
Det är vi som köper virket i Dalarna

TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I DALARNA            NOVEMBER 2017

Olle G unnarsson
VÄST ERDALARNA
070 268  33 01
olle.gunnarsson@
billerudkorsnas.com

M agnus E riksson
GAGNEF , BORLÄNGE, 
SÄT ER
070 268  5 5  61
magnus.la.eriksson@
billerudkorsnas.com

Nils-Olov E klund
F ALU N, LEKSAND, 
HEDEMORA
070 304 12 77
nils-olov.eklund@
billerudkorsnas.com

Sören Nygå rds
VÄST ERDALARNA
028 0 313 5 0
soren.nygards@
billerudkorsnas.com

Staf f an Jutterström
MORA, ÄLVDALEN, 
SÄRNA-IDRE
070 268  33 09
staf f an.jutterstrom@
billerudkorsnas.com

Dan F lykt
MORA, RÄT T VIK
025 0 328  5 5
an  ykt

billerudkorsnas.com

Lenitha Liljeberg
ORSA, F U RU DAL
025 0 328  72
lenitha.liljeberg@
billerudkorsnas.com

Hej!
Denna årstid är en bra tid att vara ute i skog och mark. Det är en skön temperatur 
för arbete och inga insekter som stör, men dagarna är korta och det kan vara blött 
och kallt i terrängen. Då kan det vara lämpligt att undersöka de digitala möjlighe-
terna som vi på BillerudKorsnäs erbjuder.

Nyhetsbrev i mejlen
Nu kan du som markägare få tillgång till ett nyhetsbrev via mejl. Där får du de 
senaste skogliga nyheterna presenterade i korthet. Lämna din mejladress till din 
kontakt på BillerudKorsnäs eller registrera din mejladress på billerudkorsnas.se/
skog/prenumerera så får du detta kostnadsfria utskick. 

Skogsägarwebben
Skogsägarwebben är den digitala plattform där du som markägare kan kontrollera 
din skog och de skogliga åtgärder som görs i samarbete med BillerudKorsnäs. Du 
kan lätt se över dina avtal och följa hur avverkningar utförs. Om du har en skogs-
bruksplan så kan den också läggas in digitalt här. Sedan kan du enkelt plocka upp 
den i din mobiltelefon när du är ute på din fastighet.

Känner du som många andra att du inte behärskar den digitala tekniken, så är du 
inte ensam. Vi på BillerudKorsnäs vill gärna att du kontaktar oss och får hjälp att 
komma igång. Det är inte svårt och det kan vara värt ett försök!

Hälsningar 
Region Dala-Hälsinge

MISSA INTE
Du missar väl inte vår nya webb? 
Här fi nns mycket matnyttigt för 
dig som är skogsägare. Gå in på 
www.billerudkorsnas.se/skog
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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     NOVEMBER 2017

Hej!
Denna årstid är en bra tid att vara ute i skog och mark. Det är en skön temperatur 
för arbete och inga insekter som stör, men dagarna är korta och det kan vara blött 
och kallt i terrängen. Då kan det vara lämpligt att undersöka de digitala möjlighe-
terna som vi på BillerudKorsnäs erbjuder.

Nyhetsbrev i mejlen
Nu kan du som markägare få tillgång till ett nyhetsbrev via mejl. Där får du de 
senaste skogliga nyheterna presenterade i korthet. Lämna din mejladress till din 
kontakt på BillerudKorsnäs eller registrera din mejladress på billerudkorsnas.se/
skog/prenumerera så får du detta kostnadsfria utskick. 

Skogsägarwebben
Skogsägarwebben är den digitala plattform där du som markägare kan kontrollera 
din skog och de skogliga åtgärder som görs i samarbete med BillerudKorsnäs. Du 
kan lätt se över dina avtal och följa hur avverkningar utförs. Om du har en skogs-
bruksplan så kan den också läggas in digitalt här. Sedan kan du enkelt plocka upp 
den i din mobiltelefon när du är ute på din fastighet.

Känner du som många andra att du inte behärskar den digitala tekniken, så är du 
inte ensam. Vi på BillerudKorsnäs vill gärna att du kontaktar oss och får hjälp att 
komma igång. Det är inte svårt och det kan vara värt ett försök!

Hälsningar 
Region Dala-Hälsinge

MISSA INTE
Du missar väl inte vår nya webb? 
Här fi nns mycket matnyttigt för 
dig som är skogsägare. Gå in på 
www.billerudkorsnas.se/skog
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TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I NORRBOTTEN           NOVEMBER 2017

Det är vi som köper virket i Norrbotten

G öran Nilsson
T ÖRE ÄLV, 
ÖVERKALIX  
070 300 5 3 5 4
goran.nilsson@
billerudkorsnas.com

Anton B ergdahl
P IT EÅ , ÄLVSBY N, 
ÖVERT ORNEÅ
070 39 1 41 38
anton.bergdahl@
billerudkorsnas.com

Anders Larsson
LU LEÅ , ARVIDSJ AU R, 
BODEN, J OKKMOKK, 
ARJ EP LOG
070 5 5 9  36 69
anders.k.larsson@
billerudkorsnas.com

