
TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I NORRBOTTEN

Hej!
”Denna dagen, ett liv!” Uttrycket, som är ett citat från fi losofen och diktaren 
Thomas Thorild, användes fl itigt av farbror Melker när han drabbades av både 
mot- och medgångar på Saltkråkan … Man kan undra vad han menar. Han 
kanske menar att det under en dag kan hända så mycket att det skulle räcka för ett 
liv, eller kanske att varje dag ska levas som ett helt liv? Det är i vilket fall som helst 
i de enkla händelserna som livets storhet visar sig. 

Naturens storhet visar sig just nu från sin bästa sida. Nu är tiden som bäst att ge 
sig ut i skog och mark. Passa på att ta en promenad i din skog. Kanske kolla hur 
ungskogen som röjdes för tio år sedan ser ut, det kanske börjar bli dags att gallra? 
Lever plantorna som sattes för ett par år sedan? Den äldre skogen kanske börjar 
få ”plattare” krontak, och ser färdigvuxen ut.

Funderar du på att avverka, eller har tankar och funderingar kring skog och 
skogsskötsel – ring oss! Vi har skog som vårt största intresse och vill gärna ha dig 
som leverantör. 

BillerudKorsnäs har i år lämnat sitt starkaste kvartalsresultat hittills och spås en 
trygg framtid som ledande inom förpackningspapper. Vi är en stabil partner för 
din virkesaffär.

Ha en bra sommar och semester, när den nu kommer, lev gott och gör något 
minnesvärt!

Glad Sommar!
Region Norrbotten

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

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 REGION SYD

Hej!

Vi har fått en ny medarbetare på BillerudKorsnäs Skog. Det är Emil Arvidsson 
som sedan den 1 april är virkesköpare i Frövi. Emil kommer på sikt att ersätta 
Göran Bergkvist i hans köpområde när Göran går i pension under 2016.

Emil har tidigare kört skördare hos Forsbyboda Entreprenad i elva år och främst 
jobbat med avverkning. Forsbyboda är en av regionens avverkningsentreprenörer. 
Emil har också arbetat på Moelven som virkesköpare. 

Så här säger Emil om varför han sökte sig till BillerudKorsnäs och om sin syn på 
nya jobbet:

”Jag har arbetat med BillerudKorsnäs under min tid som maskinförare och det föll sig 
naturligt att börja här. Det är ett seriöst företag och jag trivs med fi losofi n kring skogsbruk 
där man satsar på miljöfrågor och certifi ering. Jag gillar att engagera mig i dessa frågor. Nya 
jobbet känns extremt spännande och varierande. Jag har nytta av min tidigare erfarenhet från 
skogsarbete där jag vet vad som fungerar i praktiken ute i skogen. Eftersom vi i familjen äger 
egen skog kan jag också dra paralleller till det. Ett eget intresse för skogen är en förutsättning 
för detta jobb och jag är en friluftsmänniska som gärna löptränar i skogen.”

Vi på region Syd hälsar Emil välkommen till oss. Emil når ni på: 
emil.arvidsson@billerudkorsnas.com eller 072-557 82 69.

Glad sommar!
Region Syd

Mats Johnsson
LUDVIKA, F AGERSTA 
AVESTA, NORBERG, 
SMEDJEBAC KEN 
073 838 10 77
Mats.johnsson@
billerudkorsnas.com

F redrik R y d
VÄSTRA VÄSTMAN-
LANDS LÄN SAMT 
F ELLINGSBRO F ÖRS.
073 838 10 74
F redrik.ry d@
billerudkorsnas.com

Jonas K ling 
NORA, HÄLLEF ORS, 
KARLSKOGA
073 838 10 73
Jonas.kling@
billerudkorsnas.com

P atrik Hellblom 
SALA, HEBY, 
VÄSTERÅS
0224 108 80
Patrik.hellblom@
billerudkorsnas.com

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

Det är vi som köper virket i region Sy d

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

David Sky man 
NÄRKE, DEGERF ORS
073 838 10 78
david.sky man@
billerudkorsnas.com

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

Emil Arvidsson
ny virkesköpare 

i Frövi. 
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P atrik F redriksson
NORRA 
GÄSTRIKLAND
070 222 10 34
Patrik.x .fredriksson@
billerudkorsnas.com

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

Det är vi som köper virket i G ästrikland

TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I GÄSTRIKLAND

Hej!
Den här gången vill vi passa på att berätta om ett av våra samarbeten med en 
entreprenör som är verksam i vår region Gästrike-Uppland.

