
TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I DALARNA           MAJ 2019

Hej!
Nu är sommaren snart här och vi har fortsatt god efterfrågan på virke. Fortfa-
rande befinner vi oss i en mycket bra konjunktur för svensk skogsindustri och 
svenskt skogsbruk. BillerudKorsnäs investering i ny kartongmaskin i Gruvön 
på över 7 miljarder kronor går enligt plan och maskinen tas nu i bruk.

Köpdistrikt Dalarna förstärker med fler medarbetare och avverkningsresurser.
Ny köpdistriktschef  blir jag, Lars-Erik Busk. Jag ersätter Ulf  Gustafsson som 
blir chef  för hela vår fältköpsverksamhet. Jag kommer att dela min tid mellan 
chefsjobbet och min nuvarande roll som verksamhetsutvecklare. 

Vi förstärker servicen till skogsägare i södra Dalarna med Staffan Gref, som är 
ny virkesköpare i området. I norra Dalarna förstärker vi med en avverknings-
entreprenör, Digerbergets Skogstjänst AB. Vi förstärker även vår fältköpsstab 
med Charlotta Löfgren som kommer att stötta i vår verksamhetsutveckling. 

Ni har säkert läst om att granbarkborren angriper skogar och vi har en artikel 
även i detta nummer av Kambium. Om ni har äldre granbestånd så vill jag 
uppmana er att gå ut och kolla skogen! Tveka inte att kontakta oss om ni 
behöver råd eller hjälp.

Sommaren är kort så det är hög tid att planera skogsvård som markberedning, 
plantering och röjning om det inte redan är gjort. Vill ni ha hjälp med något så 
kontakta oss så snart som möjligt. 

En trevlig sommar önskar vi som jobbar på köpdistrikt Dalarna!

Med vänliga hälsningar,
Lars-Erik Busk
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. 



DET ÄR VI SOM KÖPER VIRKE I DALARNA         

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 virke i fem köp-
distrikt: Norrbotten, 
Hälsingland, Dalarna, 
Uppland-Gästrikland  
och Södra Svealand.

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

Staffan Gref
SÖDRA DALARNA
070 543 28 62
staffan.gref@
billerudkorsnas.com

Lars-Erik Busk
MALUNG
KÖPDISTRIKTSCHEF
070 268 33 02
lars-erik.busk@ 
billerudkorsnas.com

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

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

NORRBOTTEN          

SÖDRA  
SVEALAND

DALARNA         

HÄLSINGLAND

Djurås
Malung

Mora

UPPLAND 

GÄSTRIKLAND        



TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I HÄLSINGLAND           MAJ 2019

Hej!
Nu är sommaren snart här och vi har fortsatt god efterfrågan på virke. Fortfa-
rande befinner vi oss i en mycket bra konjunktur för svensk skogsindustri och 
svenskt skogsbruk. BillerudKorsnäs investering i ny kartongmaskin i Gruvön 
på över 7 miljarder kronor går enligt plan och maskinen tas nu i bruk. 

Köpdistrikt Hälsingland förstärker med fler medarbetare och avverknings-
resurser. Ny köpdistriktschef  blir Anders Lundberg som släpper produk-
tionsfrågorna men fortsätter med virkesköp. En ny produktionsledare, Mats 
Erlandsson, har börjat hos oss. Ytterligare två medarbetare kommer att börja 
efter semestern. Det är Pär Wälås och Stefan Nilsson som i huvudsak kommer 
att syssla med virkesköp och planering. Vi förstärker även vår fältköpsstab 
med Charlotta Löfgren som kommer att stötta i vår verksamhetsutveckling. 

Våra ordinarie avverkningsresurser är Rudmans Skogstjänst, Ulf  Petterson 
Skog, Per-Hans Skogsentreprenad och TN Skogsentreprenad. Vi har även 
förstärkt med ytterligare två avverkningsresurser; P Halvarsons Jord & Skog 
och Zetterbergs Maskintjänst. 

Ni har säkert läst om att granbarkborren angriper skogar och vi har en artikel 
även i detta nummer av Kambium. Om ni har äldre granbestånd så vill jag 
uppmana er att gå ut och kolla skogen! Tveka inte att kontakta oss om ni 
behöver råd eller hjälp.

Sommaren är kort så det är hög tid att planera skogsvård som markberedning, 
plantering och röjning om det inte redan är gjort. Vill ni ha hjälp med något så 
kontakta oss så snart som möjligt. 

En trevlig sommar önskar vi som jobbar på köpdistrikt Hälsingland!

Med vänliga hälsningar,
Kjell-Åke Hammar
tf  köpdistrikschef, Hälsingland 

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. 