Jarmo Johansson
HAP ARANDA, 
ÖVERT ORNEÅ
070 262 60 9 0
jarmo.johansson@
billerudkorsnas.com

B jörn M örk
KALIX , ÖVERKALIX
070 373 8 6 8 0
bjorn.mork@
billerudkorsnas.com

M ats Nilsson
RÅ NEÅ , BODEN
070 208  76 47
mats.r.nilsson@
billerudkorsnas.com

M artin Sundbaum
LU LEÅ  BODEN J OKK-
MOKK ÖVERT ORNEÅ  
OCH P AJ ALA
070 5 74 05  70
martin.sundbaum@
billerudkorsnas.com

Leif  Johansson
KALIX , ÖVERKALIX  
ÖVERT ORNEÅ , 
GÄLLIVARE
070  630 8 1 25  
leif .g.johansson@
billerudkorsnas.com

Hej!
År 2017 börjar lida mot sitt slut och vi på BillerudKorsnäs blickar tillbaka på ett 
roligt och spännande år. För oss har året inneburit start av fl era stora investerings-
projekt, i våra anläggningar men också i nya innovativa företag som utvecklar 
förpackningslösningar. Den kanske mest spännande investeringen är i EcoXpac, 
ett företag som utvecklar pappersfl askor avsedda för kolsyrade drycker. 

Men det har också hänt mycket här i Norrbotten. På vår produktions anlägg-
ning i Karlsborg har vi investerat i vårt renseri för en fortsatt säker råvaru-
försörjning. Produktionen har gått bättre än någonsin med rekordnivåer på 
produktionen. 

För oss som jobbar med skogsbruk och virkesköp har det också hänt mycket. 
Skogsägarwebben har utvecklats med all information du kan ha nytta av för att 
enkelt och effektivt hålla koll på ditt skogsbruk och dina affärer med oss. Vi har 
också lanserat en skogsägarapp där du som har din skogsbruksplan registrerad 
hos oss kan se den i mobilen eller surfplattan. Med hjälp av positionering kan du 
också orientera dig i skogen med stöd av appen. 

Dessutom har vi stärkt vår laguppställning på entreprenörssidan med mindre 
gallringsmaskiner för beståndsgående gallring. Vi har fått mycket positiv respons 
på dessa gallringar och vi hoppas att fl er av er vill ta del av våra fi na gallringser-
bjudanden. Välkommen att ta kontakt med din lokala virkesköpare för mer 
information.

Nu kan du som markägare även få tillgång till ett elektroniskt nyhetsbrev via 
din mejl. Där får du de senaste skogliga nyheterna presenterade i korthet. Lämna 
din mejladress till din kontakt på BillerudKorsnäs eller registrera din mejladress 
på billerudkorsnas.se/skog/prenumerera så får du detta kostnadsfria utskick. 

Hälsningar 
Region Norrbotten

MISSA INTE
Du missar väl inte vår nya webb? 
Här fi nns mycket matnyttigt för 
dig som är skogsägare. Gå in på 
www.billerudkorsnas.se/skog
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TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I REGION SYD    NOVEMBER 2017

Det är vi som köper virket i region Syd

F redrik R yd
VÄST RA VÄST MAN-
LANDS LÄN SAMT  
F ELLINGSBRO F ÖRS.
073 8 38  10 74
f redrik.ryd@
billerudkorsnas.com

Jonas Kling 
NORA, HÄLLEF ORS, 
KARLSKOGA
073 8 38  10 73
jonas.kling@
billerudkorsnas.com

P atrik Hellblom 
SALA, HEBY , 
VÄST ERÅ S
0224 108  8 0
patrik.hellblom@
billerudkorsnas.com

E mil Arvidsson
LINDESBERG, 
LJ U SNARSBERG
05 8 1 375  09
emil.arvidsson@
billerudkorsnas.com

Niklas G ustaf sson
VÄST ERÅ S, 
SU RAHAMMAR, 
HALLST AHAMMAR
070 210 9 9  5 6
niklas.gustaf sson@ 
billerudkorsnas.com

Hej!
Region Syd har nu landat i de nya lokalerna i Rockhammar. Hör av dig till oss och 
kom förbi på en rundtur och kaffe och resonera med din virkesköpare om nästa 
åtgärd på din fastighet. Även vårt kontor i Sala har växt och fått en ansiktslyftning.
 
Dikning
Har du funderat på vad skyddsdikning och andra dikningsformer skulle kunna 
göra för din skogsmark? Produktionsvinsten kan vara stor. Vi har varit på dik-
ningskurs på ammelkroppa och lärt oss mycket nytt. m det fi nns intresse från 
er skogsägare så planerar vi att erbjuda en kortversion av utbildningen en mörk 
vinterkväll framöver. Prata med din virkesköpare så är du garanterad en plats. 
 
Digitala skogsbruksplaner oc h nyhetsbrev
Vi har mycket nytt på gång vad gäller skogsbruksplaner online, appar, nyhetsbrev 
och webblösningar. Du som har ett samarbetsavtal med oss kan se din skogsbruks-
plan direkt i mobilen eller på datorn. Det är ett bra stöd för att se över fastigheten 
och planera vilka skogsvårdsåtgärder eller avverkningar som behöver utföras. 
 
