
TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I REGION SYD SEPTEMBER 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!
Sommaren går mot sitt slut och nu väntar nya tag i skogsarbetet inför hösten. 

Virkesaffärer året om
Högsäsongen för virkesaffärer är här. "Före älgjakten" är ett klassiskt begrepp, 
många skogsägare vill göra affärerna innan början på oktober. På region Syd har 
vi under de senaste åren märkt av ett ökat intresse från skogsägare att sprida ut 
affärerna över året. Vi gör fler och fler affärer på vintern, våren och sommaren. 
Det tycker vi är positivt, det gör att vi kan ägna mer tid åt varje skogsägare och får 
mer tid för rådgivning. Från affär till färdig avverkning kan det ibland ta lång tid, 
så kom ihåg att ligga steget före i planeringen av dina avverkningar.

Många fördelar med samarbetsavtal
Vet du om att den som har ett samarbetsavtal med BillerudKorsnäs har förtur vid 
stormfällningar och snöbrott? På så sätt kan du känna dig trygg med att få hjälp 
när du som mest behöver det. Samarbetsavtalet ger också andra förmåner;  inbjudan 
och förtur till arrangemang med både nytta och nöje. Har du inte  diskuterat 
 samarbetsavtal med din virkesköpare – gör det, vi förklarar hur det fungerar och 
vad du tjänar på det. Det viktigaste är att du får ett bra bollplank för skötseln av 
din skog, att sen få extra bra betalt för ditt virke är ju en trevlig bonus.

BillerudKorsnäs fortsätter investera
Före midsommar kom beskedet att vi investerar cirka 1,3 miljarder kronor i 
 Skärblacka, dels genom flytt av en av våra maskiner i Finland till Skärblacka och 
dels genom uppgradering av en befintlig pappersmaskin. Det är många positiva 
beslut som tagits i skogsindustrin de senaste två åren – för dig som skogsägare 
säkerställer det fortsatt efterfrågan på ditt virke! 

Med vänliga hälsningar 
Region Syd
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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

Det är vi som köper virket i Gästrikland

TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I GÄSTRIKLAND SEPTEMBER 2016

Hej!
Sommaren går mot sitt slut och nu väntar nya tag i skogsarbetet inför hösten. 

Planer på höstavverkning?
Har du planerat en avverkning bör du åter tänka över och hitta lösningar för att 
skona markytorna under arbetet. Blir det en regnig och blöt höst bör till exempel 
körvägarna dras i lite högre terräng för att undvika att maskinerna förstör värde
full mark. Vi på BillerudKorsnäs har tillgång till bra kartor och verktyg som under
lättar planeringen. Ta kontakt med din virkesköpare som gärna hjälper dig vidare.

Vi jobbar med proffs
Som vanligt samarbetar vi på BillerudKorsnäs endast med de bästa entrepre
nörerna. I Hållnäs har Kent Holmgren drivit Kents Skogsavverkning AB sedan 
2003. I dag har han och hans familj flera anställda och mycket av framgången 
beror på Kents intresse för ny teknik och att hålla sig med det allra senaste i 
maskinparken. 

I skördarna sitter två datorskärmar, en visar apteringsdatorn och den andra kartor 
och GPSnavigering. Att ha denna typ av teknik i maskinerna har underlättat 
 arbetet betydligt, enligt Kent.  

Vill du veta mer om hur våra entreprenörer jobbar, fråga oss!

Med vänliga hälsningar 
Region Gästrike-Uppland

Kents Skogsavverkning 
har den senaste tekniken 
i maskinparken.
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TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I UPPLAND           SEPTEMBER 2016

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

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

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

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

Det är vi som köper virket i Uppland

Hej!
Sommaren går mot sitt slut och nu väntar nya tag i skogsarbetet inför hösten. 

Planer på höstavverkning?
Har du planerat en avverkning bör du åter tänka över och hitta lösningar för att 
skona markytorna under arbetet. Blir det en regnig och blöt höst bör till exempel 
körvägarna dras i lite högre terräng för att undvika att maskinerna förstör värde
full mark. Vi på BillerudKorsnäs har tillgång till bra kartor och verktyg som under
lättar planeringen. Ta kontakt med din virkesköpare som gärna hjälper dig vidare.

Vi jobbar med proffs
Som vanligt samarbetar vi på BillerudKorsnäs endast med de bästa entrepre
nörerna. I Hållnäs har Kent Holmgren drivit Kents Skogsavverkning AB sedan 
2003. I dag har han och hans familj flera anställda och mycket av framgången 
beror på Kents intresse för ny teknik och att hålla sig med det allra senaste i 
maskinparken. 

I skördarna sitter två datorskärmar, en visar apteringsdatorn och den andra kartor 
och GPSnavigering. Att ha denna typ av teknik i maskinerna har underlättat 
 arbetet betydligt, enligt Kent.  

Vill du veta mer om hur våra entreprenörer jobbar, fråga oss!

Johan och Roland tar över
Virkesköpare Björn Håkansson har slutat hos oss och hans område södra 
 Uppland tas nu om hand av Johan Blom och Roland Nyström.

