
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, ARVIDSJAUR, 
BODEN, JOKKMOKK, 
ARJEPLOG
070 574 05 70
Martin.sundbaum@
billerudkorsnas.com

Det är vi som köper virket i Norrbotten

TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I NORRBOTTEN

Hej! 
Det här är det första lokala brevet som kommer från BillerudKorsnäs region 
Norrbotten. Här kommer du framöver få lokal information om vad som är på 
gång hos BillerudKorsnäs i det område där du har din skog. 

Våren närmar sig
Vilken avverkningsmässigt speciell vinter vi har haft! Först en lång väntan på att 
det skulle bli kyla för att kunna börja trampa och ställa i ordning vintervägarna. 
När väl kylan kom blev det extremkyla på en gång och många avverkningsre-
surser tvingades stå och invänta blidare väder. När vi sedan önskade ”lite” snö 
för bättre skid- och skoterföre, kom det rekordmycket på ett par veckor och det 
slogs snörekord på många håll.

Men nu har vi duktiga förare och entreprenörer där ute och det mesta av avverk-
ningarna har gått enligt plan. Nu behöver avverkningarna längs med vinter-
vägarna snart bli klara så att virket hinner köras ut medan vägarna fortfarande 
håller för lastbilstransporter – innan tjälen släpper. 

Många åkerier har bråda dagar med att få ut det sista virket. Maskinresurserna 
fl yttas nu över till trakter som ligger nära vägar som håller för lastbilstrafi k året 
runt. För att kunna ge jämn sysselsättning till avverkningsentreprenörer och 
virkesbilarna samt färsk råvara till industrin, är sådana trakter just nu av intresse 
för oss. 

Hör av dig till någon av våra virkesköpare så får du höra vad vi kan erbjuda dig 
som skogsägare.

Med vänliga hälsningar,
Virkesköparna region Norrbotten

Har du beställt din skogsbruks-
 plan genom BillerudKorsnäs 
eller har samarbetsavtal med 
oss? Då har du tillgång till all 
information på skogsägarwebben. 
Kontakta din virkesköpare för 
inloggningsuppgifter.

SKOGSÄGARWEBBENSKOGSÄGARWEBBENSKOGSÄGARWEBBEN
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TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I HÄLSINGLAND

Bo Uddh, 
NORRA HÄLSINGLAND, 
HÄRJEDALEN, JÄMTLAND
070 535 33 40
Bo.uddh@
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

Det är vi som köper virket i Hälsingland

Hej! 
Det här är det första lokala brevet som kommer från BillerudKorsnäs region 
Dala-Hälsinge. Här kommer du framöver få lokal information om vad som är på 
gång hos BillerudKorsnäs i det område där du har din skog. 

Barmarkssäsongen närmar sig
Vi har många fi na och vackra vårvinterdagar med sol och takdropp att se fram 
emot. Men också en tid när det är dags att börja fundera över kommande 
barmarkssäsong. Ju tidigare man som skogsägare tecknar avtal om avverkning 
och skogsvård, desto större är möjligheten att få åtgärden utförd under önskad 
tidsperiod. Aktiv skogsskötsel i form av gallring och röjning vid rätt tidpunkt är 
en förutsättning för ett lönsamt och hållbart skogsbruk.

Hör av dig till någon av våra virkesköpare så får du veta vad vi kan erbjuda dig 
som skogsägare.

Med vänliga hälsningar,
Virkesköparna region Dala-Hälsinge

Har du beställt din skogsbruks-
 plan genom BillerudKorsnäs 
eller har samarbetsavtal med 
oss? Då har du tillgång till all 
information på skogsägarwebben. 
Kontakta din virkesköpare för 
inloggningsuppgifter.

SKOGSÄGARWEBBENSKOGSÄGARWEBBENSKOGSÄGARWEBBEN
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TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I DALARNA

Hej! 
Det här är det första lokala brevet som kommer från BillerudKorsnäs region 
Dala-Hälsinge. Här kommer du framöver få lokal information om vad som är på 
gång hos BillerudKorsnäs i det område där du har din skog. 

