
TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I NORRBOTTEN

Hej!
Tillsammans med höstens nummer av Kambium vill vi också ge dig lite lokal 
information.

Gallra din skog i rätt tid
Vid gallringen plockas oönskade stammar bort så att de som står kvar får chans 
att utvecklas till värdefulla träd. Gallringen ökar de kvarvarande trädens dimen-
sionsutveckling och ger därmed högre timmeruttag senare vid föryngringsav-
verkningen. I Norrbotten är det vanligtvis dags för förstagallring när skogen är 
ungefär 40-60 år gammal. Om man väntar för länge med förstagallringen får 
träden klena stammar och upphissade kronor vilket ökar risken för stormfällning 
och snöbrott. Därför är det viktigt att du gallrar din skog i rätt tid!

Gallringsuttagen ur våra skogar är mycket viktiga för massaindustrin men 
sågtimmer kan också tas ut vid senare gallringar. Vår pappers- och massaindustri i 
Karlsborg går bra just nu och vi har alltid behov av massaved för att ta kunna öka 
produktionen ytterligare. Har du skog som behöver gallras? Då hjälper vi gärna 
till! Kontakta någon av våra virkesköpare för rådgivning. 

Långsiktiga samarbeten
Är du intresserad av att ha en långsiktig sparringpartner i ditt skogsbruk? Vill du 
bli prioriterad vid stormar, toppbrott och andra otrevliga händelser? Då kan du 
teckna samarbetsavtal med oss. Du får då, om du vill, ett ännu högre engagemang 
från din virkesköpare och sist men inte minst ännu bättre betalt för ditt virke. 
Låter det intressant? Kontakta din virkesköpare för att få veta mer om hur det 
fungerar.

En härlig höst önskar vi på 
Region Norrbotten

Det är vi som köper virket i Norrbotten

Göran Nilsson
ÖVERKALIX TÖRE 
ÄLV, 070-3005354
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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TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I REGION SYD

Hej!
Tillsammans med höstens nummer av Kambium vill vi också ge dig lite lokal 
information.

Långsiktiga samarbeten
Är du intresserad av att ha en långsiktig sparringpartner i ditt skogsbruk? Vill 
du bli prioriterad vid stormar, toppbrott och andra otrevliga händelser? Då kan 
du teckna samarbetsavtal med oss. Du får då, om du vill, ett ännu högre enga-
gemang från din virkesköpare och sist men inte minst ännu bättre betalt för ditt 
virke. Låter det intressant? Kontakta din virkesköpare för att få veta mer om hur 
det fungerar.

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

En härlig höst önskar vi på 
Region Syd

Det är vi som köper virket i region Syd

På region Syd har vi sedan den 
1 september en ny produktionsle-
dare. David Skyman, som tidigare 
arbetat hos oss som virkesköpare, 
spenderar numera dagarna med 
att se till att rätt mängd av varje 
virkessortiment levereras i rätt tid. 
En typisk spindeln-i-nätet roll där 
man ska trivas med att hantera 
somrar som regnar bort, skördare 
som havererar och tjälperioder 
som aldrig verkar infi nna sig. 
Välkommen David till nya jobbet!

SKOGSÄGARWEBBENSKOGSÄGARWEBBENDAVID PÅ NYTT JOBB

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
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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

Hej!
Tillsammans med höstens nummer av Kambium vill vi också ge dig lite lokal 
information.

Skogsjemten löser det mesta
Bengt Elfsberg och företaget Skogsjemten med tre anställda är en av 
BillerudKorsnäs trogna entreprenörer. BillerudKorsnäs har anlitat Bengts före-
tag i cirka femton år och många av våra privata kunder har varit i kontakt med 
honom och sett honom lösa det mesta. 

Bengt är 59 år och bosatt i Ockelbo. Han har haft eget skogligt entreprenörs-
företag i stort sett hela sitt yrkesverksamma liv och jobbar med manuella och 
motormanuella arbetsuppgifter som plantering, ungskogsröjning, underväxt-
röjning före gallring och slutavverkning. 

BillerudKorsnäs anlitar även Bengt för många typer av specialarbeten som 
kräver extra handpåläggning, övergrova träd som behöver manuellfällas, svårtill-
gängliga träd som är svåra för maskiner och träd i närheten av ledningar och hus. 

Långsiktiga samarbeten
Är du intresserad av att ha en långsiktig sparringpartner i ditt skogsbruk? Vill 
du bli prioriterad vid stormar, toppbrott och andra otrevliga händelser? Då kan 
du teckna samarbetsavtal med oss. Du får då, om du vill, ett ännu högre enga-
gemang från din virkesköpare och sist men inte minst ännu bättre betalt för ditt 
virke. Låter det intressant? Kontakta din virkesköpare för att få veta mer om hur 
det fungerar.

En härlig höst önskar vi på 
Region Gästrike-Uppland

Bengt Elfsberg på Skogsjemten, 
en av BillerudKorsnäs trogna 
entreprenörer, tar en fikapaus.
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TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I UPPLAND

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

Hej!
Tillsammans med höstens nummer av Kambium vill vi också ge dig lite lokal 
information.

Skogsjemten löser det mesta
Bengt Elfsberg och företaget Skogsjemten med tre anställda är en av 
BillerudKorsnäs trogna entreprenörer. BillerudKorsnäs har anlitat Bengts före-
tag i cirka femton år och många av våra privata kunder har varit i kontakt med 
honom och sett honom lösa det mesta. 