DET ÄR VI SOM KÖPER VIRKE I HÄLSINGLAND         

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 virke i fem  
köpdistrikt: Norrbotten, 
Hälsingland, Dalarna, 
Uppland-Gästrikland  
och Södra Svealand.

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

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

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

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

NORRBOTTEN          

SÖDRA 
SVEALAND

DALARNA         

HÄLSINGLAND

Bollnäs

Ockelbo

UPPLAND 

GÄSTRIKLAND        



TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I NORRBOTTEN           MAJ 2019

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 blev vår till slut i år också. Att få en vinter likt förra säsongen var inget 
någon av oss vågade ta för givet. Väl förberedda för vintern med god framför-
hållning och färdigplanerade trakter, så har vi klarat den på ett bra sätt.

Att kunna planera på snöfri mark underlättar på många sätt. Att det är lättare 
att röra sig kan ni nog ställa upp på. Men det är också av stort värde för oss 
för att kunna utföra en bra planering av de områden som vi avser att avverka 
under vintermånaderna. Vi är måna om att lämna efter oss goda förutsätt-
ningar för den nya skogen, och för de miljöer som finns kvar även när avverk-
ningen är slutförd. Men det är också lättare att hitta de bästa vägalternativen 
för skogsmaskinerna om vi kan planera utan snötäcke.

Andra fördelar med god framförhållning är också att det hinns med för-
röjning, en åtgärd som alltid förbättrar möjligheterna för en god insats av 
avverkningsgrupperna. Men glöm inte att röjsågen även är ett viktigt verktyg 
i skogsvården! Nu är snart säsongen här då era ungskogar behöver skötas och 
röjas. Röjning av ungskog kan vara utmanande. Låt då våra kunniga virkeskö-
pare hjälpa er med planering av detta och bistå i arbetet med att hitta lämpliga 
utförare.

Efterfrågan på virke fortsätter att vara stor, och bruket i Karlsborg går fortsatt 
väldigt starkt. Det möter vi bland annat genom att förstärka vårt lag av virkes-
köpare. I höstas stärkte vi upp med Karl-Erik Juuso i Tornedalen. Och nu i vår 
har vi stärkt upp med Dan Koskenniemi i ”fyrkanten”. Det känns verkligen bra 
att ha Dan med oss, särskilt nu när virkesköpare Martin Sundbaum nått åldern 
att få ägna sig åt andra göromål och pensionerat sig. Välkommen Dan! Och tack 
Martin för lång och trivsam tid tillsammans! Vi förstärker även vår fältköpsstab 
med Charlotta Löfgren som kommer att stötta i vår verksamhetsutveckling. 

En trevlig sommar önskar vi som jobbar på köpdistrikt Norrbotten!

Med vänliga hälsningar,
Martin Jonsson
köpdistrikschef



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

Dan Koskenniemi
LULEÅ ÄLVDAL 
070 26 66 660
dan.koskenniemi@
billerudkorsnas.com

Karl-Erik Juuso
ÖVERTORNEÅ, 
PAJALA, GÄLLIVARE
070 676 64 31
Karl-Erik.Juuso@
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          

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          

DALARNA         

BillerudKorsnäs 
köper virke i fem köp-
distrikt: Norrbotten, 
Hälsingland, Dalarna, 
Uppland-Gästrikland  
och Södra Svealand.

Karlsborg

Luleå

NORRBOTTEN          

Luleå

Karlsborg

SÖDRA  
SVEALAND

HÄLSINGLAND

UPPLAND 

GÄSTRIKLAND        

DALARNA         



TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I SÖDRA SVEALAND      MAJ 2019

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 sommaren snart här och vi har fortsatt god efterfrågan på virke. Fortfa-
rande befinner vi oss i en mycket bra konjunktur för svensk skogsindustri och 
svenskt skogsbruk. BillerudKorsnäs investering i ny kartongmaskin i Gruvön 
på över 7 miljarder kronor går enligt plan och maskinen tas nu i bruk.

Köpdistrikt Södra Svealand förstärker vår service till er skogsägare med 
ytterligare medarbetare. Det är Rikard Johansson som kommer att arbeta som 
virkesköpare i södra Närke. Rikard är skogsutbildad på Gammelkroppa Skogs-
skola, är 28 år och bosatt i Rudskoga. Vi förstärker även vår fältköpsstab med 
Charlotta Löfgren som kommer att stötta i vår verksamhetsutveckling. 

Ni har säkert läst om att granbarkborren angriper skogar och vi har en artikel 
även i detta nummer av Kambium. Om ni har äldre granbestånd så vill jag 
uppmana er att gå ut och kolla skogen! Tveka inte att kontakta oss om ni 
behöver råd eller hjälp.

