
förlagd utbildning, men det har inte varit helt lätt att hitta bra praktikplat-
ser. En viktig del i att få till skickliga förare.

– Vi ser att det finns stort behov av färdigutbildad personal, men upple-
ver att det finns svårigheter att få ut eleverna till företagen. Det blir bättre, 
men det finns fortfarande utvecklingspotential i samarbetet mellan skola 
och näringsliv. Det är förståeligt att det kan kännas kostsamt för ett företag 
med minskad produktionstakt, men det finns bidrag att söka för detta, 
vilket vi behöver bli bättre på att kommunicera, säger Per.

ULF MOE
TORSTA

Dille fyller  
platserna
Dille Naturbruksgymnasium märker också det 
ökande intresset av skoglig utbildning.

PER HJALMARSSON
DILLE NATURBRUKS- 
GYMNASIUM

  Besök skolornas öppet hus, känn in 
miljönoch ställ frågor till lärare och elever.

  Ta del av elevintervjuer, 
programbeskrivningar och vardagen på 
skolan på skolornas hemsidor och sociala 
medier.

  Prata med någon som jobbar inom skogen 
för att få en känsla av vad som väntar efter 
utbildningen. 

Karriärbyte?
På Dille Naturbruksgymnasium finns möjlighet 

att även som vuxen utbilda sig till skogs-

brukstekniker och på Torsta erbjuds kurser 

med inriktning skog i deras Företagsam på 

Gård-utbildning.

PERS TIPS TILL DIG SOM  
VILL HA SKOGEN SOM SIN 
FRAMTIDA ARBETSPLATS:
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UNDERSTÄLL I ULL
HÅLLER DIG VARM
Det finns inga varma kläder. Textil i sig avger ingen värme, men de kan 
däremot isolera din egen kroppsvärme så att du inte fryser när du vistas 
i kalla miljöer. Välj därför ett underställ som passar dig och den aktivitet 
du ska göra. Ett underställ i merinoull isolerar allra effektivast och känns 
mjukt och skönt mot huden. 

 
VINTERTIPS!

ÄR DU EN  
FRUSEN TYP?

FÖR DIG SOM  
SVETTAS MYCKET

För att binda så mycket av din egen 

kroppsvärme som möjligt, behövs 

det utrymme mellan dig och plagget 

där värmen kan samlas. Woolpower 

har utvecklat ett material som kallas 

Ullfrotté, en stickad frotté i merinoull.

Den krusiga ullen och maskorna i 

stickningen gör att kläderna isolerar 

effektivt och även den mest frusna 

håller sig varm.

Aclima har tagit fram ett underställ av 

merinoull med nätkonstruktion. Inte 

helt olik en brynja. Om du anstränger 

dig mycket och svettas rikligt, ger 

dessa plagg bra ventilation samtidigt 

som de binder värme så att du håller 

dig skönt varm och torr. Ribbstickade 

förstärkningar på utsatta områden. 

EN GAMMAL  
TROTJÄNARE
Du som gjort lumpen känner säkert 

igen Tröja 90 och hyser förmodligen 

varma känslor för den. Woolpower 

började tillverka den i början av 70-talet 

och jackan har sedan dess varit mångas 

favorit till skogs, på fjällturen och 

hemma i trädgården. Finns fortfarande i 

grönt, men varför inte satsa på en av de 

nya färgerna? 

WOOLPOWER CREWNECK 200  
OCH LONG JOHNS 200

Ca 1 700 kr

ACLIMA WOOLNET  
CREWNECK OCH LONGS

Ca 1 800 kr

WOOLPOWER FULL ZIP JACKET 400

Ca 1 700 kr 

VARMA  
HÄNDER  
OCH VARMT  
HJÄRTA

JÄMTLAND  
PÅ HJÄRNAN

Precis som på resten av kroppen kan 

du ta på dig ett underställ på händerna. 

Icebreakers tunna och smidiga Glove 

Liner är tänkt att bäras under ett par 

handskar för att isolera värmen. Inte 

särskilt slitstark om den används utan 

ett yttre skal.

För att hålla fötterna varma, är det 

viktigt att skydda huvudet. Det låter 

kanske konstigt, men så är det. Huvudet 

är din skorsten där värmen läcker ut 

om du inte stoppar den med en mössa. 

Woolpowers tjocka mössa kallad 

Beanie Jamtlann, är stickad i ett mönster 

som är inspirerad från klassiska vävda 

textilier från Jämtland och Härjedalen. 

HÅLL  
FÖTTERNA  
VARMA
Blir fötterna kalla är det kört, tycker 

många. Med ullstrumpor, gärna i 

flera lager, kan du känna dig lugn. 

Smartwools tjockaste socka sitter bra 

på foten utan att halka ner. Den tjocka 

vadderingen är skön i kängorna. Passar 

även utmärkt hemma i soffan.

SMARTWOOL CL MOUNTAINEER  
MAXIMUM CUSH CREW

Ca 340 kr

WOOLPOWER BEANIE JAMTLANN 

Ca 700 kr

ICEBREAKER GLOVE LINER 200 

Ca 320 kr
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KUNSKAP: HISTORIA

FRÅN RÅVARA  
TILL FRÄLSARE 

–  E N  T I D S L I N J E  OM  S KOG S BRUK E T

Det moderna skogsbruket tog sin början på 1950-talet. Här är en grovt uthuggen 

tillbakablick kring viktiga skeenden och hur vi sett på skogen genom tiderna. Stora 

skogspolitiska skeenden liksom små lokala inspel. Förhoppningsvis kan det ge dig ökad 

förståelse för dagens skogspolitiska debatt. 

