
TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I NORRBOTTEN

Hej!
Nu är vintern här! För oss skogsbrukare är det bra när kylan kommer tidigt, helst 
innan snön lägger sig som ett isolerande täcke så att marken och skogsbilvägarna 
ska få djup tjäle och bli hållbara. Då går det lätt och smidigt att utföra avverkningar 
och transportera ut virket. Vi hoppas alltså på en sträng vinter!

Nyanställd virkesköpare
Göran Nilsson är nyanställd virkesköpare på Region Norrbotten och han har 
f örmånen att få arbeta med det som ligger honom allra varmast om hjärtat, 
nämligen skogen. 

 – Jag är uppvuxen på ett skogsbruk och äger i dag en egen skogsfastighet där 
jag bor med min sambo och två jakthundar. Jag är utbildad jägmästare. Att från en 
stubbe med en kopp kaffe i handen få betrakta sin egen skog – det är livskvalitet 
enligt mig. Jag har tidigare bland annat jobbat som produktionsledare åt 
BillerudKorsnäs, utfört avverkningsplanering under två år och drivit en egen röjnings
firma i tre år. Sedan femton år tillbaka har jag till och från även kört skogsmaskin. 

God jul och ett gott nytt år önskar vi på 
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

Göran Nilsson är nyanställd 
virkesköpare på 

Region Norrbotten.



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!
De senaste årens varma vintrar och ett större fokus på markskador har ökat 
efterfrågan på maskiner med lågt marktryck. Därför passar vi på att berätta om 
en av våra entreprenörer som har maskiner som är lämpliga på marker med dålig 
bärighet.

Lågmarksgruppen i Uppland
Inge Gustafssons Skogstransporter i Gimo har tre maskingrupper som kör åt 
BillerudKorsnäs; två stycken slutavverkningsgrupper och en gallringsgrupp. Den 
ena av slutavverkningsgrupperna består av en åttahjulig skördare, John Deere 
1270 E, och en tiohjulig skotare, Ponsse Buffalo. Både skördaren och skotaren kan 
ha band runt alla hjul, vilket ger ett lågt marktryck och gör maskinerna lämpliga på 
marker med dålig bärighet.

Mikael Bylund kör skördaren och Mikael Forslund kör skotaren och de håller på 
att avveckla en högskärm på en lågmark i norra Uppland. Båda är ense om att 
kombinationen av en åttahjulig skördare, en tiohjulig skotare och arbetsmetoden 
”Risa rätt” ökar möjligheterna att avverka på marker med dålig bärighet.

– Den åttahjuliga skördaren gör att vägarna inte är sönderkörda när skotaren 
kommer och den tiohjuliga skotarens låga marktryck gör att virket kan köras ut 
utan djupa spår som följd, säger Mikael Bylund.

God jul och ett gott nytt år önskar vi på
Region Gästrike-Uppland

Inge Gustafssons 
Skogstransporter i Gimo 
har maskiner med lågt 

marktryck.



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!
De senaste årens varma vintrar och ett större fokus på markskador har ökat 
efterfrågan på maskiner med lågt marktryck. Därför passar vi på att berätta om 
en av våra entreprenörer som har maskiner som är lämpliga på marker med dålig 
bärighet.

Lågmarksgruppen i Uppland
Inge Gustafssons Skogstransporter i Gimo har tre maskingrupper som kör åt 
BillerudKorsnäs; två stycken slutavverkningsgrupper och en gallringsgrupp. Den 
ena av slutavverkningsgrupperna består av en åttahjulig skördare, John Deere 
1270 E, och en tiohjulig skotare, Ponsse Buffalo. Både skördaren och skotaren kan 
ha band runt alla hjul, vilket ger ett lågt marktryck och gör maskinerna lämpliga på 
marker med dålig bärighet.

Mikael Bylund kör skördaren och Mikael Forslund kör skotaren och de håller på 
att avveckla en högskärm på en lågmark i norra Uppland. Båda är ense om att 
kombinationen av en åttahjulig skördare, en tiohjulig skotare och arbetsmetoden 
”Risa rätt” ökar möjligheterna att avverka på marker med dålig bärighet.

– Den åttahjuliga skördaren gör att vägarna inte är sönderkörda när skotaren 
kommer och den tiohjuliga skotarens låga marktryck gör att virket kan köras ut 
utan djupa spår som följd, säger Mikael Bylund.

God jul och ett gott nytt år önskar vi på
Region Gästrike-Uppland

Inge Gustafssons 
Skogstransporter i Gimo 
har maskiner med lågt 

marktryck.



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.flykt@
billerudkorsnas.com

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

Hej!
Nu är vintern här! För oss skogsbrukare är det bra när kylan kommer tidigt, helst 
innan snön lägger sig som ett isolerande täcke, så att marken och skogsbilvägarna 
hinner få djup tjäle och bli hållbara. Då går det lätt och smidigt att utföra avverk-
ningar och transportera ut virket. Vi hoppas alltså på en sträng vinter!

Nyanställda på Dala-Hälsinge
Oskar Nilsson och Jonas Lindblom är nyanställda virkesköpare i region Dala-Hälsinge. 

