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Skogsvärden

Virke på export
Genom att lyfta blicken utanför Sveriges gränser öppnas flera möjliga 

 försäljningskanaler för dig som skogsägare. Hanna Flink, Skogssällskapets 
produktions- och virkesansvariga, berättar vad du kan vinna på att  

exportera ditt virke och hur det går till. 
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FÖRESTÄLL DIG ETT Sverige utan skog. Så var fallet på många håll i början 
av 1900-talet, när stora arealer hade huggits ned utan att någon föryngring 
säkerställts. Det var också då som Skogssällskapet bildades, för att bidra till ett 
mer hållbart brukande av skogsresursen. Sedan dess har virkesförrådet vuxit 
kraftigt samtidigt som avverkningarna har ökat. 

Som skogsutbildad har jag fått lära mig att odla skog på bästa sätt, för att få ut 
så mycket råvara som möjligt. Det är samma principer som styr virkesmarknaden 
i Sverige – av naturliga skäl. Skogsbolag som ska investera i nya industrier tittar 
på råvarubasen. Kan vi försörja den nya industrin med virke? Och till vilken 
kostnad? Skogen ses som ett odlingslandskap av råvara. 

Större, effektivare och snabbare har varit ledorden för att nå dit vi är idag. 
Produkterna vi gör är i princip samma som för hundra år sedan – pappersmassa 
och sågade trävaror. Men nya produkter och innovationer kommer nu i rasande 
fart och det blir spännande att se hur virkesmarknaden kan komma att ritas om 
med fler och nya aktörer. 

Privata skogsägare har varit en del i detta råvarubaserade flöde. Budskapet 
har varit att man ska plantera gran eller tall för att säkerställa en bra tillväxt och 
mycket råvara. Det är ju också virket som har varit, och fortfarande är, ryggraden i 
att skapa avkastning från skogen. Men virket är inte allt. Andra intäktsmöjligheter 
från skogen kan bli lika viktiga för kassaflödet. Kolinlagring, jaktupplevelser och 
förnybar energiproduktion som sol- och vindkraft är några exempel.

LYFTER VI BLICKEN och ser ut över EU inser vi också att Sverige och Finland 
är ganska ensamma om vår råvarubaserade syn på skogen. Här står vi nu 
inför utmaningen att skapa samsyn kring biobränslefrågor, avskogning och 
markanvändning trots att traditioner och tankesätt varierar kraftigt mellan  
olika länder. 

Från Skogssällskapets sida ser vi många exempel på hur utvecklingen i den 
svenska skogen går åt rätt håll. I skogarna vi sköter är vi på väg mot ett mer varierat 
brukande där tillväxt, mångfald och upplevelser balanseras. Vi är inte framme än, 
och det finns mycket mer att lära och utveckla. Att finansiera forskning och testa 
nya metoder på egna och kunders fastigheter är viktiga delar i det.

PÅ INDIVIDNIVÅ HAR vi alla, som äger skog, olika drömmar och mål med 
skogsfastigheten. Här handlar det om att hitta glädjen i sitt eget skogsägande, 
och sin egen väg framåt. Att avverka och sälja virke kommer fortsätta att vara en 
central del av att äga skog, men för en del skogsägare är virket sekundärt och det 
är istället skogens härlighetsvärden eller naturvärden som är det viktigaste. 
Det här har vi uppmärksammat i skogsägarskolan på s. 24. Där vill vi hjälpa dig att 
fundera över vad just du vill med din skog. Vill du sedan diskutera vidare med en 
av våra skogsförvaltare är du varmt välkommen att höra av dig! 

Ett föränderligt landskap

Calle Nordqvist
Vd Skogssällskapet Skogsvärden är en tidning 

från Skogs sällskapet om 
skog, natur vård, marknad, 
 fastigheter och ekonomi.  
Den ges ut fyra gånger per år. 
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04–05. AKTUELLT
Skogssällskapet arrangerar 
en kommundag om hyggesfri 
skogsskötsel, Föryngringskollen 
ska ge stabilare föryngrings
resultat och en aktuell under
sökning från SLU ger hopp om 
färre granbarkborreangrepp 
under 2023 – vi sammanfattar 
det senaste från skogssfären.

06. ALLA PRATAR OM...
Biobränsle. Vi har pratat med 
Sofia Backéus från Trädbränsle
föreningen om hur de ser på 
frågan och vilka lagförslag som 
är på gång. 

08–22. TEMA: VIRKESAFFÄREN
Hur vet du att du får maximalt 
betalt för ditt virke och hur ser 
egentligen flödet ut från skog 
till industri? I det här temat 
för djupar vi oss i virkesaffären 
och hur vi kan använda skogs
råvaran i framtiden. 

23.  FORSKNING
Leena Hamberg vid finska 
 Natur resursinstitutet (Luke) 
 leder just nu ett forsknings
projekt som undersöker olika 
metoder för att odla och åter
införa hotade vedsvampar 
i Sverige och Finland.

24–25.  SKOGSÄGARSKOLAN
Sätt upp mål för ditt skogs
ägande! I det här numret 
intervjuar vi Harald Josephsson, 
skogsförvaltare på Skogs
sällskapet, som berättar hur du 
gör en målanalys och vad som 
är viktigt att tänka på för att 
uppnå sina mål.

26.  VIRKESKRÖNIKAN
Pontus Larsson, Skogssäll
skapets virkeschef och affärs
områdeschef Sverige, om ut
vecklingen på virkesmarknaden.

”Den inhemska marknaden är viktig, men det finns även goda möjligheter på exportmarknaden”, säger Hanna Flink. FOTO: SAMUEL UNÉUS

N
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3 ” Skogsbruk handlar 

inte bara om ekono
misk avkastning utan 
fler förstår värdet av 
biologisk mångfald 
och varför man behöver 
död ved i skogen.”

  Leena Hamberg, docent, sid 23

FOTO: PRESS
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Sälg, asp, björk, tall, gran – och nu ek. 
Centrum för biologisk mångfalds 
serie med trädböcker har fått en sjätte 
del: Ek – träd för kungar och kryp. 
I boken, som Skogssällskapet har 
varit med och finansierat, beskriver 
skogs entomologen Bengt Ehnström 
den mångfald av organismer som är 
beroende av eken under trädets olika 
livsstadier, från färskt litet  ekollon till 
månghundraårig hålek. Djur, växter 
och svampar – faktum är att eken 
är viktig eller avgörande för nästan 
 niohundra svenska arter och lika 
många till drar nytta av trädet som 
livsmiljö eller föda. 

Fokus på ekens 
 invånare i ny bok

Kommundag om  
hyggesfri  skogsskötsel 

Närmare 19 miljoner till forskning 
DEN 8:E MARS  fattade Skogs
sällskapets styrelse beslut om 
vilka forskningsprojekt som 
beviljas anslag i årets forsk
ningsutlysning. Totalt kommer 
närmare 19 miljoner kronor att 
delas ut till 13 olika forsknings
projekt i Sverige och Finland. 
Det berättar Karin Fällman 
Lillqvist, hållbarhetschef på 
Skogssällskapet. 

 – Vi har haft ovanligt många 
spännande ansökningar i år, 
så det har varit svårt att fatta 
beslut, säger hon. 

 
BLAND DE PROJEKT som till
delas pengar kommer åtta från 
Sveriges lantbruksuniversitet, 
SLU, tre från Skogforsk, ett från 
Linnéuniversitetet och ett från 
finska Naturresursinstitutet 

(Luke). Forsknings projektet 
i Finland ska titta på 
stackmyrors betydelse 
för den biologis
ka mång falden i 
 skogen,  berättar 
Karin Fällman 
Lillqvist. 

 – Myror finns ju 
överallt, men vi 
vet egentligen 

ganska lite om deras betydelse 
i skogslandskapet, så det 

här projektet ska bli 
intressant att följa, 
säger hon. 

 Läs om alla forsk
ningsprojekt som 

har fått anslag på 
skogssallskapet.se. 

SENARE I  VÅR  arrangerar Skogs
sällskapet en kommundag i Troll
hättan om hyggesfri skogsskötsel. 
Dagen kommer att innehålla exempel 
på hyggesfria metoder och diskussio
ner om olika åtgärder och tillväga
gångssätt. 

