
TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I SÖDRA SVEALAND      SEPTEMBER 2018

Skogsskötsel online 
På vår webb hittar du information, fakta, nyheter och kontaktuppgifter. 
Här kan du även hålla koll på din skog och dina virkesaffärer med BillerudKorsnäs. 
Vill du ha skogliga nyheter och tips i korthet via mejl? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.
Besök billerudkorsnas.se/skog för mer information. 

Hej!
Nu är hösten här efter den varmaste sommaren i mannaminne. Ett väder som 
både ställt till stora problem med dåliga skördar, skogsbränder och annat, men 
som man även kunnat njuta av om man haft förmånen att vara ledig. Förhopp-
ningsvis har sommaren gett många fina minnen och fyllt oss med energi inför 
vintern. 

Vissa av oss hade stora planer på vad som skulle uträttas under dessa lediga 
semesterveckor. Projekten staplades på varandra och den nödvändiga avkopp-
lingen fylldes istället med för mycket arbete. Det är en ambitionsnivå som många, 
på gott och ont, även har i sitt skogsägande. Trots att de flesta skogsägare har en 
annan sysselsättning vid sidan av, görs mycket eget arbete på fastigheten. Här 
skulle vi vilja lyfta fram den hjälp du kan få av BillerudKorsnäs. Vi har rutiner 
och resurser för att hjälpa till med allt från att vara bollpank för dina funderingar 
och idéer till full förvaltning av din skogsfastighet. Ta kontakt med någon av 
våra kunniga virkesköpare så kan vi berätta mer.

Digitala hjälpmedel är något som har växt fram de senaste åren, även inom 
skogsbruket. GPS-tekniken är ett exempel som vi skogsmänniskor haft glädje 
av i många år nu, både professionellt och på fritiden. På BillerudKorsnäs har 
vi utvecklat en Skogsägarapp, ett hjälpmedel där du bland annat har tillgång 
till din skogsbruksplan i mobilen. Perfekt om du vill kolla upp något när du 
befinner dig ute på din fastighet. Har du inte redan tecknat en skogsbruksplan 
så hjälper vi dig gärna att upprätta en sådan. 

Avslutningsvis vill vi påminna om att skogskonjunkturen är mycket god och 
om du har funderingar på att avverka eller gallra så tveka inte att ta kontakt 
med någon av våra virkesköpare.

Med önskan om en fin höst!
Region Södra Svealand
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DET ÄR VI SOM KÖPER VIRKE I SÖDRA SVEALAND          

Visste du att …
... skog är den vanligaste 
naturtypen i Uppsala 
län? Olika typer av 
barrskog dominerar, till 
exempel kalkbarrskog 
där ovanliga svampar 
och blommor trivs.

På BillerudKorsnäs får du tips och råd om allt som har med 
skogsbruk att göra. Tillsammans med din virkesköpare kan du 
diskutera olika åtgärder för just din skog. 

Har du en skogsbruksplan?
Om inte, kontakta oss så hjälper vi dig. 
Skogsbruksplanen är ditt viktigaste verktyg 
som skogsägare. 

BillerudKorsnäs 
köper även virke i 
Gävleborg, 
Dalarna och 
Norrbotten.

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
KÖPDISTRIKTSCHEF
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

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

NORRBOTTEN                   

SÖDRA SVEALAND  
        

GÄVLEBORG

        

DALARNA                           DALARNA         DALARNA

Österbybruk
Sala

Rockhammar
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TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I DALARNA           SEPTEMBER 2018

Hej!
Nu är hösten här efter den varmaste sommaren i mannaminne. Ett väder som 
både ställt till stora problem med dåliga skördar, skogsbränder och annat, men 
som man även kunnat njuta av om man haft förmånen att vara ledig. Förhopp-
ningsvis har sommaren gett många fina minnen och fyllt oss med energi inför 
vintern. 

Vissa av oss hade stora planer på vad som skulle uträttas under dessa lediga 
semesterveckor. Projekten staplades på varandra och den nödvändiga avkopp-
lingen fylldes istället med för mycket arbete. Det är en ambitionsnivå som 
många, på gott och ont, även har i sitt skogsägande. Trots att de flesta skogsägare 
har en annan sysselsättning vid sidan av, görs mycket eget arbete på fastigheten. 
Här skulle vi vilja lyfta fram den hjälp du kan få av BillerudKorsnäs. Vi har 
rutiner och resurser för att hjälpa till med allt från att vara bollpank för dina 
funderingar och idéer till full förvaltning av din skogsfastighet. Ta kontakt 
med någon av våra kunniga virkesköpare så kan vi berätta mer.