E rbjudande skogsbruksplan
Har du inte en aktuell skogsbruksplan? Vi har ett svårslaget erbjudande på skogs-
bruksplaner för dig med samarbetsavtal. Kontakta oss för mer information.

Hälsningar 
Region Syd

 

MISSA INTE
Du missar väl inte vår nya webb? 
Här fi nns mycket matnyttigt för 
dig som är skogsägare. Gå in på 
www.billerudkorsnas.se/skog
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P atrik F redriksson
GÄST RIK LAND 
( utom Ockelbo)
070 222 10 34
patrik.x .f redriksson@
billerudkorsnas.com

T obias P ersson
GÄST RIK LAND 
( utom Ockelbo)
070   79 5   11  65
tobias.persson@
billerudkorsnas.com

Det är vi som köper virket i G ästrikland

TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I GÄSTRIKLAND   NOVEMBER 2017

Hej!
Snart är ytterligare ett år till ända och på BillerudKorsnäs har vi märkt ett 
stigande intresse för både certifi eringar av skog och skogsbruksplaner.

 ntresset för att certifi era sig ökar stadigt  och så har det även varit i år. 
Om man skriver ett samarbetsavtal med oss erbjuder vi bland annat möj-
ligheten att F -certifi era sig. Fler och fl er vill även ha en skogsbruksplan  
eller uppgradera sin befi ntliga  berättar omas lom som är regionchef  för 

illerudKorsnäs kog ppland- ästrike. 
En aktuell skogsbruksplan gagnar både skogsägaren och BillerudKorsnäs 

eftersom den ger en bättre överblick av vilka åtgärder som behöver göras i 
skogen. 

 i håller också på att testa ett nytt verktyg kallat kogsprognos  säger 
omas. Prognosen grundar sig på skogsägarens skogsbruksplan och tanken 

är att den ska ge ett bra beslutsunderlag inför åtgärder där vi simulerar olika 
scenarios för skogen som till exempel vad effekten blir av ett större uttag 
eller ett försiktigare uttag på tio års sikt.

ehovet av virke kommer att vara fortsatt stort nästa år  till och med något 
ökande.

 Privata skogsägare är väldigt viktiga för oss och vi vill ha ett fortsatt 
samarbete och möta de behov som fi nns  säger omas. kogsägare är alltid 
välkomna att höra av sig om det är något de behöver h älp med. 

Hälsningar
Region Uppland-Gästrike

MISSA INTE
Du missar väl inte vår nya webb? 
Här fi nns mycket matnyttigt för 
ig s m är sk gsägare   in  

i er k rsnas se sk g
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Stig Lundgren
NORRA 
U P P LAND
070 305  22 28
stig.lundgren@
billerudkorsnas.com

R oland Nyström
VÄST RA OCH SÖDRA 
U P P LAND
029 5  24 44 67
roland.nystrom@
billerudkorsnas.com

Henrik Larsson
NORDÖST RA 
U P P LAND
029 5  24 44 65
henrik.larsson@
billerudkorsnas.com

Johan B lom
ÖST RA OCH SÖDRA 
U P P LAND
029 5  24 44 62
johan.blom@
billerudkorsnas.com

Det är vi som köper virket i U ppland

TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I UPPLAND     NOVEMBER 2017

Hej!
Snart är ytterligare ett år till ända och på BillerudKorsnäs har vi märkt ett 
stigande intresse för både certifi eringar av skog och skogsbruksplaner.

 ntresset för att certifi era sig ökar stadigt  och så har det även varit i år. 
Om man skriver ett samarbetsavtal med oss erbjuder vi bland annat möj-
ligheten att F -certifi era sig. Fler och fl er vill även ha en skogsbruksplan  
eller uppgradera sin befi ntliga  berättar omas lom som är regionchef  för 

illerudKorsnäs kog ppland- ästrike. 
En aktuell skogsbruksplan gagnar både skogsägaren och BillerudKorsnäs 

eftersom den ger en bättre överblick av vilka åtgärder som behöver göras i 
skogen. 

 i håller också på att testa ett nytt verktyg kallat kogsprognos  säger 
omas. Prognosen grundar sig på skogsägarens skogsbruksplan och tanken 

är att den ska ge ett bra beslutsunderlag inför åtgärder där vi simulerar olika 
scenarios för skogen som till exempel vad effekten blir av ett större uttag 
eller ett försiktigare uttag på tio års sikt.

ehovet av virke kommer att vara fortsatt stort nästa år  till och med något 
ökande.

 Privata skogsägare är väldigt viktiga för oss och vi vill ha ett fortsatt 
samarbete och möta de behov som fi nns  säger omas. kogsägare är alltid 
välkomna att höra av sig om det är något de behöver h älp med. 

Hälsningar
Region Uppland-Gästrike

MISSA INTE
Du missar väl inte vår nya webb? 
Här fi nns mycket matnyttigt för 
dig som är skogsägare. Gå in på 
www.billerudkorsnas.se/skog
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