Trakthyggesbrukets intåg
SVERIGE FICK EN helt ny skogsbruksfilosofi 1950  
– i princip över en natt. En omedelbar övergång från 
blädning och plockhuggning till trakthyggesbruk. Reger-
ingen går in och detaljstyr hur skogen ska brukas för att 
det ska bli en effektivare. Skogens huvudsakliga använd-
ningsområde går från att vara råvara för uppvärmning, 
till att bli pappersmassa. Stocksågar och timmersvansar 
börjar ersättas av motorsågar.

Miljörörelsen ser skogen
UNDER 80-TALET läggs mer fokus på ståndorts- 
anpassning och naturhänsyn. Miljörörelsen med 
fokus på skogen växer. Markförhållanden, klimat och 
andra naturförhållanden får med större betydelse vid 
återplantering. Förr kunde ett hygge på 50 hektar 
planteras med ett enda trädslag, nu blir det vanli-
gare att sätta olika plantor på ett och samma hygge. 
Kritiken mot att lövträd gallras bort växer.

Maskiner och mekanisering
MEKANISERINGEN AV skogsbruket tar ordentlig fart. 
Inledningsvis är det utvecklingen av skotare som på-
skyndar takten genom att ta över hästarnas arbete med 
att transportera virket ut ur skogen. Utvecklingen går 
snabbt och åren som följer blir maskinerna allt bättre 
och hyggena allt större. Senare mekaniseras även själva 
avverkningsprocessen. Markberedningen blir vanligare i 
de svenska skogarna. 

Skogskris och  
bekämpningsmedel
EN SVAGARE KONJUNKTUR gör att lönsamheten i skogen 
sjunker, vilket leder till att många skogsägare lägger stort 
fokus på att göra skogsbruket ännu mer effektivt. 1973 tas 
den första kompletta skördaren i bruk. Fällning, kapning 
och kvistning görs med en och samma maskin. Lövträden 
anses som onödiga och rensas bort på många håll, ofta 
med hjälp av kemikalier, som hormoslyr. Senare förbjuds 
DDT som bekämpningsmedel. Täckrotsplantor tar över 
efter barrotsplantor och ger effektivare återplantering.

1960 
-TALET

1950 
-TALET

1970 
-TALET

1980 
-TALET

Foto: Bracke Forest

Skogsbruksplanens intåg
SKOGSSEKTORNS ANSVAR för att ta naturhänsyn i 
skogen blir tydligare. I och med den nya skogsvårds-
lagen som togs i bruk 1993 jämställs produktionsmål 
och miljömål i skogen. Att ta naturhänsyn börjar nu 
få ett bredare genomslag och det är inte längre några 
tvivel om naturhänsyn är bra. Under det här årtion-
det börjar miljöcertifiering och skogsbruksplaner bli 
viktiga verktyg i skogsbruket, som ett sätt att planera 
och uppnå vissa ekologiska mål i skogen.

Miljöcertifiering och data
I TAKT MED ATT fler människor får upp ögonen för 
miljöfrågor, inte minst biologisk mångfald, ökar nu 
efterfrågan på certifierat virke. Detta innebär att 
intresset för miljöcertifiering slår igenom på bred 
front, FSC, PEFC, och stora delar av skogsbruket 
anpassas efter konsumenternas och marknadens 
krav. GIS-data och digitaliseringen av skogsbruket 
blir allt vanligare. 

1990 
-TALET

2000 
-TALET

2010 
-TALET

Skogens sociala värde växer
DET ÄR NU SJÄLVKLART att produktions- och miljö- 
målen i skogen är jämställda. Nu börjar man också 
prata om skogens sociala värden, exempelvis i form 
av rekreationsmöjligheter och naturupplevelser. År 
2013 definierar Skogsstyrelsen skogens sociala värden 
på följande sätt: de värden som skapas av människans 
upplevelser av skogen. 

2020 
-TALET

Omstridd frälsare
OM UTMANINGARNA i skogssektorn tidigare har handlat om 
motsättningen mellan produktionsmål och miljömål står 
branschen nu inför en helt ny typ av utmaning, nämligen att 
kombinera klimatfrågan med andra miljöfrågor. Skogen och 
trä ska användas som hållbar råvara till mycket, ersätta fossilt 
bränsle, vara papper, vara bromsen på den skenande koldi-
oxidmängden i atmosfären, men ändå stå kvar för biologisk 
mångfald och naturvärden. Vinden vänder kring blandskogar 
och hyggesfritt skogsbruk omvärderas, igen. Nya Skogsutred-
ningen 2019 får stark kritik av Skogsindustrierna för att gå 
för långt i hänsyn till biologisk mångfald. 

Källor: Skogssällskapet, Skogforsk, Skogsstyrelsen, LRF, mfl. 
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KUNSKAP: NATURHÄNSYN

Avverka med 
naturvärden
Bruka eller bevara? Åsikterna i denna fråga går allt som oftast i sär. Men behöver det 

vara svart eller vitt? Det kan gå att göra åtgärder i skogar med höga naturvärlden, 

så länge man har en bra och noggrann planering. Den post som syns här har flera 

element att ta hänsyn till; såväl hällmark som kolbottnar och andra värden. Här beskrivs 

hur teamassistent Pär Jonsson i Team Mitt har resonerat. Vid sidan av planeringen 

har entreprenören en central roll, då en hel del avvägningar måste göras under själva 

avverkningen. Johan Adsten på Fejjen skog har utfört arbetet.

