
Det är vi som köper virket i Dalarna

TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I DALARNA            SEPTEMBER 2017

Olle Gunnarsson
VÄSTERDALARNA
070 268 33 01
olle.gunnarsson@
billerudkorsnas.com

Magnus Eriksson
GAGNEF, BORLÄNGE, 
SÄTER
070 268 55 61
magnus.la.eriksson@
billerudkorsnas.com

Nils-Olov Eklund
FALUN, LEKSAND, 
HEDEMORA
070 304 12 77
nils-olov.eklund@
billerudkorsnas.com

Sören Nygårds
VÄSTERDALARNA
0280 313 50
soren.nygards@
billerudkorsnas.com

Staffan Jutterström
MORA, ÄLVDALEN, 
SÄRNA-IDRE
070 268 33 09
staffan.jutterstrom@
billerudkorsnas.com

Dan Flykt
MORA, RÄTTVIK
0250 328 55
dan.flykt@
billerudkorsnas.com

Lenitha Liljeberg
ORSA, FURUDAL
0250 328 72
lenitha.liljeberg@
billerudkorsnas.com

Hej!
Som ni kan läsa i Kambiums artikel ”Då och nu” så har älgjakt funnits i Sverige 
under lång tid. Älgjaktens betydelse har gått från det att älgen har varit ett viktigt 
byte för att kunna överleva, till i dag då det bedrivs jakt mest för att minska 
trycket på betesskador och reducera antalet trafikolyckor. Det jagas även för det 
fina köttets skull och som fritidssysselsättning. En sak är säker, älgjakten skapar 
många känslor och åsikter hos folk, den är både hatad och älskad. 

Älgjakten är också ett sätt att hålla nere betesskador som är ett problem i skogs-
bruket. Älgen betar knoppar och blad på unga träd i stora mängder. Främst 
tallföryngringar kan vara hårt drabbade. Har du funderingar på om din skog har 
blivit drabbad av betesskador kan du kontakta din lokala virkesköpare så kan vi 
hjälpa dig med rådgivning.

Hälsningar 
Region Dala-Hälsinge
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Det är vi som köper virket i Hälsingland

Oskar Nilsson 
NORRA 
HÄLSINGLAND 
070 312 03 62
oskar.nilsson@
billerudkorsnas.com

Anders Lundberg
SÖDRA 
HÄLSINGLAND
070 312 23 63
anders.lundberg@
billerudkorsnas.com

Kjell-Åke Hammar
SÖDRA 
HÄLSINGLAND
070 211 23 64
kjell-ake.hammar@
billerudkorsnas.com

Jonas Lindblom
OCKELBO, SÖDRA 
HÄLSINGLAND
070 312 03 74
jonas.lindblom@
billerudkorsnas.com

TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I HÄLSINGLAND     SEPTEMBER 2017

Hej!
Som ni kan läsa i Kambiums artikel ”Då och nu” så har älgjakt funnits i Sverige 
under lång tid. Älgjaktens betydelse har gått från det att älgen har varit ett viktigt 
byte för att kunna överleva, till i dag då det bedrivs jakt mest för att minska 
trycket på betesskador och reducera antalet trafikolyckor. Det jagas även för det 
fina köttets skull och som fritidssysselsättning. En sak är säker, älgjakten skapar 
många känslor och åsikter hos folk, den är både hatad och älskad. 

Älgjakten är också ett sätt att hålla nere betesskador som är ett problem i skogs-
bruket. Älgen betar knoppar och blad på unga träd i stora mängder. Främst 
tallföryngringar kan vara hårt drabbade. Har du funderingar på om din skog har 
blivit drabbad av betesskador kan du kontakta din lokala virkesköpare så kan vi 
hjälpa dig med rådgivning.