– Vi kommer att titta på några ex
empelområden där vi har utfört eller 
planerat för olika hyggesfria metoder. 
Vi kommer att jämföra och diskutera 
utföranden och hur man kan tänka 
kring de olika metoderna, berättar 
Fredrik Johansson, skogsförvaltare på 

Skogssällskapet och den som arbetar 
med evenemanget. 

Skälet till att man arrangerar 
kommundagen är att det finns ett 
generellt ökat intresse för hyggesfritt 
skogsbruk. 

– Hyggesfritt skogsbruk är ett intres
sant alternativ både för offentliga och 
privata markägare och är något som 
efterfrågas allt mer.
 
EVENEMANGET RIKTAR SIG  till 
 kommunanställda och är planerat  
att hållas den 25 maj. 

REDAKTÖR: Malin Letser  NYHETSTIPS?  Mejla redaktionen@skogssallskapet.se
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Karin Fällman Lillqvist.
FOTO: FREDRIK BANKLER

Fredrik Johansson.
FOTO: FREDRIK BANKLER
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Hopp om färre granbarkborrar i år
ORON FÖR SKADOR  från 
granbarkborren är ständigt 
närvarande för skogsägare, 
men en aktuell undersökning 
från SLU ger hopp om färre 
angrepp under 2023. 

I forskningsprojektet, som är 
finansierat av Skogssällskapet, 
undersöks barkprover från 
dödade träd. Dessa visar bland 
annat angeppstäthet (hur 

många barkborrar som angrep 
träden) och förökningsfram
gång (hur många döttrar varje 
hona producerade). 

2022 nästan halverades för
ökningsframgången i Värmland 
och Uppland/Västmanland 
jämfört med 2021 medan den 
låg kvar på samma nivå som 
tidigare i Småland. Samtidigt 
var angreppstätheten högre i 

alla tre regionerna.
– Sommaren 2022 var inte 

lika varm, vilket kan ha stärkt 
trädens motståndskraft. Den 
högre angreppstätheten, som 
innebär ökad konkurrens 
 mellan barkborrarna, bidrog 
även till den lägre föröknings
framgången säger Martin 
Schroeder, professor på SLU. 
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Branschgemensam satsning för 
 bättre föryngringsresultat

Trots att det finns stor 
kunskap om föryngrings
fasen i skogen är det 
väldigt många plantor 
som dör under de tre 
första åren. Vad beror det 
på? Forskningsprojektet 
och branschsamarbetet 
Föryngringskollen ska 
hitta svaren och skapa 
förändring. 
 
Text: Malin Letser

DET VAR I  början på förra året som Skog
forsk tillsammans med åtta skogsföretag, 
däribland Skogssällskapet, startade det 
femåriga forskningsprojektet Föryngrings
kollen. Syftet är att studera och förstå vad 
det är som gör att många plantor, upp emot 
20–30 procent, dör i föryngringsfasen, samt 
att komma till rätta med det. Projektet syftar 
även till att skapa ett forum för samarbete 
och utbyte av erfarenheter mellan skogs
företag i olika delar av landet. 

– Vi gör det här branschgemensamt 
och har därför stora möjligheter att dela 
erfarenheter och lära av varandra. Det är ett 
viktigt syfte, berättar Mattias Berglund som 
är forskare på Skogforsk och ansvarig för 
Föryngringskollen. 

I  PROJEKTET ÄR  Sverige indelat i tre zoner 
– södra, mellersta och norra Sverige. Utifrån 
den här geografiska indelningen kommer 
forskarna varje år att slumpmässigt välja 
ut ett stort antal olika planteringar och 
provytor hos de medverkande företagen. 
På de här ytorna kommer både marken 
och plantan att inventeras noggrant. En del 
plantor följs upp under tre år medan andra 
endast följs under ett år. 

– Totalt är det ett 50tal variabler som vi 
mäter i fält. Det är allt ifrån planteringspunkt 

och jordart till plantans höjd och 
 vitalitet, berättar Mattias Berglund. 

DET FÖRSTA PROJEKTÅRET är  
nu avslutat och i februari present
erades de första resultaten i sam
band med ett föryngringsforum  
där representanter från alla med
verkande företag deltog. Föryng
ringsforumet kommer att vara en 
återkommande och viktig del i projektet, 
berättar Mattias Berglund. 

– Under det här första året har mycket 
handlat om att kvalitetssäkra jobbet och alla 
dataflöden. Men redan nu kan vi konstatera 
att det finns väldigt mycket att lära av var
andra. Det är exempelvis stor skillnad på hur 
man utför plantering och markberedning i 
olika delar av landet. Man använder de olika 
markberedningsmetoderna i olika hög grad, 
olika plantmaterial och man har olika lång 
hyggesvila, säger Mattias Berglund. 

UNDER 2023 GÅR forskningsprojektet upp 
i full drift och under nästa år tror Mattias 
Berglund att de kommer kunna presentera 
mer tydliga resultat från projektet. 

– Jag är verkligen glad över projektupp
lägget och det känns verkligen som att vi är 
något på spåren, säger Mattias Berglund. 
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Mattias Berglund.
FOTO: PRESS

FUNDERAR DU PÅ  om din skogsfastighet skulle kunna vara aktuell för vind eller solkraft?  
Den 23:e mars arrangerar Skogssällskapet ett webbinarium om sol och vind där du som markägare  
får mer kunskap om vad som krävs, om det går att tjäna pengar på det och hur processen går till.  
Läs mer och anmäl dig på www.skogssallskapet.se/evenemang.

23
mars

” Det känns 
 verkligen som 
att vi är något  
på spåren.”

    Mattias Berglund
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Biobränsle 

Vilka fördelar och nackdelar pratar man om, 
hur ser debatten ut?

– En fördel är att så länge man har ett skogs-
bruk som är i balans så är det klimatneutralt med 
biobränsle. Man tillför inte mer koldioxid till 
atmosfären utan cirkulerar koldioxid som redan 
finns i biomassan. Ytterligare en fördel, som är 
särskilt aktuell nu, är att det är ett inhemskt 
bränsle som gör att de europeiska 
länderna blir mindre beroende av 
import från andra länder. Vi kan 
använda bioenergi för att producera 
fjärrvärme och behöver därmed inte gå 
omvägen via el för att värma våra hus. 

– En nackdel är att en del biomassa 
är dyr att transportera alltför långa 
sträckor, grotflis är till exempel 
fluffigt och tar mycket plats. Om vi 
skulle avverka för mycket eller ta ut 
skogsmaterial som vi inte får ta ut (enligt lag och 
certifiering) kan det vara negativt för biologisk 
mångfald och andra naturvärden. Det är där 
debatten ligger på Europanivå.

Varför är biobränsle ett så hett ämne just nu? 
– Det är ett aktuellt ämne dels på grund av att vi 

har en klimatkris och måste koppla loss oss från de 
fossila bränslena. Det finns även en diskussion där 
miljörörelsen tycker att biobränslen inte är klimat-
neutrala. Att biobränsle som ämne är aktuellt just 
nu beror också på att förnybarhetsdirektivet håller 
på att revideras och förhandlas som en del av en 
”European Green Deal”, eller EU:s gröna giv. 

– EU:s gröna giv är en samling förslag till 
policyer och lagstiftningar som bland annat anger 
hur mycket förnybar energi vi ska ha i Europa. Det 
finns en oro från svenskt håll eftersom det finns 
ett förslag om att energi av primära skogsbränslen 
inte ska räknas som hållbar. Primära skogs-
bränslen är sådant som kommer direkt från skogen 
utan att passera en industri. I EU-texterna är det 

grenar, toppar, stubbar och brännved. 
Det här förslaget menar vi kan leda till 
att Sverige inte kan nå sina klimatmål. 
Slutförhandlingarna pågår och därför 
pågår just nu även stora kampanjer från 
båda sidor av debatten. 

Vad tror du kommer hända med 
biobränslet i framtiden?

