
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

Det är vi som köper virket i Gästrikland

TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I GÄSTRIKLAND  MAJ 2016

Hej!
Nu är snart den sköna sommaren här då det fi nns extra mycket tid att njuta av 
sin skog och planera kommande åtgärder. Om du väljer att knyta ett samarbets-
avtal med BillerudKorsnäs får du inte bara hjälp med din skogsskötsel utan även 
inbjudningar till trevlig samvaro. Tidigare i år ordnade vi till exempel hockey-
kvällar i Gävle.

Virkesköparna från region Uppland-Gästrike bjöd våra avtalskunder på 
ishockey i Gävle. I samband med detta berättade vi också om vad det innebär 
att certifi era sin skog. Vilka krav ställer det på markägaren, vilka krav ställer 
det på BillerudKorsnäs och vad säger kunderna i Europa och i övriga världen? 
Efter informationen har representanter från Brynäs IF kommit och berättat 
om kvällens match, laguppställningar, taktik och förväntningar. Kvällarna har 
avslutats med middag och match. Vi från BillerudKorsnäs tackar Brynäs IF och 
våra kunder för dessa trevliga kvällar.

Men nu ser vi fram emot några härliga månader med sol i skogen och tid för 
ledighet. 

Trevlig sommar!
Region Uppland-Gästrike

Ishockey i 
Gävle som 
avsluta-
des med 
middag.
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TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I UPPLAND           MAJ 2016

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

Det är vi som köper virket i Uppland

Hej!
Nu är snart den sköna sommaren här då det fi nns extra mycket tid att njuta av 
sin skog och planera kommande åtgärder. Om du väljer att knyta ett samarbets-
avtal med BillerudKorsnäs får du inte bara hjälp med din skogsskötsel utan även 
inbjudningar till trevlig samvaro. Tidigare i år ordnade vi till exempel hockey-
kvällar i Gävle.
 
Virkesköparna från region Uppland-Gästrike bjöd våra avtalskunder på 
ishockey i Gävle. I samband med detta berättade vi också om vad det innebär 
att certifi era sin skog. Vilka krav ställer det på markägaren, vilka krav ställer 
det på BillerudKorsnäs och vad säger kunderna i Europa och i övriga världen? 
Efter informationen har representanter från Brynäs IF kommit och berättat 
om kvällens match, laguppställningar, taktik och förväntningar. Kvällarna har 
avslutats med middag och match. Vi från BillerudKorsnäs tackar Brynäs IF och 
våra kunder för dessa trevliga kvällar.

Men nu ser vi fram emot några härliga månader med sol i skogen och tid för 
ledighet. 

Trevlig sommar!
Region Uppland-Gästrike

Ishockey i 
Gävle som 
avsluta-
des med 
middag.
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TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I REGION SYD MAJ 2016

Det är vi som köper virket i region Syd

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

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

Emil Arvidsson
LINDESBERG, 
LJUSNARSBERG
0581 375 09
emil.arvidsson@
billerudkorsnas.com

Hej!
Nu är snart den sköna sommaren här då det fi nns extra mycket tid att njuta av 
sin skog och planera kommande åtgärder. Samtidigt som vi ser fram emot några 
härliga månader passar vi på att presentera en ny medarbetare.

Niklas Gustafsson ny virkesköpare
Niklas Gustafsson är sedan februari ny virkesköpare på BillerudKorsnäs i Sala. 
Han tog examen som skogsmästare 2009 och kommer närmast från en tjänst 
som virkesköpare på Holmen skog. Niklas ansvarar för skogsägarkontakterna i 
 Västerås, Hallstahammars och Surahammars kommuner.

– Min farfar var markägare och maskinförare, och på deras gård väcktes mitt
intresse för skogsbruk. BillerudKorsnäs är en bra aktör och jag ser fram emot att
knyta kontakter med nya skogsägare i den här tjänsten, säger Niklas Gustafsson.

Träffa oss på mässor
Framöver kommer du kunna träffa region Syds virkesköpare vid ett par större 
mässarrangemang. Dels Skogsmaskindagarna i Karlskoga 3-4 juni, dels Mellan-
skogsElmia i Sala 19-20 augusti. Välkommen att diskutera ditt skogsbruk med oss!

Trevlig sommar!
Region Syd

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

Niklas Gustafsson är sedan 
februari ny virkesköpare på 
BillerudKorsnäs i Sala. 

NY VIRKESKÖPARE
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TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I NORRBOTTEN   MAJ 2016

Hej!
Vi är många som trivs i skogen men tyvärr kan det vara svårt att hinna med att 
vara ute i skog och mark i tillräcklig utsträckning. En skogspromenad ger alltid nya 
intressanta upplevelser, frisk luft och allsidig motion. Att vistas på sin egen mark 
gör att man ser vilka åtgärder som skogen behöver för att utvecklas och må bra.

Den värld vi lever i blir alltmer teknisk. Nu kan du på ett enkelt sätt överblicka din 
fastighet och olika beståndsegenskaper från datorn, i hemmet! Nya laserscannade 
flygbilder finns tillgängliga via Skogsstyrelsens tjänst ”Mina Sidor” samt även i 
BillerudKorsnäs skogliga kartsystem. Med hjälp av laserdata kan du enkelt se vilken 
volym eller höjd ditt skogliga bestånd har. Du får även uppgifter om bestånd som 
har gallringsbehov, med mera.

Om du vill ha hjälp med tolkning av laserdata så finns BillerudKorsnäs virkes
köpare tillgängliga och du kan ringa och boka en tid för en genomgång av din 
fastighet via laserdata.

Om du själv har identifierat en skog där du har gallringsbehov, till exempel via 
Skogsstyrelsens tjänst ”Mina Sidor”, kan du kontakta oss så hjälper vi dig med 
gallring av din skog enligt dina önskemål. Tips för en lyckad och bra gallring finns 
på sidan 6 i denna tidning.