Hälsningar 
Region Dala-Hälsinge
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TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I NORRBOTTEN           SEPTEMBER 2017

Det är vi som köper virket i Norrbotten

Göran Nilsson
TÖRE ÄLV,  
ÖVERKALIX  
070 300 53 54
goran.nilsson@
billerudkorsnas.com

Anton Bergdahl
PITEÅ, ÄLVSBYN, 
ÖVERTORNEÅ
070 391 41 38
anton.bergdahl@
billerudkorsnas.com

Anders Larsson
LULEÅ, ARVIDSJAUR, 
BODEN, JOKKMOKK, 
ARJEPLOG
070 559 36 69
anders.k.larsson@
billerudkorsnas.com

Jarmo Johansson
HAPARANDA, 
ÖVERTORNEÅ
070 262 60 90
jarmo.johansson@
billerudkorsnas.com

Björn Mörk
KALIX, ÖVERKALIX
070 373 86 80
bjorn.mork@
billerudkorsnas.com

Mats Nilsson
RÅNEÅ, BODEN
070 208 76 47
mats.r.nilsson@
billerudkorsnas.com

Martin Sundbaum
LULEÅ BODEN JOKK-
MOKK ÖVERTORNEÅ 
OCH PAJALA
070 574 05 70
martin.sundbaum@
billerudkorsnas.com

Leif Johansson
KALIX, ÖVERKALIX 
ÖVERTORNEÅ, 
GÄLLIVARE
070  630 81 25 
leif.g.johansson@
billerudkorsnas.com

Hej!
Som ni kan läsa i Kambiums artikel ”Då och nu” så har älgjakt funnits i Sverige 
under lång tid. Älgjaktens betydelse har gått från det att älgen har varit ett viktigt 
byte för att kunna överleva, till i dag då det bedrivs jakt mest för att minska 
trycket på betesskador och reducera antalet trafikolyckor. Det jagas även för det 
fina köttets skull och som fritidssysselsättning. En sak är säker, älgjakten skapar 
många känslor och åsikter hos folk, den är både hatad och älskad. 

Älgjakten är också ett sätt att hålla nere betesskador som är ett problem i skogs-
bruket. Älgen betar knoppar och blad på unga träd i stora mängder. Främst 
tallföryngringar kan vara hårt drabbade. Har du funderingar på om din skog har 
blivit drabbad av betesskador kan du kontakta din lokala virkesköpare så kan vi 
hjälpa dig med rådgivning.

Hälsningar 
Region Norrbotten
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TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I REGION SYD    SEPTEMBER 2017

Det är vi som köper virket i region Syd

Fredrik Ryd
VÄSTRA VÄSTMAN-
LANDS LÄN SAMT 
FELLINGSBRO FÖRS.
073 838 10 74
fredrik.ryd@
billerudkorsnas.com

Jonas Kling 
NORA, HÄLLEFORS, 
KARLSKOGA
073 838 10 73
jonas.kling@
billerudkorsnas.com

Patrik Hellblom 
SALA, HEBY, 
VÄSTERÅS
0224 108 80
patrik.hellblom@
billerudkorsnas.com

Emil Arvidsson
LINDESBERG,  
LJUSNARSBERG
0581 375 09
emil.arvidsson@
billerudkorsnas.com

Niklas Gustafsson
VÄSTERÅS, 
SURAHAMMAR, 
HALLSTAHAMMAR
070 210 99 56
niklas.gustafsson@ 
billerudkorsnas.com

Hej!

Fabriksbesök i Frövi
Under hösten har du möjlighet till studiebesök på vår produktionsanläggning i 
Frövi. Håll utkik på mejlen för mer information och datum. Intresset brukar vara 
stort så håll dig framme! Försäkra dig om att din kontakt på BillerudKorsnäs har 
din mejladress så att du inte missar några intressanta aktiviteter.
 
Mervärden med BillerudKorsnäs
För dig som har samarbetsavtal med oss på BillerudKorsnäs finns flera mervärden, 
utöver mer betalt för ditt virke. Förutom att du får ett utökat engagemang från 
virkesköparen så är du prioriterad vid storm eller snöbrott och får rabatt på fältar-
betet vid köp av skogsbruksplan. Inte minst ordnar vi intressanta aktiviteter som 
föreläsningar och informationskvällar, samt jakt under enkla men gemytliga former.
 
FSC-certifiering
Region Syd har en god tillströmning av skogsägare som vill FSC-certifiera sitt 
skogsbruk. Är du nyfiken på vad det innebär för dig och din fastighet? Kontakta 
din virkesköpare så kan vi berätta mer om hur det fungerar. Skillnaden mot att 
bedriva ett traditionellt skogsbruk enligt Skogsvårdslagens rekommendationer är 
mindre än vad många tror. Har man en fräsch skogsbruksplan och ett intresse för 
hållbart skogsbruk blir certifieringsarbetet enkelt. Köparna av vår slutprodukt, 
kartongmaterial, har ett stort behov av certifierad skogsråvara. Det gör att vi kan 
betala dig som skogsägare mer för certifierat virke.