BILDEN VISAR EN detaljhänsyn i form av ett naturvärde-
sträd. I detta fall en stor, grov asp, men alla trädslag kan 
klassas som naturvärdesträd. Ålder och grovlek avgör. 
Ofta försöker man samla flera detaljhänsyn i samma 
grupp. Här står aspen bredvid ett stenblock, vilket blir 
fint och naturligt. 

HÄR HAR ENTREPRENÖREN lämnat en större björk, ett 
så kallat evighetsträd. De är tänkta att stå kvar i skogen 
tills de självdör för att bevara och öka den biologiska 
mångfalden. För att vara certifierad enligt ett miljö-
mässigt riktigt skogsbruk krävs att man lämnar ett visst 
antal träd per hektar. Det är också ett lagkrav.

JOHAN ADSTEN
FEJJEN SKOG

PÄR JONSSON
GÄLLÖ SKOG

STIGAR OCH GAMLA VÄGAR ska skyddas. Detta 
är förmodligen en gammal vinterväg där skogs-
arbetarna kört med häst förr i tiden.
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DETTA SKIFTE HAR en hällmarksmiljö. Vid ett tydligt block som på 
bilden tas alltid hänsyn. Antigen för att behålla fukt, eller tvärtom, 
beroende på situation. 

DÖD VED FINNS, och ska finnas, för mångfaldens skull (här i 
form av liggande död ved). Omkring hälften av de rödlistade 
arterna i skogen är beroende av det som föda, växtplats eller 
boplats. För att klassas som död ved ska den vara 15 cm grov 
och varit död längre än ett år. 

BEVIS PÅ ATT DET någon gång i tiden framställts 
kol här. Kolbottnarna brukar synas som ett runt 
område med ”svaga diken” och inför denna avverk-
ning har två kolbottnar hittats. De klassas som 
kulturlämningar.

VID PLANERING AV avverkning 
används band med olika färger. Rosa/
blå betyder naturhänsyn. Svart/gula 
signalerar kulturlämningar. Blågula 
visar på beståndsgräns (här tar avverk-
ningen slut).Rödgula markerar rågång 
till grannfastighet.

ÄVEN STÅENDE DÖD ved är viktig. 
Dessa hela träd är ofta stormkänsliga, 
varför det ibland görs högstubbar av 
dem i stället. Högstubbar kan också gö-
ras av friska träd för att skapa död ved. 
De är 3 meter höga och särskiljs på det 
viset från så kallade kulturstubbar, som 
är till för att skydda lämningar. Kultur-
stubbarna ska vara 1,3 meter höga.

HÄR HAR DET BRUNNIT, kanske för cirka hundra år sedan. Det är 
värt att skydda, då det inte skapas naturligt så ofta. Denna döda ved 
har genom elden blivit till tjärved, vilket är oändligt beständigt. 

KUNSKAP: NATURHÄNSYN

27



Liksom morötterna i grönsakslandet måste rensas, behöver 
också skogen röjas för att den ska växa och må bra. Vissa 
tycker det är fantastiskt roligt och sköter röjningen helt själv. 
Ett sådant exempel är Gullik Nilsson.

INNAN GULLIK GICK i pension för fem år 
sedan hade han jobbat inom Skogsstyrelsen 
i hela sin karriär. I början handlade det mest 
om enskilda rådgivningar till markägare 
om skogsvård. Efter det blev han mer rotad 
inom sitt gebit och gjorde bland annat 
nyckelbiotopsinventeringar och utbildningar 
i naturvård med entreprenörer. Inom Bräcke, 
Ragunda och Östersund finns många skogar 
med områdesskydd som Gullik varit med att 
identifiera tillsammans med markägarna.

– Lite nördig är jag nog och jag har gillat 
att jobba med mitt stora intresse, säger 
Gullik som sitter och tittar ut över den höst-
dimmiga utsikten utanför fönstret hemma i 
Hällesjö, strax utanför Kälarne.

 
NU HÅLLER DEN egna skogen honom sys-
selsatt, liksom fiskecampingen Klockars dit 
gäddturister från Tjeckien, Slovakien och 
Polen gärna återvänder. Lägenheterna har 
bara stått tomma under tre av sommarens 
veckor. Och snart anländer älgjägarna. 

Naturen är en central del för Gullik. 
– Skogen fångade mig tidigt i livet. Den 

är det värdefullaste vi har, men vill vi ha 
bra skogar och kunna avverka den, måste 
vi sköta om den på ett bra sätt. I grund och 
botten har jag ett grönt intresse. Jag gillar 
även trädgård och att odla. Det är ungefär 
samma tillfredsställelse att så morötter, rensa 
och kunna skörda dem, som att plantera 
skog, röja och avverka den. 

VARJE VÅR NÄR vädret är behagligt plockar 
Gullik fram sin röjsåg och ser fram emot att 
röja omkring 30 hektar skog de kommande 
veckorna. När sommaren kommer blir det 
för varmt och då tar han en paus för att 
sedan återuppta arbetet på hösten.

– Det håller kroppen i gång och ersätter 
ett fyspass på gymmet. Ibland röjer jag fem 
dagar i veckan, ibland gör jag halvdagar om 
vädret är trist. På hösten varvar jag det med 
jakten. Jag känner ingen press eftersom jag 
är pensionär.

ATT RÖJA 30 HEKTAR skog för hand varje år, 
kan låta mycket för den som är ovan. För 
Gullik handlar det dels om att han gillar att 
hålla på, dels för att han kan tjäna på det 
ekonomiskt. 

