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av plast är enorm. Nånstans läste jag att bara i USA 
används 500 miljoner sugrör – om dagen! Samtals
ämnet engångsartiklar är högst aktuellt och lär 
knap past ha undgått någon. Om plastförbrukningen 
fortsätter i samma takt som idag kommer det om tret
tio år att finnas mer plast i haven än vad det finns fisk.

Det här vill vi ändra på. Vi tror på en framtid där 
skogens förnybara, nedbrytningsbara och fossilfria 
produkter har en självklar plats. Därför arbetar vi 
bland annat ihop med startupföretaget Sulapac, där 
vi tillsammans utvecklat ett helt nedbrytningsbart 
sugrör av biokomposit. Det är ett bland många spän
nande exempel på nya produkter med sitt ursprung i 
skogen. Läs mer på sidan 5. 

I en framtid där förnybara alternativ ersätter de fos
sila, har skogen en självklar plats. Både som råvara i 
alla tänkbara smarta produkter, som livsmiljö för djur 
och växter och som inkomstkälla till människor som 
lever och verkar nära skogen. Att bruka skogen håll
bart är för oss en självklarhet, där alla de här delarna – 
och fler, ingår. Den här gången handlar temaartiklarna 

om just hållbarhet, i pers pektiv från det globala och 
hela vägen till ett enskilt skogsbestånd och detaljpla
nering inför en avverkning.

Många är vi som följt världsmästerskapen i skid
åkning från österrikiska Seefeld och jag känner mig 
lite extra stolt över att representera företaget som 
var med och bidrog till ett hållbart världsmästerskap. 
Som sponsor levererade vi material och produkter i 
alla former, från återvinningsbara engångsartiklar till 
byggnader och inte minst de vackra hederspriserna 
till medaljörerna!

Vinter möter vår och takdropp möter fågelsång. 
Jag önskar trevlig läsning och en härlig årstid!

Ulrika Forsman
Ansvarig utgivare och kommunikatör
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 notiser

Bok om 
skogsmaski
ner för de 
yngsta

 Skogsmaskinföraren 
Nina Egnor hittade 
inte en enda barnbok 
som handlade om 
skogsmaskiner. Då 

bestämde hon sig för att skriva 
en själv. Nu har barnboken ”Johan och 

Johanna och skogsmaskinerna” blivit verklig
het. Den handlar om ett tvillingpar som får följa 
med sin moster Karin på hennes alldeles riktiga 
jobb i skogen och får se alla skogsmaskinerna.

/ Adlibris.com

Hett med inredning i trä 
 Marknaden växer för interiört trä. Allt fler konsumenter i 

Europa vill ha trägolv i furu och trädetaljer i sovrum och vardags
rum, visar en färsk studie från branschorganisationen Svenskt 
Trä, Linköpings universitet och Luleå tekniska universitet. 
Studien utfördes som en enkätstudie i sju europeiska länder: 
Sverige, Norge, Storbritannien, Polen, Tyskland, Frankrike och 
Spanien och resultaten baseras på drygt 7 000 svar. Syftet med 
studien var att kartlägga intressanta segment och exportmark
nader för de svenska sågverken.

Enligt studien vill konsumenterna generellt ha mer trä i var
dagsrum och sovrum än i sitt kök. Studien visar också att trägolv 
och väggpaneler i ljusa kulörer uppskattas i större utsträckning 
än mörka och färgglada.

/ Svenskt Trä
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Världspremiär för  
vindkraftverk i trä! 
 Det svenska företaget Modvion har tagit fram ett 150 meter 

högt vindkrafttorn, sammansatt av moduler av laminerat trä. 
Modvions första prototyp, i en femtedels skala, är ett 30 meter 
högt torn som ska resas på Björkö i Göteborgs skärgård i början 
av 2019. Det första fullskaletornet blir klart för leverans 2020.

En fördel med systemet är att transporten av byggelementen för
enklas, jämfört med ståltorn. Man kommer enkelt under broar och 
genom tunnlar. Dessutom blir totalkostnaden lägre för att tillverka 
delarna till tornet i laminerat trä än för de traditionella ståltornen.

 / Modvion.se

Stockholms  
smartaste hus  

byggs i trä
 Tekniska museet gör nu en viktig satsning: 
Wisdome i samarbete med Stora Enso. Det 

handlar om en interaktiv miljö där besökarna 
får se och uppleva saker med hjälp av 

teknik som bara finns på ett fåtal platser 
i världen. Wisdome kommer rymmas 

i en ny, hållbar träbyggnad på 
Djurgården.
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Världens mest  
klimatsmarta sugrör
 Det är dags att skippa sugrör av plast! Just nu samarbetar Stora Enso 

med startupföretaget Sulapac för att utveckla ett förnybart och biologiskt 
nedbrytbart sugrör.

Engångsplastens framtid är mörk. EU vill förbjuda miljöförstörande 
engångsplaster som plastbestick och sugrör. Ett sätt för att bekämpa det 
globala problemet med plastavfall. 

Stora Enso har lanserat en demoversion av ett hållbart sugrör, som är 
gjort av träfibrer och naturliga bindemedel. Det är utformat för att vara 
återvinningsbart i industriell kompostering och biologiskt nedbrytbart i 
havsmiljö.

– Det här är ett viktigt steg för Stora Enso i vårt långsiktiga arbete att 
gradvis ersätta fossilbaserade material med förnybara lösningar, säger 
Annica Bresky, chef för divisionen Consumer Board. 

Sulapac är mikroplastfritt och fullständigt biologiskt nedbrytbart 
material gjort av förnybara och hållbara råvaror. 

Stora Enso bidrog till  
ett hållbarare skidVM
 Såg du någon dricka kaffe ur en pappersmugg 

under VM i längdskidor i Seefeld, Österrike? 
Då kanske den kom från just din skog. Stora Enso 

var nämligen huvudsponsor för VM och ville använda 
evenemanget till att öka medvetenheten om förde
larna med hållbara produkter. De återvinningsbara 
kaffekopparna var ett exempel på en klimatsmart produkt som användes 
under VM. Andra exempel var allt från byggnadsmaterial i arenorna till 
papper för biljetterna.

Ny fiber från 
skogen för  
hållbara kläder 
och möbler
 Stora Enso har inlett ett samarbete med H&Mgruppen, IKEAgruppen 

och innovatören Lars Stigsson. Syftet är att utveckla nya textilfibrer på 
ett hållbart och kostnadseffektivt sätt. Företaget, där de fyra ingår, heter 
TreeToTextile. Förnybar skogsråvara används i tillverkningsprocessen, som 
kräver mindre energi och kemikalier jämfört med andra tekniker och fibrer.

Tekniken har tidigare testats i Sverige och ska nu skalas upp till en 
demoanläggning vid en av Stora Ensos nordiska anläggningar. Både IKEA 
och H&M planerar att använda fibern i sina produkter, men syftet är att fler 
inom branschen ska kunna ta del av denna hållbara fiber.

Fo
to

 S
ul

ap
ac

Ny orga
nisation för 
virkesmätning 
 Nu har Sveriges tre virkes

mätningsföreningar och värme
verket SDC skapat en gemen
sam organisation – Biometria, 
för mätning och redovisning av 
skogsnäringens virke.

– Den nya organisationen 
ger möjlighet att snabbare 
möta upp mot teknisk utveck
ling inom hela virkesflödet och 
att ta rejäla steg mot ytterli
gare digitalisering. Nu skapar 
vi bästa förutsättningar för 
lägre kostnader och bättre 
leveransprecision, det har stor 
påverkan på skogsbranschens 
konkurrenskraft, säger Peter 
Eklund, vd på Biometria.

/ Biometria.se
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 barnens sidor

Text Sanna Casson
Foto Lasse Arvidson

10 saker du inte 
visste om rådjur 
Kanske har du sett dem i trädgården mumsande på tulpanlökar, 
eller framskymtande bakom ett träd i skogen? Här är tio saker du 
inte visste om rådjuret. 



1. Det finns 300 000–400 000 rådjur i Sverige.
 

2. Rådjur är idisslare och stöter upp och 
tuggar om maten efter en första bearbetning i två 
av djurens matsäckar.

3. Bocken (hanen) har horn och en hårtofs 
under buken, medan geten (honan) saknar horn 
och har en brungul hårpensel.

4. Ett rådjur blir runt 10–12 år i Sverige. Skär
pan i tänderna blir sämre när de blir äldre och de 
har då svårare att få i sig mat.  

5. På sommarhalvåret mumsar rådjuren i sig 
gräs, blåbärsris och örter, men när marken fryser 
blir det tuffare. 

6. Om du vill mata rådjur gillar de morötter, 
torkade brännässlor och överbliven frukt från 
matvaruaffären. Pellets är också ett bra foder 
för rådjuren. Ett annat alternativ är att kolla med 
någon lokal lantbrukare om de säljer ensilage och 
havre. 

7. Rågeten är dräktig i tio månader och föder 
ett till fyra kid i maj till juni.  

8. Pälsen är fläckig från födseln, men efter 
några veckor brukar rådjuren få en enfärgad 
vuxenpäls.

9. Kiden hänger med sin mamma det första 
året. Därefter brukar de lämna mammans levnads
område. 

10. Rådjuret är vårt minsta och vanligaste 
hjortdjur. Spåren av klövarna är de minsta av 
hjortdjuren. 



Angripna granar 
bör snarast 
transporteras bort
Sommaren 2018 var extremtorr och öppnade upp för ett massivt angrepp av gran
barkborrar. Många barkborrar har övervintrat och nu gäller det att vara uppmärk
sam på hur de påverkar skogen. 

Text Sanna Casson
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Den extremt torra sommaren 2018 har bidragit till 
stora angrepp av granbarkborrar i Sverige. I Göta
land som är särskilt drabbat har så mycket som 2,5 
miljon kubikmeter skog angripits. Det kan jämföras 
med 2006 som också var ett rekordår för granbark
borrarna efter stormen Gudrun. Då låg siffran på 1,5 

miljon kubikmeter barkborreskadad skog i Götaland. 
– Torkstressade granar är lättare för barkborrarna 

att angripa. Granarna är beroende av god tillgång på 
vatten för att kunna slå tillbaka angreppet, berättar 
Gunnar Isacsson. 

Risk för stora angrepp i vår
Under vintern har många barkborrar övervintrat ned
borrade i barken eller i mossan i skogen. Nu befarar 
man att det kommer att bli minst lika stora angrepp i 
vår som under hela 2018. 

Götaland har varit mest angripet, men även Svea
land och Norrlandskusten har förhöjd risk för skador. 

Rödbrunt gnagmjöl 
Vilka tips kan du ge till skogsägare som är ute för att 
se om skogen är angripen? 

– Det är inte helt enkelt att upptäcka, men ett 
tecken är när du ser rödbrunt gnagmjöl som ligger 
vid stammen. Då är trädet redan dött trots att kronan 
fortfarande kan vara grön och det gäller att transpor
tera bort trädet så snart som möjligt, säger Gunnar 
Isacsson. 

Ett annat tecken kan vara att det ligger 
gröna och röda barr på marken vid roten 
på granen.

Misstänker du att du har många 
angripna träd, kontakta din virkesköpare 
och börja planera för en avverkning. Har 
träden fortfarande mycket bark kvar så är 
de fortfarande hyggliga som virke. 

Flertalet barkborredödade granar.

Gröna barr som trillat av, visar på  gående 
barkborreangrepp.
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Granbarkborrens livscykel 
Granbarkborren har normalt en ettårig livscykel. 
Det är under våren och sommaren du bör vara 
extra uppmärksam på angrepp. 
1.  På våren, när dagstemperaturen är över 18 

grader lämnar barkborrarna sina övervint
ringsplatser och letar efter lämpliga träd att 
lägga sina ägg i. 

2.  Hanarna gnager sig igenom barken. Om det 
är ett levande träd som angrips försvarar det 
sig med rinnande kåda som kan göra det svå
rare för hanen att angripa. För att övervinna 
trädets försvar krävs att flera granbarkborrar 
attackerar trädet samtidigt. Honorna lägger 
sina ägg i gångarna. 

3.  Efter en dryg vecka kläcks larver ur äggen. 
Larverna äter av den näringsrika innerbar
ken. I juli förpuppas larverna och efter någon 
vecka har skalbaggar kläckts. Den nya gene
rationen granbarkborrar lämnar trädet genom 
runda utgångshål som de gnager i barken.

4.  Granbarkborrarna övervintrar i marken eller 
stannar kvar under barken. 

Källa | SLU 
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Ersättning
Angripna träd går inte att 
sälja som timmer. men 
möjligen som massaved 
eller brännved. Om du kan 
få ersättning eller inte för 
skadorna beror på vad du 
har för typ av försäkring. 
Kontakta och stäm av med 
ditt försäkringsbolag. 

Så minskar du 
angrepp från  
granbarkborren
• Gå runt och titta i din skog 

efter tecken på angrepp. 
• Om du upptäcker större 

angrepp kontakta din vir
kesköpare och planera för 
avverkning, för att undvika 
ytterligare spridning. 