– Jag tror inte att vi kommer göra 
fler och andra saker med den. Dock 

finns det möjlighet i Sverige att öka uttaget av 
grot. Det kommer också att bli vanligare med 
koldioxidinfångning. Det innebär att man fångar 
in koldioxid från skorstenarna på värmeverk 
och industrier. Koldioxiden komprimeras sedan 
till en gas och pumpas ner i stora bergrum eller 
används till att göra produkter. På Lantmännens 
fabrik i Norrköping gör de till exempel kolsyra av 
koldioxiden som bildas i produktionen. Jag tror 
också att de traditionella massabruken kommer 
att göra mer än bara massa, till exempel textil, 
kemikalier och plast. 

Är biobränsle del av omställningen till en klimatsmart energiförsörjning eller ett hot 
mot den biologiska mångfalden? Åsikterna går isär, och debatten är just nu mer aktuell 
än någonsin. Vi har pratat med Sofia Backéus från Trädbränsleföreningen om hur de 
ser på frågan, vilka lagförslag som är på gång och biobränslets framtidsutsikter.  

Text: Elsa Sjögren  Foto: Ulrika Lagerlöf

– en aktuell debatt om framtidens energi
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Sofia Backéus.
FOTO: PRESS

” EU:s gröna giv är en samling förslag till policyer och lagstift
ningar som bland annat anger hur mycket förnybar energi vi 
ska ha i Europa. Det finns en oro från svenskt håll eftersom  
det finns ett förslag om att energi av primära skogsbränslen 
inte ska räknas som hållbar.”

    Sofia Backéus
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Tema:

Virkes- 
affären
Lönsamhet, mätsystem, försäljningskanaler och export-
marknader. I det här temat följer vi virket från skog  
till industri och lyfter olika typer av affärsmöjligheter  
för dig som skogsägare.
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När du som skogsägare vill avverka, hur vet du då att du får så bra   
betalt som möjligt för ditt virke? När, vad och hur är tre viktiga frågor att 
ställa sig för att göra en bra virkesaffär. Det berättar Sven-Olof Eliasson, 
 Skogssällskapets skogsförvaltare på Gotland.

– Marknaden förändras hela tiden, inte minst nu på grund av kriget i 
Ukraina. Vi skogsförvaltare har koll på vilken försäljningsform som ger 
bäst betalt för tillfället, säger han. 

Text: Monica Forsberg  Foto: Samuel Unéus

” Vi kan marknaden och kan avgöra när det är  
rätt läge att avverka. Har du som skogsägare ett 
förvaltningsavtal med Skogssällskapet så känner 
vi också till förutsättningarna i just din skog.”

    Sven-Olof Eliasson

UNDER DE 15 år som Sven-Olof Elias-
son har samarbetat med skogsägare på 
Gotland har virket både sålts lokalt till 
industrier på ön och skeppats ut från Slite 
hamn till andra delar av Sverige och till 
utlandet.  

– Eftersom Skogssällskapet inte har 
några egna sågverk eller andra industrier 
kan vi sälja till den köpare som betalar 
bäst. Vi har kontrakt med virkesköpande 
industrier runt om i hela Sverige och kring 
Östersjön, förklarar Sven-Olof Eliasson.

Att ha koll på virkesmarknaden är en 
viktig del av hans jobb som skogsförval-
tare. Skogssällskapet arbetar framförallt 
med avverkningsuppdrag (se faktaruta) 
åt sina kunder, men även rotpost- och 
leveransrotköp förekommer. Vilken för-
säljningsform som är mest lönsam styrs 
av tillgång och efterfrågan – och det kan 
svänga snabbt. 

– I en del lägen kan det ge bättre betalt 
att bjuda ut virket som rotpost. När det 
är brist på vissa sortiment, som nu under 
kriget i Ukraina, kan det ge bra betalt. Men 
det gäller att vara observant, har det varit 
storm eller mycket angrepp av granbark-
borre och finns ett överskott av virke på 
marknaden, då är rotposterna svåra att 
sälja, säger Sven-Olof Eliasson.

Hans råd till den som äger en större 
skogsfastighet är att ha ett löpande samar-
bete med en skogsförvaltare. 

–  Vi kan marknaden och kan avgöra 
när det är rätt läge att avverka. Har du 
som skogsägare ett förvaltningsavtal med 
Skogssällskapet så känner vi också till 
förutsättningarna i just din skog, vi har 

Kunskap krävs för en 
lönsam virkesaffär

koll på bestånden och vet när det är för 
fuktigt i marken och när man kan köra 
utan att riskera markskador. Det är en stor 
fördel när man anlitar oss, säger Sven-
Olof Eliasson.

Ett alternativ som kan passa för mindre 
markägare, som bara vill sälja en avverk-
ning, är att skriva ett avverkningskontrakt 
med Skogssällskapet för den aktuella 
affären.

DE GOTLÄNDSKA SKOGARNA består till 90 
procent av tall och de speciella växtför-
utsättningarna och karga markerna gör 
att träden får mycket kärnved, vilket gör 
träet extra rötbeständigt. Genom åren 
har mycket gotländskt timmer sålts till 
fastlandet eller gått på export, men idag 
går allt sågtimmer från Skogssällskapets 
kunder till den lokala sågen Gotlandsflis i 
Klintehamn. 

Sågverket har tillsammans med lokala 
träförädlare tagit fram en egen modell för 
att få upp virkespriserna. Genom att de 
tar en del av den ekonomiska risken och 
betalar minst lika bra som exportkun-
derna skulle ha gjort kan en större andel 
av virket bli kvar, vidareförädlas och ge 
arbetstillfällen på ön. 

– Det är ett sätt att se till att det got-
ländska kärnvirket tas tillvara. Sågverket 
sorterar och sågar upp det i grova plank 
eller block. Därefter får virkesförädlarna 
komma dit och välja kvalitet. På så sätt 
har de tillgång till bra material, som i sin 
tur kan bli till exempelvis ytterpanel eller 
snickeridetaljer, säger Sven-Olof Eliasson. 

MASSAVEDEN FRÅN GOTLAND har histo-
riskt sålts både till den lokala sågen och 
till fastlandet, men också till Finland och 
Tyskland när det har gett bättre betalt. 

– Det ändras från år till år vart virket går. 
Just nu säljer jag massaveden till en flisare 
här på Gotland som har avtal med Gotlands 
Energi. De har haft svårt att få tag på fuktig 
bark som behövs för eldningsprocessen 
i fjärrvärmepannorna, så nu får de fuktig 
massaved från Skogssällskapets kunder i 
stället, berättar Sven-Olof, som sedan någ-
ra månader tillbaka är bofast på Gotland.

– Tidigare har jag pendlat från Stock-
holm. Nu utgår jag från Visby och hoppas 
kunna ge mina kunder på Gotland ännu 
bättre service. Just nu är det högkonjunk-
tur i skogen och bra priser, så marknads-
mässigt är det ett riktigt bra läge att 
avverka, säger han. 

Sven-Olof Eliasson.
FOTO: FREDRIK BANKLER
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     Rotpost: Skogen läggs ut för 
anbud stående på rot, det vill 
säga innan den har avverkats. 
Som underlag för affären 
används en förteckning över 
beståndets trädslagsfördel-
ning och volym, en så kallad 
stämplingslängd och du får 
som säljare ett fast totalpris. 
När affären är klar har köpa-
ren en avtalad tid, vanligen 
två år, på sig innan skogen  
ska vara avverkad. 

     Leveransrotpost: Skogen 
läggs ut för anbud stående 
på rot. Vanligen får du som 
 säljare ett fast överens-
kommet nettopris per kubik 
men den totala  avverkade 
 volymen bestäms vid in-
mätningen vid industrin.  
Den  volymen ligger sedan  
till grund för köpe skillingen.

     Leveransvirke: Du som skogs-
ägare avverkar och trans-
porterar själv virket fram till 
bilvägen. Virket transporteras 
av köparen till industrin och 
du får betalt för den inmätta 
volymen enligt överens-
kommen prislista.