Bengt är 59 år och bosatt i Ockelbo. Han har haft eget skogligt entreprenörs-
företag i stort sett hela sitt yrkesverksamma liv och jobbar med manuella och 
motormanuella arbetsuppgifter som plantering, ungskogsröjning, underväxt-
röjning före gallring och slutavverkning. 

BillerudKorsnäs anlitar även Bengt för många typer av specialarbeten som 
kräver extra handpåläggning, övergrova träd som behöver manuellfällas, svårtill-
gängliga träd som är svåra för maskiner och träd i närheten av ledningar och hus. 

Långsiktiga samarbeten
Är du intresserad av att ha en långsiktig sparringpartner i ditt skogsbruk? Vill 
du bli prioriterad vid stormar, toppbrott och andra otrevliga händelser? Då kan 
du teckna samarbetsavtal med oss. Du får då, om du vill, ett ännu högre enga-
gemang från din virkesköpare och sist men inte minst ännu bättre betalt för ditt 
virke. Låter det intressant? Kontakta din virkesköpare för att få veta mer om hur 
det fungerar.

En härlig höst önskar vi på 
Region Gästrike-Uppland

Bengt Elfsberg på Skogsjemten, 
en av BillerudKorsnäs trogna 
entreprenörer, tar en fikapaus.
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Det är vi som köper virket i Dalarna

TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I DALARNA 

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

Är du intresserad av att ha en 
långsiktig sparringpartner i ditt 
skogsbruk? Vill du bli prioriterad 
vid stormar, toppbrott och andra 
otrevliga händelser? Då kan du 
teckna samarbetsavtal med oss. 
Du får då, om du vill, ett ännu 
högre engagemang från din 
virkesköpare och sist men inte 
minst ännu bättre betalt för ditt 
virke. Låter det intressant? 
Kontakta din virkesköpare för att 
få veta mer om hur det fungerar.

LÅNGSIKTIGA SAMARBETEN

Hej!
Tillsammans med höstens nummer av Kambium vill vi också ge dig lite lokal 
information.

Förändringar inom regionen
I Hälsingland har vi utökat vår verksamhet med två nya virkesköpare. Oskar 
Nilsson började sin anställning den 15 juni och kommer att vara verksam i främst 
Norra Hälsingland. Jonas Lindblom började den 3 augusti och köper virke i Södra 
Hälsingland och Ockelbo kommun. 

I samband med dessa nyrekryteringar har vi även passat på att fl ytta vårt kontor i 
Alfta till Bollnäs. Från och med den 1 oktober är vi på plats i Tuppz- huset i Bollnäs, 
som ligger invid riksväg 83 (södra infarten). Vi har även fl yttat kontoret i Malung. 
Du hittar oss på Lisagatan 51 (polishuset, ingång från östra sidan). 

FSC-certifi era din fastighet?
Har du funderat på att FSC-certifi era din fastighet? Verkar det krångligt? Är upp-
offringarna för stora? Många tror att steget från ett "normalt" skogsbruk enligt 
skogsvårdslagens rekommendationer till ett FSC-certifi erat 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 certifi eringen 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.

En härlig höst önskar vi på 
Region Dala-Hälsinge
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TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I HÄLSINGLAND

Det är vi som köper virket i Hälsingland

Är du intresserad av att ha en 
långsiktig sparringpartner i ditt 
skogsbruk? Vill du bli prioriterad 
vid stormar, toppbrott och andra 
otrevliga händelser? Då kan du 
teckna samarbetsavtal med oss. 
Du får då, om du vill, ett ännu 
högre engagemang från din 
virkesköpare och sist men inte 
minst ännu bättre betalt för ditt 
virke. Låter det intressant? 
Kontakta din virkesköpare för att 
få veta mer om hur det fungerar.

LÅNGSIKTIGA SAMARBETEN

Hej!
Tillsammans med höstens nummer av Kambium vill vi också ge dig lite lokal 
information.

Förändringar inom regionen
I Hälsingland har vi utökat vår verksamhet med två nya virkesköpare. Oskar 
Nilsson började sin anställning den 15 juni och kommer att vara verksam i främst 
Norra Hälsingland. Jonas Lindblom började den 3 augusti och köper virke i Södra 
Hälsingland och Ockelbo kommun. 

I samband med dessa nyrekryteringar har vi även passat på att fl ytta vårt kontor i 
Alfta till Bollnäs. Från och med den 1 oktober är vi på plats i Tuppz- huset i Bollnäs, 
som ligger invid riksväg 83 (södra infarten). Vi har även fl yttat kontoret i Malung. 
Du hittar oss på Lisagatan 51 (polishuset, ingång från östra sidan). 

FSC-certifi era din fastighet?
Har du funderat på att FSC-certifi era din fastighet? Verkar det krångligt? Är upp-
offringarna för stora? Många tror att steget från ett "normalt" skogsbruk enligt 
skogsvårdslagens rekommendationer till ett FSC-certifi erat 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 certifi eringen 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.

En härlig höst önskar vi på 
Region Dala-Hälsinge

Oskar Nilsson 
NORRA 
HÄLSINGLAND 
070-3120362
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
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