
TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I DALARNA           MARS 2018

V i organiserar för framtiden
Drygt fem år har passerat sedan det nya företaget BillerudKorsnäs såg dagens 
ljus. Dessa fem år har varit en framgångssaga och vi har etablerat oss som en 
väl ansedd leverantör av förnybara förpackningslösningar.

Medarbetarna inom skogsorganisationen har varit en viktig del av dessa 
framgångar. Tillsammans bidrar vi till virkesförsörjningen med höga krav på 
kvalité och leveransprecision till våra fabriker. 

Men även framgångsrika koncept behöver utvecklas. Det finns ständigt 
saker och arbetssätt som förändras och förbättras. Det är nyckeln till att 
fortsätta vara en framgångsrik organisation, vilket tryggar den framtida avsätt-
ningen av skogsråvara.

Från årsskiftet har vi därför valt att organisera oss i en ny funktionsindelad 
struktur. Det innebär att de fyra tidigare regionerna blir en enda stor region 
med tre funktionsdelar: Fältköp, Skogsförvaltning och Produktion. 

Fältköp består av fyra köpdistrikt, en stödjande stab samt en övergripande 
fältköpschef. Köpdistrikten är följande, våra kontor inom parentes:

• Norrbotten (Karlsborg och Luleå)
• Dalarna (Djurås, Malung och Mora)
• Gävleborg (Bollnäs, Gävle och Ljusdal)
• Södra Svealand (Rockhammar, Sala och Österbybruk)

Den nya fältköpsorganisationen kommer att bli tydligare i sitt arbetssätt och 
ha tillgång till mer stödjande funktioner. Detta kommer att underlätta vardags-
arbetet för våra duktiga virkesköpare. Som skogsägare kommer du även fort-
sättningsvis ha möjlighet till samma personliga kontakt med oss. Tillsammans 
bygger vi framtiden, oavsett vilka utmaningar vi ställs inför. 

Hälsningar 
Fredrik Eriksson, fältköpschef

 

Skogsskötsel online 
På vår w ebb hittar du information, fakta, nyheter och kontaktuppgifter. 
Här kan du även hålla koll på din skog och dina virkesaffärer med BillerudKorsnäs. 
Vill du ha skogliga nyheter och tips i korthet via mejl? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.
Besök billerudkorsnas. se/ skog för mer information. 
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DET ÄR VI SOM KÖPER VIRKE I DALARNA         

Visste du att …
… cirka 70 procent av 
Dalarnas län är täckt 
av skog? Ren tallskog 
dominerar, tätt följd av 
granskog.

På BillerudKorsnäs får du tips och råd om allt som har med 
skogsbruk att göra. Tillsammans med en personlig virkesköpare 
kan du diskutera olika åtgärder för just din skog. 

Har du en skogsbruksplan?
Om inte, kontakta oss så hjälper vi dig. 
Skogsbruksplanen är ditt viktigaste verktyg 
som skogsägare. 

NORRBOTTEN                   

GÄVLEBORG

        

SÖDRA SVEALAND

                        BillerudKorsnäs 
köper även virke i 
Gävleborg, 
Södra Svealand 
och Norrbotten.

DALARNA          

Malung

Djurås

Mora

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

M agnus Eriksson
GAGNEF, BORLÄNGE, 
SÄTER
070 268 55 61
magnus.la.eriksson@
billerudkorsnas.com

Nils- O lov Eklund
FALUN, LEKSAND, 
HEDEMORA
070 304 12 77
nils-olov.eklund@
billerudkorsnas.com

Sören Nygå rds
VÄSTERDALARNA
0280 313 50
soren.nygards@
billerudkorsnas.com

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

D an Flykt
MORA, RÄTTVIK
0250 328 55
dan.fl ykt@
billerudkorsnas.com

Lenitha Lilj eberg
ORSA, FURUDAL
0250 328 72
lenitha.liljeberg@
billerudkorsnas.com
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TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I GÄVLEBORG           MARS 2018

Skogsskötsel online 
På vår w ebb hittar du information, fakta, nyheter och kontaktuppgifter. 
Här kan du även hålla koll på din skog och dina virkesaffärer med BillerudKorsnäs. 
Vill du ha skogliga nyheter och tips i korthet via mejl? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.
Besök billerudkorsnas. se/ skog för mer information. 