Barmarkssäsongen närmar sig
Vi har många fi na och vackra vårvinterdagar med sol och takdropp att se fram 
emot. Men också en tid när det är dags att börja fundera över kommande 
barmarkssäsong. Ju tidigare man som skogsägare tecknar avtal om avverkning 
och skogsvård, desto större är möjligheten att få åtgärden utförd under önskad 
tidsperiod. Aktiv skogsskötsel i form av gallring och röjning vid rätt tidpunkt är 
en förutsättning för ett lönsamt och hållbart skogsbruk.

Hör av dig till någon av våra virkesköpare så får du veta vad vi kan erbjuda dig 
som skogsägare.

Med vänliga hälsningar,
Virkesköparna region Dala-Hälsinge

Har du beställt din skogsbruks-
 plan genom BillerudKorsnäs 
eller har samarbetsavtal med 
oss? Då har du tillgång till all 
information på skogsägarwebben. 
Kontakta din virkesköpare för 
inloggningsuppgifter.

SKOGSÄGARWEBBEN

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

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

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

Det är vi som köper virket i Dalarna
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Patrik Fredriksson
NORRA 
GÄSTRIKLAND
070 222 10 34
Patrik.x.fredriksson@
billerudkorsnas.com

Sonny Kvist
SÖDRA 
GÄSTRIKLAND
070 303 69 54
Sonny.kvist@
billerudkorsnas.com

Jonas Sporr tycker att det 
blir bra gallringsresultat 
och inga markskador med 
Lightlogg C.

Det är vi som köper virket i Gästrikland

TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I GÄSTRIKLAND

Hej! 
Det här är det första lokala brevet som kommer från BillerudKorsnäs region 
Uppland-Gästrike. Här kommer du framöver få lokal information om vad som 
är på gång hos BillerudKorsnäs i det område där du har din skog. 

Gallring på mark med dålig bärighet
Behöver du hjälp med gallring på mark med dålig bärighet? På region Uppland/
Gästrike har vi sedan ett år tillgång till en Timbear Lightlogg C, en liten lätt 
kombimaskin med vars hjälp man både kan avverka och köra virke. 

Vår entreprenör Jonas Sporr, Bro Skogsentreprenad, kör just nu på Bergviks 
marker en bit söder om Gysinge. Där fi nns ett 35-årigt förstagallringsbestånd på 
cirka 55 hektar, björkdominerat och med dålig bärighet. Det är på just sådana 
marker som Lightlogg kan användas med fördel! Maskinen är beståndsgående, 
det vill säga inga stickvägar behövs. Med sin ringa bredd på 220 cm och med en 
skicklig förare så blir resultatet imponerande bra. 

Jonas har under året provat sig fram och tycker sig funnit en bra teknik för olika 
typer av bestånd. Att konvertera om från skördare till skotare tar i normala fall 
en halvtimme, och i skotarformat lastar maskinen omkring 13 ton. I och med 
den snabba konverteringen skapas en stor fl exibilitet mellan avverkning och 
skotning.

Verkar det här intressant för dig och din skog? Då är du välkommen att kontakta 
någon av oss virkesköpare!

Med vänliga hälsningar
Virkesköparna region Uppland-Gästrike

Har du beställt din skogsbruks-
 plan genom BillerudKorsnäs 
eller har samarbetsavtal med 
oss? Då har du tillgång till all 
information på skogsägarwebben. 
Kontakta din virkesköpare för 
inloggningsuppgifter.

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

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

Henrik Larsson
NORDÖSTRA 
UPPLAND
0295 24 44 65
Henrik.larsson@
billerudkorsnas.com

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

Björn Håkansson
SÖDRA UPPLAND
0295 24 44 75
Bjorn.hakansson@
billerudkorsnas.com

Det är vi som köper virket i Uppland

TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I UPPLAND

Jonas Sporr tycker att det 
blir bra gallringsresultat 
och inga markskador med 
Lightlogg C.

Hej! 
Det här är det första lokala brevet som kommer från BillerudKorsnäs region 
Uppland-Gästrike. Här kommer du framöver få lokal information om vad som 
är på gång hos BillerudKorsnäs i det område där du har din skog. 