Kurt Nyströms Skogsmaskiner AB är ett av våra äldsta entreprenörsföretag. 
Kurt Nyström startade sin bana inom skogen i augusti 1959, då med en halv-
bandare. Ända sedan starten har han varit entreprenör åt Korsnäs. Sönerna 
Jonas 42 och Erik 40 är numera delägare i företaget och de har varit verksamma 
i skogen i 26 respektive 24 år.
 
Företaget kör i dagsläget mest gallring, men kan även avverka lite klenare 
föryngringsavverkningar. I maskinparken ingår två skördare, en Valmet 911.4 
och en Komatsu 911.5 samt två Valmet 840 skotare, varav den ena skotaren ska 
bytas ut mot en Komatsu 855.1.

Kurt har sedan en tid tillbaka testat en nygammal idé. Det handlar om en 
påhängsvagn efter skotaren som han har modifi erat med hydraulisk dragstång 
och kulkoppling. Fördelen med vagnen är att man får med sig lite större volym, 
men den största fördelen som Kurt pekar på är att spårbildningen minskar 
avsevärt och påhängsvagnen har sin styrka på dålig bärighet. Man får tänka lite 
extra när man har vagnen efter sig, även om den spårar direkt efter skotaren. För 
att utnyttja vagnen till fullo är det viktigt att planera lastningen. Naturligtvis slits 
basmaskinen lite mer än normalt, men fördelarna överväger menar Kurt.

Hör av dig till en av oss virkesköpare om du vill veta mer eller är intresserad av 
att få hjälp med gallring eller föryngringsavverkning.

Glad sommar!
Region Gästrike-Uppland

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

Bröderna Nyström, Erik och 
Jonas, är bra på gallring.
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TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I UPPLAND

Hej!
Den här gången vill vi passa på att berätta om ett av våra samarbeten med en 
entreprenör som är verksam i vår region Gästrike-Uppland.

Kurt Nyströms Skogsmaskiner AB är ett av våra äldsta entreprenörsföretag. 
Kurt Nyström startade sin bana inom skogen i augusti 1959, då med en halv-
bandare. Ända sedan starten har han varit entreprenör åt Korsnäs. Sönerna 
Jonas 42 och Erik 40 är numera delägare i företaget och de har varit verksamma 
i skogen i 26 respektive 24 år.
 
Företaget kör i dagsläget mest gallring, men kan även avverka lite klenare 
föryngringsavverkningar. I maskinparken ingår två skördare, en Valmet 911.4 
och en Komatsu 911.5 samt två Valmet 840 skotare, varav den ena skotaren ska 
bytas ut mot en Komatsu 855.1.

Kurt har sedan en tid tillbaka testat en nygammal idé. Det handlar om en 
påhängsvagn efter skotaren som han har modifi erat med hydraulisk dragstång 
och kulkoppling. Fördelen med vagnen är att man får med sig lite större volym, 
men den största fördelen som Kurt pekar på är att spårbildningen minskar 
avsevärt och påhängsvagnen har sin styrka på dålig bärighet. Man får tänka lite 
extra när man har vagnen efter sig, även om den spårar direkt efter skotaren. För 
att utnyttja vagnen till fullo är det viktigt att planera lastningen. Naturligtvis slits 
basmaskinen lite mer än normalt, men fördelarna överväger menar Kurt.

Hör av dig till en av oss virkesköpare om du vill veta mer eller är intresserad av 
att få hjälp med gallring eller föryngringsavverkning.

Glad sommar!
Region Gästrike-Uppland

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

R oland Ny ström
VÄSTRA UPPLAND
0295 24 44 67
Roland.ny strom@
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 Hå kansson
SÖDRA UPPLAND
0295 24 44 75
Bjorn.hakansson@
billerudkorsnas.com

Det är vi som köper virket i U ppland

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

Bröderna Nyström, Erik och 
Jonas, är bra på gallring.
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Det är vi som köper virket i Dalarna

TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I DALARNA 

Hej!

Produktionstakten i Sverige inom både massaindustrin och sågverk har gått för 
fullt under 2014. Det som har hållit produktionstakten uppe är en hög efter frågan 
från omvärlden. Dock är läget i Nordafrika fortsatt turbulent, främst då i Egypten 
och i Kina råder från en hög nivå en viss försämring på efterfrågan på trävaror. 

Sverige har ett ökat behov av trä då byggsektorn tagit fart, dels genom ROT- 
avdraget och dels genom nybyggnation. USA är tillbaka som en motor i världs-
ekonomin med ökad efterfrågan på trävaror som följd. Valutan gynnar Sveriges 
export utomlands och gör våra färdigvaror konkurrenskraftigare. Den lång-
siktiga trenden är att konsumtionen av trävaror ökar globalt. Sammanfattningsvis 
fi nns både orosmoln och ljuspunkter för skogsprodukter och konjunkturen. 