V i organiserar för framtiden
Drygt fem år har passerat sedan det nya företaget BillerudKorsnäs såg dagens 
ljus. Dessa fem år har varit en framgångssaga och vi har etablerat oss som en 
väl ansedd leverantör av förnybara förpackningslösningar.

Medarbetarna inom skogsorganisationen har varit en viktig del av dessa 
framgångar. Tillsammans bidrar vi till virkesförsörjningen med höga krav på 
kvalité och leveransprecision till våra fabriker. 

Men även framgångsrika koncept behöver utvecklas. Det finns ständigt 
saker och arbetssätt som förändras och förbättras. Det är nyckeln till att 
fortsätta vara en framgångsrik organisation, vilket tryggar den framtida avsätt-
ningen av skogsråvara.

Från årsskiftet har vi därför valt att organisera oss i en ny funktionsindelad 
struktur. Det innebär att de fyra tidigare regionerna blir en enda stor region 
med tre funktionsdelar: Fältköp, Skogsförvaltning och Produktion. 

Fältköp består av fyra köpdistrikt, en stödjande stab samt en övergripande 
fältköpschef. Köpdistrikten är följande, våra kontor inom parentes:

• Norrbotten (Karlsborg och Luleå)
• Dalarna (Djurås, Malung och Mora)
• Gävleborg (Bollnäs, Gävle och Ljusdal)
• Södra Svealand (Rockhammar, Sala och Österbybruk)

Den nya fältköpsorganisationen kommer att bli tydligare i sitt arbetssätt och 
ha tillgång till mer stödjande funktioner. Detta kommer att underlätta vardags-
arbetet för våra duktiga virkesköpare. Som skogsägare kommer du även fort-
sättningsvis ha möjlighet till samma personliga kontakt med oss. Tillsammans 
bygger vi framtiden, oavsett vilka utmaningar vi ställs inför. 

Hälsningar 
Fredrik Eriksson, fältköpschef
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DET ÄR VI SOM KÖPER VIRKE I GÄVLEBORG          

Visste du att …
… 79 procent av ytan 
i Gävleborgs län är 
täckt av skog? Det gör 
länet till ett av de mest 
utpräglade skogslänen i 
Sverige.

På BillerudKorsnäs får du tips och råd om allt som har med 
skogsbruk att göra. Tillsammans med en personlig virkesköpare 
kan du diskutera olika åtgärder för just din skog. 

Har du en skogsbruksplan?
Om inte, kontakta oss så hjälper vi dig. 
Skogsbruksplanen är ditt viktigaste verktyg 
som skogsägare. 

NORRBOTTEN                   

SÖDRA SVEALAND

                        

GÄVLEBORG 

        

DALARNA                           DALARNA         DALARNA

BillerudKorsnäs 
köper även virke i 
Norbotten, 
Dalarna och 
Södra Svealand.

Ljusdal

Gävle

Bollnäs

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

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

Kj ell- Å ke Hammar
SÖDRA 
HÄLSINGLAND
070 211 23 64
kjell-ake.hammar@
billerudkorsnas.com

Jonas Lindblom
OCKELBO, SÖDRA 
HÄLSINGLAND
070 312 03 74
jonas.lindblom@
billerudkorsnas.com

Patrik Fredriksson
GÄSTRIK LAND 
( utom Ockelbo)
070 222 10 34
patrik.x.fredriksson@
billerudkorsnas.com

T obias Persson
GÄSTRIK LAND 
( utom Ockelbo)  
KÖPDISTRIKTSCHEF
070   795  11  65
tobias.persson@
billerudkorsnas.com
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TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I NORRBOTTEN           MARS 2018

Skogsskötsel online 
På vår w ebb hittar du information, fakta, nyheter och kontaktuppgifter. 
Här kan du även hålla koll på din skog och dina virkesaffärer med BillerudKorsnäs. 
Vill du ha skogliga nyheter och tips i korthet via mejl? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.
Besök billerudkorsnas. se/ skog för mer information. 