Trevlig sommar!
Region Norrbotten

Det är vi som köper virket i Norrbotten

Göran Nilsson
TÖRE ÄLV,  
ÖVERKALIX  
070 300 53 54
goran.nilsson@
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, ARVIDSJAUR, 
BODEN, JOKKMOKK, 
ARJEPLOG
070 574 05 70
Martin.sundbaum@
billerudkorsnas.com
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Det är vi som köper virket i Dalarna

TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I DALARNA            MAJ 2016 

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.flykt@
billerudkorsnas.com

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

Hej!

Våren och försommaren är en hektisk tid för alla som jobbar i och med naturen. 
Allt som har legat dolt under snön kommer fram och måste tas om hand. Skogs-
bilvägarna börjar bli farbara igen efter tjällossningen och man tar sig omkring 
 obehindrat oavsett vikt på fordonet. Plantorna ska i marken, röjsågen ska användas 
och kaminveden ska kapas, klyvas och staplas inför en ny vinter.

Barmarkssäsongen är här
Visste du förresten att region Dala-Hälsinge under kommande barmarksäsong,  
på uppdrag av våra kunder, planterar cirka fyra miljoner plantor, markbereder cirka 
2 000 hektar och ungskogsröjer cirka 3 500 hektar. Alla våra skogliga åtgärder följs 
upp via egenkontroller och ett åtgärdskvitto delges alltid skogsägaren efter utförd 
åtgärd. Detta för att säkerställa att åtgärden uppfyller våra krav och garanterar att 
arbetet håller utlovad kvalitet.

Efter allt detta arbete unnar vi alla en välförtjänt sommarsemester. Njut av soliga 
sommardagar utan ansvar och vardagskrav. Det står inte på förrän hösten ramlar 
över oss igen och årtidshjulet har snurrat sitt varv.

MellanskogsElmia i Sala
Passa på att besöka vår monter på MellanskogsElmia i Sala den 19-20 augusti 2016. 
Det är ett bra tillfälle att få se de senaste nyheter inom skogsnäringen och träffa 
andra trevliga skogsägare och branschfolk.

Trevlig sommar!
Region Dala-Hälsinge
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TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I HÄLSINGLAND       MAJ 2016

Det är vi som köper virket i Hälsingland

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

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

Jonas Lindblom
OCKELBO, SÖDRA 
HÄLSINGLAND
+46 70 312 03 74
jonas.lindblom@
billerudkorsnas.com

Hej!

Våren och försommaren är en hektisk tid för alla som jobbar i och med naturen. 
Allt som har legat dolt under snön kommer fram och måste tas om hand. Skogs-
bilvägarna börjar bli farbara igen efter tjällossningen och man tar sig omkring 
 obehindrat oavsett vikt på fordonet. Plantorna ska i marken, röjsågen ska användas 
och kaminveden ska kapas, klyvas och staplas inför en ny vinter.

Barmarkssäsongen är här
Visste du förresten att region Dala-Hälsinge under kommande barmarksäsong,  
på uppdrag av våra kunder, planterar cirka fyra miljoner plantor, markbereder cirka 
2 000 hektar och ungskogsröjer cirka 3 500 hektar. Alla våra skogliga åtgärder följs 
upp via egenkontroller och ett åtgärdskvitto delges alltid skogsägaren efter utförd 
åtgärd. Detta för att säkerställa att åtgärden uppfyller våra krav och garanterar att 
arbetet håller utlovad kvalitet.

Efter allt detta arbete unnar vi alla en välförtjänt sommarsemester. Njut av soliga 
sommardagar utan ansvar och vardagskrav. Det står inte på förrän hösten ramlar 
över oss igen och årtidshjulet har snurrat sitt varv.

MellanskogsElmia i Sala
Passa på att besöka vår monter på MellanskogsElmia i Sala den 19-20 augusti 2016. 
Det är ett bra tillfälle att få se de senaste nyheter inom skogsnäringen och träffa 
andra trevliga skogsägare och branschfolk.

Trevlig sommar!
Region Dala-Hälsinge
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Det är vi som köper virket i Dalarna

TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I LEKSAND                 MAJ 2016 

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.flykt@
billerudkorsnas.com

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

Hej!

Är du inblandad i omarrondering?
Vissa områden i Dalarna har varit eller är inblandade i omfattande omstrukture-
ringar, så kallad omarrondering. Denna lantmäteriförrättning syftar till att skapa 
större och mer praktiska skiften. All jord och skogsmark värderas och sedan påbör-
jas ett tidskrävande arbete med att byta och förändra fastigheternas gränser. Slutli-
gen ska värdeskillnaden på det nya och det gamla markinnehavet regleras med en 
summa pengar. Det är ofrånkomligt att denna åtgärd är kopplad till stora kostnader 
och skogen beläggs med ett avverkningsförbud så länge som detta projekt pågår 
vilket kan ta flera år. 

Vi hjälper till med rådgivning
Är din fastighet på något sätt inblandad i omarronderingen så kan det vara svårt att 
veta hur du ska bete dig i många avseenden. Det kan vara frågor inför en kom-
mande förrättning eller hur du ska sköta den nya skogen som du fått tilldelad efter 
en ommarrondering. Ska ni avverka inför ett kommande avverkningsförbud eller 
inte? Vilka åtgärder ska ni prioritera efter en nyligen släppt omarrondering? 

Vi på BillerudKorsnäs Skog ställer upp med rådgivning och hjälper dig så att du kan 
fortsätta driva din skogsfastighet i en riktning som är anpassad efter dina önskamål.

Trevlig sommar!
Region Dala-Hälsinge, Leksands kommun
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