
– För att mässan ska bli ännu 
bättre och locka fler aktiva i 
skogsbranschen hoppas jag 
att många bokar annons i vår 
mässtidning som Skogsaktuellt 
producerar, säger Sten Lilja, 
vd Skogsmaskindagarna. 

Upplaga 94 000 exemplar!

Annonsbokning
019-760 94 10  
annons@skogsaktuellt.se
www.skogsaktuellt.se/karlskoga

O F F I C I E L L  M E D I E P A R T N E R

1/1
236 x 344 mm 28 000 SEK

1/2
116 x 344 mm 15 000 SEK

1/4
236 x 83 mm 8 500 SEK

1/4
116 x 170 mm 8 500 SEK

1/8
116 x 83 mm 5 200 SEK

1/2
236 x 170 mm 15 000 SEK

Boka annons i Mässtidningen!

Utdelning  
2 maj 2018 
med tidningen 
Skogsaktuellt.
Delas även ut med 
tidningen Skogen

Årets mötesplats
för skogsbruk och 
skogstransport18-19 maj 2018

Skogsvagnar med vik- eller parallellkranar och brett utrustningsprogram  

Ett komplett skogsprogram

0935-399 00 info@trejon.se
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”Jag hoppas att skogsdebatten blir mer 

verklighetsnära och förnuftig. Det är något 

som saknas i dag. Allt framställs som svart 

eller vitt, men det är inte så enkelt.”  4-5

Nu är det jul 

igen  10

säsoNg
svaveldirektivet gör sverige 

mindre konkurrenskraftigt  3

Debatt

sveaskog om timberpro 

840 Combo: lovande

De viktigaste skogsskötselåtgärderna när det gäller ekonomin på 

fastigheten är enligt experten att välja förädlat material och att röja 

ordentligt. Men det finns en hel rad andra tips att ta till sig för att få så 

stor avkastning som möjligt. 
 8

2004 påbörjades omarronderingen av skogsmarken i 

Dalarna. Skogsägaren Henry Dahlbergs marker är redan 

färdiga och även om han var emot förslaget från början är 

han ändå relativt nöjd med de ekonomiska fördelar som 

mer sammanhängande skiften innebär. 
 6experten tipsar om 

åtgärder för ekonomin

Pensionär, glöm inte bort dig själv vid en överlåtelse  9

större skiften i Dalarna
tema ekoNomi

Sveaskog har köpt en skogsmaskin som både avverkar träden och transporterar virket till bilvägen, vilket innebär att man bara behöver en enhet per 

avverkningstrakt. Systemet ska inte förväxlas med en drivare som avverkar och skotar på en och samma gång. På Sveaskog är man mycket positiv till 

Timberpro 840 Combo.  

 12

LeDare
Hög tid att finna 

system  som låter 

kapital stanna 

där kapital 
genereras  2

Materialdag 5 april



Skogsaktuellt är skogstidningen som ser både ditt och dina 
kunders behov av information och informationsspridning. 
Med en upplaga som minst är 78 000 exemplar fördelat 
på hela landet placeras din annons i Sveriges största 
oberoende skogstidning.  Utdelningen sker en gång i 
månaden.

REDAKTIONELLT MATERIAL
Skogsaktuellt sporrar skogsbranschens alla aktörer till ett 
bättre företagande.  
Artiklarna har en tydlig inriktning mot affärsnytta.  
Det redaktionella materialet täcker olika aspekter inom ämnet 
skog, som nyheter inom skogsproduktion, teknik och marknad 

samt debatter, personporträtt och krönikor. 
Du kan även följa oss på twitter.com/skogsaktuellt  
och facebook.com/skogsaktuellt.

skogsaktuellt delas ut till
• personer som yrkesmässigt bedriver skogsbruk
• utboägare med större skogsinnehav
• naturbruksgymnasier
• Skogsstyrelsens distriktskontor
• SMF Skogsentreprenörernas medlemmar
• personer som äger en vägregistrerad skogsmaskin
• Skogsindustriernas virkeshandlande medlemmar
• kyrkans förvaltare
• större hästgårdar

UTGIVNINGSPLAN 2018

HEJ, DET ÄR VI SOM ÄR SKOGSAKTUELLT

Annonsbokning
019-760 94 10
annons@skogsaktuellt.se
www.skogsaktuellt.se

Nr Utgivningsdag Sista materialdag  kl. 12

1 31 januari, vecka 5 19 januari

2 28 februari, vecka 9 16 februari

3 27 mars, vecka 13 15 mars

4 2 maj, vecka 18 19 april

5 30 maj, vecka 22 18 maj

6 27 juni, vecka 26 14 juni

7 29 augusti, vecka 35 17 augusti

8 26 september, vecka 39 14 september

9 24 oktober, vecka 43 12 oktober

10 21 november, vecka 47 9 november

11 19 december, vecka 51 7 december