Digitala hjälpmedel är något som har växt fram de senaste åren, även inom 
skogsbruket. GPS-tekniken är ett exempel som vi skogsmänniskor haft glädje 
av i många år nu, både professionellt och på fritiden. På BillerudKorsnäs har 
vi utvecklat en Skogsägarapp, ett hjälpmedel där du bland annat har tillgång 
till din skogsbruksplan i mobilen. Perfekt om du vill kolla upp något när du 
befinner dig ute på din fastighet. Har du inte redan tecknat en skogsbruksplan 
så hjälper vi dig gärna att upprätta en sådan. 

Avslutningsvis vill vi påminna om att skogskonjunkturen är mycket god och 
om du har funderingar på att avverka eller gallra så tveka inte att ta kontakt 
med någon av våra virkesköpare.

Hoppas vi syns i Dalaskogarna under hösten!

Ulf  Gustavsson
Köpdistrikschef Dalarna

Skogsskötsel online 
På vår webb hittar du information, fakta, nyheter och kontaktuppgifter. 
Här kan du även hålla koll på din skog och dina virkesaffärer med BillerudKorsnäs. 
Vill du ha skogliga nyheter och tips i korthet via mejl? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.
Besök billerudkorsnas.se/skog för mer information. 
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DET ÄR VI SOM KÖPER VIRKE I DALARNA         

Visste du att …
… cirka 70 procent av 
Dalarnas län är täckt 
av skog? Ren tallskog 
dominerar, tätt följd av 
granskog.

På BillerudKorsnäs får du tips och råd om allt som har med 
skogsbruk att göra. Tillsammans med din virkesköpare kan du 
diskutera olika åtgärder för just din skog. 

Har du en skogsbruksplan?
Om inte, kontakta oss så hjälper vi dig. 
Skogsbruksplanen är ditt viktigaste verktyg 
som skogsägare. 

NORRBOTTEN                   

GÄVLEBORG

        

SÖDRA SVEALAND

                        BillerudKorsnäs 
köper även virke i 
Gävleborg, 
Södra Svealand 
och Norrbotten.

DALARNA          

Malung

Djurås

Mora

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

Ulf Gustavsson
MALUNG
KÖPDISTRIKTSCHEF
070 242 35 08
ulf.gustavsson@
billerudkorsnas.com

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

Lenitha Liljeberg
ORSA, FURUDAL
0250 328 72
lenitha.liljeberg@
billerudkorsnas.com
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TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I GÄVLEBORG           SEPTEMBER 2018

Skogsskötsel online 
På vår webb hittar du information, fakta, nyheter och kontaktuppgifter. 
Här kan du även hålla koll på din skog och dina virkesaffärer med BillerudKorsnäs. 
Vill du ha skogliga nyheter och tips i korthet via mejl? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.
Besök billerudkorsnas.se/skog för mer information. 

Hej!
Nu är hösten här efter den varmaste sommaren i mannaminne. Ett väder som 
både ställt till stora problem med dåliga skördar, skogsbränder och annat, men 
som man även kunnat njuta av om man haft förmånen att vara ledig. Förhopp-
ningsvis har sommaren gett många fina minnen och fyllt oss med energi inför 
vintern. 

Vissa av oss hade stora planer på vad som skulle uträttas under dessa lediga 
semesterveckor. Projekten staplades på varandra och den nödvändiga avkopp-
lingen fylldes istället med för mycket arbete. Det är en ambitionsnivå som 
många, på gott och ont, även har i sitt skogsägande. Trots att de flesta skogsägare 
har en annan sysselsättning vid sidan av, görs mycket eget arbete på fastigheten. 
Här skulle vi vilja lyfta fram den hjälp du kan få av BillerudKorsnäs. Vi har 
rutiner och resurser för att hjälpa till med allt från att vara bollpank för dina 
funderingar och idéer till full förvaltning av din skogsfastighet. Ta kontakt 
med någon av våra kunniga virkesköpare så kan vi berätta mer.

Digitala hjälpmedel är något som har växt fram de senaste åren, även inom 
skogsbruket. GPS-tekniken är ett exempel som vi skogsmänniskor haft glädje 
av i många år nu, både professionellt och på fritiden. På BillerudKorsnäs har 
vi utvecklat en Skogsägarapp, ett hjälpmedel där du bland annat har tillgång 
till din skogsbruksplan i mobilen. Perfekt om du vill kolla upp något när du 
befinner dig ute på din fastighet. Har du inte redan tecknat en skogsbruksplan 
så hjälper vi dig gärna att upprätta en sådan. 