• Sätt ut feromonfällor. 
• Ta hand om färska vind

fällen. 
• Avverka drabbade träd. 
• Planera för ett blandat 

bestånd för att minska 
riskerna på längre sikt. 

Prata med din virkesköpare i god tid innan svärm
ningen börjar i slutet av april eller början av maj. 

Nyangripna granar bör transporteras ut ur skogen 
så snart som möjligt så att de inte skapar en yngel
plats för granbarkborren. Risken är annars att fler 
träd angrips när barkborren börjar svärma under 
senvåren. 

Vad du däremot kan göra om du har gjort en 
avverkning under vintern är att lämna kvar ett lass, 
exempelvis med rötskadad gran där barken är 
frisk. Då får barkborrarna angripa i vältan. Så snart 
barkborrarna borrat in sig i granarna bör de sedan 
transporteras bort. 

Satsa på feromonfällor 
Ett annat tips är att sätta ut feromonfällor, som lockar 
till sig insekter med deras egna doftämnen. Sätt ut 
dem senast i mitten av april, innan svärmningstiden 
börjar ( då dagstemperaturen är över 18 grader och 
när det inte är frost på natten). 

– Om du ska avverka under svärmningstiden är 
det klokt att sätta upp 70–100 fällor per 1 000 hektar. 
Gå gärna ihop med några grannar så blir det enklare, 
tipsar Gunnar Isacsson. 

Sätt ut fällorna på öppna hyggen, minst 20 meter 
från närmaste levande gran. På så sätt fångar du in 
barkborrar innan de går in i träden. 

– Det är möjligt att fånga in en tredjedel av bark
borrarna på det sättet. Det kräver en del jobb, men 
kan du minska skadorna på din skog är det ju helt 
klart värt det, säger Gunnar Isacsson.

Undvik besprutade feromonfällor. Det finns näm
ligen rovinsekter som äter granbarkborrens larver, 
såsom styltflugor och myrbagge. 

Sprid riskerna
Klimatförändringarna gör att risken ökar för torra 
somrar i framtiden. 

– Satsa på blandbestånd för att sprida riskerna. 
Undvik att bara plantera gran, blanda gärna upp med 
lövträd till exempel, säger Gunnar Isacsson. 

Tecken på angrepp 
från granbarkborren
• Rödbrunt borrmjöl vid 

basen av granen. 
• Gröna barr vid granens fot.
• Bark fläks bort av hack

spettar. 

Fo
to

 S
hu

tt
er

st
o

ck



Min skog – ett 
digitalt verktyg 
för skogsplanering
På Stora Enso Skogs hemsida finns avdelningen Min skog. Skapa ett 
konto och få tillgång till allt från flygbilder och fastighetsgränser till 
smarta räkneverktyg. 

Annons helsida min skog via webben.indd   1 2019-02-27   15:49



Tidigare har klassningen ibland varit svår att 
förstå för skogsägaren. I och med förändrade 
bedömningskriterier blir det tydligare vad industrin 
efterfrågar. De vill till exempel inte ha travar där det 
finns stockar med för stor andel felaktigt trädslag och 
inte heller övergrova stockar, eftersom det ger stora 

hanteringshinder och påver
kar både produkten och 

produktiviteten. 
– Det nya sättet att 
bedöma ska inte 
påverka skogs
ägare alls förutom 
att det blir enklare 
att förstå, vilket 
bara är positivt. 
Samtidigt förstår 
jag om man är en 
smula nervös, det 
är helt naturligt att 
känna oro inför 
förändringar. Jag 

rekommenderar att man ställer frågor till sin virkes
köpare, pratar med virkesmätare och skaffar sig 
information om det nya. Det finns en bra sida på nätet 
där all information samlats:  
primasekunda.se 

Rätt kunskap i skogen
– Det är viktigt att de som avverkar har kunskap om 
det nya systemet och följer de nya reglerna. Om man 
inte avverkar själv kan man ju inte påverka om det 
kommer med en övergrov stock till exempel, efter
som urvalsarbetet görs av maskinlaget ute i skogen. 
Sådant behöver inte inträffa med rätt kunskap, säger 
Fredrik Hansson.

VMU (virkesmätningsutveckling) har tillsammans 
med landets virkesmätningsföreningar jämfört 
dagens system med det som träder i kraft i augusti. 
Genom omfattande tester har man visat att över 95 
procent av travarna kommer att tilldelas prima kva
litet. Med rätt utbildning för alla aktörer tror Fredrik 
Hansson att det kan bli ännu högre.

Text Tobias Barle
Foto Lasse Arvidson

Prima eller 
sekunda?
Det nya mätsättet blir enklare att förstå
Från och med den 1 augusti 2019 införs ett nytt sätt att mäta och bedöma massaved. 
 – Med det nya systemet betraktas inte längre den enskilda stocken utan hela 
traven. Det blir enklare för den som utför mätningen och tydligare för alla inblan
dade, säger Fredrik Hansson på Biometria*. 

* Biometria är namnet på det nya företaget som är en sammanslagning av VMF Nord, 
VMF Qbera och VMF Nord samt SDC som startade 1 januari 2019. Läs mer på biometria.se.

Nytt sätt att mäta
• Tydligare och mer trans

parent system.
• Lättare för skogsägare att 

veta varför de får en viss 
klassning på sina travar – 
orsaker till att traven inte 
ansågs prima specificeras.

• Större tolerans för egen
skaper som industrin inte 
tycker är så allvarligt, 
samtidigt höjs vissa andra 
krav.

• Industrin får in bättre virke.

12 Skogsnära 1 | 19



Det nya systemet
• Traven bedöms snabbt som prima eller sekunda 

och släpps igenom mätstationen.
• Gränsfall analyseras noggrant.
• Skogsägaren får betalt för hela volymen.

Dagens system
• Varje virkestraves vrakandel beräknas.
• Den volym som klassats som vrak betalas i regel 

med noll kronor.

Källa | primasekunda.se

En trave är en enhet
I det nya systemet bedöms varje trave som prima 
eller sekunda och släpps igenom mätstationen. Vid 
gränsfall gör man en noggrann analys. Skogsäga
ren får betalt för hela volymen, inga avdrag görs för 
sämre stockar (vrak) utan hela traven bedöms som  
en enhet. 

I och med det kan inslag av ett felaktigt träslag 
påverka hela travens kvalitet, och få den att bli 
bedömd som sekunda. Detsamma gäller torrstockar 
och övergrova stockar. 

– Därför är det så viktigt att man har rätt kunskap 
och kompetens ute i skogen så att det inte blir fel. 
Med det nya systemet blir det tydligt för alla att du 
inte kan lägga i en grip med björkmassaved i en trave 
med tall. Du kan inte blanda för då finns risken att 
man påverkar hela travens kvalitet, säger Fredrik 
Hansson.

Klykor, smuts och mätningsvägran
Kvalitetskraven för enskilda stockar kommer vara i 
stort sett oförändrade när det gäller kvistning och 
klykor, dimensioner, rakhet och föroreningar som 
sten, metall och sot med mera. 

– Det blir högre tolerans mot dålig kvistning och 
när det gäller röta kommer man att bedöma rötyta 
istället för rötvolym. En enskild stock får ha obegrän
sat med röta utan att sänka hela travens kvalitet, 
berättar Fredrik Hansson. 

Men travar som inte klarar sekundakravet mät
ningsvägras. Skogsägaren kan ändå få betalt, men 
då till utskottspris eller så görs traven om till annat 
sortiment. 
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De flesta känner Christian ”Chippen” Wilhelmsson som en offensiv, snabb, 
lekfull lirare i blågult. Han som festat med landslagspolarna och nu gör affä
rer i Dubai. Nu ska du få höra historien om en trebarnsfar med stort intresse 
för friluftsliv, jakt och fiske. Som hellre spenderar en hel sommar i de värm
ländska skogarna än med utlandssemestrar och storstadspuls. 

Livet efter 
fotbollen är 
guld och 
gröna skogar

Text Jenny Kallur
Foto Lasse Arvidson
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Resan mot den lilla byn Västra Ämtervik utanför 
Sunne i Värmland börjar tidigt på morgonen. Vi ska 
jag träffa Christian Chippen Wilhelmsson där han 
trivs som allra bäst, i den värmländska skogen. Och 
ju närmare vi kommer desto mer förstår jag honom. Vi 
passerar små samhällen, öppnare jordbrukslandskap 
och skog. Men mest av allt åker vi genom skog. Och 
det är sagolikt vackert. Här och var öppnar skogen 
upp sig i små sjöar och vattendrag där morgondim
man fortfarande ligger som ett lock. När vi kommer 
fram till det lilla värdshuset vid MellanFryken där vi 
ska träffas är det stängt för säsongen. Jag undrar om 
Christian är medveten om det och skickar ett sms. 
Efter en stund ringer Christian som blivit tvungen 
att släppa allt och skjutsa sin fru Oksana till Oslos 
flygplats Gardermoen. En vattenläcka i huset i Dubai 
sätter käppar i hjulet för vår intervju den här dagen. Vi 
hörs istället ett par veckor senare när även Christian 
och parets tre barn är åter i vardagen i Dubai. 

Men vi tar det från början. Christian föddes i Malmö 
1979 men flyttade som sexåring med sin mamma till 
Hällevik i Blekinge. I det gamla fiskeläget på Listerlan
det lades grunden till både fotbolls och naturintresset. 

– I Hällevik bodde jag en och en halv minut från 
fotbollsplanen, naturen och havet. Jag tyckte mycket 
om att hitta på saker utomhus med kompisar. Sedan 
har det ju blivit en del tvspel också. Men nöjet med 
naturen har alltid funnits där, även om man kanske 
inte var så medveten om det som liten. Men jag har 
alltid varit en utomhusmänniska, säger Christian. 

Fotboll var förbannat skoj
Den där en och en halv minuten till Strandvallen, 
Mjällby AIF:s hemmaplan, gick, eller småsprang 
Christian ofta.  

– Jag var väldigt liten till växten och lite ranglig och 

är väl det fortfarande kanske, säger Christian och 
skrattar.

– Jag var med andra ord ingen typisk supertalang, 
man kunde inte se på mig att jag skulle bli fotbolls
proffs eller spela i landslaget. Jag låg lite efter i 
utveckling och snabbhet, men jag tyckte det var  
förbannat skoj. Det fanns säkert tio andra spelare 
som var bättre än mig i laget. Men jag älskade det 
kanske mer än någon annan, intygar Christian. 

Och just det där med att älska det man gör, och ha 
roligt är det råd han skulle vilja skicka med till unga 
fotbollskillar och tjejer. 

– Även om man inte får spela alla matcher när man 
är ung så kan utvecklingen komma senare. Men då 
måste man ha legat i och gett allt. Och framförallt ha 
haft väldigt kul. Annars tror jag man tappar den lilla 
extra gnistan som gör att man orkar jobba hårt och 
gå hela vägen. 

Och att gå hela vägen får man väl säga att Chris
tian har gjort. 

Han har spelat fyra internationella slutspel med 
svenska landslaget; EM 2004, VM 2006, EM 2008 
och EM 2012. Dessutom har han varit med och 
tagit Sverige till dessa mästerskapsslutspel. Totalt 
summeras det till 79 Alandslagsmatcher. Han är 
ligamästare i Belgien två gånger, cupmästare i Italien, 
ligamästare i Saudiarabien två gånger, cupmästare i 
Saudiarabien tre gånger och MLSvinnare i USA.

Det är en imponerande meritlista. Men vilka min
nen är starkast så här med några års distans till den 
aktiva fotbollskarriären? 

– Det är svårt att välja, men mästerskapen man fått 
spela, både VM och EM är definitivt bland de största 
upplevelserna. Och inte bara mästerskapen och 
slutspelen i sig, utan även matcherna som tog oss 
dit. Det finns massor med godbitar från tiden med 

”Jakten har allt som jag älskar; 
tystheten, att bara sitta där och 
vara ett med naturen, och så 
spänningen och adrenalinet 
som jag älskar från fotbollen.”
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landslaget, säger Christian. 
– Sedan är det ju såklart alla olika titlar med 

klubbar. Allt har sin charm och det har skett i olika 
tidpunkter i livet. Att som nittonåring ta steget att bli 
proffs i norska Stabaek och flytta hemifrån, var en 
häftig och annorlunda upplevelse. Men också att som 
28–29-åring flytta till Riyadh i Saudiarabien, där jag 
spelade för AlHilal i fyra år. Det har gett en annan 
erfarenhet, säger Christian.  

Saknat att känna sig hemma
Christian har onekligen fått se ett och annat under sin 
karriär. Efter ett par år i Norge väntade ett par, tre år i 
belgiska Anderlecht. Sedan flyttade Christian vidare 
till franska Nantes där han fick väldigt lite speltid, och 
istället blev utlånad till tre europeiska klubbar under 
en tvåårsperiod. 