     Avverkningsuppdrag: Virkes-
köparen eller virkesförmed-
laren utför avverkningen och 
ordnar med transporten. 
Priset beräknas utifrån 
överenskommen prislista när 
virket mätts in vid industrin. 
Köparen gör sedan avdrag för 
avverkningskostnaden. Det 
här är det vanligaste bland 
Skogssällskapets kunder.

Olika affärs
former
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FÖR AT T FÅ ut bokvirket på världsmark-
naden samarbetar Skogssällskapet med 
det skånska företaget Horna BB Forest. De 
ansvarar för affären och kontakten med 
tillverkare av glasspinnar medan Skogs-
sällskapet avverkar och tillreder bokvirket 
på förvaltningskundernas fastigheter. Bo 
Bergqvist på Horna BB Forest berättar att 
det är två stora producenter som tillverkar 
glasspinnar och att all produktion idag 
sker utomlands, främst i Tyskland. 

– Vi har tidigare haft en glasstilllverk-
ningsindustri i Arkelstorp i Skåne och 
det sortiment som ska gå till glasspinnar 
kallas nu specifikt för arkelstorpsbok.

När bokvirket, som är certifierat enligt 
PEFC och/eller FSC, har avverkats och 
apterats enligt de krav som finns på kva-
litet och längd fraktas det med båt, lastbil 
eller tåg till Tyskland, där virket kommer 

SKOGSVÄRDEN 1–2023

till ett mellanlager. Där plockar köparen 
ut ett antal stockar för kontroll. 

– Ett streckkodsnummer talar om 
 exakt var i Sverige stockarna är huggna. 

Produktionen i fabriken
I nästa steg påbörjas själva produktionen 
av glasspinnarna. En rotreducerare tar 
bort ojämnheter och gör att stockarna 
kommer att likna telefonstolpar – detta för 
att förenkla produktionen. Därefter kapas 
stockarna till 59 centimeter långa kubbar. 
De placeras i metallburar och torkas i 
92 grader under 48 timmar. Kubbarna 
förhandssvarvas för att bli så runda som 
möjligt innan de placeras i en annan svarv. 

– Svarven skär ett ark som är ungefär 
1,5 millimeter tunt. Det blir väldigt tunna 
ark, som torkar fort och rullar ihop som 
en fjäder. 

Rullarna av bok fortsätter till ett 
matarband där de blir utrullade och går 
in i en tryckluftspress som stansar ut 
glasspinnarna. Tryckluftspressen styrs 
av sex kameror som ska minimera fel i 
produktionen. Efter en första utsortering 
av glasspinnarna går de som godkänts 
vidare till torkning.

– Efter stansningen har glasspinnarna 
fortfarande skarpa kanter, därför går de 
vidare in i en maskin för kantavrundning. 
Där får glasspinnarna de här mjuka, fina 
formerna, säger Bo Bergqvist. 

Glasspinnarna fortsätter in i en po-
leringsmaskin innan det är dags för en 
andra utsortering. 

– De läses av ytterligare en gång för 
att se till att det inte finns några som 
helst defekter eller färgförändringar på 
glasspinnarna. Sedan förpackas de, körs 

Hur blir ett bokträd till en glasspinne? Bo Bergqvist på Horna 
BB Forest guidar oss  genom hela produktionskedjan – från 
avverkning i den skånska skogen, genom  svarvar och tryck
luftspressar till färdiga glasspinnar.  

Text: Elsa Sjögren  Foto: iStockphoto

 Från bok till   glasspinne
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ut till lager och distribueras sedan till en 
mängd olika köpare. 

Doft- och smakfritt virke
Bo Bergqvist uppskattar att ungefär 
tio procent av bokvirket som görs till 
glasspinnar i Tyskland kommer från 
 Sverige, och för Horna BB Forest står 
boken för drygt 20 procent av bolagets 
affär. Bok är ett doft- och smakfritt virke 
som inte avger några gifter, vilket gör att 
det passar särskilt bra för livsmedel. 

– Du kan gå igenom ett helt kök och 
hitta skärbrädor, slevar och spatlar av 
bok. Men generellt går den största mäng-
den bok till golv, möbler och framför allt 
leksaker eftersom barn kan stoppa dem 
i munnen utan att det är några större 
problem. Det är ett väldigt mångsidigt 
virke.

Krav på kvalitet och  dimensioner
Henrik Carlson, produktions- och 
 vir kes  ansvarig på Skogssällskapet, 
 berättar att bokvirket, för 
att kunna exporteras till de 
industrier som tillverkar 
 glass  pin nar, behöver upp-
fylla vissa krav på kvalitet och 
dimensioner. Skogssällskapet 
har en nära dialog med Horna 
BB Forest som kommer med 
anvisningar och instruktioner 
för hur virket ska apteras.

– Vi jobbar ofta så att våra 
kontaktpersoner på Horna BB Forest 
åker ut i förväg och kollar på planerade 
bokavverk ningar och ger synpunkter på 
om det är lämpligt att ta ut sortimentet. 
Allt hänger på skogens förutsättningar 
och att den klarar de krav som finns.

 Från bok till   glasspinne
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Henrik Carlson ser exporten och 
affären med Horna BB Forest som en del 
i  ansvaret som Skogssällskapet har gente-

mot sina förvalt ningskunder.
– Det faller sig naturligt att vi 
försöker bidra med en så bra 
avsättning och aptering som 
möjligt för den skog som ska 
 avverkas. Det gäller såklart 
även bokskog, utifrån den kva-
litet, dimension, och så vidare, 
som skogen håller. Det ligger i 
vårt uppdrag i relationen med 
våra för valtningskunder att 

vi ska vara duktiga på att plocka ut så 
mycket värdefullt sågbart virke som möj-
ligt, och därmed också bidra till bättre 
betalning för skogsägarens skog. 

Henrik Carlson.
FOTO: FREDRIK BANKLER
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ATT SKOGSRÅVARAN MÄTS och be-
döms på ett enhetligt och korrekt sätt 
är  grunden för att skogsägare ska få rätt 
betalt. Biometria, som har sina rötter i de 
virkes mätningsföreningar som bildades på 
1800-talet, tar emot data från majoriteten 
av alla skogsmaskiner i Sverige. Biometria 
kan följa flödet när virket transporteras, 
och finns på plats vid sågverk och massain-
dustrier runt om i landet för att opartiskt 
mäta och redovisa volym och kvalitet. Men 
Bio metria är också ett modernt IT-företag 
som varje år hanterar infor-
mation om cirka 210 miljoner 
avverkade träd och 2,5 miljoner 
virkestransporter. 

– Vi ägs av våra medlem-
mar, företag som verkar inom 
skogsnäringen, och om vi ska 
kunna skapa nytta för bran-
schen måste vi vara relevanta. 
Vi kan inte mäta som vi gjorde 
för hundra år sedan, säger 
Ingela Ekebro, vd på Biometria.

ETT EXEMPEL PÅ den snabba teknik-
utvecklingen är fjärrmätningen, där virket 
fotograferas av en mätrigg när det kom-
mer fram till industrin.

– Det är en ganska ny, men redan etable-
rad mätmetod, som vi började utveckla 2017. 
Idag mäts drygt 30 procent av alla volymer 
via fjärrmätning, berättar Ingela Ekebro. 

Bilder på virkestravarna skickas till 

Biometrias fjärrmätningscentraler i 
Östersund, Sundsvall och Varberg där de 
analyseras med hjälp av digitala mätverk-
tyg, antingen av en virkesmätare eller med 
hjälp av AI.

– En stor del av fjärrmätningen görs idag 
av algoritmer som har tränats i bildanalys. 
Utvecklingen går mot en mer och mer au-
tomatiserad mätning, säger Ingela Ekebro.

HUR VIRKESMÄTNINGEN KOMMER att gå 
till om fem eller tio år är det ingen som 

vet. Utmaningen är att använ-
da tekniken på rätt sätt, så att 
mätningen blir både kostnads-
effektiv och håller hög kvalitet. 

I Biometria Labs ligger 
fokus på innovation – att 
trendspana, hitta nya tekniska 
lösningar och ta fram prototy-
per som visar hur tekniken kan 
användas. 

