
TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I DALARNA           NOVEMBER 2018

Hej!
Vi närmar oss slutet på mörka november. Om bara några dagar tittar vi in i 
december och då känns det ofta lite ljusare, med snö på marken och julledig-
heter i stundande. 

I brevet som följde med förra numret av Kambium skrev jag om de möjligheter 
du som skogsägare har att förenkla ditt skogsägande genom ett samarbete med 
BillerudKorsnäs. Många har hört av sig och velat veta mer. Då intresset verkar 
vara stort för dessa frågor, tar vi några ord om det även denna gång. 

Med BillerudKorsnäs digitala lösningar kan vi till exempel ajourhålla din 
skogsbruksplan med data från avverkningsmaskinen när vi gallrar dina skogar. 
Du kan se planen i telefonen när du är ute i din skog och du ser var i beståndet 
du befinner dig. Men det finns självfallet även mer ”analoga” lösningar du kan 
använda. Som till exempel en kunnig virkesköpare som kan svara på frågor 
som gäller ditt skogsägande. Du är välkommen att kontakta någon av oss på 
våra kontor i Malung, Mora och Djurås.

I detta nummer av Kambium skriver vi om produkter som tillverkas av er skogs-
råvara. Utvecklingen går framåt. Vi kan snart köpa kolsyrade drycker i flaskor av 
papper. Flaskan är ett exempel på en innovation på förnyelsebara förpackningar 
som bidrar till en miljövänligare vistelse för oss människor på planeten.  

Intresset för våra produkter är stort runt om i världen och så även efterfrågan 
på virke till produktionen. Vi är inne i en mycket god skogskonjunktur, om du 
har tankar på att gallra eller avverka är det ett bra tillfälle att ta kontakt med en 
virkesköpare på något av våra kontor.

Med vänliga hälsningar,

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           NOVEMBER 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!
Efterfrågan på BillerudKorsnäs pappersprodukter är hög. 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 möta behovet hos er 
skogsägare kommer Hälsingland från och med årsskiftet bli ett köpdistrikt. 
Gästrikland återförenas med Uppland som tillsammans bildar ett eget köp-
distrikt. Samtidigt pågår rekrytering av fler virkesköpare vilket känns mycket 
positivt.

Vi förstärker även verksamheten med två nya entreprenörer. Curt Zetterberg, 
som avverkar i Gästrikland och Halvarsson Jord & Skog, som utför skogsgall-
ring i Hälsingland. 

För oss är långsiktighet och samarbete två viktiga ledord. 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 linje med ditt intresse. Därför erbjuder vi förmånliga 
samarbetsavtal där vi verkar för att du ska kunna få ut det mesta av ditt skogs-
ägande och skogsbruk. Skogsbruksplaner, skogsägarwebb och vår egenutveck-
lade Skogsägarapp gör det enklare för dig att kunna vara aktiv i skogsbruket. 
Appen finns nu även för androida enheter.

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 vänliga hälsningar,
Köpdistrikt 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_0418_GÄVLEBORG.indd   2 2018-11-06   10:12



TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I NORRBOTTEN           NOVEMBER 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!
Hösten är snart över och det har varit en säsong som utmanat oss. Efterfrågan  
på virket har varit väldigt stark och vi har haft full fart i vår verksamhet, både 
vad gäller virkesköp och avverkning. Att vi tycker om att det går bra för 
Karlsborgs produktionsanläggning tror jag egentligen inte att jag behöver säga. 
Men det är otroligt roligt att vi har det så. Och för dig som skogsägare och 
leverantör av råvaran till industrin så bidrar du till att göra världen bättre! Alla 
de produkter som vi tar fram ur ditt virke är hållbara för miljön och håller hög 
kvalité. Ju mer plank och brädor vi får in i byggandet och ju mer papper vi 
får ut bland förpackningar, desto mer hållbar blir världen. Att vi kan erbjuda 
alternativ till betong och plast är verkligen nödvändigt, och jag vill att du som 
skogsägare och leverantör av denna råvara ska känna dig stolt. 

Förutom att vara stolt över hur vi tillsammans är med och möjliggör en mer 
hållbar framtid kan jag inte låta bli att uppmärksamma våra virkesköpare. Ett 
mer genuint och engagerat gäng är svårt att hitta. Med stort skogligt kunnande 
och god känsla för dig som skogsägare är de en garant för att vi tillsammans 
kan skapa goda värden i skogen. 

Så vänta inte. Ta möjligheten och konsultera din virkesköpare hos oss för goda 
råd om hur du kan bruka din skog på bästa sätt. Välkommen!

Under hösten har vi även stärkt vårt lag bland virkesköparna. Vi hälsar 
Karl-Erik Juuso varmt välkommen! Karl-Erik kommer från Övertorneå, och 
har verkat som virkesköpare sedan mitten av 90-talet. Karl-Erik är just vad 
vi behöver för att kunna leverera det vi tror på till dig som skogsägare. 

Med vänliga hälsningar,

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
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TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I SÖDRA SVEALAND      NOVEMBER 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!
Mitt liv är präglat av våra svenska skogar. Jaga, löpträna eller bara sitta på en 
stubbe i skogen laddar mina batterier. Att jag sedan har glädjen att få jobba i 
skogen gör att batteriladdaren ständigt går varm. 

Under en älgjakt, där jag snubblade fram med hunden, låg mitt framför näsan 
en kastad PET-flaska. Jag tog fram min svamppåse (plast då, men är i dag i 
tyg) ur ryggsäcken och började plocka plast på min vandring. När jaktdagen 
var slut var påsen full och de följande dagarna lika så. Mina jaktkamraters reak-
tioner var uppmuntrande.

Kommer våra friska skogar att finnas kvar? När det gäller skogens möjligheter 
att brukas så är svaret ja. Skogen växer bättre än någonsin och tål att brukas 
med rätt metoder. Men en hållbar framtid, med bättre förutsättningar för att 
undvika stormar, extremtorka eller översvämningar, behöver vi skapa tillsam-
mans. Att minska den fossila användningen och satsa på en råvara som är 
förnyelsebar är nyckeln till en renare värld. 

BillerudKorsnäs bidrag är att skapa förpackningsmaterial som utmanar 
förpackningar i plast. Vår produkt är fossilfri till skillnad mot plast som är 
fossilbaserad. Så börja resan med oss genom att låta oss ta ansvaret för skogs-
råvaran. Vi ser till att mjölkförpackningen eller julklappsförpackningen är av 
kartong av högsta miljöklass och inte plast. Det blir en julklapp både till dig, 
din skog och hela vår värld.

Med vänliga hälsningar,
Patrik Hellblom, köpdistriktschef  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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