
– 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 även detta år.
Sten Lilja, vd Skogsmaskindagarna. 

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

– årets mötesplats för skogsbruk och skogstransport

1/2
116 x 344 mm
15 000 SEK

1/4
236 x 83 mm
8 500 SEK

1/8
116 x 83 mm
5 200 SEK

1/1
236 x 344 mm
28 000 SEK

1/4
116 x 170 mm
8 500 SEK

1/2
236 x 170 mm
15 000 SEK

BOKA ANNONS I MÄSSTIDNINGEN!

Materialdag 8 april

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

Delas ut 29 april 2020
med Skogsaktuellt.
(Samt även med tidningen Skogen.)

Upplaga 82 500 exemplar

15–16 maj 2020

Karlskoga 15-16 maj 2020

www.skogsmaskindagarna.se

Två härliga dagar med Sveriges

största branschmässa 2020.

Vad är det för 

fel på papper?
ANTAG ATT NÅGON  världsfrånvänd 

forskare skulle störta in i fikarum-

met där de andra forskarna satt 

och med andan i halsen säga:

– Grabbar och tjejer jag har 

gjort ett riktigt genombrott och 

forskat fram en ny råvara. Den 

kommer att täcka landet med ett 

vänligt grönt ludd som vi kan 

ströva i, plocka bär och svamp i, 

jaga i med mer. Vi kan använda 

den till allt möjligt, bygga hus 

av, göra papper av, köra bilar på, 

koka brännvin av, elda med, med 

mer. Inte nog med det, rätt skött 

tar den aldrig slut – Och viktigt 

nu i klimatdebatten – den lapar 

koldioxid för fulla muggar och 

kan ersätta andra klimatskadliga 

material. Jag tänkte att vi skulle 

kalla den skog!
Jag tror nog  att det skulle gå ett 

sus genom fikarummet. Och fors-

karna skulle byta de torra skor-

porna mot en prinsesstårta.

Som alla läsare av Skogsaktuellt 

vet finns den råvaran redan här. 

De flesta av tidningens läsare job-

bar rent av med den och ser till att 

vi bara får mer och mer av den. Just 

nu 3000 miljoner m3sk och med en 

prognos på ca 500 miljoner m3sk 

ytterligare.

Vi som lever i  och av branschen 

får väl en positiv kick av att tänka 

på alla möjligheterna. Många 

medborgare har inte riktigt fattat 

vilken betydelse den har för landet 

och vilka möjligheter den ger oss. 

Ett gäng tycker rent av illa om hur 

vi sköter den.

ETT GLÄDJANDE INSLAG  den senaste 

tiden är den annonskampanj som 

just nu genomförs. I den talas det 

om att vi årligen sätter 380 miljo-

ner skogsplantor i Sverige. Och att 

70 procent av landets yta är skog-

beklädd. Hittills har skogsnä-

ringen varit inbegripen i en sorts 

envig med SNF och andra natur-

vårdsaktörer, till ingen nytta skall 

tillfogas. Beslutsfattare och myn-

dighetsmandariner har flitigt och 

uthålligt rullat ut det ena hindret 

efter det andra i skogsbrukets väg, 

Det senaste exemplet är den nyck-

elbiotopsinventering som skall 

genomföras.
Den som flitigt följer samhälls-

debatten ser att skogsbruket ofta 

skildras som ett problem. Att vi 

är bland de bästa i världen, kan-

ske rentav bäst, på att bruka skog 

sopas vanligen under mattan. Sant 

är att nu har politiker med center-

partiet i täten börjat argumentera 

för skogsbrukarnas rättigheter.

Troligen är det rätt tänkt att gå 

direkt på allmänheten i reklamen. 

Vi måste komma bort från bilden 

att vi i skogen hanterar ett problem 

och inte en möjlighet!

EN INTERVJU MED  en ledande SNF 

företrädare om plastkassar blixt-

belyser vårt informationsproblem:

– Vilka kassar rekommenderar 

SNF ur miljösynpunkt, frågade 

reportern.
SNF:aren svävade på målet.

 – Tyg var inge bra det går åt för 

mycket vatten, papper förbrukar 

för mycket råvaror bäst var nog 

ändå plast!
Då undrar jag, vad är det för fel 

på papper?
Tacka vet jag  en rejäl pappers-

kasse. Den är gjord av uthål-

lig skog, den är hållbar och kan 

eldas upp när den tjänat ut. Som 

det heter om skog i reklamen: Här 

växer framtiden!

 KRÖNIKA

BO LINDEVALL

bo.lindevall@out
look.com

Stabilt intresse för att investera i skog

Intresset för skogsmark som 

hållbar investering ökar. Det 

hävdar man på svenska in-

vestmentbolaget CRK Forest 

Management.

– Skogen som hållbar investe-

ring har definitivt ökat intresset. 

Det är ett bra sätt göra portföl-

jen grönare. Samtidigt ökar efter-

frågan på fiberråvara från skogen 

då den ses som ett hållbart alter-

nativ inom allt fler områden. Det 

säger Karl Danielsson, CRK Forest 

Managements styrelseordfö-

rande, i en intervju med tidningen 

Affärsvärlden.
Med ytterligare penningpoli-

tiska lättnader spås efterfrågan på 

skogsinvesteringar öka. En annan 

faktor som ökar intresset för att 

investera i skog är det allmänt 

ökande intresset för skogsråvara 

som ersättning till plast och trä 

istället för betong som byggmate-

rial.