– Utvecklingsfrågorna är 
väldigt viktiga för oss och det finns enor-
ma möjligheter. Vi kan utveckla smarta 
tekniska lösningar, men vi måste hela 

Skogens  dataflöde 
öppnar för nya 
 möjligheter

tiden arbeta tillsammans med branschen, 
säger Ingela Ekebro.

ETT VIKTIGT UTVECKLINGSOMRÅDE är 
att kvalitetssäkra skördarnas mätning i 
samband med avverkningen. I dagsläget 
rapporterar 3 100 skogsmaskiner i Sverige 
in data till Biometria. För varje stock 
som produceras skickas information om 
geografiskt ursprung, längd, diameter och 
sortiment.

– Vi har sett att skördare som mäter rätt 
också apterar bättre, på så sätt får man 
ut det bästa virkesvärdet av varje avverk-
ning. Det vinner alla på, säljaren får bättre 
betalt och köparen får rätt längder, säger 
Ingela Ekebro och fortsätter:

– Vi vill gärna att det blir standard med 
kvalitetssäkrade skördare, för då kan vi 
dessutom koppla ihop data från avverkning-
en med mätdata från industrin. Vi får fler 
mätpunkter och kan på ett kostnadseffektivt 
sätt säkerställa att mätningen är korrekt.

ÄVEN INOM HÅLLBARHETSOMRÅDET finns 
stora möjligheter att dra nytta av alla data i 

Hela 97 procent av allt virke som går från skog till industri  
i Sverige går att följa i Biometrias IT-system. Informationen 
redovisas i mätbeskedet till köpare och säljare, men kommer 
också till nytta för att effektivisera, kvalitetssäkra och skapa 
innovation på virkesmarknaden. Att ligga långt fram i teknik-
utvecklingen är därför en viktig del i Biometrias uppdrag.
Text: Monica Forsberg  Foto: Christian Gustavsson

Ingela Ekebro.
FOTO: JONAS CLEFSTRÖM

” Utvecklingsfrågorna är väldigt viktiga för oss 
och det finns enorma möjligheter. Vi kan utveckla 
smarta tekniska lösningar, men vi måste hela 
tiden arbeta tillsammans med branschen.”

    Ingela Ekebro
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Vad gör en virkesadministratör?
– Jag och mina kollegor sköter det administrativa arbetet i bak
grunden, vi ser till att kontrakt och prislistor finns på plats och att 
virkesaffären går korrekt till hela vägen från markägaren, via oss 
och till våra köpande virkeskunder.

Hur kommer du i kontakt med dataflödet mellan skog och 
industri?
– Det är informationen från Biometria som ligger till grund för 
våra prislistor och för faktureringen. Vårt jobb är att tolka virkes
avtalen, sätta upp en matris för priser på olika kvaliteter, längder 
och dimensioner samt skapa listor som innehåller överenskom
na provisioner och tillägg eller avdrag. Vi kontrollerar även certi
fierade volymer och ser till att de blir behandlade på rätt sätt. 

Alla dessa data – vad har de för betydelse för den som är 
 skogsägare?
– Det som är poängen med Biometria är att det är ett gemen
samt, transparent och opartiskt system som hela virkessverige 
använder. Det gör att den som är markägare kan känna sig trygg 
med att affären har gått rätt till.

Vad ser du för möjligheter med all den information som finns 
tillgänglig idag?
– Förutom att data från mätningen är ett bra sätt för oss att följa 
upp flödet från skog till slutkund, så är möjligheten till rättvis 
prissättning en annan fördel. De detaljerade mätningarna gör att 
skogsägaren kan få rätt pris för rätt volym.

Hur kan skogsnäringen dra nytta av informationen i 
 framtiden?
– Vi använder mycket data redan idag. Till exempel vid stock
mätning får vi en detaljerad mätning av varje stock och det gör 
att vi kan kalibrera apteringen* och se till att vi använder varje 
träd på bästa sätt. Jag tror att efter hand som teknikutvecklingen 
går framåt och mätinstrumenten blir noggrannare och säkrare, 
så kommer vi att få en ännu bättre uppföljning som gör att vi 
kan skapa bättre prognoser och modeller, både i skogen och 
på  industrierna. På så sätt kan skogsägaren få ut mesta möjliga 
värde av sin skog. 

*När man apterar kapar man en stock i olika längder för att passa olika sortiment. 

” Skogsägaren får ut mesta 
möjliga värde av sin skog”

Som virkesadministratör på Skogs
sällskapet sitter Cassandra Ramstedt 
mitt i dataflödet från skog till indu
stri. Hennes uppgift är att se till att 
alla delar av virkesaffären går rätt till. 

Text: Monica Forsberg

Biometrias system. Ett exempel är tjänsten 
Krönt vägval, som ger åkaren förslag på den 
effektivaste vägen från avlägg till industri 
med hänsyn till såväl körsträcka och bräns-
leförbrukning som vägnätets skick. 

– Det är en bra tjänst både när man ser 
till hållbarhet och ekonomi, säger Ingela 
Ekebro.

Att kunna erbjuda enhetliga underlag till 
hållbarhetsredovisningar är en annan idé 
som Biometria tittar på inför framtiden. 

– Alla våra stora industriföretag gör en 
hållbarhetsredovisning. Om vi, som har 
tillgång till alla data, kan ta fram en mo-
dell för de beräkningarna i stället för att 
varje enskilt företag ska lägga tid på det, 
då kan vi förbättra för hela branschen.

FJÄRRMÄTNINGEN ÖPPNAR OCKSÅ för 
möjligheten att ta fram ytterligare 
information om virket utöver volym och 
kvalitet.

– När vi mäter med hjälp av kameror, 
kombinerat med laser och kanske röntgen, 
kan vi få fram mer data, som kan komma 
till nytta i framtiden och bidra till att opti-
mera processen i industrin ytterligare. Det 
är ju fler parametrar än volym och träslag 
som påverkar virkesutbytet. Vår uppgift är 
att framtidsspana och komma med idéer, 
sedan är det upp till branschen att avgöra 
vad som är intressant och vad vi ska jobba 
vidare med, säger Ingela Ekebro. 

 T
em

a: V
irk

esaff
ären

 
15     

Cassandra Ramstedt.
FOTO: FREDRIK BANKLER



”Nyttigt med    konkurrens”
VIRKESEXPORT SK APAR NYA MÖJLIGHETER FÖR SKOGSÄGARE: 
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HANNA FLINK ÄR produktions- och virkes ansvarig 
på Skogssällskapet, med ansvar för Uppland och 
Västmanland. Hon uppskattar att drygt 20 procent 
av virket i hennes område går på export. Virket som 
exporteras kommer både från Skogssällskapets egna 
fastigheter och från förvaltningskunder.

– Vi gör varje år en budget så att vi vet hur mycket 
virke vi kan förväntas avverka hos varje förvaltningskund. 
Vi säljer virket dels till inhemsk industri, dels på export-
marknaden för att skapa ett så högt mervärde som möj-
ligt för våra förvaltningskunder. Det virke som exporteras 
är timmer, massaved och bränsleved, säger hon. 

EXPORTAFFÄREN GÅR TILL så att Skogssällskapet 
kontaktar köpare för att se vilka behov som finns. 
 Planeringen av exporten tar allt från några veckor till 
ett halvår, det beror på om det är en inarbetad affär 
sedan tidigare, berättar Hanna Flink. 

– Transporten sker med båt, i mitt område görs det 
nästan alltid från Hargshamn norr om Norrtälje. När 
allt är bestämt ser jag till att virket kapas i rätt längder 
och dimensioner utifrån köparens önskemål och finns 
på plats innan båten kommer in till hamnen. Innan 
båten kommer mäts virket av Biometria i en mätan-
ordning bestående av kameror, det är den mätningen 
som priset sedan grundas på. Virket lagras på ytor 
som vi hyr i hamnen, sedan lastas det på båten av per-
sonal i hamnen. Jag för en dialog med dem angående 
hur många sortiment som ska lastas, om virket får 
blandas eller inte samt vilken volym som ska på båten. 

NÄR VIRKET HAR lastats på båten övergår ansvaret 
till köparen, det kallas att man säljer ”free on board”. 
Virket som Hanna Flink ansvarar för säljs ofta till 
sågverk, värmeverk och pappers- och massaindustri  
i länderna runt Östersjön. 