V i organiserar för framtiden
Drygt fem år har passerat sedan det nya företaget BillerudKorsnäs såg dagens 
ljus. Dessa fem år har varit en framgångssaga och vi har etablerat oss som en 
väl ansedd leverantör av förnybara förpackningslösningar.

Medarbetarna inom skogsorganisationen har varit en viktig del av dessa 
framgångar. Tillsammans bidrar vi till virkesförsörjningen med höga krav på 
kvalité och leveransprecision till våra fabriker. 

Men även framgångsrika koncept behöver utvecklas. Det finns ständigt 
saker och arbetssätt som förändras och förbättras. Det är nyckeln till att 
fortsätta vara en framgångsrik organisation, vilket tryggar den framtida avsätt-
ningen av skogsråvara.

Från årsskiftet har vi därför valt att organisera oss i en ny funktionsindelad 
struktur. Det innebär att de fyra tidigare regionerna blir en enda stor region 
med tre funktionsdelar: Fältköp, Skogsförvaltning och Produktion. 

Fältköp består av fyra köpdistrikt, en stödjande stab samt en övergripande 
fältköpschef. Köpdistrikten är följande, våra kontor inom parentes:

• Norrbotten (Karlsborg och Luleå)
• Dalarna (Djurås, Malung och Mora)
• Gävleborg (Bollnäs, Gävle och Ljusdal)
• Södra Svealand (Rockhammar, Sala och Österbybruk)

Den nya fältköpsorganisationen kommer att bli tydligare i sitt arbetssätt och 
ha tillgång till mer stödjande funktioner. Detta kommer att underlätta vardags-
arbetet för våra duktiga virkesköpare. Som skogsägare kommer du även fort-
sättningsvis ha möjlighet till samma personliga kontakt med oss. Tillsammans 
bygger vi framtiden, oavsett vilka utmaningar vi ställs inför. 

Hälsningar 
Fredrik Eriksson, fältköpschef

 

Brev_0118_NORRBOTTEN_Original.indd   1 2018-02-16   10:44



Göran Nilsson
TÖRE ÄLV, 
ÖVERKALIX  
070 300 53 54
goran.nilsson@
billerudkorsnas.com

M artin Jonsson
KÖPDISTRIKTSCHEF 
0923 664 35
martin.jonsson@
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

Bj örn M örk
KALIX , ÖVERKALIX
070 373 86 80
bjorn.mork@
billerudkorsnas.com

M ats Nilsson
RÅNEÅ, BODEN
070 208 76 47
mats.r.nilsson@
billerudkorsnas.com

M artin Sundbaum
LULEÅ BODEN JOKK-
MOKK ÖVERTORNEÅ 
OCH PAJALA
070 574 05 70
martin.sundbaum@
billerudkorsnas.com

Leif Johansson
KALIX , ÖVERKALIX  
ÖVERTORNEÅ, 
GÄLLIVARE
070  630 81 25 
leif.g.johansson@
billerudkorsnas.com

DET ÄR VI SOM KÖPER VIRKE I NORRBOTTEN          

Visste du att …
… drygt hälften av 
Norrbottens landyta 
är skogsmark? Det 
motsvara fem miljoner 
hektar. Av dessa är cirka 
4 miljoner produktiv 
skogsmark.  

På BillerudKorsnäs får du tips och råd om allt som har med 
skogsbruk att göra. Tillsammans med en personlig virkesköpare 
kan du diskutera olika åtgärder för just din skog. 