– Det är något jag kan göra med samma 
resultat som ett proffs, men jag kan inte 
konkurrera med en skördare vid avverkning. 
Röjning är den åtgärd jag kan tjäna mest på 
och det är kul för du ser resultatet direkt. Du 
kan vända dig om och se hur snyggt det blev.

HANS TIPS TILL NÅGON som inte röjt så 
mycket förut är att gå en kurs för att lära sig 
grunderna i skogsvård och tekniken. Det kan 
också vara bra att sätta delmål. 

– Börja inte med 30 hektar om du aldrig 
röjt förut, utan sikta in dig på en halv hektar 
åt gången. Det går långsammare för en 
nybörjare än någon som hållit på länge. Men 
har du intresset så kommer du snart att få 
den rätta blicken och tekniken med sågen. 

röj din 
skog! GULLIK NILSSON

Ett vanligt nybörjarfel är att röja för försiktigt. Så 
här räknar du ut antal träd per hektar:

  Knyt fast ett 5,64 meter långt snöre i en stam. 
Det ger en cirkelprovyta på 100 kvadratmeter. 

  Gå runt stammen med sträckt snöre och räkna 
alla träd inom cirkeln. Om du har tillgång till en 
linjelaser blir proceduren enklare.

  Multiplicera antalet med 100 så får du antal 
träd per hektar.

Kontakta din lokala virkesköpare om du vill veta 

hur många stammar som är lämpligt att behålla i 

just din skog.

Tips om  
du röjer själv

V I K T I GAS T E  ÅTGÄRDEN

Det är långt ifrån alla som har tid eller lust att röja sin skog själv. 
Här får du som hellre lejer bort jobbet några goda, ekonomiska 
råd på vägen av Tobias Fällström på Skabo ekonomi.

RÖJNING ÄR DEN mest lönsamma investeringen en skogs- 
ägare kan göra. Beroende på bonitet, var fastigheten ligger  
och markens beskaffenhet kan avkastningen öka med allt  
från 10-25 procent. 

– När du röjer din skog planerar du för framtiden och ger 
ökad tillväxt på den skog du väljer att spara, säger Tobias 
Fällström, medgrundare av Skabo ekonomi, Gällö Skogs 
ekonomiska partner.

FÖR FÖRETAGET BLIR röjning en direkt kostnad, men också 
något som kan mötas med andra intäkter på ditt skogskonto. 
Finns en enskild näringsverksamhet kan resultaten kvittas 
mellan verksamhetsgrenarna. 

– Ett ackumulerat underskott har du nytta av vid ett fram-
tida uttag från din skog och även under din resa mot kom-
mande avverkningar och gallringar. Se inte röjningskostnaden 

som en ren kostnad, utan som ett sparande och en investering 
på din fastighet – för ett framtida ökat utfall vid kommande 
avverkningar, säger Tobias.

UNDERSKOTTET KAN användas som kapitalunderlag för ränte-
fördelning eller mot en vinst om du säljer skogsfastigheten. 

– Håll ordning på din skogliga ekonomi. Då finns det peng-
ar att spara och du kommer både kunna äta och behålla kakan. 

Se röjning som 
en investering

TOBIAS FÄLLSTRÖM
SKABO EKONOMI

Om din skog är certifierad och du väljer att anlita någon som 
gör röjningen åt dig är det viktigt att du även vänder dig till ett 
godkänt och certifierat röjningsföretag. Din lokala virkesköpare 
kan hjälpa till med det. Att sköta sin skog är ett krav enligt 
certifieringen och då ingår röjning som en del.

Tips om du tar hjälp

KUNSKAP: SKOGSSKÖTSEL
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CONTORTAN
– ETT TRÄSLAG MED MÅNGA MÖJLIGHETER

Det är dags att avverka den contortatall som planterades på 
1970-talet. Tillsammans med SCA jobbar Gällö Timber för att öka 
dess marknadsvärde och hitta nya sätt att använda träslaget.

IDAG FINNS RUNT 600 000 hektar contortatall i de svenska skogarna, 
och med sitt ursprung i Nordamerika är contortan ett av runt 100 
tallsorter som finns i världen. Hälften av Sveriges bestånd står på 
SCA:s mark, och det är hög tid att börja föryngringsavverka de första 
plantorna som sattes för 50 år sedan.

NÄR CONTORTAN först planterades var huvudsyftet att förbättra ål-
dersklassindelningen i tallbeståndet med en art som kan växa upp till 
40 procent snabbare än våra inhemska tallar. Tanken var inte heller då 
att såga träden, utan i första hand fylla ett fiberbehov på massasidan.

MEN NÄR DET nu är dags för avverkning vill Gällö Timber och SCA 
utforska vilka möjligheter som finns med att kommersialisera träsla-
get. De första provsågningarna har redan gjorts.

– Den contorta som är planterad är en resurs som finns i våra 
skogar och som kommer att kunna nyttjas för lång tid framöver. Vi 
hoppas att projektet kan bana väg för hur contorta kan användas och 
även öka dess marknadsvärde, säger Alexander Åhréus, projektledare 
på Gällö Timber.

HITTILLS HAR TIO sågningar gjorts i Gällö. På sågverket finns bra 
förutsättningar för att testa olika längder och projektet skapar också 
möjligheter för att bygga ut och utveckla torkningsprocesserna samt 
kamerasorteringstekniken på sågen.