Gallring på mark med dålig bärighet
Behöver du hjälp med gallring på mark med dålig bärighet? På region Uppland/
Gästrike har vi sedan ett år tillgång till en Timbear Lightlogg C, en liten lätt 
kombimaskin med vars hjälp man både kan avverka och köra virke. 

Vår entreprenör Jonas Sporr, Bro Skogsentreprenad, kör just nu på Bergviks 
marker en bit söder om Gysinge. Där fi nns ett 35-årigt förstagallringsbestånd på 
cirka 55 hektar, björkdominerat och med dålig bärighet. Det är på just sådana 
marker som Lightlogg kan användas med fördel! Maskinen är beståndsgående, 
det vill säga inga stickvägar behövs. Med sin ringa bredd på 220 cm och med en 
skicklig förare så blir resultatet imponerande bra. 

Jonas har under året provat sig fram och tycker sig funnit en bra teknik för olika 
typer av bestånd. Att konvertera om från skördare till skotare tar i normala fall 
en halvtimme, och i skotarformat lastar maskinen omkring 13 ton. I och med 
den snabba konverteringen skapas en stor fl exibilitet mellan avverkning och 
skotning.

Verkar det här intressant för dig och din skog? Då är du välkommen att kontakta 
någon av oss virkesköpare!

Med vänliga hälsningar
Virkesköparna region Uppland-Gästrike

Har du beställt din skogsbruks-
 plan genom BillerudKorsnäs 
eller har samarbetsavtal med 
oss? Då har du tillgång till all 
information på skogsägarwebben. 
Kontakta din virkesköpare för 
inloggningsuppgifter.

SKOGSÄGARWEBBENSKOGSÄGARWEBBENSKOGSÄGARWEBBEN
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Mats Johnsson
LUDVIKA, FAGERSTA 
AVESTA, NORBERG, 
SMEDJEBACKEN 
073 838 10 77
Mats.johnsson@
billerudkorsnas.com

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
0224 108 80
Patrik.hellblom@
billerudkorsnas.com

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

Det är vi som köper virket i region Syd

Göran Bergkvist 
LINDESBERG, 
LJUSNARSBERG
073 838 10 72
Goran.bergkvist@
billerudkorsnas.com

David Skyman 
NÄRKE, DEGERFORS
073 838 10 78
david.skyman@
billerudkorsnas.com

TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I REGION SYD

Hej! 
Det här är det första lokala brevet som kommer från BillerudKorsnäs region 
Syd. Här kommer du framöver få lokal information om vad som är på gång hos 
BillerudKorsnäs i det område där du har din skog. 

Investeringar i våra produktionsanläggningar
BillerudKorsnäs investerar stort i bruken i Frövi och Rockhammar. Under en 
treårsperiod kommer 900 miljoner satsas för att höja kvaliteten på och produk-
tionen av smarta förpackningsmaterial. För dig som skogsägare innebär det 
att du kan känna dig tryggare med att virke från skogarna i området kommer 
behövas även i framtiden. Vi på Region Syd är glada att få vara en del i denna 
satsning.

Våren närmar sig
Om vi bortser från oväsentliga tråkigheter som tjälskadade bilvägar och mjuka, 
känsliga marker är våren en härlig tid. En tid att njuta av fågelsång och  spirande 
skir grönska. Men också en tid att börja fundera över kommande säsongs 
avverkningar och skogsvård. Ju tidigare man som skogsägare tecknar avtal om 
avverkning eller skogsvård, desto större är möjligheten att få åtgärden utförd 
under kommande säsong. 

Skogsägarwebben
Har du beställt din skogsbruksplan genom BillerudKorsnäs eller har samar-
betsavtal med oss? Då har du tillgång till all information på skogsägarwebben. 
Kontakta din virkesköpare för inloggningsuppgifter.

Kontakta din virkesköpare redan nu för att resonera kring behoven i din skog.

Med vänliga hälsningar
Virkesköparna region Syd

Boka in ett möte med din virkes-
köpare i vårsolen under april. Vi 
tar med en välfylld fi kakorg, du 
behåller sedan korgen som tack 
för att vi fi ck besöka dig och din 
skog. Vi älskar skog. Och fi ka. 

SKOGSÄGARWEBBENSKOGSÄGARWEBBENMISSA INTE
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