”Nyttigt med    konkurrens”
I Sverige finns det gott om inhem-
ska köpare av virke, men genom att 
vända blicken mot utlandet öppnas 
fler möjliga försäljningskanaler. 
Skogssällskapets Hanna Flink 
 berättar om konkurrensfördelarna  
med att exportera sitt virke, hur 
processen går till och hur efter-
frågan i Europa ser ut just nu.   
Text: Elsa Sjögren  Foto:  Samuel Unéus

SKOGSVÄRDEN 1–2023
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  Från Hargshamn norr om Norrtälje 
sker merparten av båttransporterna 
som Hanna Flink ansvarar för.
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– Vi på Skogssällskapet försöker ha ett helhets-
perspektiv. Den inhemska marknaden är viktig  
men det finns även goda möjligheter på exportmark-
naden. Om det finns stor efterfrågan utomlands kan 
du som säljare få ett bättre pris för ditt virke. Jag tror 
att det är nyttigt och bra med konkurrens. 

SKOGSSÄLLSKAPET ÄR FRISTÅENDE från ägarintressen 
i sågverk och industri, något som Hanna Flink menar 
innebär fördelar för kunderna. 

– Vi är inte beroende av att försörja en industri utan 
kan ge våra kunder neutrala råd när det gäller skötseln 
av deras fastigheter. Skogsägarens mål och fastighe-
tens förutsättningar ska ju vara utgångspunkten, inte 
industrins aktuella behov av råvara. 

Hur ser efterfrågan på virke ut just nu?
– Den är just nu relativt god, vi har mer eller mindre 

samma efterfrågan på timmer som i somras. Samti-
digt finns det orosmoln i och med inflationen och att 
husleverantörer inte får så många beställningar som 
tidigare. Det finns en stor efterfrågan på massaved 
och bränsleved men det är svårt att veta hur länge det 
håller i sig. Det är en stor och komplex fråga och det 
kan vända från en vecka till en annan beroende på hur 
energipriserna och kriget i Ukraina utvecklas. 

DET RÅDANDE OSÄKRA utrikespolitiska läget har fått 
konsekvenser för många industrier, och virkesindu-
strin är inget undantag.

– Eftersom exporten från Ryssland helt har strypts så 
har de aktörer som tidigare importerade stora volymer 
från Ryssland behövt titta på andra alternativ. FSC och 
PEFC, våra två skogliga certifieringar, har dragit in alla 
skogsbrukscertifikat i Ryssland och Belarus. Det innebär 
att aktörer som använder råvara från de två länderna 
inte kan sälja sina produkter som certifierade, vilket 
har gjort det mer eller mindre omöjligt för länderna att 
exportera virke. Även den rådande  energisituationen 
som är kopplad till invasionen av Ukraina påverkar 
efterfrågan från Europa, inte minst på bränsleråvara.  

Vad är ditt tips till skogsägare som är nyfikna på 
att exportera sitt virke?

– Då tycker jag man ska kontakta  Skogssällskapet 
och påbörja en dialog med oss. Skogssällskapet är 
inte bara en virkesköpande aktör utan erbjuder 
skogs ägarna en helhetslösning kring deras  brukande 
av fastigheten där virkesaffären är en del av den. 
 Anledningen till att Skogssällskapet exporterar  virke 
är för att hitta möjligheter att skapa ett mer värde åt 
våra förvaltningskunder. 

  Det virke  
som Hanna Flink 
ansvarar för säljs 
ofta till sågverk, 
värmeverk och 
pappers- och 
massaindustri 
i länder runt 
Östersjön.



Billy bokhylla och Pax  garderober är två av Ikeas 
 storsäljare som finns i många svenska hem. På Ikea 
Industry i småländska Hultsfred blir restprodukter 

från skogsbruket, tillsammans med returträflis,  
till spånskivor som används i Ikea-möblerna.  

Text: Monica Forsberg   Foto: IKEA

Från spån  
och brännved 

till möbler

SKOGSVÄRDEN 1–2023

 T
em

a:
 V

ir
k

es
aff

är
en

 
2

0
   

  



 T
em

a: V
irk

esaff
ären

 
2

1     

VARJE VARDAG, ÅRET om, lämnar 20 
långtradare med spånskivor fabriken i 
Hultsfred för transport till Kättilstorp 
utanför Falköping där Billy- bokhyllorna 
tillverkas. Samma volym rullar dagligen in 
till Pax- fabriken, som ligger i anslutning 
till spånskive produktionen. 

– Vi tillverkar tre miljoner spånskivor 
per år. Till det behövs ofantliga mängder 
trä, berättar Claes Roslund, Business 
Developer på Ikea Components.

Claes Roslunds jobb är att köpa in all 
ved till spånskivefabriken. Virket kommer 
från Småland, Skåne, Skaraborg och Sörm-
land. Framför allt är det rest produkter 
som sågspån och brännved som används. 

– Vi försöker köpa allt virke från skogar 
så nära fabriken som möjligt, men det 
räcker inte riktigt till, säger Claes Roslund. 

En viktig del i Ikeas hållbarhetsarbete 
är att bara använda FSC-certifierat och 
återvunnet trä.

– Vi vill kunna gå tillbaka och se vilket 
ursprung träet har. Vi måste ta vårt ansvar 
och bidra till ett ansvarsfullt skogsbruk, 
för trä är egentligen det enda material vi 
har som är förnyelsebart. Där ställer vi 
höga krav på våra leverantörer, säger Claes 
Roslund.

MÅLET ÄR ATT år 2030 använda 80 procent 
returträ i produktionen. På Ikea Industry 
i Hultsfred jobbar man sedan några år till-
baka med att öka andelen returträflis, men 
på grund av de höga kvalitetskrav som 
Ikea ställer på det återvunna materialet 
har det varit svårt att hitta leverantörer 
och tillräckligt stora volymer returträ.

V
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– Det senaste året har det dessutom 
varit ett stort bortfall av returträflis till 
förbränning, men också av jungfruligt 
biobränsle. Samtidigt har efterfrågan ökat, 
därför har vi behövt ersätta returträflisen 
med rundved.  Vi köper in extravolymer 
från Skogssällskapet  löpande och har 
ett väldigt gott samarbete, säger Claes 
 Roslund.

Totalt behövs motsvarande 
620 000 m3fub virke årligen till 
spånskiveproduktionen i Hults-
fred. Då står sågspån för 40 
procent, rundved för 30 procent 
och returträflis för 30 procent. 
Eftersom det har varit brist på 
brännved har man också köpt in 
mycket massaved på senare år.

– Det har varit tufft att få 
tag på material, men det har 
löst sig och vi har inte behövt  stanna 
fabriken. Nu har vi en ganska bra volym 
på vedgården, det känns tryggt. Eftersom 
tillgången varierar över året, så behöver vi 
ha ett lager på minst 60 000 m3fub, säger 
Claes Roslund.

ALLA TRÄSLAG FUNGERAR i produktionen, 
men det är gran som dominerar, följt av 

” Vi köper in extravolymer från Skogssällskapet 
 löpande och har ett väldigt gott samarbete.”

    Claes  Roslund

tall och mindre volymer lövträd. När virket 
kommit till anläggningen och mätts in flisas 
det ner till samma storlek som cellulosa-

flis. Ved och sågspån lagras på 
vedgården för att mogna innan 
de går in i processen. Inne i 
fabriken siktas sågspånet för 
att få fram rätt fraktionsstorlek 
och sedan blandas det med flis 
och returträflis.

– De lite större stickorna 
hamnar mitt inne i spånskivan 
och ytterst ligger sågspånet, 
för att ytan ska bli jämn och 

fin. Materialet blandas med lim och går 
in i en press där det komprimeras med 
värme, och ut kommer spånskivor som är 
mellan 18 och 22 mm tjocka. 

Materialmixen ser lite olika ut om spån-
skivorna ska bli till hyllplan eller stommar. 