INOM FEM ÅR är planen att producera upp till 400 000 kubikmeter 
sågad contorta. I första skedet har virket använts i Gällös egna indu-
stri, som emballage, vilket har visat sig fungera mycket bra. Contortan 
passar även som regelvirke och limträ och USA och Japan är stora 
marknader.

– Att komma in på de stora volymmarknaderna är målet, men  
vi vill också hitta bra betalande nischmarknader där konkurrensen  
är mindre, men där efterfrågan passar contortans egenskaper,  
säger Alexander.

CONTORTATALL SKILJER sig från vanlig tall och gran bland annat  
genom att den växer snabbare och får därmed längre mellan kvist-
varven. Det är ett ljusare träslag än furu och till färgen påminner den 
mer om gran. Densiteten är lättare än både gran och furu, vilket kan 

Contortatallen är införd från Nordamerika och har planterats i ganska 

stor omfattning sedan 1970-talet, framför allt i södra Norrland.

VISSTE DU ATT

vara en fördel – träet blir lättare – men också en nackdel eftersom det 
inte är lika starkt. Alexander Åhréus försöker dock fokusera mer på 
likheter än olikheter.

– Det är lätt att stirra sig blind på olikheterna. Jag menar att en tall 
är en tall och i grunden är det inte jättestora skillnader. Dessutom 
finns det många virkesändamål där träet inte behöver vara så starkt, 
till panel eller möbler, säger han.

EN ORO SOM FUNNITS är krokigheten i träden, de är inte lika raka 
som de svenska arterna.

– Dels kräver avverkningen en mer noggrann planering och där vet 
vi inte exakt utfallet ännu. Sedan behöver torkningen också göras på 
ett annat sätt, och där har vi redan lyckats bra. Vi utvecklar nya tork-
program med högre temperaturer, och har kommit en bra bit på väg.

DEN CONTORTATALL som står på SCA:s mark fyller, som alla träd, en 
viktig klimatnytta. 800 000 ton koldioxid beräknas arten binda per år. 
Och Alexander Åhréus lyfter träets förmåga att fortsätta ha effekt för 
klimatet även efter avverkning.

– Det många inte tänker på är att trä fyller en funktion även när det 
blivit en produkt. När du använder det istället för till exempel plast så 
binder det koldioxid hela sin livslängd, samtidigt som den ger plats åt 
en ny planta som börjar sin tillväxt och upptag av CO2. 

Trä fortsätter binda koldioxid när det är byggmaterial.

På sågen i Gällö undersöks contortans möjligheter.

ALEXANDER ÅHRÉUS 
PROJEKTLEDARE

Foton: Kristofer Lönnå

KUNSKAP: NYA VÄGAR
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KÄRLEK I  KUBIK

Gällö    föreningar

– DET ÄR KUL ATT kunna bidra till 
bygden på ett väldigt konkret sätt, 
säger Jonas Engman, virkesköpare 
i Team Syd, som kom på konceptet 
för några år sedan. 

JONAS HAR SEDAN dess provkört idén 
i sitt område, där både föreningar och 
markägare uppskattat initiativet. Nu blir konceptet tillgängligt 
för alla. 

– Att sponsra genom Kärlek i Kubik är en morot både för oss 
virkesköpare, föreningen och markägarna när vi vet att en del av 
det virke som säljs gör skillnad lokalt, säger Jonas och kollegan 
Jill Göransson, virkesköpare Team Syd och Mitt, instämmer.

– Jag minns själv vilken skillnad det gjorde när ridklubben fick 
sponsring för att köpa in riktiga hinder. Det gjorde att vi kunde 
träna på ett annat vis än tidigare och vi kände oss som proffs när 
vi hoppade.

FÖR JILL HAR föreningslivet alltid varit en stor del av livet, från 
träningarna i Rätans IF som liten till de egna barnens aktiviteter. 
Med vetskapen om vilken betydelse föreningsaktiviteter kan ha 
för barn och unga, samt vilken skillnad ett ekonomiskt bidrag 
kan göra för verksamheten, känns det extra fint att kunna bidra 
genom Kärlek i kubik. 

EN KRONA PER kubikmeter sågtimmer under ett år i det område 
där föreningen verkar kommer betalas ut. Totalt tre föreningar 
kommer väljas ut. Föreningarna väljer själva vad pengarna ska 
användas till, som till exempel matchtröjor, dragning av skidspår 
eller på andra sätt tillgängliggöra sina aktiviteter för fler. 

– Små medel kan göra underverk för en 
liten förening. Det känns jättekul att få vara 
med och bidra till en positiv föreningsut-
veckling för barn och unga, säger Jill. 

”Det är väldigt uppskattat av oss 
som kämpar ideellt för bygden.” 

Med önskan om att ge tillbaka till den lokala bygden utvecklar nu Gällö Skog 
sitt sätt att sponsra föreningar. Det är ett sponsringskoncept kallat ”Kärlek i 

kubik” där varje kubikmeter sågat timmer resulterar i en peng tillbaka. 

JONAS ENGMAN
VIRKESKÖPARE

JILL GÖRANSSON
VIRKESKÖPARE

ULLA GRELSSON 
ORDFÖRANDE  

HOLMS SPORTKLUBB

Tidslinje

OKTOBER – DECEMBER 2022

Möjlighet att nominera sin förening. 

§

14 FEBRUARI 2023

De tre föreningar som får  
Kärlek i kubik 2023-2024 

presenteras.

14 FEBRUARI 2024

Check på den summa pengar som 
tjänats in lämnas till föreningen. 