Avslutningsvis vill vi påminna om att skogskonjunkturen är mycket god och 
om du har funderingar på att avverka eller gallra så tveka inte att ta kontakt 
med någon av våra virkesköpare.

Med önskan om en fin höst!
Region Gävleborg
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DET ÄR VI SOM KÖPER VIRKE I GÄVLEBORG          

Visste du att …
… 79 procent av ytan 
i Gävleborgs län är 
täckt av skog? Det gör 
länet till ett av de mest 
utpräglade skogslänen i 
Sverige.

På BillerudKorsnäs får du tips och råd om allt som har med 
skogsbruk att göra. Tillsammans med din virkesköpare kan du 
diskutera olika åtgärder för just din skog. 

Har du en skogsbruksplan?
Om inte, kontakta oss så hjälper vi dig. 
Skogsbruksplanen är ditt viktigaste verktyg 
som skogsägare. 

NORRBOTTEN                   

SÖDRA SVEALAND

                        

GÄVLEBORG 

        

DALARNA                           DALARNA         DALARNA

BillerudKorsnäs 
köper även virke i 
Norbotten, 
Dalarna och 
Södra Svealand.

Ljusdal

Gävle

Bollnäs

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

Patrik Fredriksson
GÄSTRIK LAND 
(utom Ockelbo)
070 222 10 34
patrik.x.fredriksson@
billerudkorsnas.com

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

Brev_0318_GÄVLEBORG_Bilder.indd   2 2018-08-14   16:37



TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I NORRBOTTEN           SEPTEMBER 2018

Skogsskötsel online 
På vår webb hittar du information, fakta, nyheter och kontaktuppgifter. 
Här kan du även hålla koll på din skog och dina virkesaffärer med BillerudKorsnäs. 
Vill du ha skogliga nyheter och tips i korthet via mejl? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.
Besök billerudkorsnas.se/skog för mer information. 

Hej!
Det har nog inte undgått någon att vi har haft ett exceptionellt väder i år. Först 
en väldigt snörik vinter och nu en otroligt solig och varm sommar. Men torr, 
tyvärr. Det har inte bara varit högtryck vädermässigt, vår produktionsanlägg-
ning i Karlsborg går också på högvarv. Det känns verkligen skönt att våra 
kollegor på industrisidan, som under flera års tid jobbat för att förbättra både 
driftsäkerhet, arbetssätt och effektivitet, nu får se resultat. 

Att det går bra för vår industri betyder också att förväntan på oss som anskaffar 
virke är hög. Något vi gladeligen antar som en utmaning. För att det ska vara 
attraktivt för dig som skogsägare vill vi belysa de fördelar som vi kan erbjuda 
i våra framtida samarbeten. Vi vill verka för att du som skogsägare ska känna 
förtroende för och trygghet i det vi erbjuder. Att våra råd och förslag är i ditt 
intresse. 

För oss är långsiktighet och samarbete två viktiga ledord. Därför erbjuder vi 
dig som skogsägare förmånliga samarbetsavtal där vi verkar för att du ska 
kunna få ut det mesta av ditt skogsägande och skogsbruk. Skogsbruksplaner, 
skogsägarwebb och vår egenutvecklade Skogsägarapp gör det enklare för dig 
att kunna vara aktiv i skogsbruket. 

Kontakta din virkesköpare så får du veta mer om hur vi kan hjälpa dig att få 
bra hjälpmedel och erbjudanden för framtida goda samarbeten.

Med önskan om en fin höst!

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

Martin Jonsson
KÖPDISTRIKTSCHEF 
0923 664 35
martin.jonsson@
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

DET ÄR VI SOM KÖPER VIRKE I NORRBOTTEN          

Visste du att …
… drygt hälften av 
Norrbottens landyta 
är skogsmark? Det 
motsvarar fem miljoner 
hektar. Av dessa är cirka 
4 miljoner produktiv 
skogsmark.  

På BillerudKorsnäs får du tips och råd om allt som har med 
skogsbruk att göra. Tillsammans med din virkesköpare kan du 
diskutera olika åtgärder för just din skog. 

Har du en skogsbruksplan?
Om inte, kontakta oss så hjälper vi dig. 
Skogsbruksplanen är ditt viktigaste verktyg 
som skogsägare. 

NORRBOTTEN          

SÖDRA SVEALAND

                

GÄVLEBORG

        

DALARNA                           DALARNA         DALARNA

BillerudKorsnäs 
köper även virke i 
Gävleborg, 
Dalarna och 
Södra Svealand.

Karlsborg

Luleå

Brev_0318_NORRBOTTEN.indd   2 2018-08-14   08:00