Även om tiden i Nantes inte var någon höjdare för 
Christian, säger han sig inte ångra något i sin karriär.

– Jag tror allt händer av en anledning. Även om jag 
inte hade någon bra period i Frankrike, så gav det mig 
möjligheten att uppleva England och Italien. Så jag 
kan inte säga att jag skulle gjort något annorlunda.

Senare delen av karriären spenderade han i Sau
diarabien, Los Angeles och Dubai. Och det var också 
där som han efter säsongen 2013–2014 lade skorna 
på hyllan.

Hur har det varit att flytta runt som du har gjort?
– Jag ser det som lyx. Jag har fått se hela världen 

och fått uppleva massor av olika miljöer, kulturer 
och träffat fantastiskt många människor tack vare 
fotbollen. Men från och till har det varit svårt att inte 
riktigt känna sig hemma någonstans, när jag bott på 
nya ställen i korta perioder, ibland ett år och ibland 
kortare än så. Det har väl gjort att jag länge kallade 
föräldrahemmet och huset jag hade i Hällevik som 

hemma. Men allteftersom har nu Dubai kommit att bli 
mitt hem. 

Knöt ihop säcken i Mjällby
I hopp om att rädda Mjällby kvar i Superettan snörade 
han ändå på fotbollsskorna igen 2015. 

– Jag fick möjlighet att runda av karriären tillsam-
mans med Marcus Ekenberg i Mjällby AIF, som lik
som jag också började och avslutade sin karriär där. 
Det var fantastiskt att få göra det, även om det till slut 
ändå blev nedflyttning, säger Christian. 

Men någon nedflyttning blev det inte för Christian, 
och inte någon flytt heller för omväxlings skull. Han 
och familjen blev kvar i Dubai. 

Att gå från hyllad fotbollsspelare, med fullsatta 
läktare och peppande hejaramsor när det känns 
motigt, till att leva ett vanligt liv där man måste hitta 
den där hyllningskören inom sig själv istället kan vara 
svårt. Det vittnar många före detta idrottare om.  

– För mig var omställningen väldigt behaglig, jag 
fick ju barn i slutet av min karriär. Så jag gick från 
att på grund av träningar, matcher och resor ha haft 
väldigt lite tid tillsammans med familjen, till att kunna 
umgås mer med barnen och hjälpa till hemma, säger 
Christian och fortsätter: 

– Sedan hade jag väldigt ont i en fot när jag spelade 
sista året och att bli av med smärtan var skönt också. 
Det kändes naturligt och bra på alla sätt att ta steget 
över till det riktiga livet. 

Affärsman och författare
Dessutom verkar det inte råda någon brist på idéer 
och driv hos Christian. Redan under fotbollskarriären 
ägnade han sig åt lite olika sidoprojekt. Bland annat 
designade han smycken för män. Ett annat projekt 
som nog inte så många vet om, och som man kanske 
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inte förväntar sig av ett fotbollsproffs är att Christian 
redan under sin aktiva fotbollskarriär började skriva 
fantasyböcker för barn. 

– Det är inte så att jag alltid älskat att skriva eller 
så, men jag har haft idéer och historier som jag vill 
berätta, säger Christian och punkterar effektivt min 
fördom att fotbollsproffs skulle vara lite lata vid sidan 
av fotbollsplanen. 

– Jag har skrivit tre böcker eller noveller, men inte 
gett ut dem än. Det får vi se när det blir, men det blir 
inom en snar framtid, jag vill finslipa på några saker 
först och kanske göra om dem till minipocketböcker. 

Efter att Christian lade skorna på hyllan startade 
han en egen agentur i Dubai. Men någon agent är 
han inte själv. Istället drar han nytta av det nätverk 
av människor och olika klubbar han kommit i kontakt 
med under sin egen karriär. 

– Jag jobbar själv inte så mycket med fotbollsbiten, 
att signa upp och flytta på spelare. Sättet den busi
nessen sköts passar inte mig personligen. Jag jobbar 
mer mot klubbar som konsult med utveckling av elit
spelare, akademier och kultur inom föreningen. Jag 
har ju varit på många ställen och har ett bra nätverk 
från alla olika klubbar, så jag kan dra nytta av det. Det 
har jag jobbat mycket med sedan jag slutade. 

Förra året blev Christian också president (vilket mot
svarar en vdroll) för Dubai Sports Village, som är en 
del av det enorma idrottskomplexet Dubai City Sports. 

– Det stämmer, men det har hänt så mycket 
senaste året tack vare just det här jobbet, så nu har 
jag börjat jobba mer mot Saudiarabien igen, med 
utveckling inom sport och event management. Ett 
område som jag börjar bli mer och mer intresserad  

av är esport, alltså gaming och dataspel på profes
sionell nivå, säger Christian. 

Ledig tid är familjetid
Hur ser en vanlig dag ut?

– Jag lämnar barnen på skola och förskola halv 
åtta, sedan försöker jag få in ett träningspass på 
gymmet och är inne på kontoret vid nio, halv tio. Jag 
försöker vara hemma vid fyra, fem, men jag älskar det 
jag gör så ibland blir det längre arbetsdagar. 

Liksom för de flesta småbarnsföräldrar är tiden 
knapp för Christian. Den tid som blir över efter jobbet 
spenderar han helst med familjen; fotomodellande 
frun Oksana och barnen Naomi sju år, Leon Prince, 
fem år och minstingen Lennox, tre år. De bor i ett 
stort hus direkt på stranden, med en gigantisk upp
blåsbar rutschkana ner från en balkong ut i vattnet. 

De stora intressena är jakt och fiske. Det senare 
kan han också ägna sig åt hemma i Dubai där han har 
både båt och sportfiskegrejer.

– Jag kan få både barracuda och stingrays. Får jag 
en stor fisk (över sju kilo), tar jag upp den och ger till 
vår chaufför och våra nannies, de älskar barracudas. 
Annars släpper jag tillbaka dem, säger Christian. 

Somrarna spenderas i Oksanas föräldrahem i 
Sunne, men Christian har också investerat i en egen 
skogsfastighet i Västra Ämtervik. Kontrasterna mel
lan det lyxiga livet i Dubai och enklare sommarlivet 
med jakt, fiske och skogen i Värmland är stora.

– Jag uppskattar verkligen att jag har möjligheten 
att ha det så här. Visst kan semester utomlands vara 
härligt, men för mig är semester att komma hem 
till Sverige och koppla av och njuta av den svenska 
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naturen. Ungarna älskar att bygga kojor i skogen 
och kan cykla överallt. Det är en härlig kontrast som 
passar mig väldigt bra. Vissa klarar inte av att vara 
på en liten ort eller på landsbygden mer än någon 
vecka innan man behöver komma till stan och känna 
pulsen. Men jag älskar det, säger Christian. 

”Jakten har allt som jag älskar”
När familjen är hemma i Värmland ser Christian till att 
få tid till att jaga. 

– Jakten har allt som jag älskar; tystheten, att bara 
sitta där och vara ett med naturen, och så spän
ningen och adrenalinet som jag älskar från fotbol
len. Det finns mycket i jakten som speglar mig som 
person; både action och koncentration. Det krävs 
uthållighet och att man är vältränad. Jag har ju lite 
svårt att sitta still och gillar att prata, så den biten är 
svårast. Men det är mer terapi för mig, det gör mig 
gott, säger Christian och skrattar. 

Skogsfastigheten i Västra Ämtervik består förutom 
av skog även av ett par äldre lador och en liten stuga 
som har gjorts iordning invändigt av Christian som är 
oväntat händig. Nytt golv och ny färg på väggarna. 
Här finns ingen tv, men däremot en öppen spis.  

– Det är en charmig liten stuga för avkoppling. 
Även om vi redan bor på landet så är det här verkligen 
när man vill komma bort och bara fiska och gå i sko
gen, eller köra fyrhjuling. Men vi har också haft både 
kräftskiva och midsommarfirande där. Det är lite så vi 
använder det, berättar Christian. 

Röjer, tar hand om vindfällen och stödutfodrar vilt
Skogsarbete då, blir det något sådant?

– Jag gör så mycket jag kan, på den tid jag är hemma. 
Jag röjer och håller vissa delar öppet och plockar 
rätt på vindfällen och så där. Men än så länge har jag 
inte gjort några större åtgärder som att gallra eller 
avverka. Annars sätter jag ut utfodringsmaskiner och 
balar och försöker hjälpa till med mat under de tuffa 
vintrarna, säger Christian.

Han skrattar gott när jag frågar om det inte också 
är för att locka djuren till just hans skog och det egen
byggda jakttornet. 

– Det är såklart både och. Jag vill ju att det ska fort
sätta vara ett viltrikt område. Men det känns bra att 
kunna hjälpa till om de har de tufft, säger Christian. 

Den här respekten och omtänksamheten för 
djuren verkar han ha naturligt, även när adrenalinet 
pumpar. Precis som med fisket så skjuter han inte på 
vad som helst, de mindre bockarna släpper han även 
om de står mitt i kikarsiktet. 

Vad har de då själva i kikarsiktet? Många svenskar 
på vift vänder hemåt när barnen når skolålder, men 
några sådana planer finns inte för den Dubai-base
rade familjen. 

– Som det ser ut just nu så blir vi kvar i Dubai, det 
är mycket som händer och spännande jobb här just 
nu. Det känns också som världens privilegium att 
kunna ge barnen den här uppväxten; en bra skolgång 
och massor av möjligheter i Dubai och somrarna i 
Sverige, säger Christian och tillägger snabbt:

– Men vi tar det som det kommer. Man vet aldrig 
vad som händer i framtiden. 
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Du som är skogsägare och har skogs bruksavtal 
har dessutom rabatter * på butikspriserna.  
 Gå in på butiken.storaensoskog.se och hitta 
dina favoriter.

Sköna tillbehör att ha 
i vårskogen!
Besök Stora Ensos 
butik

Printer Zipjacka Dam 374:– (262:–*)
Sportig jacka med kontrasterande dragkedjor framtill.

Strei low Herr 1 895:–  (1 327:–*)
En skön sommarsko för vardagsbruk.

Lundhags Vandra juniorkänga 1 559:–  (1 092:–*)
En juniorkänga för den unga äventyraren.

Termos 1 liter 329:–  (231:–*)
Stor termos i snygg design.
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Text Sanna Casson
Foto Shutterstock

Ett hållbart skogsbruk
Att bedriva sitt skogsbruk hållbart är nog en självklarhet för de allra 
flesta skogsägare. Men vad innebär det egentligen?
 Hur kan du som skogsägare bidra och vad har du att vinna? I det här 
numret fördjupar vi oss i det breda, men viktiga området hållbarhet. 
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 tema – hållbart skogsbruk

Kommer skogen att räcka till?

Text Tobias Barle
Foto Lasse Arvidson

Den snabba utvecklingen inom bioenergi och nya användningsområden för skogs
råvaran, som biokompositer och kläder av träfiber, gör att vårt behov av skog blir 
allt större. Frågan är om vi kan fortsätta bruka skogen som vi gör, behöver vi minska 
takten eller kan vi till och med öka den? 
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I Sverige finns 22–24 miljoner hektar skogsmark  
och på den står drygt 3,4 miljarder skogskubikmeter. 
Den skogliga konsekvensanalysen visar bland annat 
att vi ur produktionssynpunkt har ett gott skogstill
stånd med mycket skog som kan ge en hög virkes
avkastning. Dessutom ser man att mängden död ved 
och arealen gammal skog kommer att öka, vilket är 
bra för den biologiska mångfalden. 

Men det finns även faktorer som pekar mot att 
skogen kommer att bli allt yngre och tätare, vilket gör 
att den förändrar skogens betydelse för friluftsliv och 
rennäringen bland annat. Det kan också påverka den 
biologiska mångfalden i negativ riktning. 

Skogsnära magasin har pratat med Erik Sollander, 
skogspolitisk strateg på Skogsstyrelsen, och Anna
Lena Axelsson, forskare och projektledare på SLU, 
Institutionen för skoglig resurshushållning.

Framåtblickar kan förhindra misstag
I SKA, skoglig konsekvensanalys, tittar man på olika 
scenarion för skogens framtid och beräknar hur olika 
metoder och beteenden kan komma att påverka 
skogen de närmaste 100 åren. Hela SKA 15 finns att 
läsa på skogsstyrelsen.se.

– Vi vill ta reda på hur skogen skulle kunna se ut i 
framtiden och hur vårt beteende påver
kar utfallet. Vad händer om vi gör si eller 
så? Det finns många fallgropar och vi vill 
minska riskerna att göra fel, säger Erik 
Sollander.

SKAstudierna är långsiktiga och 
resultaten hjälper oss att förstå många 
samband som annars är svåra att se, och 
kunna påtala både faror, nackdelar och 
möjligheter i tid. 

