
TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I DALARNA           MARS 2019

Hej!
Nu har vi kommit en bit in i det nya året med nya möjligheter för oss skogs-
ägare. Fortfarande befinner vi oss i en mycket god konjunktur för svensk 
skogsindustri och svenskt skogsbruk.

Att optimismen och framtidstron är stark vittnar alla de stora investeringar 
som görs inom svensk skogsindustri. Bland investeringarna de senaste åren 
hittar vi världens modernaste kartongmaskin som BillerudKorsnäs startar upp 
i Gruvön nu i april. Det är en investering på över 7 miljarder kronor. När den 
är intrimmad och klar kommer det att produceras vätskekartong för tillverk-
ning av 100 miljoner en-liters mjölkförpackningar om dagen! Att denna och 
andra stora investeringar görs i svensk skogsindustri bäddar för ett lönsamt 
skogsbruk i dag och i framtiden.

BillerudKorsnäs behov av virke är stort och vi arbetar med att förstärka vår 
organisation för att kunna öka servicen mot er skogsägare för att förbli en 
attraktiv partner i ert skogsägande. Ni hittar kontaktpersoner på baksidan av 
detta brev och mer information på vår hemsida.

Med vänliga hälsningar,
Lars-Erik Busk
tf  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 
köpdistrikt: 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

Lars-Erik Busk
MALUNG
TF KÖPDISTRIKTS- 
CHEF
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           MARS 2019

Hej!
Nu har vi kommit en bit in i det nya året med nya möjligheter för oss skogs-
ägare. Fortfarande befinner vi oss i en mycket god konjunktur för svensk 
skogsindustri och svenskt skogsbruk. Från och med i år har ett nytt köpdi-
strikt, Hälsingland, tillkommit. Vi återförenar även Uppland och Gästrikland 
som ett eget köpdistrikt. 

Att optimismen och framtidstron är stark vittnar alla de stora investeringar 
som görs inom svensk skogsindustri. Bland investeringarna de senaste åren 
hittar vi världens modernaste kartongmaskin som BillerudKorsnäs startar upp 
i Gruvön nu i april. Det är en investering på över 7 miljarder kronor. När den 
är intrimmad och klar kommer det att produceras vätskekartong för tillverk-
ning av 100 miljoner en-liters mjölkförpackningar om dagen! Att denna och 
andra stora investeringar görs i svensk skogsindustri bäddar för ett lönsamt 
skogsbruk i dag och i framtiden.

BillerudKorsnäs behov av virke är stort och vi arbetar med att förstärka vår 
organisation för att kunna öka servicen mot er skogsägare för att förbli en 
attraktiv partner i ert skogsägande. Ni hittar kontaktpersoner på baksidan av 
detta brev och mer information på vår hemsida.

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           MARS 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 har vi kommit en bit in i det nya året med nya möjligheter för oss skogs-
ägare. Fortfarande befinner vi oss i en mycket god konjunktur för svensk 
skogsindustri och svenskt skogsbruk.

Vi vill slå ett slag för vår fina hemsida (www.billerudkorsnas.se/skog) där du 
kan finna mycket av värde som skogsägare. Bland annat kan du lära dig mer 
om hur vår ”Skogsägarwebb” fungerar, och vilka fina funktioner som finns i 
den. Allt för att ge dig en bättre överblick av ditt skogsägande, de virkesaffärer 
som gjorts, är på gång och vilka kommande åtgärder som planeras. Du har 
dessutom möjlighet att få din skogsbruksplan sparad här, uppdaterad med de 
senaste åtgärderna som gjorts på din fastighet. Att ha en bra och uppdaterad 
skogsbruksplan tillgänglig är för många guld värt. Den ger dig en bra överblick 
över fastigheten och underlättar för dig i ditt arbete med att planera ditt skogs-
bruk och de åtgärder som det finns behov av. 