NOMINERA DIN FÖRENING till Kärlek i Kubik på www.gallo.se/karlek. 
Det går bra att nominera fram till 31 december 2022. En förening per 
Gällö Skogs team (Norr, Mitt och Syd) väljs sedan ut och presenteras 
på Alla hjärtans-dag, den 14 februari 2023. 

MELLAN 14 FEBRUARI 2023 och ett år framåt samlas en krona per  
såld kubikmeter sågtimmer i ert lokalområde till en pott pengar som 
utbetalas den 14 februari 2024.

Vill din förening  
få Kärlek i kubik?
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PORTRÄTT

SÅGAR SJÄLV 
- FÖR BÄTTRE MATERIAL
Intresset för att äga en egen såg ökar och allt fler vill kunna göra 
virke själv - av sin egen skog. Något Christoffer Eriksson i Gåxsjö 
märkte av när han beslutade sig för att köpa såg i somras.  

– Jag fick vänta ett tag på leverans, men det var det värt. Sen får 
vi se om jag kanske vill ha en värre variant så småningom. 

I EN GAMMAL GRUSGROP står den nyinköpta sågen, 
som ensam modernitet, omgiven av tät skog. En hög 
med stockar ligger intill i väntan på sin tur och det 
ljusa spånet vittnar om att det relativt nya inköpet 
redan har hunnit användas en del. 

– Jag köpte den i somras och använde den för att 
såga material till en ny gällbru (bro upp till logen). 

NÄSTA PROJEKT BLIR att fixa även svärföräldrarnas 
bro, och nästa sommar blir det en altan till huset, 
säger Christoffer Eriksson som till vardags arbetar 
som snickare.

– Det är bra att de får lite nytta av svärsonen sin, 
det är ju trots allt deras dotter som äger skogen vi gör 
virket av, lägger han till och skrattar.  

TANKEN PÅ EN egen såg har funnits i många år och 
med ökade virkespriser kändes det än mer relevant 
att kunna lösa en del material på egen hand. 

– Det är inte det snabbaste sättet att fixa material, 
så räknar man på det går man nog inte plus, men det 
är kul att kunna använda sin egen skog, säger Chris-
toffer och lägger till att det nästan är lite meditativt 
att stå där ute i grusgropen och såga. 

HAN LYFTER UPP en stock, justerar inställningarna, 
dubbelkollar att allt ligger rakt, sågar ett första snitt 
för att sedan justera upp stocken och fortsätta. Efter 
en stund står tre brädor lutade mot fyrhjulingen, redo 
för svärföräldrarnas bro. 

– Istället för att åka och köpa allt virke man tror  
sig behöva kan jag såga allteftersom. Nu ställer 
jag dock snart undan den, det är inte optimalt att 
såga när det är så blött – och snart kommer snön, 
säger Christoffer. 

HAN LASTAR BRÄDORNA och vi rullar genom ett 
regntungt Gåxsjö, med sprakande höstfärger, hem till 
gården där finnstövaren, foxterriern och det senaste 
tillskottet, en sju månader gammal lajka, hälsar oss 
välkomna från sina hundgårdar.

– Det är min första lajka så det blir spännande 
att se hur han blir, tanken är att vi ska kunna jaga 
det mesta tillsammans i många år framöver, berättar 
Christoffer när han släpper ut valpen som följer med 
oss in i värmen för en kopp kaffe. 

GÅRDEN, SOM LIGGER på en liten höjd med utsikt 
över Gåxsjön, köptes av hans far när de 2003 flyttade 
upp från Hälsingland. Efter bara något år i Jämtland 
träffade han sin blivande fru, som växt upp i ett av 
grannhusen, och 2012 köpte dom gården.  

– Vi flyttade upp för närheten till jakt, fiske och 
fjällen och det är väl jaktmöjligheterna, lugnet och 
närheten ut som gjort att jag blivit kvar. Det går att 
ta skoter till fjällen direkt från gården och på andra 
sidan sjön finns en fin badstrand som barnen älskar, 
avslutar Christoffer. 

Av egen skog sågar Christoffer Eriksson virke till sina byggprojekt.

CHRISTOFFER ERIKSSON 
SNICKARE
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GÄLLÖ SKOG

FÖR ATT LYFTA fram tydliga exempel och perspektiv värda att reflektera över publicerade vi under våren 
2022 en rad inlägg på Instagram. Här ser du ett par av dem. Vi hoppas att de kan skapa igenkänning, 
aha-upplevelser eller nyfikenhet att lära mer.

Prata sansat
om skogen

Många tycker mycket om skogen. Vi på Gällö Skog vill bidra till att tyckandet blir ett 
nyanserat samtal. Diskussioner som bygger på olika typer av kunskap och acceptans för 
varierande åsikter. Förhoppningsvis bidrar vi till det goda samtalet varje dag, när vi träffar 
människor på jobbet och på fritiden.

EN PELARSAL AV VACKRA tallar att andaktsfull promenera i.  
En granskog med mjuk, bullig mossa att slå sig ner på. Ett 
älskat motionsspår där lövträden klappar uppmuntrande när du 
springer förbi. Helt plötsligt är träden borta, avverkade av den 

som äger skogen. Kanske kändes det som ”din” skog och du blir arg, ledsen, upprörd. 
Det är inte ovanligt och heller inte konstigt.