– När vi förstår för sent att vi gjort något 
fel blir det nästan alltid dyrt och dumt. Vi 
har gjort misstag som vi sedan fått kämpa 
med. Att röja bort allt löv i föryngringarna 
till exempel eller att selektivt hugga bort 
glesa skogar med höga naturvärden, får 
vi idag se som just misstag. Det gjordes 
med de bästa intentioner men har i efter
hand visat sig vara mindre lyckat, säger 
Erik Sollander.

Skogliga konsekven-
sanalyser (SKA)
Skogliga konsekvensana
lyser är en rapport som tas 
fram av SLU och Skogs
styrelsen. SKA görs var 
åttonde år och den senaste 
konsekvensanalysen är från 
2015 och kallas SKA 15. I 
den tittar man på olika  
scenarion för skogens fram
tid och beräknar hur olika 
metoder och beteenden kan 
komma att påverka skogen 
de närmaste 100 åren.

Erik Sollander, 
skogspolitisk strateg 
på Skogsstyrelsen.

AnnaLena Axelsson, 
forskare och projekt
ledare på SLU, Insti
tutionen för skoglig 
resurshushållning.
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 tema – hållbart skogsbruk

”Om vi summerar 
behoven av skog, 
landar vi i att behöva 
ytterligare 50–70 
miljoner kubikmeter 
skogsråvara jämfört 
med idag. Det är inte 
realistiskt att skogen 
ska räcka till allt det.”



Ökad efterfrågan kan ge besparingar
Marknaden för skogsråvara kommer att förändras 
mycket och snabbt och det blir värdefullt för samhäl
let att ha så hög produktivitet som möjligt i skogen. 
När råvarorna blir dyrare på grund av ökad efterfrå
gan får vi också en resursbesparing, eftersom fler 
väljer bort dem då de inte har råd.

– Ta som exempel att prenumerera på en dags
tidning som Svenska Dagbladet. Det kostar runt 
5 000 kronor för ett års prenumeration på pappers
tidningen, och ungefär 2 000 kronor för en digital 
prenumeration. Många tycker inte att det är värt de 
dryga 3 000 för pappersutgåvan och då minskar 
användningen av papper. Den här trenden är tydlig 
i hela västvärlden. Samtidigt ökar användningen 
av wellpapp och kartong i och med den växande 
ehandeln i världen och behovet av förpackningar blir 
större, säger Erik Sollander.

Nya delar kommer till användning
I Sverige har vi varit på bra på att ta vara skogsrå
varan och gjort papper och massa av den ”sämre” 
halva av trädet, inte bara använt den nedre delen som 
går till timmer. 

– Det är ju inte ekonomiskt eller miljömässigt 
försvarbart att bara ta den undre värdefulla delen 
och lämna resten. För att få god ekonomi så måste 
du ha hyggliga affärsmodeller för alla delar av trädet. 
Det har varit en styrka för svensk skogsnäring och nu 
verkar det som att vi får ännu fler produkter som kan 
göras av olika delar av trädet, säger Erik Sollander. 

Grot har potential att växa
Vad gäller bioenergin som vi tar ut från skogen så 
bygger den groten – grenar och toppar – som blir 
över efter avverkning. I södra och mellersta Sverige 
är det vanligt med grotåtervinning för det är nära till 
värmeverken, medan det är mer ovanligt i norr där 
avstånden är längre. Där går inte att få ekonomi i att 
hämta och lämna bioenergi, så där finns utvecklings-
potential för groten.

– Om vi ska göra nya bränslen från skogen som 
biodiesel och alla ska köra på det istället för fossila 

bränslen så kommer det att få stora effekter på sko
gen och det kommer att bli mer och mer lönsamt att 
ta ut biobränsle. Och den politiska viljan pekar ju ditåt, 
att lämna det fossila, säger AnnaLena Axelsson. 

Det ändrade klimatets innebörder
Forskare världen över är överens om att vi står mitt 
i en klimatkris. Om vi inte förändrar vårt sätt att leva 
och bruka jordens resurser kommer det att få oöver
skådliga konsekvenser.

– Vi måste troligen anpassa skogsbruket för att 
hantera kommande förändringar. Ibland drar stormar 
in över landet och då drabbas nygallrade områden 
hårdare – vi kanske måste sköta skogen på ett annat 
sätt. Och är det torrt som i somras får vi problem med 
granbarkborren och andra skadedjur. Lägg till det 
att risken att skadedjur från andra länder ökar med 
klimatförändringarna. Vi kommer att behöva hålla 
ögonen öppna åt många håll, ta fram ny kunskap och 
tillämpa den så vi kan hantera de problem som dyker 
upp och tillgodogöra oss de möjligheter vi får, säger 
Erik Sollander. 

I teorin skulle vi kunna producera allt mer, men det 
finns restriktioner av naturens förutsättningar. När vi 
påverkar landskapet så får det sidoeffekter – vi ser 
bland annat att skador från älg har ökat. Vi planterar 
mer gran i söder, som visserligen ger volym och inte 
är lika attraktiv för älgen, men som samtidigt är ett 
smakligt smörgåsbord för granbarkborren. 

Utmaningar och riskspridning
Problematiskt på allvar blir det när gran används 
även på marker som är för torra och magra. Granen 
är ju som bekant känslig för torka. Redan idag ser vi 
att man ibland måste avverka gran i förtid på torra 
och magra marker. Med ökade klimatförändringar är 
farhågorna stora att problemen blir än större. 

– Vi måste anpassa oss till det och även nya skade
görare som vi omedvetet importerar till Sverige, som 
kan bli mer allvarliga. Phytophthora till exempel – en 
svamp som ger sig på våra kommersiella träslag 
– som vi inte haft här tidigare, berättar AnnaLena 
Axelsson.
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När skogsbruket blir mer rationellt och produktions
inriktat får man oönskade sidoeffekter. AnnaLena 
Axelsson efterlyser en försiktighetsprincip att följa så 
vi inte råkar ut får sådana stora saker. 

– Vi måste riskhantera bättre och aktivt bygga in 
en motståndskraft för oförutsedda händelser, genom 
att kanske inte bruka skogen så intensivt, blanda 
åldrar och trädslag. Blandade skogar får inte lika 
dramatiska angrepp, säger AnnaLena.

Hänsyn leder framåt
– Om vi ska klara av klimatutmaningarna är det inte 
fel att ha mer skog att bruka, bioekonomin bygger 
på att vi nyttjar våra skogliga resurser väl. Men det 
kan inte betyda att vi ska slänga all hänsyn överbord. 
Vi kan inte driva vårt skogsbruk hårt och hota den 
biologiska mångfalden och förstöra samernas möjlig
heter att bedriva renskötsel till exempel, säger Erik 
Sollander och fortsätter:

– Ett sådant beteende straffar sig rent 
ekonomiskt också. För att kunna konkurrera 
på högprismarknaderna i Västeuropa krävs att 
man kan påvisa ett ansvarsfullt skogsbruk. 

Det är främst via de skogliga certifierings
systemen som de kraven kanaliseras. 

Från statens sida ses systemen som 
marknadsinstrument som staten 
inte bör försöka påverka, säger Erik 
Sollander.

Tudelat landskap
AnnaLena Axelsson tror personligen 
att landskapet kommer bli mer delat 
framöver, att man kommer att gå ner 
i intensitet i vissa områden och helt 
sluta bruka i andra av naturvårds 
eller rekreationsskäl. Men att de 
områden som brukas kommer att 
brukas desto hårdare. 

Redan nu går vi mot allt lägre 
slutavverkningsåldrar, vilket kommer 
att påverka hela arealen. Den gamla 
skogen har också fått stå längre 
innan den avverkas – man överhåller 
skogen lite längre av naturvårds 
eller andra skäl. Detta ger ett större 
glapp mellan yngre och äldre skog 

och de skogar där vi kan ha både produktion och 
rekreation blir färre.

– Vi har en pågående trend där landskapet delas 
upp i skog med fokus på rekreation och naturvård 
och områden där man fokuserar på produktion. Det 
kommer troligen att bli ännu mer polariserat, inten
sivt brukande med mer skogsgödsling, exoter och 
förädlade plantor så att man optimerar den areal man 
kan bruka – rena produktionsskogar. I andra områ
den kommer man ta ännu mer hänsyn och bevara 
mer och även göra olika åtgärder för att öka skogens 
naturvärden, säger AnnaLena.

Men precis som en elitidrottare som kör på för 
fullt blir väldigt känslig för infektioner, får en skog 
sämre motståndskraft om man brukar den för hårt. 
Naturliga störningar som insekter, betande djur och 
svampar har alltid funnits, men angreppen får större 
konsekvenser i en jämngammal skog med endast ett 
trädslag.

– Det finns helt enkelt gränser för vad man kan 
göra, det har den här torra sommaren visat. Det 
är inget vi kan rå på eller styra över utan vi måste 
anpassa oss och vara beredda på förändrade förut
sättningar, säger AnnaLena.

Kommer skogen att räcka?
Redan idag kastar fler verksamheter ett öga på 
skogen och vill utnyttja resurserna som finns. Fler 
kommer att vilja vara med och dela på skogskakan  
i framtiden. 

– Jag tror att marknadskrafterna kommer att ha 
stor betydelse framöver, kopplat till att vi styr mot ett 
biobaserat samhälle. Politiken vill ju uppenbarligen 
fokusera på de frågorna och de kommer att över
skugga det mesta. Att vi i Sverige ska ersätta fossila 
produkter kommer att ha stor betydelse för skogen, 
säger AnnaLena Axelsson.

– Flera branscher har tagit fram färdplaner mot ett 
fossilfritt Sverige. Om vi summerar behoven av skog 
i de färdplanerna landar vi i att behöva ytterligare 
50–70 miljoner kubikmeter skogsråvara jämfört med 
idag. Det är inte realistiskt att skogen ska räcka till allt 
det. Så vi måste nog bestämma oss för vad den ska 
räcka till, säger Erik Sollander.

Hur vi löser den problematiken återstår att se. Men 
tydligt är att den svenska skogen går en intressant 
framtid till mötes. Fo
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Den svenska modellen – frihet 
under ansvar

Text Tobias Barle
Foto Lasse Arvidson

Modellen innebär att svenska staten sätter upp 
ambitiösa mål för skogsbruket, men är återhållsam 
med att stifta lagar och dra fram regelverk kring det. 

– Istället för att i detalj kräva vad som ska göras 
och tydliggöra vad som är förbjudet, vill man få 
människor att frivilligt bidra till att vi når de högt 
uppsatta målen. Hittills ser vi att skogsbruket också 
aktivt bidrar till att nå de nationella målen för skog 
och miljö, berättar Erik Sollander. 

Vändningen kom på 90-talet
Fram till 1993 var det främst produktionsinriktning på 
skogen och så gott som alla aspekter var lagstyrda 
inom produktionen, men inte på miljöområdet. Men 
en parlamentarisk utredning i början på 90talet 
visade att man borde minska på regelverket. Ur 
miljösynpunkt hade det inte blivit bra, och många var 
trötta på detaljreglerna. 

– Rapporten visade att skogsbruket blivit alltför 

Sedan 1993 har vi följt samma modell när det gäller brukandet av skogen och 
den håller ekonomi och miljö lika högt. Den svenska modellen kallas den, men 
vad innebär den och varför gör vi såhär? Erik Sollander som är skogspolitisk 
strateg på Skogsstyrelsen hjälper till att reda ut begreppen.
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likartat, mycket beroende på att alla hade samma 
snäva regler att hålla sig inom. De nya rönen fick stort 
genomslag och sedan 1993 har det varit stor politisk 
enighet kring den nya modellen – frihet under ansvar, 
säger Erik Sollander.

Modellens två delar
I den svenska modellen har man satt upp ett pro
duktionsmål och ett miljömål och de är lika viktiga. 
Genom dessa två mål ska vi uppnå hållbart brukande 
av våra skogstillgångar. Så här ser målen ut:

Produktionsmål – ”Produktionsmålet innebär att 
skogen och skogsmarken ska utnyttjas effektivt och 

ansvarsfullt så att den ger en uthålligt god avkast
ning. Skogsproduktionens inriktning ska ge skogs
ägaren frihet och eget ansvar att själv besluta om 
användningen av vad skogen producerar.”

Miljömål – ”Skogsmarkens naturgivna produk
tionsförmåga ska bevaras. En biologisk mångfald 
och genetisk variation i skogen ska säkras. Skogen 
ska brukas så att växt och djurarter som naturligt 
hör hemma i skogen ges förutsättningar att fortleva 
under naturliga betingelser och i livskraftiga bestånd. 
Hotade arter och naturtyper ska skyddas. Skogens 
kulturmiljövärden samt dess estetiska och sociala 
värden ska värnas.” 
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Hållbar skogsskötsel 
ger ändlösa skördar

Enskilda skogsägare bidrar till att vi når våra 
gemensamma skogspolitiska mål och en framtid 
där vi inte är beroende av fossila råvaror. Men hur 
gör man egentligen för att sköta skogen hållbart? 
Joel Widman är virkesköpare på Stora Enso Skog i 
Dalarna och hjälper oss bena ut vad som krävs för 
skogsägaren i praktiken. 