– Det är inte bara en homogen spånski-
va, på vissa delar är materialet mer poröst 
och på andra områden, till exempel där 

skruvar och beslag ska fästas, är materialet 
mer komprimerat och starkare. På så sätt 
kan vi både hålla nere vikten på skivorna 
och produktionskostnaden samtidigt som 
vi minimerar materialåtgången, förklarar 
Claes Roslund.

NÄR SPÅNSKIVORNA HAR kylts ned på 
lagret skickas de vidare för att antingen 
bli till Billy-bokhyllor eller Pax-gardero-
ber. Skivorna folieras och kapas till rätt 
storlekar, hål borras och möblerna hamnar 
tillsammans med monteringsanvisning, 
skruvar och beslag i sina platta paket för 
transport till Ikea-varuhus i Sverige och 
övriga Europa.

– Det är en väldigt automatiserad 
process. Vi är cirka 150 medarbetare i 
spånskivefabriken och lika många i fabriken 
där vi tillverkar Pax-garderoben, fabrikerna 
går i femskift alla dagar. Totalt tillverkar vi 
3,1 miljoner garderober varje år, säger Claes 
Roslund. 

Claes  Roslund.
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VEDSVAMPAR SOM VÄXER på döda och 
levande träd är en viktig del av nedbrytning-
en i skogen och är viktiga för ett fungerande 
ekosystem. Bristen på gammal naturskog 
och död ved har dock lett till att vissa typer 
av vedsvampar nu är allvarligt hotade. 

– Vedsvampar bryter ned död ved och gör 
att näringen från träden kan återanvändas 
i skogen, de har en egen roll i ekosystemet, 
säger Leena Hamberg, docent vid Natur-
resursinstitutet (Luke), en statlig forsknings- 
och expertorganisation i Finland. 

Hon leder forskningsprojektet ”Odling 
och återetablering av hotade vedsvampar” 
som ska undersöka hur man kan hjälpa 
hotade svamparter genom att odla dessa i 
laboratoriemiljö för att sedan plantera ut 
dem i skogen. I studien, som finansieras av 
bland annat Skogssällskapet, undersöker 
forskargruppen sju svamparter varav två 
växer på gran, två på tall, två på asp och en 
på vide. 

– Vi kommer att använda oss av en meter 
långa stockar som vi borrar hål i. I hålen 
placerar vi vedsvamparna för att se hur de 
växer. Vi ska använda de trädsorter som 
är specifika för svamparna men även göra 
en jämförelse med björk för att se om vi 
kan få svampen att växa där också. En del 
svamparter kräver till exempel väldigt 
gammal tall, vilket är ovanligt. Därför vill vi 
undersöka om björk kan fungera tillräckligt 
bra som underlag för att svampen ska växa. 

Placering i skogen
Efter att svamparterna förts in i stockarna, 
en process som kallas för ympning, ska de 
placeras ut i skogsmiljöer där forskarna tror 

Leena Hamberg vid finska Naturresursinstitutet 
(Luke) leder ett forskningsprojekt som undersöker 
metoder för att odla och återinföra hotade ved-
svampar i finska och svenska skogar. Projektet,  
som delvis finansieras av Skogssällskapet, startades 
i höstas och väntas pågå under flera år.  
Text: Elsa Sjögren 

Nytt forsknings
projekt ska hjälpa 
hotade vedsvampar

– Jag tror att skogsägare generellt kommer att vara intresserade av 
 huruvida vi kan hitta effektiva metoder för att odla vedsvampar,  
säger Leena Hamberg. FOTO: PRESS

att de har goda chanser att växa. Utplace-
ringen kommer att göras i etapper: en del 
kommer att placeras i skogen direkt efter 
ympningen, andra efter att svampen börjat 
växa i stockarna. 

Biologisk mångfald viktigare
Vedsvampar är viktiga för den biologiska 
mångfalden i skogen, ett värde som Leena 
Hamberg upplever att allt fler skogsägare 
förstår och prioriterar. 

– Skogsbruk handlar inte bara om ekono-
misk avkastning utan fler förstår värdet av 
biologisk mångfald och varför man behöver 
död ved i skogen. Avsaknaden av död ved 
har varit den främsta orsaken till att flera 
vedsvampar är hotade idag. 

Målet med studien är att hitta passan-
de metoder för att odla och plantera ut 
vedsvampar och på så vis hjälpa arterna att 
frodas i naturen. Leena Hamberg hoppas 
att resultaten även kan komma skogsägare 
till nytta. 

– Jag tror att skogsägare generellt 
 kommer att vara intresserade av  huruvida 
vi kan hitta effektiva metoder för att 
odla  ved svampar. Jag hoppas att de kan 
 använda den kunskap som vi potentiellt får 
ut av studien och kanske även applicera den 
i sitt eget skogsbruk i framtiden. 
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” Avsaknaden av död 
ved har varit den 
främsta orsaken till 
att flera vedsvampar 
är hotade idag.”

– Efter att trästockarna har placerats ut 
kommer vi att följa hur svamparna växer i 
de olika trädstammarna och skogsbestån-
den. Vi kommer att undersöka hur valet 
av trädslag påverkar svamparna samt hur 
den skogliga miljön och det geografiska 
läget påverkar. Undersökningen kommer 
att göras på olika platser i både Sverige och 
Finland, utspritt från norr till söder. 

Just nu är forskarna mitt uppe i 
 processen att hitta skogsmiljöer med rätt 
förutsättningar för att svamparna ska trivas 
och växa, något som Leena Hamberg tror 
kan bli en utmaning. 

– Vi behöver skogar med tillräckligt mycket 
död ved, skogar där inget aktivt skogsbruk 
bedrivits, och som inte heller kommer att 
underhållas på flera år. I Finland är mer-
parten av skogarna aktivt skötta och det är 
ovanligt med gammal naturskog. Därför kan 
frivilligt eller formellt skyddade naturskogar 
vara vårt bästa alternativ. 

SKOGSVÄRDEN 1–2023

Om vedsvampar
Vedsvampar är en av de viktigaste 
nedbrytarna av död ved i skogen. 
I studien undersöks sju svamp-
arter: Amylocystis lapponica 
och Skeletocutis stellae (gran), 
Antrodia crassa och A. albobrun-
nea (tall), Perenniporia tenuis och 
Radulodon erikssonii (asp) och 
Haploporus odorus (vide).



 T
em

a:
 V

ir
k

es
aff

är
en

 
2

4
   

  

 

SKOGSVÄRDEN 1–2023

S
k

o
gs

äg
ar

sk
o

la
n

: S
ät

t 
u

p
p

 m
ål

 f
ö

r 
d

it
t 

sk
o

gs
äg

an
d

e 
2

4
   

  

REDAKTÖR: Malin Letser  VAD VILL DU VETA MER OM?  Mejla redaktionen@skogssallskapet.se

Skogsägarskolan

Vad har du för mål med ditt skogsägande?  
Den frågan är viktig att fundera igenom för att 
få ut så mycket som möjligt av sin skog– både 
idag och i framtiden. Harald Josephsson, skogs-
förvaltare på Skogssällskapet i Kalmar,  berättar 
hur du gör en målanalys som sedan kan bli 
 utgångspunkten för hur din skog ska skötas.

Text: Monica Forsberg  Foto: Christian Gustavsson

Sätt upp mål för  
ditt skogsägande

 VAD ÄR VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ NÄR JAG 
PLANERAR FÖR MITT SKOGSÄGANDE?
– Jag tycker att man ska tänka igenom och 
dokumentera vad man har för långsiktigt 
mål med sin skog och sitt skogsägande. 
Den frågan är utgångspunkten, för det finns 
många olika anledningar till att man äger 
skog. Kanske har du ärvt en skogsfastighet 
och vill fortsätta bruka den på samma sätt 
som din far och farfar gjorde. Eller så har du 
investerat i skog för att du ser det som en 
trygg investering och vill maximera värdet 
inför en försäljning om 20 år. Det är jätte
viktigt att ha klart för sig vilka långsiktiga 
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Tips! 
 
Att göra en målanalys som du sedan har till grund för skötseln av din 
skogsfastighet är viktigt. Alla åtgärder som planeras in, både på kort 
och lång sikt, ska leda mot de mål som du har satt upp. Målen blir ett 
viktigt underlag i planeringen av när, hur och i vilka bestånd åtgärderna 
ska utföras. 