Jordbruksverket:

Utfodra inte viltet 

med sockerbetor
En skadegörare på potatis och 

morötter som nyligen upp-

täckts i två områden i Sverige 

kan spridas till nya områden 

via sockerbetor som läggs ut i 

skogen till vildsvinen.

Det är en rotgallnematod, som är 

en art av rundmaskar som lever i 

jord och växtmaterial, som hit-

tats inom två områden i Skåne och 

Blekinge nyligen. Det rapporterar 

tidningen Svensk Jakt.

Den rotgallnematod-art som hit-

tats angriper de flesta lantbruks-

grödor men är särskilt besvärlig på 

potatis och morötter. Jordbruks-

verket har satt igång ett omfattande 

arbete för att försöka förhindra 

spridning av skadegöraren.

Den aktuella rotgallnematoden 

kan överleva på nästan alla lant-

bruksgrödor och är därför svår att 

bekämpa.
– Det räcker alltså inte med att 

sluta odla potatis eller morötter 

för att bli av med den. En möjlig 

spridningsväg är med jord och en 

del i bekämpningen är att maski-

ner som körs mellan olika fält görs 

så rena från jord som möjligt. Vi 

för också diskussioner med bran-

schen om hur skördade socker-

betor ska hanteras för att minska 

spridningsrisken, säger Kristofer 

Vamling, chef på Jordbruksverkets 

utsädesenhet, till Svensk Jakt.

Kristofer Vamling ser en påtag-

lig risk för att rotgallnematoden ska 

spridas till nya områden med sock-

erbetor som säljs som viltfoder och 

som sedan läggs ut i naturen.

Samarbete gav ny 

järnväg åt virket   5

UTVECKLING Posttidning B

skogsaktuellt.se Affärsnytta för oss som jobbar med skog  
70 300 ex • Nr 7 • 28 augusti 2019

Den syns ofta bara som enstaka döda träd, 

men vi har besökt ett område där både 

almen och asken bildar stora bestånd – 

som nu likna rena trädkyrkogården.  11

SKOGSSKÖTSEL

Här dör  
träden i massor

Det heter Prima-Sekunda och är det nya systemet 

för hur massaved framöver kvalitetsbedöms. Vi 

har bett virkesmätningsorganisationen Biometria 

reda ut begreppen. 
 8-9

EKONOMI

Så fungerar nya 

klassningen av massaved

MARKNAD

Vi bad Skogsindustrierna ge en 

bakgrund till att flera sågverksföretag 

satsat på att bygga upp egen 

tillverkning av korslimmat trä.  4

Därför satsar 

sågverken på KL-trä

Skräm bort barkborrarna

KRÖNIKA
”Det pratas vitt och brett om jämställdhet och hur viktigt det är för alla. 

Men då förändringarna innebär att man själv behöver ändra vanor och 

beteenden, då smakar jämställdhet inte längre lika sött.”   10

Skogsstyrelsens insektsexpert Gunnar Isacsson ger tips på hur man 

kan jobba förebyggande mot granbarkborren i skogen. Ett effektivt 

verktyg är att jobba med andra trädslag i sitt granbestånd.  6-7
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Askåterföring med 20 

meters arbetsbredd   9

TEKNIK Posttidning B

skogsaktuellt.se Affärsnytta för oss som jobbar med skog  
78 000 ex • Nr 3 • 27 mars 2019

Plantleverantörer i Götaland och Svealand vittnar om 

en hög efterfrågan på plantor inför årets planterings-

säsong. Hjälpplanteringarna efter fjolårets torrsommar 

är många och på vissa håll är plantorna slut.  8

PLANTERING

Stort intresse för 

vårplantering i år

April närmar sig med stormsteg, och med det även 

de första svärmningarna av granbarkborre. En fuktig 

och mild vinter har missgynnat borrarna, men risken 

för ett av de största utbrotten i modern tid är stor.  6

SKADEINSEKTER

Granbarkborren 

farligare än på länge 

MARKNAD

Skogsmaskintillverkarna vittnar om 

en hög försäljning, samtidigt råder 

det brist på flera viktiga komponenter 

vilket bidragit till långa väntetider.  4

Komponentbrist 

skapar väntetider

Gallringsmaskin för 

blandad körning

DEBATT
”Jag har arbetat i bioenergibranschen i 30 år. Under alla år säger de flesta debattörerna liksom 

nu att biobränslena inte räcker. Men det är inte sant, biomassan räcker - om det blir ökad 

efterfrågan så stiger priset och då blir det lönsamt att odla mer eller att ta fram mer grot.”   3

För att bredda sitt utbud köper många skogs-

entreprenörer skördare i mellanklassen, som passar 

både gallring och slutavverkning. Men med en för liten 

skotare försvinner snabbt effektivitet och lönsamhet. 

John Deeres nya 1010G är en maskin med hög kapacitet, 

utan att för den delen bli för stor för förstagallring.  14