– Man har ett ansvar som skogsägare att bidra till 

både de nationella skogsbruksmålen och miljömålen. 
Och de ska väga lika tungt. Ekonomiskt handlar det 
om att bruka skogen, genom att till exempel avverka 
när den är mogen, och se till att man återbeskogar 
och sköter skogen genom hela omloppstiden. Det 
skapar lönsamhet och avkastning på skogsägandet. 
Man ska ta hänsyn till sociala värden som närboende, 
motionsspår, badplatser och så vidare. Och sedan 

Text Jenny Kallur
Foto Lasse Arvidson

Närmare 330 000 privatpersoner äger tillsammans hälften av vårt lands skogsareal. 
Varje val skogsägaren ställs inför, oavsett om det är skogsskötselåtgärder som röj
ning, avverkning och gallring, eller frågor om biologisk mångfald och kulturvärden, 
spelar roll.

Joel Widman är  
virkesköpare på 
Stora Enso Skog.
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är det såklart miljöaspekten; att se till att alla arter 
och djur har möjligheten att fortsätta trivas i skogen, 
säger Joel.  

Skaffa bra överblick med skogsbruksplanen
En bra hjälp för att hålla koll på sin skog och dess 
värden är att ha en uppdaterad skogsbruksplan.

– Skogsbruksplanen ger en bra överblick över 
skogen och det blir väldigt klart och tydligt var det 
är lämpligt för skogsproduktion och var skötseln bör 
inriktas mot naturvård, säger Joel. 

Hållbarhetscertifiera ditt skogsbruk
Vill man ha en manual för hur man brukar skogen på 
ett hållbart sätt kan man se till att följa uppsatta stan
darder och bli certifierad enligt FSC® och PEFC™, som 
är två olika internationella certifieringsprogram för 
hållbart skogsbruk. Den lättaste vägen för svenska 
skogsägare är att göra det genom ett så kallat grupp
certifikat via den som köper ens virke.

– Det är både en ekonomiskt bra idé att sälja cer
tifierat virke, men också för en själv att veta att man 
gör allt som lagen kräver, och till och med mer än så. 
Det betyder att man är med och bidrar till både de 
skogspolitiska målen och miljömålen. 

Men även den skogsägare som inte är certifierad 
kan vila tryggt i att om man anlitar Stora Enso Skog 
genomförs arbetet enligt gällande certifieringsstan
darder. 

Naturvårdshänsyn vid avverkning
– När vi ska göra en avverkning förbereder vi alltid 
området noga. Vi studerar kartor för att se om det är 
något speciellt att ta hänsyn till på området. Det kan 
handla om en bäck, sumpmark eller myr där man 
behöver lämna en kantzon eller om det finns andra 

naturvärden att ta hänsyn till. Vi åker ut till platsen 
och markerar med gps och snitselband var och hur 
vi ska köra, vad som ska sparas och vad som ska 
avverkas, säger Joel. 

Sedan tar maskinlaget vid. Genom det digitala 
traktdirektivet, som är själva beställningen på upp
draget, finns allt maskinförarna behöver veta om 
området, vilken hänsyn som ska tas och var de kan 
behöva vara extra försiktiga. 

– Vi lägger stor vikt vid utbildning och fortbildning 
av våra entreprenörer och maskinförare. Det är ju de 
som har sista chansen att påverka. Har det till exem
pel regnat stora mängder i ett redan blött område och 
det finns risk för körskador är vår policy att avbryta. 

Föryngra skogen
En slutavverkning är på intet sätt en slutpunkt eller 
ändstation. Det är starten på en föryngring. Och den 
unga växande skogen är jätteviktig på många sätt, 
inte minst för att den binder mer koldioxid. 

– Efter avverkningen gör man bäst i att låta hygget 
vila ett par år, då minskar man risken för angrepp av 
snytbagge, som ju lockas till färska hyggen av doften 
från död ved och älskar nysatta plantor. 

Men det är ändå bra att tänka på föryngringen 
redan i samband med avverkningen. Den gamla 
skogen ger nämligen bra ledtrådar till vad som trivs 
på din mark. 

– På bördiga marker trivs gran och på sämre och 
torrare marker trivs tallen bäst. Men spara gärna 
grova lövträd, för den biologiska mångfaldens skull, 
och planera för att ha en dynamik och variation i 
skogsbruket. Och när du planterar sedan; gör en 
markberedning och satsa på plantor med god kvali
tet, säger Joel. 
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Bakom förkortningarna FSC® och PEFC™ döljer sig 
internationella standarder för ansvarsfullt brukande 
av skogen. Halva den svenska skogen är certifierad 
enligt en eller båda av dessa skogsbruksstandar
der, vilket betyder att skogsägaren inte bara följer 
svenska och internationella lagar och regler utan 
också tar ett extra ansvar för att se till att skogens 
miljömässiga, sociala och ekonomiska värden vär
nas. Att certifiera skogen signalerar till marknaden 
och omvärlden att vi har ett ansvarsfullt skogsbruk 
och bidrar i omställningen till ett fossilfritt samhälle. 

Men vi tar det från början. 
– FSC® och PEFC™ är inte miljöstandarder, vilket 

många tror. Det är skogsbruksstandarder som bygger 
på de tre dimensionerna inom hållbar utveckling. 
Miljömässig hållbarhet som för oss handlar om hur vi 
kan värna miljövärdena i skogen, social hållbarhet som 
både handlar om hur vi beter oss mot våra entreprenö
rer och anställda och att skogens sociala värden till
varatas. Den tredje aspekten är den ekonomiska håll
barheten som handlar om att vi ska ha ett bärkraftigt 
skogsbruk utan att det medför negativa konsekvenser 
för den ekologiska och sociala hållbarheten, berättar 
Robert Berg, miljöspecialist på Stora Enso Skog. 

Halva den svenska skogen är certifierad
Att certifiera sin skog innebär att man ser till att sköta 
den enligt reglerna i certifieringssystemet. I gengäld 
får skogsägare och företag rätten att märka sitt skogs
bruk och sina produkter med certifikatet. För mindre 
skogsägare är det enklast att ingå i ett gruppcertifikat, 
där den som ansvarar för certifikatet, till exempel 
Stora Enso Skog, sköter det mesta av det adminis

trativa arbetet. I Sverige är över 12 miljoner hektar 
skog certifierad. Det är ungefär hälften av vår totala 
produktionsareal. 

– Det är bra, men har tyvärr inte ökat på 15 år. Vi vill 
att det ökar, för att det skickar en signal till markna
den och omvärlden att vi bedriver ett ansvarsfullt 
skogsbruk. Dessutom bidrar det till att konsumenter 
kan välja varor av trä som kommer från ett skogs
bruk som tar hänsyn till människor och miljö, säger 
Robert. 

Man kan ju 
argumentera för att 
de går att bedriva 
ett hållbart och 
ansvarsfullt skogs
bruk även utan 
certifieringen. Gör 
det någon skillnad?

– Ja, på många 
olika sätt. Det 
svenska skogsbru
ket bygger på att 
markägare i Sve
rige inte bara följer 
skogsvårdslagen 
utan också tar 
ytterligare ansvar 
för att bidra till de 
skogspolitiska 
målen. Uppfyller 
vi inte dessa mål 
kan ju den yttersta 
konsekvensen bli 

Text Jenny Kallur
Foto Lasse Arvidson

Certifiering – en kvalitetsstämpel 
för ansvarsfullt skogsbruk

FSC® och PEFC™

Både FSC® (Forest 
Stewardship Council) och 
PEFC™ (The Programme for 
the Endorsement of Forest 
Certification) är oberoende 
internationella organisatio
ner som verkar för hållbart 
skogsbruk. PEFC™ är störst 
till landareal räknat med 307 
miljoner hektar certifierad 
skog. 

Tidigare skiljde sig kraven 
för de olika certifieringarna 
åt, men idag är de näst intill 
identiska. Stora Enso Skogs 
gruppcertifiering bygger på 
en dubbelcertifiering enligt 
såväl FSC® som PEFC™. 
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Robert Berg,  
miljöspecialist på 
Stora Enso Skog.
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Vad krävs för att bli certifierad? 
För att sammanfatta kraven från PEFC™ och FSC® har vi satt samman en checklista 
med nio förutsättningar för att kunna certifiera sin skog. 

Lagar
Du ska följa svensk lagstiftning och internationella avtal som rör skog och skogsbruk.

Fastighetsfrågor 
Alla fastigheter du äger ska ingå vid certifieringen. Respektera allemansrätten, eventu
ella nyttjanderätter och servitut.

Åkerplantering 
Igenplantering på större åkermarker ska anpassas till topografi och landskapsstruktur. 

Lokal hänsyn, arbetsrätt och personalvård
Kända fornlämningar och värdefulla kulturmiljöer ska finnas dokumenterade och tas 
hänsyn till vid skötselinsatser. Anlita certifierade entreprenörer och underentreprenörer. 

Skogsbrukande 
Röj, gallra och föryngra på ett sådant sätt att du får snabb och säker återbeskogning 
och produktiva bestånd.

Samers rätt till bete
Erkänn samers rätt till bete för sina renar och samråd med renägare inför skogliga 
åtgärder. 

Tydlig redovisning 
Redovisa ditt uttag av skogsråvara genom mätsedlar och vältlappar. 

Skötselplan 
För certifiering är det extra viktigt att dokumentera skötseln i bestånd med höga natur
värden.

Miljöhänsyn 
Miljöhänsyn är grunden i ett certifierat skogsbruk och du ska avsätta minst fem procent 
av din produktiva skogsmark för att bevara och utveckla den biologiska mångfalden. 

Läs mer om hur du går till väga för att bli certifierad på storaensoskog.se eller prata 
med din lokala virkesköpare. 

att den friheten tas ifrån oss, att vi får tuffare lagar. 
Men genom att bli certifierad kan du vara säker på att 
du drar ditt strå till stacken, säger Robert. 

Att vara certifierad inom ett internationellt system 
är också en solidarisk handling, du hjälper skogs
brukare eller människor som lever och arbetar inom 
skogsbruket i andra länder och världsdelar till en mer 
hållbar situation. 

– Det kan gälla saker som i Sverige är helt själv
klart, men som människor i andra delar av världen 
måste kämpa för, som till exempel arbetarrättigheter 
och skogsbrukande utan användning av bekämp
ningsmedel, berättar Robert. 

Framtiden behöver certifierat trä 
I ett framtidsperspektiv har skogens råvara en stor 
möjlighet att vara med och bidra till lösningen på 
flera av våra stora globala utmaningar. Träråvara kan 
ersätta mycket som idag görs av fossil olja. Det är ett 
hållbart och klimatsmart byggmaterial och massor 
av människor har tack vare skogen möjlighet att 
bo och arbeta i hela vårt land. Då behöver vi bruka 
den fantastiska resurs som skogen är, men utan att 
förbruka den. Ett certifierat skogsbruk är ett sätt att 
säkerställa det. 



Se skogen och 
pengarna växa
Är du en av många skogsägare som har avverknings-
potential i din skog utan att veta om det? När din skog har 
växt färdigt och är mogen, avverka den och starta upp en 
ny generation växtlig ungskog. Avverkningslikviden håller 
du innestående hos Stora Enso i en betalplan med ränta i 
upp till tio år. Därigenom får du dubbel tillväxt. Avverka när 
det är bäst för skogen, skatta när det är bäst för dig. 
Under tiden får du ränta.  

Läs mer på www.storaensoskog.se



 tema – hållbart skogsbruk

Skogsråvaran kan bli hård 
som stål och mjuk som plast

Kläder, fordonsbränsle och diskborstar. Det är 
några exempel på produkter som kan produceras 
genom förädling av trä. Dessutom utvecklas nya 
användningsområden för skogsråvaran hela tiden. 

Allt av olja kan ersättas av skogen
Skogsråvaran kan bli lika hård som stål och lika mjuk 
som plast. I princip skulle allt som idag görs av fossil 
olja kunna tillverkas av skog i stället; skogsbruket 
skulle kunna leverera basråvara till många industrier 
som idag tillverkar produkter från fossil olja. 

Vi blir hela tiden bättre på att öka förädlingsgraden 
ur trä och använda trädets alla delar. Beståndsdelar 
som tidigare var restprodukter är idag möjligheter, 
som exempelvis lignin. Det är det ämne som göra att 
växter håller sig upprätta. Det binder ihop fibrer och 
kan bland annat användas som lim, men kommer 
också kunna användas som elektroder i hus eller 
varför inte ersätta kolfibrer i bilar i framtiden? Möjlig
heterna är oändliga. 

Desto mer skog, desto mer kol lagras
Träfibern kan återvinnas upp till sju gånger. När 
träfibern sedan är uttjänt kan den bli bioenergi för 
drivmedel, uppvärmning och el. En annan fördel  
med träprodukter är att de minskar halten av kol
dioxid i atmosfären. 