Att tänka på 
 
Här är fem frågor som är bra att fundera över – och glöm inte att det 
finns hjälp att få! Skogssällskapets fristående förvaltare hjälper dig att 
formulera mål utifrån just dina förutsättningar.

  Varför äger du skog?
  Hur viktig är skogen för din ekonomi?
  Vad har du för långsiktiga mål med din skogsfastighet?
  Vilket mål är viktigast för dig? Rangordna!
  Hur vill du att skogen ska se ut om 20 år – och om 50 år?

Exempel på mål
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mål man har, för det är 
målen som styr om, hur 
och när olika åtgärder 
ska utföras i skogen.

 VAD KAN DET VARA 
FÖR OLIKA TYPER AV 
MÅL?
– Ofta är det en kombi

nation av flera olika mål. Ekonomin är viktig för 
de flesta skogsägare, att ha ett högt kassaflöde 
eller en ekonomisk värdeutveckling, och om 
skogen har funnits i släkten i många genera
tioner kan ägartraditionen betyda mycket. Att 
vilja bidra med klimatnytta är vanligt, men även 
naturvård, jakt, fiske och friluftsliv är ofta vikti
ga faktorer. En målsättning kan också vara att 
minimera riskerna kopplat till det ekonomiska 
perspektivet, det vill säga att förebygga exem
pelvis stormskador, angrepp av granbarkborre 
eller viltbete på yngre bestånd. Man kan jobba 
mot flera olika mål, men den stora utmaningen 
är att rangordna målen och faktiskt fråga sig: 
Vad är viktigast för mig? 

 VARFÖR SKA JAG GÖRA EN MÅLANALYS INNAN 
JAG PLANERAR SKOGSSKÖTSELN?
– För att åtgärderna ska göras i rätt tid och på 
rätt sätt. Är naturvården väldigt viktig för dig, 
då tar entreprenören hänsyn till det vid avverk
ningen genom att till exempel skapa mer död 
ved än vad man generellt gör och prioritera löv
träd högre än barr. Är däremot det ekonomiska 
utfallet viktigt, så planerar man kanske för ett 
mer traditionellt trakthyggesbruk. Skogsbruk 
har en lång tidshorisont, det du gör idag är 
viktigt om du vill nå ditt mål om 30 år.

 HUR GÖR JAG RENT PRAKTISKT NÄR JAG SÄTTER 
UPP MÅL FÖR MIN SKOGSFASTIGHET?
– Jag tycker absolut att du ska vända dig till 
någon som är kunnig inom skog, som kan utma
na med olika frågeställningar kring brukandet 
och tillföra fler perspektiv. Det är inte ovanligt 
att det är flera delägare till en fastighet och 
då gäller det att reda ut vad alla i ägarkonstel
lationen vill med skogen och försöka hitta en 
kompromiss. Det är sällan alla har exakt samma 
målsättning och ekonomiska förutsättningar. 
Att till exempel fokusera enbart på naturvård, 
det kostar ju i andra ändan och det kanske inte 
alla i en ägarfamilj har råd med. Jag skulle ge 
rådet att ta hjälp av en extern part som inte har 
ägarintressen i skogsindustrin. Vi skogsförval
tare på Skogssällskapet är neutrala – det är ex
tra viktigt vid den här typen av måldiskussion. 

Harald Josephsson.
FOTO: FREDRIK BANKLER

  Pensionssparande
  Trygghet för barnen
  Stadig inkomst
  Vacker skog

  Klimatnytta
  Naturvård
  Jakt/fiske
  Friluftsliv

  Naturturism
  Avkoppling
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Virkeskrönika
Pontus Larsson, virkeschef och affärsområdeschef Sverige på Skogssällskapet
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OS Ä K ERHE TEN S OM R Å DER i samhället med höga energipriser, inflation och 
krig har blivit en del av vardagen, och något vi hela tiden förhåller oss till. 
Det kan inte nog många gånger sägas att skogen växer oavsett konjunktur. 
Och det finns många möjligheter att ta tillvara och skapa affärsmöjligheter 
på skogsfastigheten – både virkesproduktion och andra värden som 
energiproduktion, upplevelser och naturvärden. 

Sågverken ställs nu inför en tuffare marknad men samtidigt flaggas det på 
många håll om investeringar som i sin tur leder till effektivare sågproduktion 
och fortsatt stor efterfrågan på timmer. Det märks inte minst på att priserna 
på timmer stigit i vissa regioner redan i starten av detta år. En fortsatt hög 
efterfrågan kan göra att konkurrensen om den sågade råvaran hårdnar, 
något som är positivt för dig som skogsägare. Nu hoppas vi att sommarens 
barkborresvärmning inte tvingar fram stora volymer barkborreskadat virke ur 
skogen som gör att utbudet blir större än efterfrågan. 

I  E X P OR TA FFÄ RERN A K A N sågverken fortsatt dra nytta av vår svaga valuta, 
även om priset sjunker i lokal valuta. Men de möter en tuffare vår, särskilt inom 
byggbranschen där vi ser varsel bland husfabrikanter och bostadsbyggare, en 
effekt av stigande räntor och ökad inflation.

Inom massa- och pappersmarknaden har industrierna gjort goda vinster 
senaste året, men de stigande energipriserna äter givetvis upp en del av 
de möjliga vinsterna. Vi ser även en omstrukturering inom massa- och 
pappersproduktion där flera enheter det senaste året har stängt, sålts eller bytt 
ägare. Den senaste i raden är Stora Ensos försäljning av Hyltebruk i Halland. 

Nya aktörer skapar förhoppningsvis nya spännande möjligheter och ökar 
konkurrensen om massaveden. Priserna på massaved har varit, och är fortsatt, 
på en hög nivå och präglas även av den starka efterfrågan från energisektorn. 
”Prisdiket” som man brukar tala om i Svealand har blivit allt grundare som en 
effekt av omstrukturering och ökad konkurrens. 

UR E T T SKO GS ÄG A RPERSPEK TI V är det alltså ett gynnsamt läge där 
huvudsortimenten varit i ständig rörelse uppåt. I skrivande stund står 
många stjärnor rätt ut ett skogsägarperspektiv, där vi i vissa fall och för vissa 
sortiment ser historiskt starka priser. Hur länge det håller i sig är omöjligt att 
gissa men säkert är att det råder stark konkurrens om att förse industrier med 
råvara, vilket borde ge fortsatt gynnsamt prisläge för dig som skogsägare.  

Nya spännande tider

” En fortsatt hög 
efterfrågan kan 
göra att konkur
rensen om den 
sågade råvaran 
hårdnar, något 
som är positivt  
för dig som skogs
ägare”



SKOGSVÄRDEN 1–2023

 T
em

a: V
irk

esaff
ären

 
2

7     

Välkommen till 
en grönare banken grönare 
Skogen är en värdefull resurs som råvara för virke, 
papper och energi. Men den är också viktig för miljön, 
våra fritidsaktiviteter och den biologiska mångfalden. 
Skogens olika roller gör att skötseln och förvaltningen
kan vara en utmaning för dig som ägare.

Våra experter inom skog, ekonomi och juridik 
finns här när du behöver oss. Vi hjälper dig med 
investeringar, generationsskiften och andra frågor 
som är viktiga för dig, din familj och ditt företag.

Hör gärna av dig så går vi tillsammans igenom hur vi 
som bank kan hjälpa dig framåt. Du når Joakim Larsson, 
ansvarig för skog och lantbruk, på telefon 070-739 10 87 
eller joakim.larsson@seb.se
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Vi hjälper dig att utveckla din skogs fastighet. 
Med oss som skogsförvaltare blir det enklare 
och mer lönsamt att äga skog.

Ett enklare och  
rikare skogsägande

Vill du att vi  
kontaktar dig?
skogssallskapet.se/

bli-kontaktad

Returadress
Skogssällskapet 
Ulls väg 29 A  
756 51 Uppsala

Avsändare
Skogssällskapet
Box 11374
404 28 Göteborg