SKOG ÄR NÅGOT SOM engagerar, något som de flesta som bor i vår region har käns-
lor för. Men det är också en viktig inkomstkänsla för många och har varit så i alla ti-
der. För att det ska bidra till vårt välstånd måste vi ta ner, för att sedan plantera nytt. 
Skogen är dessutom ofta privatägd, av din släkting, granne, vän eller ovän. Oavsett 
med rätt att avgöra hur skogen ska brukas. Ungefär som att du som äger ett hus har 
rätt att fatta egna beslut, inom givna regler och ramar förstås.

ATT VARA UNG, smal och vacker är ett starkt ideal i vårt samhälle. 
Visst skulle det vara skönt att få den bilden nyanserad ibland?  
Att vara äldre, grånad och krokig är väl också okej? Och visst 
behövs alla, oavsett ålder?

VI SOM JOBBAR I SKOGEN upplever att de perfekta träden numera beskrivs lika 
ensidigt, fast tvärtom. Den gamla skogen höjs till skyarna som den enda ”rätta 
skogen”, medan de unga träden rubriceras på nedlåtande sätt, som plantager eller 
monokulturer som saknar biologisk mångfald. På Gällö tycker vi det är viktigt att 
bevara gammal naturskog, men vi vill också hylla plantorna, de gallrade tallskogarna, 
de blandade lövskogarna med flera. Alla typer av träd behövs i skogen, och olika arter 
trivs bäst i olika miljöer.

VI PÅ GÄLLÖ HAR en bred skara av medarbetare med 
olika bakgrund och erfarenhet. Vi hoppas, och tror, 
att det är en styrka när vi möter dig som kund. Att 
vi kan erbjuda gedigen skoglig kunskap, men också 
en rad andra kompetenser som varje individ besitter. 
För att personalen ska trivas och bli en långsiktig 
samarbetspartner till skogsägarna försöker vi vara 
proaktiva och låta respektive individ nyttja sina 
styrkor och erfarenheter i sina roller. 

SOM NY SKOGSCHEF har jag fått möjligheten att 
skriva några rader där jag vill berätta om min tro för 
att nå bästa resultat för både Gällö och våra kunder. 
Jag har efter mer än 20 år i branschen provat på ett 
antal olika befattningar och uppgifter samt även sett 
från sidan hur saker och ting har fungerat bra och 
mindre bra.

NU, LIKSOM TIDIGARE, är det populärt att omorga-
nisera företag för att skapa en effektivare vardag. 
Skogsbranschen är inget undantag. Det ska tydlig-
göras vem som gör vad och vart ansvaret ligger. Det 
kan vara positivt, om alla förmår hålla sig inom de 
nya ramarna. 

MIN ERFARENHET är att det tyvärr kan bli rörigare, 
då samarbetet mellan nya funktioner och befatt-
ningar inte synkar. I stället för klarhet blir det 
diskussioner om vem som gjort vad och vem som 
är ansvarig. I dessa lägen hamnar entreprenörer och 
skogsägare alltför ofta i kläm.

VISSA TYCKER ATT en funktionell organisation alltid 
är den bästa lösningen för att få en fungerande 
verksamhet inom skogsbruket. Andra tycker precis 
tvärtom. Min tro är att organisationsformen inte 
har någon betydelse. Det är människorna som gör 
jobbet varje dag som gör skillnad. Det är hur de 
sköter sina uppgifter och hur de lyckas samarbeta 
som avgör framgången. 

JAG ÄR STOLT ÖVER hur arbetet på Gällö Skog är 
upplagt. Det är väldigt passande för en skogsavdel-
ning i vår storlek och med vårt uppdrag. Vi har tre 
team i varsitt geografiskt område och i varje grupp 
har vi en funktionell ansvarsfördelning mellan 
virkesköpare, produktionsledare och teamassisten-
ter. Teamen har mandat och förtroende att styra 
och finjustera i arbetssätt och aktiviteter. Vi följer 
upp arbetet med löpande möten och avstämningar. 
Skogsvårdsledare och virkesekonomer stöttar tea-
men så att vi kan erbjuda effektiva helhetslösningar. 

PÅ SÅ VIS SKAPAR vi trygghet och engagemang 
hos teamen, vilket gör att de i sin tur kan ge dig 
som kund ett lugnt och bra bemötande, goda råd, 
lönsamma affärer samt snabbhet och tydlighet i våra 
kontakter. 

JAG SER DET SOM min viktigaste uppgift att skapa 
en sådan god arbetsmiljö att det märks för dig som 
kund. Ett mått för att veta om vi lyckas är om vi får 
återkomma och göra en ny affär med dig.

MÄNNISKORNA  
ÄR MER ÄN SKOGEN 

LEDARE

ANDREAS MATTSSON 
Skogschef
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GÄLLÖ SKOG VÄXER så det knakar och de 
tre teamen har utökats med flera duktiga 
medarbetare. De står redo att hjälpa till 
med skogliga funderingar och se till att 
skogen brukas på ett sätt som gynnar 
både naturen och markägare. Varmt 
välkomna till Gällö Skog! 

NYTT FOLK I SKOGEN

ROBERT HAR SADLAT om från produk-
tionsledare på sågverk till virkesköpare 
och har med andra ord full koll på hela 
kedjan inom skogsbruket. 

ROBERT NILSSON 
Virkesköpare
Team Mitt

I TRAKTERNA KRING Liden ser tidigare 
gallringsmaskinföraren Elias nu fram 
emot ett socialt jobb, med nära kontakt 
med skogsägarna, i en bygd som ligger 
honom varmt om hjärtat. 