En växande skog är viktig för den process som 
kallas fotosyntesen. I skogens löv och barr finns 
klorofyll, som fångar upp energi från skogen. Med 

hjälp av energin tillverkas kolhydrater av koldioxid 
från luften, vatten och näringsämnen från marken. En 
del av kolhydraterna ger växtkraft till trädet, medan 
resten av kolhydraterna lagras i trädet. Ju mer skog 
som växer desto mer kol lagras. 

Trä binder också kol efter avverkning. Kolet finns 
kvar i alla de produkter som vi använder trä till. 

Den svenska skogen växer totalt med 120 miljoner 
kubikmeter varje år. Det innebär att den binder drygt 
140 miljoner ton koldioxid, enligt statistik från Skogs
industrierna. Det är dubbelt så mycket som de totala 
svenska utsläppen av koldioxid. 

I Sverige finns det idag 3 800 miljoner ton kol di-
oxid lagrad i våra växande skogar. Det motsvarar 
utsläppen från 530 
resor tur och retur 
till Thailand per 
svensk. 

Skogen gör mycket klimatnytta och kan göra ännu mer. Genom innovation får nya 
produkter från skogsråvaran se dagens ljus och många av dem kan ersätta sådant 
som idag tillverkas av fossil olja. Dessutom binder växande skog koldioxid. 

Vad är en kolsänka? 
När skogen växer binds kol 
i träden genom att koldioxid 
absorberas samtidigt som 
syre bildas. En kolsänka 
uppstår när tillväxten av 
skog är större än avverk
ningen.

Källa | Skogsindustrierna 

Text Sanna Casson
Foto Stora Enso
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Två typer av koldioxid? 
Det är ursprunget som styr 
koldioxidens påverkan på kli
matet. Biogen koldioxid frigörs 
när träd och växter förmultnar 
eller virke bränns. Den typen av 
koldioxid ingår i atmosfärens 
naturliga kretslopp. 

Fossil koldioxid frigörs när 
olja förbränns och den har 
negativ påverkan på vårt klimat. 
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 tema – hållbart skogsbruk

Varför görs en slutavverkning just i det här 
området? På vilket sätt återställer ni naturen när ni 
avverkat skog? Hur säkerställer ni personalens väl
mående? Hur jobbar ni med att utöka delen certifie
rad skogsråvara?

Frågorna är numera många från kunderna när det 
gäller hållbarhet. 

– Vi har helt andra krav på oss i dag än för några år 
sedan. Vi jobbar mycket med att ta fram detaljerade 
rapporter om hur våra verksamheter sköts. Vi måste 
bevisa att vi är ett företag som arbetar med ett håll
bart skogsbruk, säger Marcus Dehlin. 

 
Skiljer kraven sig mellan olika kunder?
– Absolut. De större kunderna har en lång lista med 
detaljerade krav, medan de mindre kunderna ofta har 
färre, men då gäller det ändå för oss att positionera 
oss och visa att vi är ett hållbart företag. 

– Många gånger är det våra kunders kunder som 
är kravställare. Det gör att vi måste visa oss hållbara 
hela vägen längs näringskedjan. Det kan exempelvis 

handla om att våra skogsleveranser sker på ett så 
hållbart sätt som möjligt och att vi samtidigt uppfyller 
nya krav på återvinning av våra produkter. 

Frågorna från kunderna ser också olika ut i olika 
länder. I England och Tyskland, där det inte finns lika 
stor tillgång på skog som i Sverige, har man en mer 
skeptisk inställning till skog som råvara. 

– Där handlar det för oss om att jobba med infor
mation och berätta om fördelarna med träprodukter 
och varför det är bättre att använda träd till en för
packning i stället för glas eller återvunnen plast. 

Att skogsråvaran är certifierad enligt FSC® var förr 
en speciell förfrågan bland kunderna, men numera 
är det en hygienfaktor och medvetna kunder tar det 
oftast för givet.

Utveckling 
För Stora Enso är det viktigt att fortsätta ligga i fram
kant och utveckla nya klimatsmarta produkter. 

– Kunder kommer nu allt oftare och efterfrågar fos
silfria, återvinningsbara material inom områden där 

Hårdare hållbarhetskrav  
från kunderna

Text Sanna Casson
Foto Sulapac

Hållbarhet blir allt viktigare för Stora Ensos kunder: allt från dem som köper våra 
kartonger för att förpacka juice till kunder som köper våra byggmaterial till att bygga 
hus. De ställer högre krav på att produkterna kommer från ett hållbart skogsbruk.
– Det räcker inte längre att säga att vi har en grön råvara, säger Marcus Dehlin, 
affärsutvecklingschef på Stora Enso.

Marcus Dehlin,  
affärsutvecklingschef 
på Stora Enso.
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tidigare träbaserade material inte varit intressanta. 
Nu kan vi exempelvis se att snabbmatsrestauran
gerna tar nya steg och börjar plocka bort plastsugrör 
och plastförpackningar på jakt efter mer hållbara 
alternativ. 

Den bruna mjölkkartongen från Arla är ett exempel 
på en hållbar produkt som Stora Enso varit med och 
tagit fram. 

– Att producera en obestruken mjölkkartong som 
ger ett sämre tryck hade varit otänkbart bara för tre 
år sedan. Men i dag är den helt rätt och signalerar till 
marknaden och kunderna att vi tänker och levererar 
på hållbarhet, säger Marcus Dehlin. 

Hur ser då framtiden ut när det gäller utvecklingen 
av Stora Ensos produkter? 

– Det handlar mycket om att samarbeta mellan 
olika funktioner. I början av näringskedjan kommer 
naturvård, spårbarhet och effektiv logistik fortsätta 
spela en viktig roll för oss och våra kunder. Konsu
menter och kunder förväntar sig få veta var våra råva
ror härstammar ifrån. Kraven på spårbarhet kommer 
troligen öka i framtiden för att konsumenterna ska 
veta att produkten man köper i affären eller över nätet 

uppfyller exempelvis ansvarstagande skogsbruk och 
naturvärden. Logistiken å andra sidan säkerställer 
långsiktighet och kostnadseffektiva lösningar för 
våra kunder men framförallt ett bra miljöavtryck för 
våra produkter.

– För att snabba på vår utveckling gäller det också 
att samarbeta med andra parter, vi kan inte göra allt 
själva. Ett exempel på detta är de hållbara sugrören 
som vi tagit fram tillsammans med startupföretaget 
Sulapac (läs mer om detta på sidan fem). Sedan 
har den cirkulära ekonomin kommit på allvar för att 
stanna. Alla kunder efterfrågar numera hur våra pro
dukter skall återvinnas efter användande.

– Det är omvälvande tider just nu och förväntnin
garna om hållbarhet ökar i hela produktions
kedjan. Konkurrerande material flyttar 
hela tiden fram sina positioner som 
hållbara alternativ och detta är så 
klart en utmaning, men också 
en stor möjlighet för oss! 
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 tema – hållbart skogsbruk

Varför måste skogsbruk vara hållbart? 
– Det är en bra fråga faktiskt. Tar vi en parallell till 
klimathotet tror jag många känner sig kluvna – man 
inser att det verkar vara allvarligt och samtidigt väljer 
man att boka en flygresa till solen, säger Christian 
Bergman, marknadschef på Stora Enso Skog. 

– Kortsiktigt slits man mellan olika tankar. Men vill 
man bedriva en verksamhet på längre sikt har man 
kanske inte så mycket att välja på. Och när det gäller 
skogsbruket och produkter från skogen finns så oer
hört bra förutsättningar för en långsiktig hållbarhet, 
fortsätter han. 

Vad är hållbarhet? 
 – På Stora Enso tolkar vi det som en mängd saker 
vi behöver tänka på, inte minst ska vi som arbetar i 
skogen trivas och ha en säker arbetsmiljö. Vi vill ju 
också att skogsägaren långsiktigt ska känna att det 
är intressant att äga skog och bedriva skogsbruk. 

 – Varje skogsägare har sin drivkraft i detta och 
vi känner ett ansvar för att utveckla produkter från 
skogen som både kan ersätta fossila produkter och 
ge hela branschen en bra lönsamhet. Vi har också 
ambitionen att hjälpa skogsägaren att vara aktiv i 
sina val kring vilken skog som ska skötas, och vilken 

skog som ska sparas som hänsyn i olika avseenden. 
Det är bra exempel på hållbarhet.

Hur kan man tänka som skogsägare för att bidra 
till ett hållbart samhälle? 
– Ett sätt är att vara aktiv i sitt skogsägande. Att sköta 
om sin skog och att avverka den mogna skogen 
innan den avtar i tillväxt och att säkerställa att man 
snabbt planterar ny skog. 

– Sedan kan man bidra på ett lokalt plan genom att 
engagera sig i relationen med allt från lokala natur
vårdsorganisationer till idrottsföreningar. Kanske 
någon vill ha ett löpspår i din skog eller något annat 
som bidrar till rekreation? Där kan du vara med och 
bidra. Om andra uppfattar skogsbruket som hållbart 
ökar det ju intresset för produkter från skogen och i 
förlängningen ökar också värdet på skogen.

Varför är skogsråvaran bra för miljön?
– För att det är ett av få material som är förnybara. 
Växande träd binder koldioxid, men också produkter 
som är gjorda av trä binder koldioxid under hela sin 
livslängd. Stora Enso jobbar mycket med innovation 
för att skapa nya produkter som kan ersätta fossila 
material och på sikt bromsa växthuseffekten. 

Text Sanna Casson
Foto Lasse Arvidson

Varför måste 
skogsbruket 
vara hållbart?
Hållbarhet kan kännas som ett diffust begrepp. Vad menas egentligen och  
måste skogsbruket verkligen vara hållbart? Vad kan du som skogsägare göra  
för att bidra till ett hållbart samhälle?
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– Ta ett höghus till exempel, bygger man det i betong 
och stål går det åt lika mycket energi som det går åt 
för hela livscykeln för ett trähus; det vill säga både att 
bo i huset och bygga det. 

Hur påverkar synen på hållbarhet i samhället ett 
företag som Stora Enso?
– Hållbarhetsfrågorna är en del i den produktkvalitet 
vi levererar till kunder. Det är inte längre bara en fråga 
om att ha rätt längder och rätt sortering utifrån antal 

kvistar. Människor och organisationer vill påverka 
utvecklingen av skogsbruket utifrån sin drivkraft och 
vi som arbetar inom skogsbruket och Stora Enso kan 
inte stå utanför samhället utan är en del i detta. 

– För våra kunder är det viktigt att ha ett hållbart 
varumärke genom hela kedjan. Det kan handlar om 
allt från att ha säker livsmedelshantering till att satsa 
på giftfria hållbara produkter och se till att underleve
rantörerna har schyssta arbetsvillkor. Här gäller det 
för oss att leva upp till de kraven. 

I debatten pratas det mycket om att värna om den 
biologiska mångfalden och låta skogen vara lite 
mer i fred. Hur ser ni på det? 
– Vi tror på att ta hänsyn till miljön i sitt skogsbruk, 
samtidigt som man nyttjar den produktionsförmåga 
som skogen ger. De båda går att kombinera. Men 
frågan kring biologisk mångfald är komplex. Sedan 
istiden har det kommit och gått arter. Hur påverkar 
det ekosystemet om arter försvinner och vad gör vi 
när det kommer nya? 

– Det här är viktiga frågor och vi på Stora Enso har 
valt att ha en stark kompetens i naturvård. Vi har egna 
naturvårdsspecialister och en egen ekolog. Det har vi 
för att kunna vara med och påverka utvecklingen på 
området. Jag hoppas att vi lyckas ta en ännu starkare 
position här framöver och visa för omvärlden att det 
skogsbruk vi bedriver är hållbart. Vi lever ju av att 
bedriva skogsbruk och då är det viktigt att vi har en 
bra avvägd nytta med den naturvårdshänsyn som 
tas. Vi känner oss väldigt trygga i den kompetens vi 
har och jag hoppas att skogsägarna också ser det 
som en styrka hos oss som samarbetspartner. 

Så ser Stora Enso på hållbart brukande
För Stora Enso handlar ett hållbart skogsbruk om att 
kombinera de biologiska, ekonomiska och sociala 
aspekterna. Det gör vi genom att bedriva ett certifie
rat skogsbruk.

Ett lönsamt skogsbruk är alltid ett aktivt skogs
bruk. Ett aktivt skogsbruk leder till att skogen mår 
bra och växer bra. En välskött skog som mår bra och 
växer bra är också den skog som binder mest koldi
oxid och därigenom också bidrar till störst klimat
nytta. Om man sedan skördar skogen och använder 
råvaran till produkter som kan ersätta stål, plast och 
betong så har man nått dubbel effekt när man sedan 
återbeskogar och den nya skogen binder ännu mer 
koldioxid.

