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Nytt datum är den 24 september. Denna gång skall vi 
också försöka oss på ett dubbelarrangemang.

Normalt har vi Skogsbrynet vid denna tid och för att 
inte missa det kommer vi att bjuda in till Skogsbryn den 23 
september. Ni som är deltagare boka in 23–24 september. 
Vi återkommer med detaljerat program.

Skogstankar
Ingen har väl undgått kritiken mot svenskt skogsbruk. Kritik 
kommer både från svenskt håll och från EU. Jag tror det är 
få som jobbar med skogsbruket som känner sig som skurkar. 
Vi har alla genom utbildning och de strategier som finns i 
de olika skogsbolagen anpassat oss till dagens sätt att sköta 
skogen där både produktion och naturhänsyn får plats. Det 
finns en känsla av att de som är mest högljudda i kritiken 
är de som besitter de lägsta kunskaperna. 

Samtidigt som EU utnämner skogen till räddaren i 
omställningen från ett fossilt samhälle till ett grönare samhälle 
lägger man hinder för att utnyttja de skogsprodukter som 
behövs för omställningen.

De flesta är överens att vi behöver timmer till byggnation, 
massa till papper och kläder och energived för att klara 
uppvärmning av våra bostäder men det skall inte avverkas 
någon skog.

Naturligtvis lite förenklat men känslan är denna. Här 
gäller det att öka informationen och kunskapsspridning 
om vad vi håller på med i skogen annars riskerar vi att få 
kämpa i en allt för brant uppförsbacke.

Fler och fler pratar om hållbarhet i olika sammanhang.  
Det mest komiska jag hört var när en kaffekapasel var 
klimatneutral! Alltså en kapsel per kopp tillverkad i något 
aluminium/plast material skall vara klimatneutral. Då är nog 
det mesta klimatneutralt, även grön betong.

Vi kämpar på där ute och hoppas på upplysning.

Björn Karlsson, Ordförande SSF
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Björn Karlsson, ordförande.

nya tider
För exakt ett år sedan, när detta skrivs den 10 
mars, 2020 meddelade WHO att Covid-19 skall 
betraktas som en världsomfattande pandemi.

Jag satt då på mitt kontor i Riga och funderade på vad det 
skulle komma att innebära. I Lettland stängde man skolorna 
och införde restriktioner för alla medborgare. Jag valde då 
att återvända till Sverige med sista planet den 14 mars. 

Nu har det alltså gått ett år. Direkt efter hemkomsten 
började jag att planera för att åka tillbaks senast efter 
semestern. Så länge kan ju inte detta lilla virus finnas. Vad 
fel man kan ha.  

Tack vare digitala lösningar har det gått att bedriva 
verksamhet på distans. Det som är svårast att driva med hjälp 
av digitala lösningar är utvecklingsarbete. Det dagliga jobbet 
går utan problem men utveckling där det krävs att man 
träffas personligen för att visa och coacha fungerar dåligt. 

Nu står hoppet till vaccinet som skall göra oss odödliga. 
Här slits man mellan hopp och förtvivlan. Doser kommer 
inte i den omfattning som lovats och några tränger sig före. 
Ibland undrar man vad som driver vissa personer at bete 
sig som de gör. 

Rapporten idag verkade mera hoppfull då det i slutet av 
mars skall vara full fart på leveranserna och nya leverantörer 
kommer att finnas. Vi får se.

Stämma och Skogsbryn
Något mer uppiggande är att vi bestämt datum för SSFs 
stämma. Normalt brukar den genomföras i april/maj men 
av kända skäl kan vi inte kalla till en fysisk stämma i vår.

Vi har anpassat 
oss till dagens 

sätt att sköta skogen 
där både produktion 
och naturhänsyn får 
plats.
Björn Karlsson
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UEF
Skogspolitiken i Europa drar åt snaran kring 
skogsindustrin. Kommunikationen i Bryssel har 
ändrat vägar nu under covid på så sätt att lobby-
arbete sker via videoseminarier i hundratal, vid 
sidan av digitala enkäter från EU-kommissionen.

Känslan är inte bra kring detta nya läge. UEF har basunerat 
ut behovet av samordning kring skogsfrågorna och efterlyst 
ett nytt ekonomiskt system för ekosystemtjänsterna. Det har 
i alla fall slagit igenom i de nyhetsbrev och annat som går 
ut kring skogsfrågor. Så, visst kan vi säga att vi har påverkan 
ändå i denna underliga tid.

2021 är kongressår för UEF och ny styrelse ska väljas. I 
september hoppas vi kunna mötas i Frankrike och staka ut 
framtiden för UEF. Sverige kommer finnas med i arbetet.

Mårten Gustafsson

Inbjudan till SSFs stämma
24 september 2021 i Stockholm

Följande gäller enligt SSFs stadgar

§ 8:1 Styrelsen meddelar plats och tid för stämman  
6 månander före, 2021-03-23.

§ 9:1 Valberedning anmäld till styrelsen, som utser  
sammankallad 4 månader före, 2021-05-23.

§ 7:4 Klubbar meddelar ombud och suppleanter 
till styrelsen 2 månader före, 2021-07-23.

§ 8:4 Motioner ska vara styrelsen tillhanda 2 
månader före, 2021-07-23.

§ 9:2 Valberedning förslag till styrelsen 45 dagar 
före, 2021-08-09.

§ 8:3 Kallelse till ombud 1 månad före, 2021-08-23.

Försök hålla Era klubbårsmöten tidigt och få fram 
ombud och suppleanter samt eventuella motioner 
till stämman.

Skogsbrynet 2021
23 september 2021 i Stockholm

SSFs styrelse bjuder in till Skogsbrynet den 
23 september i Stockholm, dagen före SSFs 
stämma. Vi hoppas att alla ordförande kan 
delta.

Sven-Erik Sjöberg

Fördelning av ombud till SSFs stämma

Klubb Namn Aktiva Ombud

430 SSF-klubb Sverige 164 4
433 SCA Skog SSF-klubb 82 2
434 Sydved AB SSF-klubb 24 1
435 Södra Skogsägarna SSF-klubb 156 4
436 Holmen Skog SSF-klubb 52 2
437 Stora Enso Skog SSF-klubb 65 2
439 Mellanskog SSF-klubb 86 2
440 Norraskog SSF-klubb 98 2
441 BillerudKorsnäs SSF-klubb 56 2
442 Rundvirke SSF-klubb 20 1
446 Skogssällskapet SSF-klubb 17 1
447 Sveaskog SSF-klubb 118 3
452 Biometria SSF-klubb 34 1
456 Vida Skog AB SSF-klubb 10 1
000 Saknar klubb 10
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Nästa nummer utkommer i juni 2021

SSFnytt önskar alla en fin vårvinter 
samt en vilsam påskledighet 