Vi hjälper gärna till att upprätta, eller uppdatera, skogsbruksplanen så att du 
får bästa förutsättningarna för ett smidigt skogsägande. Ta kontakt med din 
partner hos oss (du hittar dem på baksidan av detta medskick) så tar vi det 
vidare därifrån. 

Nu hoppas vi på en riktig vårvinter, så vi får se det norrbottniska landskapet 
i sin vackraste skrud. För när barmarken kommer har vi mycket som behöver 
göras i skogen, bland annat plantera, röja, inventera och göra nya skogsbruks-
planer. 

Med vänliga hälsningar,
Virkesköparna i Norrbotten
 

 



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

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 
köpdistrikt: 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      MARS 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 har vi kommit en bit in i det nya året med nya möjligheter för oss skogs-
ägare. Fortfarande befinner vi oss i en mycket god konjunktur för svensk 
skogsindustri och svenskt skogsbruk.

Att optimismen och framtidstron är stark vittnar alla de stora investeringar 
som görs inom svensk skogsindustri. Bland investeringarna de senaste åren 
hittar vi världens modernaste kartongmaskin som BillerudKorsnäs startar upp 
i Gruvön nu i april. Det är en investering på över 7 miljarder kronor. När den 
är intrimmad och klar kommer det att produceras vätskekartong för tillverk-
ning av 100 miljoner en-liters mjölkförpackningar om dagen! Att denna och 
andra stora investeringar görs i svensk skogsindustri bäddar för ett lönsamt 
skogsbruk i dag och i framtiden.

BillerudKorsnäs åter representerade i Södermanland
Efter ett par år utan virkesköpare i Södermanland är BillerudKorsnäs nu 
återigen en stark köpare av virke i länet. Sedan i början av november är Dan 
Öhman tillbaka som virkesköpare hos oss. Nyetableringen i Södermaland är 
ett led i en stor satsning från BillerudKorsnäs som omfattar både betydande 
investeringar i vår industri och nyrekrytering av flera virkesköpare.

Vi hälsar Dan Öhman välkommen tillbaka till BillerudKorsnäs och önskar 
honom lycka till i sin roll som virkesköpare i Södermanland. 

Med vänliga hälsningar,
Virkesköparna i Södra Sveland



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, 
KARLSKOGA
073 838 10 73
jonas.kling@ 
billerudkorsnas.com

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

Emil Arvidsson
LINDESBERG,  
LJUSNARSBERG, 
NÄRKE NORR OM E20
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  MARS 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!
Vi är inne i ett nytt år som fick en olycklig start med stormen Alfrida som 
drog in över Uppland. Den orsakade lokal stormfällning av betydande storlek. 
Arbetet med vindfällen pågår för fullt och förväntas bli klart till sommaren. 
Bra är att vi fortfarande befinner oss i en mycket god konjunktur för svensk 
skogsindustri och svenskt skogsbruk. 

Att optimismen och framtidstron är stark vittnar alla de stora investeringar 
som görs inom svensk skogsindustri. Bland investeringarna de senaste åren 
hittar vi världens modernaste kartongmaskin som BillerudKorsnäs startar upp 
i Gruvön nu i april. Det är en investering på över 7 miljarder kronor. När den 
är intrimmad och klar kommer det att produceras vätskekartong för tillverk-
ning av 100 miljoner enliters mjölkförpackningar om dagen! Att denna och 
andra stora investeringar görs i svensk skogsindustri bäddar för ett lönsamt 
skogsbruk i dag och i framtiden.

BillerudKorsnäs behov av virke är stort. Vi arbetar med att förstärka vår orga-
nisation för att kunna öka servicen mot er skogsägare och förbli en attraktiv 
partner i ert skogsägande. Från och med i år så återförenas Uppland och 
Gästrikland som ett eget köpdistrikt. Ni hittar kontaktpersoner på baksidan av 
detta brev och mer information på vår hemsida.

Med vänliga hälsningar, 
Tobias Persson
Köpdistriktschef  Uppland Gästrikland 



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