När man sköter skogen måste man också säker
ställa den biologiska mångfalden. Ett livskraftigt 
ekosystem med rik biologisk mångfald är den största 
garanten för att vi också på lång sikt ska kunna fort
sätta att ha välmående skogar och därmed också en 
långsiktig lönsamhet i skogsbruket.

Källa | Martin Holmgren, vd på Stora Enso Skog

Christian Bergman, marknadschef på Stora Enso Skog.
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Olle Plahn är 73 år och pensionär sedan en tid, 
men är fullt aktiv än i sin verkstad som han har i för
rådet. I huset står nyckelharpor lite varstans i sina 
fodral och väntar på att få fylla rummet med klanger 
och melodier. På väggen i hallen hänger en oljemål
ning av Olle där han sitter stadigt med en harpa i knät.

– Jag spelar inte så mycket själv, jag bygger mest. 
Vi är ett gäng som träffas var fjortonde dag, men vi 
är så gamla allihopa. Det är 80 stycken som är med i 
spelmansförbundet som är nyckelharpister, men alla 
är inte aktiva, berättar Olle.

Att bli nyckelharpsmakare
Olle började bygga nyckelharpor för snart 40 år 
sedan och de har varit en viktig del av hans liv sedan 
dess.

– Jag har alltid slöjdat i skolan, vi hade en väldigt 
bra lärare som inspirerade mig. Men så var jag på en 
spelmansstämma i Delsbo i vuxen ålder och fick se 
och höra ett konstigt instrument och undrade vad det 
var. Så jag ville veta mer om nyckelharpor och gick 
så småningom en kurs i Svärdsjö i att bygga nyckel
harpa. Det var 1979 och jag var 45 år gammal. 

Efter kursen lärde sig Olle att bygga efter ritning på 
en kvällskurs och blev sedan cirkelledare och lärde 
andra hantverket. Nu har han byggt runt 600 stycken 
och beställningarna fortsätter strömma in, från hela 
världen. Det ligger en beställning på en lite mindre 
trekvartsharpa till ett barn i Portugal och för en tid 
sedan skickades en basharpa, med större och mör
kare klang till Taiwan. 

– Det är många som spelar ute i världen, men 
färre som bygger. Jag har skickat runt 35 stycken till 
Japan, men nu har jag hört om en som börjat bygga 
där. Det är bra tycker jag för då lär de sig serva sina 
harpor och ta hand om dem, mina harpor kan ju 
påverkas en del av olika luftfuktighet och så, berättar 
Olle. 

Ett gediget hantverk
Vi går genom grovköket och kommer ut i förrådet 
där Olles verkstad finns. Här ligger trädammet tjockt 
på alla ytor och det doftar friskt och hemtrevligt av 
slöjdsal och bearbetat trä. På hyllor, golv och i taket 
trängs verktyg och träämnen som snart ska få bli en 
del av en av Olles harpor. 

Trä som sjunger
Olle drar fram en av harporna och lägger i knät, plockar upp sin stråke och bör
jar spela. Det säregna klickandet från nycklarna och så strängarnas vibrationer, 
resonanssträngarna som ger ljudet ett alldeles eget eko. Helt plötsligt är det 
som att vi står i en pelarsal med högt i tak, där tonerna får vingar och breder ut 
sig i höjden, trots att vi fortfarande sitter i Olles kök i radhuset i Falun.

Text Tobias Barle
Foto Lasse Arvidson
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”Att bygga en 
harpa tar sin tid, 
ungefär 100 tim-
mar från ämne 
till färdig nyckel-
harpa. ”
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Han använder en figursåg för att såga till nycklarna 
och täljer sedan till nycklarna så de glider bra och ger 
dem markerande skåror med kniven. Olle jobbar bara 
med japanska sågar, som tar både framåt och bakåt, 
och hans slöjdknivar är från Japan de också. 

Olle bygger på ungefär 20–30 kroppar samtidigt, 
för att det blir mer effektivt så och för att han har så 
pass mycket virke att jobba med. Sedan gör han 
slutarbetet på harporna var för sig. 

– Den jag jobbar med nu ska till en tjej i Kazakstan, 
hon mejlar mig flera gånger i veckan och undrar 
hur det går. Hon spelar i en stor orkester och är 
solist ibland och vill verkligen ha en ny harpa. Hon 
hade sett ett filmklipp med en kille som är duktig på 
att spela och hon hörde av sig till honom och han 
rekommenderade mig. Hennes mål är att även lära 
sig svensk folkmusik och spela den med orkestern, 
berättar Olle. 

Att välja rätt material
Olle använder alltid gran till locken, det ger rätt ton 
och är lätt att arbeta med. Den svenska granen pas
sar utmärkt till att bygga instrument med, men Olle 
brukar också beställa lock från Tyskland – lock som 
egentligen ska användas till gitarrbyggen, men som 
Olle slipar om för att passa hans harpor. 

– En känd nyckelharpspelare och byggare som 
Olle känner till, experimenterade mycket med olika 
material och använde en hel del lönn i sina harpor 
och det förändrade ljudet i dem. Det är ju ett levande 
material och olika träslag har olika kvaliteter, hårdhet 

och klang, berättar Olle. 
Olle använder lönn också men bara till stämskru

varna för spelsträngarna och så björk till nycklarna. 
Annars är det gran som gäller. För många år sedan 
köpte Olle sina varor av det numera nedlagda sågver
ket nära Övertänger utanför Falun.

– Jag och en kompis skaffade ett helt lass med 
virke, som jag fortfarande använder. Jag har väl en 40 
plankor kvar av de ursprungliga 130 vi köpte, berättar 
Olle.  

En månad för varje harpa
Riktigt allt bygger han inte själv på harporna. Stäm
skruvarna till resonanssträngarna är egentligen 
tänkta för tolvsträngade gitarrer, sex stycken på 
vardera sida av huvudet. Och resonanssträngarna, 
som är del i att ge nyckelharpan sitt distinkta och 
fylliga ljud, är vanliga gitarrsträngar i stål, medan de 
fyra spelsträngarna är specialgjorda nyckelharp
strängar. Från början använde Olle cellosträngar men 
de var egentligen för långa och nu har han övertygat 
en strängfabrikör att producera särskilda strängar för 
just nyckelharpor. 

Att bygga en harpa tar sin tid. Olle räknar med 
ungefär 100 timmar från ämne till färdig nyckelharpa. 
Det som tar längst tid är leken, det vill säga delen 
med nycklarna. Där måste allt klaffa, nycklarna måste 
täljas till perfekt form och storlek så de glider lätt i 
spelet.

– Kroppen går snabbast. Den är heller inte så svår 
att göra och det är också det som jag tycker är roli
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Nyckelharpa
Nyckelharpan är ett stråkinstrument som har tan
genter. Den är gjort helt i trä, förutom strängarna som 
är av stål. Nyckelharpan har ett antal spelsträngar 
(oftast tre) som omges av resonanssträngar. 

Nyckelharpan har en lång historia i Sverige. I Tolfta 
kyrka, Tierp, finns en takfresk som visar två änglar 
som spelar nyckelharpa. Målningen tros vara gjord 
runt 1490.

gast. Här får jag chansen att vara lite konstnärlig och 
använda mitt slöjdande med knivar och putsmaski
ner. Jag sätter mina märken i locket och på huvudet, 
bland annat brukar jag lägga in dekor av älgben, 
säger Olle.

 
Nyckelharpans framtid
Det finns ett stort intresse för nyckelharpan, inte bara 
i Sverige. Det har spritt sig till hela Europa och även i 
USA är det folk som både spelar och bygger. Olle har 
skickat två barnharpor till Ungern där en präst startat 
upp en orkester och en kvinna från Schweiz åker till 
dem och lär dem spela. 

– Jag vet att i England har intresset börjat växa 
och jag vet en tjej där som är väldigt aktiv. Hon har 
rötter i Jönköping och många där vill lära sig svensk 
folkmusik. Nu senast hade de tydligen en träff och då 
kom ett 40tal och spelade, berättar Olle.

Intresset för nyckelharpan går i vågor i Sverige. 
Under proggtiden på 70-talet var det flera som fick 
upp ögonen och öronen för det ovanliga instrumentet 
med det distinkta ljudet. 

På många håll i Sverige, bland annat i Värmland, 
Dalarna och Uppland lär sig unga talanger att spela 
så stråkarna och nycklarna glöder. Och på alla 
folkmusikstämmor är nyckelharpan en given del av 
uppställningen. Intresset för folkmusik, våra rötter 
och det gamla hantverket är idag stort och många vill 
lära sig mer om både historia och äldre byggtekniker. 
Så nyckelharpan kommer nog alltid ha en plats i den 
svenska folksjälen. Och Olles många harpor kom
mer att ljuda länge än och sprida sina klanger över 
världen. 
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”Älgförvaltningen 
fungerar inte som 
det är tänkt” 

Varje älg kan sätta i sig upp till tio kilo tallkvistar 
per dag. Det är framför allt topparna på ungskog 
som lockar. Detta innebär stora förluster för många 
skogsägare. 

 – Tyvärr är det svårt att skydda sig mot skadorna. 
Det man kan göra är att sköta sin ungskog på bästa 
sätt och se till att exempelvis röjning blir utförd i rätt 
tid och på rätt sätt. Vid röjning bör man lämna kvar 
tallar som redan är älgbetade. Älgarna går gärna 
tillbaka till tidigare skadade tallar, säger Michael 
Larsson, nyttjanderättschef på Stora Enso Skog. 

 – En annan sak man kan göra är att vara aktiv som 
markägare i viltförvaltningen och vara med och ge sin 
synpunkt på antalet älgar som ska skjutas, fortsätter 
Michael Larsson. 

 Sverige är indelat i ett stort antal älgförvaltnings
områden. De styrs av en älgförvaltningsgrupp som 
består av tre markägare och tre jägare. En av mark
ägarna är ordförande och markägarna har alltid 
utslagsrösten om man tycker olika. 

Gruppen tittar på både hur älgstammen ser ut och 
hur omfattande skadorna är. Därefter sätter man en 
förvaltningsplan med avskjutningsmål, planen fast
ställs sedan av länsstyrelsen. 

 
Fungerar det här systemet bra? 
– Nej, det funkar inte som det är tänkt att det ska 

göra. Det övergripande målet med förvaltningen är 
att få balans mellan älgstammen, foderresurser och 
skador. Men som det ser ut nu finns det för många 
älgar nästan överallt, menar Michael Larsson. 

Inte heller Naturvårdsverket som utrett saken 
tillsammans med Skogsstyrelsen tycker att älgför
valtningen har fungerat bra. 

– Avskjutningsmålen har inte uppnåtts och vi kan 
konstatera att det finns behov av uppföljning, plane
ring och styrning på alla nivåer inom älgförvaltningen, 
säger CarlJohan Lindström på Naturvårdsverket. 

 Skogsbranschen har ett gemensamt mål för skog 
och klövvilt, där man klarlägger att det moderna 
skogsbruket ska vara viltvänligt: Att vilt är en viktig 
och självklar del av skogslandskapet, samtidigt som 
det ska vara en balans mellan klövviltstammar och 
fodertillgång. 

– Minst sju av tio tallstammar ska vid fem meters 
höjd vara oskadade av älg. Detta innebär ju att vi 
accepterar att älgarna skadar tre av tio tallar för att 
kunna få i sig mat, men inte mer än så. Tyvärr skadas 
många fler träd än så idag, säger Michael Larsson på 
Stora Enso Skog. 

Ett delmål är att andelen tall på mager mark ska 
öka. 

– Vi har alltid ambitionen att återbeskoga med rätt 
trädslag för den aktuella marken men många skogs

Älgarna betar hårt i unga tallskogar under vintern. Skadorna innebär 
stora förluster för många skogsägare, men den nya älgförvaltningen 
har inte bidragit till att älgskadorna minskat. 

Text Sanna Casson
Foto Lasse Arvidson
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ägare vågar inte plantera med tall i rädsla 
för älgskador. På så vis minskar foderre
surserna och det blir en ond cirkel, säger 
Michael Larsson. 

 Stora Enso Skog har i sin strategi för 
viltförvaltning ett tydligt mål i att uppnå 
acceptabla betesskador. Målet ska bidra 
till en hög, värdefull och uthållig skogs
produktion, samtidigt som den biologiska 
mångfalden bevaras.

Enligt bedömningar gjorda med stöd 
av Skogforsk ger älgskadorna en årlig 
tillväxtförlust på Stora Ensos innehav 
motsvarande mer än 500 000 skogskubik
meter per år. 

Även för den privata skogsägaren är 
förlusten kännbar.

 – Med dagens nivå på skador kan 
en fastighet på 50 hektar räkna med en 
årlig tillväxtförlust motsvarande upp mot 
10–15 000 kronor i nettoinkomst.

 Som det ser ut i dag klarar knappt 
något älgförvaltningsområde (ÄFO) i Sve
rige målsättningen att minst 70 procent av 
de inventerade tallarna ska vara oskadda. 
Ett av Stora Enso Skogs delmål fram till 
2021 är att minst hälften av de ÄFO:n 

där de har sitt största innehav ska ha mindre än fem 
procent färska årsskador.