Med vänliga hälsningar 
Region Gästrike-Uppland

Kents Skogsavverkning 
har den senaste tekniken 
i maskinparken.
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TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I NORRBOTTEN         SEPTEMBER 2016

Hej!

Hösten är kommen – skogens högtid! Nu är det full aktivitet med bärplock-
ning, svampplockning och jakt i våra skogar. Hösten är även den tid på året som 
skogsägarna vanligtvis tar kontakt med virkesköpare för att gå igenom åtgärder på 
sin fastighet och det blir nu bråda dagar för alla virkesköpare att hinna med och 
besöka alla intresserade skogsägare.  

Stormen som i början av juni drabbade hela länet gjorde att många skogsägare 
ville ha hjälp att ta hand om stormfällda träd och skog. Många skogsägare har inte 
haft tid förrän nu i höst att besöka sin fastighet för att undersöka om det finns 
någon stormfälld skog. Det behöver inte vara för sent att ta hand om den nu. 
Så länge som träden har rotkontakt med marken kan de under gynnsamma förhål-
landen klara sig i flera månader utan kvalitetsförsämring. Det sämsta man kan göra 
är att kapa loss träden på en gång.

Om du är avtalskund hos oss på BillerudKorsnäs prioriterar vi att hjälpa just dig 
vid till exempel stormfällningar. Vänd dig till en av våra virkesköpare så berättar vi 
mer om vad det innebär att vara avtalskund.

Om du väljer att bli avtalskund hos oss får du bättre betalt för ditt virke, vi hjälper 
dig med alla åtgärder i skogen och du blir prioriterad när det händer saker i din 
skog som ingen kan rå över. Du får även våra lägsta priser på tilläggstjänster och 
skogsvård.

Med vänlig hälsning,
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         SEPTEMBER 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!
Sommaren går mot sitt slut och nu väntar nya tag i skogsarbetet inför hösten. 

Hösttid är också skördetid
Det är dags att samla på sig av naturens överskott inför vinterns prövningar. Vilt-
kött, bär och svamp är några exempel på vad naturens växtkraft skapat i överflöd för 
människans behov. Även trädens växtkraft är till nytta för skogsägandet och måste 
tas med i beräkningarna. Skogens årliga tillväxt är större än vad man tror.

Det innebär att du som skogsägare måste vara ständigt uppdaterad på vad som 
händer på din fastighet. Ett utmärkt hjälpmedel för detta är en uppdaterad 
skogsbruksplan. Vi kan nu erbjuda digitala lösningar via vår Skogsägarwebb och 
 Skogsägarapp. Kontakta någon av våra virkesköpare för mer information.

FSC-certifiera din fastighet?
Har du funderat på att FSC-certifiera din fastighet? Verkar det krångligt? Är upp-
offringarna för stora? Många tror att steget från ett "normalt" skogsbruk enligt 
skogsvårdslagens rekommendationer till ett FSC-certifierat skogsbruk är stort. 
Skillnaden är kanske mindre än du tror. För den som har en fräsch skogsbruks-
plan, ordning och reda på sin fastighet och ett intresse för ett hållbart skogsbruk 
är  certifieringen intressant. Och eftersom FSC-virke har ett högre värde för våra 
 kartongkunder ger det även dig ett högre värde på dina avverkningar. Vi berättar 
gärna mer om hur det fungerar.

Med vänliga hälsningar
Region Dala-Hälsinge
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TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I HÄLSINGLAND   SEPTEMBER 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!
Sommaren går mot sitt slut och nu väntar nya tag i skogsarbetet inför hösten. 

Hösttid är också skördetid
Det är dags att samla på sig av naturens överskott inför vinterns prövningar. Vilt-
kött, bär och svamp är några exempel på vad naturens växtkraft skapat i överflöd för 
människans behov. Även trädens växtkraft är till nytta för skogsägandet och måste 
tas med i beräkningarna. Skogens årliga tillväxt är större än vad man tror.

Det innebär att du som skogsägare måste vara ständigt uppdaterad på vad som 
händer på din fastighet. Ett utmärkt hjälpmedel för detta är en uppdaterad 
skogsbruksplan. Vi kan nu erbjuda digitala lösningar via vår Skogsägarwebb och 
 Skogsägarapp. Kontakta någon av våra virkesköpare för mer information.

FSC-certifiera din fastighet?
Har du funderat på att FSC-certifiera din fastighet? Verkar det krångligt? Är upp-
offringarna för stora? Många tror att steget från ett "normalt" skogsbruk enligt 
skogsvårdslagens rekommendationer till ett FSC-certifierat skogsbruk är stort. 
Skillnaden är kanske mindre än du tror. För den som har en fräsch skogsbruks-
plan, ordning och reda på sin fastighet och ett intresse för ett hållbart skogsbruk 
är  certifieringen intressant. Och eftersom FSC-virke har ett högre värde för våra 
 kartongkunder ger det även dig ett högre värde på dina avverkningar. Vi berättar 
gärna mer om hur det fungerar.

Med vänliga hälsningar
Region Dala-Hälsinge
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