Vi vill råda dig som skogsägare att vara aktiv i din skogsskötsel och bruka 
skogen efter markens och skogens förutsättningar. Det är alltid rätt ur ett 
 långsiktigt perspektiv oavsett vad som sker i världsekonomin på kort sikt.

Behoven av certifi erade produkter från våra industrier till kunder i både Norden 
och internationellt ökar konstant. Slutkonsumenterna vill ha råvara från ett 
ansvarstagande och miljövänligt skogsbruk. Till exempel har statliga myndig-
heter i Holland, Storbritannien och Danmark som krav att allt material som har 
sitt ursprung i träråvara ska vara certifi erat. Det gör att byggvaru-, pappers- och 
möbeltillverkare vill ha certifi erad råvara för att hålla sig aktuella som säljare på 
dessa marknader.

Kontakta gärna någon av våra virkesköpare för ytterligare information för 
 certifi ering av just din fastighet och även för andra typer av skogliga funderingar.

Glad sommar!
Region Dala-Hälsinge

O lle G unnarsson
VÄSTERDALARNA
070 268 33 01
olle.gunnarsson@
billerudkorsnas.com

Magnus E riksson
GAGNEF , BORLÄNGE, 
SÄTER
070 268 55 61
Magnus.la.eriksson@
billerudkorsnas.com

Nils- O lov E klund
F ALUN, LEKSAND, 
HEDEMORA
070 304 12 77
Nils-olov.eklund@
billerudkorsnas.com

Sören Ny gå rds
VÄSTERDALARNA
0280 313 50
Soren.ny gards@
billerudkorsnas.com

Staf f an Jutterström
MORA, ÄLVDALEN, 
SÄRNA-IDRE
070 268 33 09
Staffan.jutterstrom@
billerudkorsnas.com

Dan F ly kt
MORA, RÄTTVIK
0250 328 55
Dan.fl ykt@
billerudkorsnas.com

Lenitha Liljeberg
ORSA, F URUDAL 
SOC KEN
0250 328 72
Lenitha.liljeberg@
billerudkorsnas.com

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
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TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I HÄLSINGLAND

Det är vi som köper virket i Hälsingland

Bo U ddh,  
NORRA HÄLSINGLAND, 
HÄRJEDALEN, JÄMTLAND
070 535 33 40
Bo.uddh@
billerudkorsnas.com

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

K jell- Å ke Hammar
SÖDRA 
HÄLSINGLAND
070 211 23 64
Kjell-ake.hammar@
billerudkorsnas.com

Hej!

Produktionstakten i Sverige inom både massaindustrin och sågverk har gått för 
fullt under 2014. Det som har hållit produktionstakten uppe är en hög efter frågan 
från omvärlden. Dock är läget i Nordafrika fortsatt turbulent, främst då i Egypten 
och i Kina råder från en hög nivå en viss försämring på efterfrågan på trävaror. 

Sverige har ett ökat behov av trä då byggsektorn tagit fart, dels genom ROT- 
avdraget och dels genom nybyggnation. USA är tillbaka som en motor i världs-
ekonomin med ökad efterfrågan på trävaror som följd. Valutan gynnar Sveriges 
export utomlands och gör våra färdigvaror konkurrenskraftigare. Den lång-
siktiga trenden är att konsumtionen av trävaror ökar globalt. Sammanfattningsvis 
fi nns både orosmoln och ljuspunkter för skogsprodukter och konjunkturen. 

Vi vill råda dig som skogsägare att vara aktiv i din skogsskötsel och bruka 
skogen efter markens och skogens förutsättningar. Det är alltid rätt ur ett 
 långsiktigt perspektiv oavsett vad som sker i världsekonomin på kort sikt.

Behoven av certifi erade produkter från våra industrier till kunder i både Norden 
och internationellt ökar konstant. Slutkonsumenterna vill ha råvara från ett 
ansvarstagande och miljövänligt skogsbruk. Till exempel har statliga myndig-
heter i Holland, Storbritannien och Danmark som krav att allt material som har 
sitt ursprung i träråvara ska vara certifi erat. Det gör att byggvaru-, pappers- och 
möbeltillverkare vill ha certifi erad råvara för att hålla sig aktuella som säljare på 
dessa marknader.

Kontakta gärna någon av våra virkesköpare för ytterligare information för 
 certifi ering av just din fastighet och även för andra typer av skogliga funderingar.

Glad sommar!
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
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