Har du en skogsbruksplan?
Om inte, kontakta oss så hjälper vi dig. 
Skogsbruksplanen är ditt viktigaste verktyg 
som skogsägare. 

NORRBOTTEN          

SÖDRA SVEALAND

                

GÄVLEBORG

        

DALARNA                           DALARNA         DALARNA

BillerudKorsnäs 
köper även virke i 
Gävleborg, 
Dalarna och 
Södra Svealand.

Karlsborg

Luleå

Brev_0118_NORRBOTTEN_Original.indd   2 2018-02-21   10:48



TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I SÖDRA SVEALAND           MARS 2018

V i organiserar för framtiden
Drygt fem år har passerat sedan det nya företaget BillerudKorsnäs såg dagens 
ljus. Dessa fem år har varit en framgångssaga och vi har etablerat oss som en 
väl ansedd leverantör av förnybara förpackningslösningar.

Medarbetarna inom skogsorganisationen har varit en viktig del av dessa 
framgångar. Tillsammans bidrar vi till virkesförsörjningen med höga krav på 
kvalité och leveransprecision till våra fabriker. 

Men även framgångsrika koncept behöver utvecklas. Det finns ständigt 
saker och arbetssätt som förändras och förbättras. Det är nyckeln till att 
fortsätta vara en framgångsrik organisation, vilket tryggar den framtida avsätt-
ningen av skogsråvara.

Från årsskiftet har vi därför valt att organisera oss i en ny funktionsindelad 
struktur. Det innebär att de fyra tidigare regionerna blir en enda stor region 
med tre funktionsdelar: Fältköp, Skogsförvaltning och Produktion. 

Fältköp består av fyra köpdistrikt, en stödjande stab samt en övergripande 
fältköpschef. Köpdistrikten är följande, våra kontor inom parentes:

• Norrbotten (Karlsborg och Luleå)
• Dalarna (Djurås, Malung och Mora)
• Gävleborg (Bollnäs, Gävle och Ljusdal)
• Södra Svealand (Rockhammar, Sala och Österbybruk)

Den nya fältköpsorganisationen kommer att bli tydligare i sitt arbetssätt och 
ha tillgång till mer stödjande funktioner. Detta kommer att underlätta vardags-
arbetet för våra duktiga virkesköpare. Som skogsägare kommer du även fort-
sättningsvis ha möjlighet till samma personliga kontakt med oss. Tillsammans 
bygger vi framtiden, oavsett vilka utmaningar vi ställs inför. 

Hälsningar 
Fredrik Eriksson, fältköpschef

 

Skogsskötsel online 
På vår w ebb hittar du information, fakta, nyheter och kontaktuppgifter. 
Här kan du även hålla koll på din skog och dina virkesaffärer med BillerudKorsnäs. 
Vill du ha skogliga nyheter och tips i korthet via mejl? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.
Besök billerudkorsnas. se/ skog för mer information. 
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DET ÄR VI SOM KÖPER VIRKE I SÖDRA SVEALAND          

Visste du att …
... skog är den vanligaste 
naturtypen i Uppsala 
län? Olika typer av 
barrskog dominerar, till 
exempel kalkbarrskog 
där ovanliga svampar 
och blommor trivs.

På BillerudKorsnäs får du tips och råd om allt som har med 
skogsbruk att göra. Tillsammans med en personlig virkesköpare 
kan du diskutera olika åtgärder för just din skog. 

Har du en skogsbruksplan?
Om inte, kontakta oss så hjälper vi dig. 
Skogsbruksplanen är ditt viktigaste verktyg 
som skogsägare. 

BillerudKorsnäs 
köper även virke i 
Gävleborg, 
Dalarna och 
Norrbotten.

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
KÖPDISTRIKTSCHEF
0224 108 80
patrik.hellblom@
billerudkorsnas.com

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

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

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

NORRBOTTEN                   

SÖDRA SVEALAND  
        

GÄVLEBORG

        

DALARNA                           DALARNA         DALARNA

Österbybruk
Sala

Rockhammar
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