 
Men hur ska man då kunna nå målen? 
– Det är inte helt enkelt, eftersom det finns olika upp
fattningar kring älgförvaltningen. Om man hårdrar det 
vill jägare ha gott om älg när man jagar och man har 
ofta en förväntan på ett visst utfall från jakten, medan 
skogsägare så klart inte vill ha skadad skog. 

– Vi ser ibland jaktlag som jagar lite eller inte alls 
för att man har en egen uppfattning om älgstam
mens storlek. Det leder till att beräknat antal älgar 
inte skjuts trots för höga skador och det är givetvis 
inte acceptabelt ur ett markägarperspektiv, säger 
Michael Larsson. 

Några faktorer som Stora Enso Skog lyfter fram 
för att man ska kunna lyckas nå målen är: planer 
med rätt avskjutningsnivå, ökat engagemang bland 
privata skogsägare, fortsatt god samverkan inom 
skogsbruket och bra kommunikation med myndig
heter och jägare. 

 Naturvårdsverket planerar att ta fram en nationell 
förvaltningsplan för älg och kronhjort under 2019. I 
arbetet kommer Naturvårdsverket att samverka med 
Skogsstyrelsen och det kommer vara möjligt för fler 
aktörer att lämna synpunkter i den processen. 

Så fungerar svensk 
älgförvaltning
• Älgförvaltningen utgår från 

älgförvaltningsområden 
(ÄFO:n).

• ÄFO:n bildas av länssty
relserna i landet, men kan 
vara länsöverskridande. 

• Älgförvaltningsområdet 
leds av en älgförvaltnings
grupp med tre markägar
representanter och tre 
jägarrepresentanter. Mark
ägarna har utslagsröst.

• Älgförvaltningsgruppen tar 
fram en förvaltningsplan 
för hela förvaltningsområ
det som fastställs av läns
styrelsen. Man ansvarar 
för och analyserar inven
teringar, gör uppföljningar 
samt föreslår arealgränser 
förlicensområden.

• Företrädare för älgjakts
områden (älgskötselom
råden och licensområden) 
ansvarar för samverkan 
inom älgjaktsområdet så 
att avskjutningsmålen 
uppnås och att invente
ringar utförs.

Källa | Jägarnas Riksförbund

Michael Larsson, 
nyttjanderättschef på 
Stora Enso Skog.
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I slutet av november förra året kom Bergvik Skogs 
aktieägare överens om att fördela det skogliga 
innehavet mellan ägarna. Resultatet för Stora Ensos 
del är att man under 2019 blir en av Sveriges största 
skogsägare med ett innehav på närmare 1,4 miljoner 
hektar skogsmark. 

Hållbart brukande och innovationer från skogen
– Vår inriktning framåt grundar sig på hållbarhet och 
innovation. Skogsråvaran är central för att skapa 
hållbara och förnybara lösningar som ersätter fossila 
material. Några exempel är vår utveckling av bygg
lösningar för trähus och vår helt nya produktionsen
het för korslimmat trä i Gruvön. Andra exempel är vårt 
biokompositmaterial som ersättare till plast, tillsam
mans med utvecklingen av förpackningslösningar 
som förlänger hållbarheten för livsmedel, säger 
Martin Holmgren. 

– När vi nu blir skogsägare är vår ambition att på 
ett långsiktigt och hållbart sätt äga, förvalta och 
utveckla vårt markinnehav. Skogsråvaran är en helt 
förnybar, återvinningsbar och fossilfri råvara och den 
här affären ett naturligt steg för oss framåt, fortsätter 
Martin. 

För dig som skogsägare innebär affären att vi 
fortsättningsvis kommer att utveckla och förbättra 
tjänsterna som vi erbjuder. Med ett omfattande 
skogsinnehav kommer vi fortsatt att kunna erbjuda 

resurser och kompetens som är unik i branschen 
och det här kommer naturligtvis skogsägare till del i 
affärssamarbeten med oss. 

– Vi satsar stort på utvecklingsarbete och vi vill i 
våra affärsrelationer erbjuda möjligheter till skogs
ägare att utveckla sitt skogsägande med oss, avslu
tar Martin Holmgren. 

Stora Enso blir 
skogsägare – ett 
viktigt steg mot en 
hållbar framtid
Stora Enso blir skogsägare när Bergvik Skogs skogstillgångar fördelas mellan ägarna. 
 – Att äga skog ger oss förutsättningar att utveckla både skogsbruket och använd
ningen av skogsråvaran. Vi tror på bioekonomin och den här affären är en del i att 
skapa en stabil råvaruförsörjning till våra svenska enheter, säger Martin Holmgren, 
vd för Stora Enso Skog.

Text Sanna Casson
Foto Lasse Arvidson

Fakta om skogsaffären
2004 såldes Stora Ensos skogsinnehav 
till Bergvik Skog, som ägts av Stora Enso, 
BillerudKorsnäs, FAM, Länsförsäkringar, 
sam ett konsortium av mindre aktieägare. 
Affären innebär nu att markinnehavet förde
las mellan Bergvik Skogs ägare.   

Skogstillgångarna som Stora Enso kom
mer att äga uppgår till närmare 1,4 miljoner 
hektar, varav cirka 1,15 miljoner hektar är 
produktiv skogsmark. 

Nu pågår en transaktions och över
gångsperiod till det nya ägandet som 
beräknas klar under våren. När affären är 
slutförd kommer Stora Ensos skogsinnehav 
att placeras i ett helägt dotterbolag.

Mer information 
och en karta över 

de områden  
Stora Enso kommer 
att äga hittar du på  
storaensoskog.se
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”När vi nu blir 
skogsägare är 
vår ambition att 
på ett långsik-
tigt och hållbart 
sätt äga, förvalta 
och utveckla vårt 
markinnehav.”
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Text och foto  
Håkan Olsén

På hans ladugårdstak, 35 meter långt, som lades 
av hans förfader höll taket på solsidan i 99 år och på 
skuggsidan i drygt 50.

”Det måste få en själ”, säger han, ”allt ska göras 
för hand, från fällning till den sista stickan, det är då 
det får sin sanna själ!”

De noga utvalda timmertallarna ska vara minst 
hundra år, raka och kvistfria. De får inte ha vuxit med 
den ena sidan i sol och den andra i skuggsidan. Då 
vrider de sig. Ur den perfekta tallen vill han sedan få 
ut cirka 1 000 stickor, 70 stycken per kvadratmeter. 

I den lilla byn Näset, väster om Furudal gassar 
sommarsolen. Två män svettas på en byggnadsställ
ning, till det som sakta och med varsam hand ska 
bli en samlingsplats för traktens jägare. Taket ska bli 
sextonkantigt och byggnaden åttakantig med plats 
för trettio personer. Stommen av furu och takreglar av 
”trå” smala granstammar. 

Spånorna/stickorna/pärten ska läggas på när 
de är fuktiga, så Knuts Hans stiger upp tidigt i ottan 
och klyver dagens ranson. Kapar en kubb på 48 
centimeter, tar bort det sista årets tillväxt (kambium) 
och delar den i fyra lika stora delar och sätter sedan 
spånkniven an. Med ögonen måttar han sedan sju 
till åtta millimeter och trycker till. Kniven skär som 
genom smör i det fuktiga virket och inom loppet av 
några minuter har han en bunt som han sedan knyter 

ihop i samma ordning som de skurits. Då passar de 
mot varandra när de sedan läggs.

Efter att råspont och papp spikats ska varje spån 
trimmas in på millimeternivå. Det är viktigt att varje 
spån, och han menar varje, ska ligga helt perfekt. Det 
är en del av själen i det hela. 

Han börjar med ett halvspån som läggs längst ner, 
24 centimeter, och ovanpå helspånen, 48 centimeter. 
Hälften överlapp på höjden och minst en tredjedel på 
bredden. Han justerar allt med läggkniven och spikas 
sedan med 2,5 tums ogalvad spik. Två spik i varje spån.

”Kom ihåg”, säger han, ”man spikar inte ett pärt
tak, man lägger det!”

Ett sextonkantigt tak tar sin tid att lägga, men för 
en plåtläggare skulle det ta ännu längre tid enligt 
Knuts Hans, med alla vinklar och vrår – eller ofantligt 
mycket klyvande av tegelpannor om man valt det 
sortens tak.

Pärttak är föregångaren till dagen plåt och tegel
tak och läggs numer bara på vissa lador, lusthus och 
diverse kulturbyggnader. Pärttakens genombrott 
kom i mitten av 1800talet och sträckte sig ända till 
efterkrigsårens återbyggnadsår, då det var brist på 
annat byggnadsmaterial. Från 1938 blev det förbjudet 
att använda pärttak som ”vattentak” i tätbebyggt 
område på grund av brandrisken. Pärttak kan anses 
vara det sista folkliga takmaterialet. 

Pärttakläggaren
Att anlägga ett pärttak är ett gammalt hantverk som få behärskar i dag. Många 
anser att under de bästa förhållanden håller taket i tjugo år – i värsta fall i tio. Knuts 
Hans från Boda Kyrkby i Rättvik är av en annan mening.
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 krönika

Min gammelfaster Inga är 98 år gammal. Hon bor 
på hem nu, men bodde före det hela sitt liv på samma 
gård. En riktig bondgård med tjugo mjölkkor, kack
lande höns, vidsträckta åkrar och majestätisk skog 
att ta hand om.

Gården var hela hennes liv. Här fanns alltid något 
att göra – en traktor att laga, ett fruktträd att beskära 
eller djur att mata. Inga var en krutgumma av den 
gamla skolan, som kunde fånga flugor med handen 
och var sin egen bäste dräng i allt. Urstark och knip
slug travade hon runt på gården och höll den levande.

Skogen tog Inga och hennes man Anders hand 
om. Röjde och gallrade bäst de själva kunde och 
uppenbarligen gjorde de ett bra jobb för skogen 
växer och frodas än idag. När åldern kom smygande 
tog de in hjälp med det grövsta arbetet så att deras 
skogsinvestering skulle löna sig.

Inga var länge emot att installera en modern 
värmepanna. Det fungerade ju alldeles utmärkt med 
vedpannan i källaren. Men vid 85 års ålder började 
hon få svårt med trappor och lät sig övertalas till att 
installera bergvärme. Nog var det skönt att slippa 
bära alla famnar med ved för att mata pannan och 
hon berättade senare hur vacker hon tyckte värme
pumpen var där den stod och lyste i källarmörkret.

Nu bor alltså Inga på hem och ladan står tom, det 
eternitklädda huset är fullt av bråte, syrénbersån 
har vuxit igen. Ingen i släkten vill ta över gården och 
bosätta sig långt bort från allt man vant sig vid med 

kvällsöppna mataffärer och apotek och gångavstånd 
till förskola och arbete.

Och jag funderar över hur det ska gå för alla gårdar 
som står i halvt eller totalt förfall. Kommer de bara bli 
ihoprasade påminnelser om hur livet kunde te sig förr 
i tiden? För vem orkar ta på sig ett sånt stort ansvar 
som en gård innebär? Vem vågar skaffa en livsstil 
som innebär lite eller ingen fritid året om? En lands
bygd som töms på folk, kraft och kunskap.

Men samtidigt är det precis det motsatta som hål
ler på att hända. På många håll hörs viskningar om en 
ny grön våg. Det är mode att kunna odla själv, att bli 
självförsörjande åtminstone på kryddor i köksfönst
ret. Intresset för byggnadsvård och gamla kunskaper 
växer.

Jag skriver ibland här i Skogsnära om de som bör
jat om på landet, tagit med sig sina moderna internet
krävande arbeten och kombinerar det gamla med det 
nya. De som tar hand om släktens skog och gård, lär 
sig sköta om allt och för traditionerna vidare.

Och jag måste erkänna att det valet känns lock
ande. Att gå tillbaka till mina rötter och bli en av dem 
som levandegör arvet, en som har kunskapen både i 
händerna och huvudet. En som vet vad som behöver 
göras och när på gården och skickar vidare det jag 
vet till mina barn. Urstark och knipslug.

Kanske är det jag som en dag tar över Ingas gård. 

Tobias Barle

Vågar vi tro på 
en ny grön våg?
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Lös krysset och vinn en Mannerströms ostbricka
Vi lottar ut två stycken Mannerströms ostbrickor bland de som skickar in den rätta lösningen från de färgade rutorna 
senast den 19 april till: Stora Enso Skog, Excellent, 791 80 Falun eller via epost: excellent@storaenso.com
Ange adress och mobiltelefonnummer när du skickar in ditt svar.
Två vinnare i krysset #4, 2018 får varsin Mannerström ostbricka: Sture Ohlsson i Sala och Ewy Johansson i Ingatorp.
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Stora Enso Skog AB 
791 80 Falun
Vid definitiv eftersändning återsänds 
försändelsen med nya adressen på 
baksidan (ej adressidan).