Sommaren är kort så det är hög tid att planera skogsvård som markberedning, 
plantering och röjning om det inte redan är gjort. Vill ni ha hjälp med något så 
kontakta oss så snart som möjligt. 

En trevlig sommar önskar vi som jobbar på köpdistrikt Södra Svealand.

Med vänliga hälsningar,
Patrik Hellblom
köpdistriktschef



DET ÄR VI SOM KÖPER VIRKE I SÖDRA SVEALAND          

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 virke i fem  
köpdistrikt: Norrbotten, 
Hälsingland, Dalarna, 
Uppland-Gästrikland  
och Södra Svealand.

Fredrik Ryd
ARBOGA, KÖPING, 
KUNGSÖR,  
SKINNSKATTEBERG, 
FELLINGSBRO
073 838 10 74
fredrik.ryd@
billerudkorsnas.com

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

Rikard Johansson
NÄRKE SÖDER  
OM E18
070 167 75 05
rikard.x.johansson@ 
billerudkorsnas.com

Patrik Hellblom
SALA, HEBY
KÖPDISTRIKTSCHEF
SÖDRA SVEALAND
072 544 10 88
patrik.hellblom@
billerudkorsnas.com

Emil Arvidsson
LINDESBERG,  
LJUSNARSBERG, 
NÄRKE NORR OM E18
072 557 82 69
emil.arvidsson@
billerudkorsnas.com

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

Dan Öhman
VÄSTRA  
SÖDERMANLANDS 
073 838 10 76
dan.ohman@ 
billerudkorsnas.com

NORRBOTTEN          

SÖDRA 
SVEALAND

DALARNA         

HÄLSINGLAND

Sala

Rockhammar

UPPLAND 

GÄSTRIKLAND        



TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I UPPLAND-GÄSTRIKLAND  MAJ 2019

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 sommaren snart här och vi har fortsatt god efterfrågan på virke. Fortfa-
rande befinner vi oss i en mycket bra konjunktur för svensk skogsindustri och 
svenskt skogsbruk. BillerudKorsnäs investering i ny kartongmaskin i Gruvön 
på över 7 miljarder kronor går enligt plan och maskinen tas nu i bruk.

Köpdistrikt Uppland-Gästrikland förstärker servicen till er skogsägare med 
ytterligare en medarbetare, Daniel Wedin. Daniel är 38 år och bosatt i Öster- 
färnebo. Han kommer att jobba som virkesköpare i Gästrikland. Vi förstär-
ker även vår fältköpsstab med Charlotta Löfgren som kommer att stötta i vår 
verksamhetsutveckling. 

Första etappen av efterarbetet med stormvirket från Alfrida börjar se sitt slut. 
Sen februari månad har totalt 16 maskingrupper jobbat med avverkningarna 
av virket åt BillerudKorsnäs. Ta gärna kontakt med din virkesköpare om ni har 
behov av att se över och planera eventuella följdarbeten till hösten/vintern.

Ni har säkert läst om att granbarkborren angriper skogar och vi har en artikel 
även i detta nummer av Kambium. Om ni har äldre granbestånd så vill jag 
uppmana er att gå ut och kolla skogen! Tveka inte att kontakta oss om ni 
behöver råd eller hjälp.

Sommaren är kort så det är hög tid att planera skogsvård som markberedning, 
plantering och röjning om det inte redan är gjort. Vill ni ha hjälp med något så 
kontakta oss så snart som möjligt. 

En trevlig sommar önskar vi som jobbar på köpdistrikt Uppland-Gästrikland!

Med vänliga hälsningar, 
Tobias Persson
köpdistriktschef 



DET ÄR VI SOM KÖPER VIRKE I UPPLAND-GÄSTRIKLAND          

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 virke i fem  
köpdistrikt: Norrbotten, 
Hälsingland, Dalarna, 
Uppland-Gästrikland  
och Södra Svealand.

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

Stig Lundgren
NORRA UPPLAND
070 305 22 28
stig.lundgren@ 
billerudkorsnas.com

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

Henrik Larsson
NORDÖSTRA UPP-
LAND
0295 24 44 65
henrik.larsson@
billerudkorsnas.com

Patrik Fredriksson
GÄSTRIK LAND  
(UTOM OCKELBO)
070 300 42 04
patrik.x.fredriksson@
billerudkorsnas.com

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

NORRBOTTEN          

SÖDRA 
SVEALAND

UPPLAND 
GÄSTRIKLAND        

DALARNA         

HÄLSINGLAND

Gävle

Österbybruk
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