Hälsningar 
Region Syd genom regionchef  Johan Karlhager

 

Produktionsledare  
David Skyman serverar  

traditionsenlig gulaschsoppa 
vid en av regionens jakter.
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Patrik Fredriksson
GÄSTRIK LAND 
(utom Ockelbo)
070 222 10 34
patrik.x.fredriksson@
billerudkorsnas.com

Tobias Persson
GÄSTRIK LAND 
(utom Ockelbo)
070   795  11  65
tobias.persson@
billerudkorsnas.com

Det är vi som köper virket i Gästrikland

TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I GÄSTRIKLAND   SEPTEMBER 2017

Hej!

Samarbete med SJA Entreprenad
En av BillerudKorsnäs samarbetspartners i Upplandsregionen är SJA 
Entreprenad AB. Företaget har tre anställda och utför primärt förröj-
ningar men tar sig även an uppdrag inom all typ av skogsvård, som vanlig 
röjning, naturhyggesbränning, eftersläckning av skogsbränder, trädfällning 
och målning av rågångar.

– Det rullar på bra för oss och vi gör både stora och små skogsarbeten 
i hela Uppland, säger Jonas Altis, vd. Sedan 2011 har vi samarbetat med 
BillerudKorsnäs.

Mervärden med BillerudKorsnäs
För dig som har samarbetsavtal med oss på BillerudKorsnäs finns flera 
mervärden, utöver mer betalt för ditt virke. Förutom att du får ett utökat 
engagemang från virkesköparen så är du prioriterad vid storm eller snö-
brott och får rabatt på fältarbetet vid köp av skogsbruksplan. Inte minst 
ordnar vi intressanta aktiviteter som föreläsningar och informationskvällar, 
samt jakt under enkla men gemytliga former.

Hälsningar
Region Gästrike-Uppland

Teamet från SJA Entreprenad 
med sammanlagt 20 års  

erfarenhet av skogsarbete. 
Från vänster Allan Salminen, 
Jonas Altis och Stefan Altis.
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Stig Lundgren
NORRA  
UPPLAND
070 305 22 28
stig.lundgren@
billerudkorsnas.com

Roland Nyström
VÄSTRA OCH SÖDRA 
UPPLAND
0295 24 44 67
roland.nystrom@
billerudkorsnas.com

Henrik Larsson
NORDÖSTRA 
UPPLAND
0295 24 44 65
henrik.larsson@
billerudkorsnas.com

Johan Blom
ÖSTRA OCH SÖDRA 
UPPLAND
0295 24 44 62
johan.blom@
billerudkorsnas.com

Det är vi som köper virket i Uppland

TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I UPPLAND     SEPTEMBER 2017

Hej!

Samarbete med SJA Entreprenad
En av BillerudKorsnäs samarbetspartners i Upplandsregionen är SJA 
Entreprenad AB. Företaget har tre anställda och utför primärt förröj-
ningar men tar sig även an uppdrag inom all typ av skogsvård, som vanlig 
röjning, naturhyggesbränning, eftersläckning av skogsbränder, trädfällning 
och målning av rågångar.

– Det rullar på bra för oss och vi gör både stora och små skogsarbeten 
i hela Uppland, säger Jonas Altis, vd. Sedan 2011 har vi samarbetat med 
BillerudKorsnäs.

Mervärden med BillerudKorsnäs
För dig som har samarbetsavtal med oss på BillerudKorsnäs finns flera 
mervärden, utöver mer betalt för ditt virke. Förutom att du får ett utökat 
engagemang från virkesköparen så är du prioriterad vid storm eller snö-
brott och får rabatt på fältarbetet vid köp av skogsbruksplan. Inte minst 
ordnar vi intressanta aktiviteter som föreläsningar och informationskvällar, 
samt jakt under enkla men gemytliga former.

Hälsningar
Region Gästrike-Uppland

Teamet från SJA Entreprenad 
med sammanlagt 20 års  

erfarenhet av skogsarbete. 
Från vänster Allan Salminen, 
Jonas Altis och Stefan Altis.
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