Oskar bor i Karsjö, Järvsö med sin sambo och tiomånaders son.
– Jag jobbade som konsult åt BillerudKorsnäs i cirka 2,5 år innan jag började 

som virkesköpare i somras. Innan dess har jag studerat till skogstekniker på Gam-
melkroppa, samt haft olika jobb inom skogsvård och kört skotare. Fördelarna med 
jobbet som virkesköpare är att det blir mycket tid utomhus samt att man har regel-
bunden kontakt med markägare. Jag har fått en bra start här på BillerudKorsnäs, 
där jag har träffat de flesta inom vår region, och börjar känna mig varm i kläderna.

Jonas är uppvuxen och har sina rötter i Lingbo i södra Hälsingland, men är numera 
boende i Ockelbo.  

– Jag har alltid haft ett brinnande intresse för skogen då det även varit det natur-
liga samtalsämnet hemma. Min skogliga karriär började som skördarförare och 
röjare, men jag utbildade mig senare till skogsmästare i Skinnskatteberg. Efter det 
arbetade jag på Skogsstyrelsen i cirka tre år och sedan åt ett annat skogsbolag som 
virkesköpare under drygt nio år. Det som gör virkesköparjobbet så spännande och 
roligt är att träffa olika människor med olika syn på skogsskötsel och därefter, med 
mina kunskaper och erfarenheter, vara med och forma skogen på bästa sätt för 
markägaren. 

God jul och ett gott nytt år önskar vi på
Region Dala-Hälsinge

Oskar Nilsson och  
Jonas Lindblom är nyanställda 

virkesköpare i region  
Dala-Hälsinge.



TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I HÄLSINGLAND

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!
Nu är vintern här! För oss skogsbrukare är det bra när kylan kommer tidigt, helst 
innan snön lägger sig som ett isolerande täcke, så att marken och skogsbilvägarna 
hinner få djup tjäle och bli hållbara. Då går det lätt och smidigt att utföra avverk-
ningar och transportera ut virket. Vi hoppas alltså på en sträng vinter!

Nyanställda på Dala-Hälsinge
Oskar Nilsson och Jonas Lindblom är nyanställda virkesköpare i region Dala-Hälsinge. 

Oskar bor i Karsjö, Järvsö med sin sambo och tiomånaders son.
– Jag jobbade som konsult åt BillerudKorsnäs i cirka 2,5 år innan jag började 

som virkesköpare i somras. Innan dess har jag studerat till skogstekniker på Gam-
melkroppa, samt haft olika jobb inom skogsvård och kört skotare. Fördelarna med 
jobbet som virkesköpare är att det blir mycket tid utomhus samt att man har regel-
bunden kontakt med markägare. Jag har fått en bra start här på BillerudKorsnäs, 
där jag har träffat de flesta inom vår region, och börjar känna mig varm i kläderna.

Jonas är uppvuxen och har sina rötter i Lingbo i södra Hälsingland, men är numera 
boende i Ockelbo.  

– Jag har alltid haft ett brinnande intresse för skogen då det även varit det natur-
liga samtalsämnet hemma. Min skogliga karriär började som skördarförare och 
röjare, men jag utbildade mig senare till skogsmästare i Skinnskatteberg. Efter det 
arbetade jag på Skogsstyrelsen i cirka tre år och sedan åt ett annat skogsbolag som 
virkesköpare under drygt nio år. Det som gör virkesköparjobbet så spännande och 
roligt är att träffa olika människor med olika syn på skogsskötsel och därefter, med 
mina kunskaper och erfarenheter, vara med och forma skogen på bästa sätt för 
markägaren. 

God jul och ett gott nytt år önskar vi på
Region Dala-Hälsinge

Oskar Nilsson och  
Jonas Lindblom är nyanställda 

virkesköpare i region  
Dala-Hälsinge.



TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I REGION SYD

Hej!
Under hösten har våra industrier i Frövi och Rockhammar genomgått stora 
ombyggnationer. Det är delar av det paket på cirka 900 Mkr som ska investeras 
under några år och som syftar till att ytterligare höja kvaliteten på våra produkter. 
Vi är glada att få jobba inom en del av skogsindustrin där framtidstron är stor, 
vilket kommer dig som skogsägare till del genom fortsatt efterfrågan på virke. 
 
Som du säkert känner till utreds frågan om hur skogsfastigheter fortsättningsvis 
ska beskattas. Nuvarande system med skogskonto kan vara på väg att ersättas av 
nya former som syftar till att förenkla för småföretagare. Skogsavdraget föreslås 
förändras och en företagsfond kan komma att ersätta skogskontot. Förslaget är 
också att periodiseringsfond och expansionsfond avvecklas tillsammans med 
skogsskadekonto. Med andra ord, stora förändringar i förutsättningarna för dig 
som företagare. Hur och när förändringarna införs är i skrivande stund inte klart. 
 
För dig som skogsägare i region Syds område kommer vi tillsammans med experter 
på området att hålla en informationsträff  kring förändringarna under vintern. 
Vi kommer då också att informera om vår syn på virkesmarknaden och hur den 
påverkar dig som skogsägare. Håll utkik på vår hemsida för information om tid 
och plats. 
 
Kom ihåg att du alltid är välkommen att kontakta våra virkesköpare för 
 rådgivning och diskussion kring ditt skogsägande.

God jul och ett gott nytt år önskar vi på
Region Syd

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
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