ELIAS SUNDHOLM 
Virkesköpare
Team Syd

TIDIGARE SKOGSMASKINFÖRAREN Tobias 
kliver, som nyexaminerade skogsmästare, 
in som produktionsledare i Team Mitt 
och ser till så att allt flyter på genom 
hela produktionskedjan.

TOBIAS ÖSTMAN 
Produktionsledare
Team Mitt

DEN SCENVANA allkonstnären Johan, 
med mångårig erfarenhet från skogliga 
jobb, fortsätter nu sin karriär som Team 
Norrs virkesköpare.

JOHAN LIDGREN 
Virkesköpare 
Team Norr

SNART TIO ÅR HAR gått sedan Gällö Skog 
bildades. Jag har haft förmånen att få vara 
med från början. En otroligt lärorik och 
spännande resa från något som från början 
nog bäst beskrivs som ordnat kaos till en idag 
välordnad och produktiv organisation. 
 
DET ÄR MÄNNISKORNA i organisationen som 
gör dess framsteg och Gällö Skog har haft 
turen att ha många duktiga medarbetare.  
Det är några som kommit och gått under  
åren och några trogna som alltjämt stannat 
kvar. Oavsett om man är kvar i organisationen 
eller ej så är Gällö Skogs framgång avhängigt 
dessa människor. 

DET FINNS YTTERLIGARE en grupp som vi  
absolut inte får glömma i Gällös framgång, 
det är alla våra duktiga samarbetspartners! 
Utan deras kompetens och yrkesskicklighet 
hade inte Gällö blivit det företag som det  
är idag. 
 
NU EFTER TIO ÅR är det dags för mig att göra 
något annat men det Gällö som jag lämnar 
är ett starkt företag och som har starkt driv 
framåt och som kommer att fortsätt att 
utvecklas under de kommande tio åren för 
Gällö utmanar framtiden! 

//ELSA JÄRVHOLM

”FORTSÄTT UTMANA FRAMTIDEN”

SJU LÅNGLOPP

VÄLBESÖKT PÅ 
VÄSTGÅRD GAME FAIR

DEN LOKALA LÅNGLOPPSTOUREN Jemtland 
Ski Tour bytte namn till Gällö Skog Jämt-
land Ski Tour när den kom tillbaka efter en 
tids uppehåll i vintras. Touren, som är ett 
samarbete  mellan sju långloppsarrangörer i 
Jämtland, fick god uppslutning av tävlande i 
både elit- och motionärklass och laddar nu för 
en åttonde säsong i vinter. 

I SLUTET AV JULI besökte Gällö Skog Jämtlands 
största vildmarksmässa, Västgård Game Fair, och 
presenterade vår satsning på att såga contorta-
tall i Gällö. Det blev en helg med strålande sol, 
trevliga människor och skogliga pratstunder.

GÄLLÖ SKOG

VILL DU LÄSA MER?  
GALLOSKOG.SE

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

VIRKESKÖPARE TEAM SYD (VÄSTERNORRLAND)

REDAKTÖR:
ANDREAS MATTSSON
ANDREAS.MATTSSON@GALLOSKOG.SE

ART DIRECTOR:
SEBASTIAN RYDEBJÖRK

TRYCK:
DANAGÅRDLITHO AB

PRODUKTION:
TRAMPOLIN PR

REDAKTION:
ANNJA WIKBERG

SOFIA WRANGEL

ANNIKA LIDGREN

MALIN GUNNARSSON

HÅKAN WIKE

REBECKA SERNHEIM

JENS LARSSON

PRODUKTION

Gällö Skog

Ansök om Kärlek i kubik 
Superlokalt driv i Fyrås 
Skogsbrukets historia 
Första eltimmerbilen

Anna utbildar jägare
SIDA 14

Johan avverkar själv 
SIDA 10

+

M A G A S I N

KASTAR SIG UT I  
YRKESLIVET
 § POPULÄRT MED SKOGSGYMNASIUM
 § BRANSCHEN VILL REKRYTERA DUKTIG PERSONAL
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MED SKOGEN  
SOM BAS

GÄLLÖ GÖR  
MÖDAN VÄRD
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UPPLAGA: 
5 000

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

JILL 
GÖRANSSON

0693-180 18
jill.goransson@galloskog.se

JILL 
GÖRANSSON

0693-180 18
jill.goransson@galloskog.se

MATS  
LARSSON

0693-180 32
mats.larsson@galloskog.se

ROBERT 
NILSSON

0693-180 28
robert.nilsson@galloskog.se

JOHAN 
LIDGREN

0693-180 02
johan.lidgren@galloskog.se

LARS-OLOF  
SAHLIN

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

PER 
SALOMONSSON

0693-180 34 
per.salomonsson@galloskog.se

PÄR 
JONSSON

0693-180 35 
par.jonsson@galloskog.se

ERIK  
LUNDGREN

0693-180 05
erik.lundgren@galloskog.se

ELIAS 
SUNDHOLM

0693-180 27
elias.sundholm@galloskog.se

JONAS 
ENGMAN

0693-180 19
jonas.engman@galloskog.se

RICKARD  
ANKARBERG

0693-180 20
rickard.ankarberg@galloskog.se

Liden

Ånge
Stöde

Sveg

Vemdalen

Svenstavik
Bräcke

Gällö

Stugun

Östersund

Ljungdalen

Funäsdalen

Hammarstrand

Hammerdal

Gäddede

Åre
Krokom

Strömsund

Hoting

Ramsele

Sundsvall

KONTAKTA
DIN SKOGLIGA
SPECIALIST!
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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!


