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Den inhemska
efterfrågan på
sågade trävaror för
privatmarknaden slog
rekord i mars.

ovissa tider
I förra numret var det fokus på Covid-19 som var för
Sveriges del i uppstart. Nu har det gått tre månader
och fortfarande oklart åtminstone för mig hur man skall
komma ur det här läget.

Björn Karlsson

Björn Karlsson, ordförande.

Vi håller avstånd, vi skyddar våra äldre och vi tar inga risker.
Trots det känns det som att vi är hårt drabbade. Många döda
och sjuka har vi räknat in under denna period. Samtidigt är
det svårt att säga vad vi skulle gjort istället. Att vara efterklok är sällan framåtsyftande men att analysera vad vi skall
förbättra oss på torde var mycket mer konstruktivt.
Vi jobbar i en näring som klarat sig bra utifrån det läget vi
befinner oss i. Endast ett fåtal har förlorat jobbet eller blivit
permitterade utan snarare business as usual.Våra produkter
är efterfrågade och industrin har kört på för fullt. Den
inhemska efterfrågan på sågade trävaror för privatmarknaden
slog rekord i mars. Det byggs altaner som aldrig förr och
små renoveringar görs. Bra för svensk sågverksindustri.
Vi har även tvingats att ställa om våra mötesvanor och
kunskapen i Teams har stigit dramatiskt. Detta leder nog
även framåt att vi kan hålla digitala möten istället för
fysiska. Det har hänt att man glatt åkt 30 mil enkel väg för
ett avstämningsmöte på tre timmar och sedan kört 30 mil
tillbaka. Nu klarar vi av detta möte på två timmar utan
bilresa.

Den fackliga verksamheten sköts på samma sätt med digitala möten. Ledarnas kongress som skulle ha varit i slutet av
maj är nu en digital kongress i oktober.Vårt Skogsbryn är
flyttat till november från september. Förhoppnings kan vi
hålla det som ett fysiskt möte då. SSF:s stämma är planerad
till april 2021 och även den planeras som en fysisk stämma.
De avbrutna löneförhandlingarna skall upptas i oktober
och då är det viktigt att komma ihåg vårt ordinarie
revisionsdatum och kräva att ny lön skall räknas retroaktivt
från detta datum.
Nu kanske inte pengar och andra värdsliga saker är det
viktigaste i nuläget. Det finns säker många bland våra medlemmar som mist nära och kära i denna sjukdom.
Jag hoppas alla tar vara på sig och håller sig friska och jag
tror att vi måste se framåt. Jag önskar er en distanserad
Midsommar och sillen i burken behöver inte bry sig om
social distans.
Björn Karlsson, Ordförande SSF
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Ledarnas A-kassa
Tillströmningen till Ledarnas A-kassa har
varit hög. De förenklade reglerna. Här
borde vi också vara aktiva när vi får nya
arbetskamrater på våra företag.
Missa inte chansen och föra fram SSF och
Ledarna som bästa alternativet. Vi har nu
stor chans att fylla på i medlemsmatrikeln.
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Nordic forester 2020
I vårt utbyte med nordiska kollegor har vi Nordic
forester som utbyter kunskap rörande arbetsvillkor,
yrkesrollen, kompetensförsörjning och så klart ”skog”.

I vanliga fall möts vi årligen till några dagars möte och
erfarenhetsutbyte, men i år blir det annorlunda. Vi skulle
mötas i oktober i Finland, men nu kommer vi att samverka
i videomöte istället. Som ”exkursion” ordnas ett temamöte
med aktuellt ämnesområde.
Hur har våra vänner det
i de nordiska länderna i dessa tider?

Härom veckan hade vi ett teamsmöte. Vi redovisade hur
vårt arbete och roller ändrats under corona-tiden.

UEF
Europa-arbetet finner nya former. De nätverk som vi
verkar i ligger nere till stora delar. Europapolitiken i
skogsfrågor under det nya EU-parlamentet höll som
bäst att växa fram innan corona.

Finland upplevde samma omständigheter som vi i
Sverige. Rekommendation att jobba hemma, och samtidigt
en tillfällig nedgång i efterfrågan på skogsprodukter men
inga omvälvande branschförändringar.
Danmark har arbetsplatsförbud som hävdes i juni.
Fältverksamheten i Danmark har ändå lunkat på ungefär
som hos oss andra. Möten sker via video liksom hos andra.
Danskarna har i och med arbetsplatsförbudet fått finansiering för dyrbara hemma-lösningar för kontorsarbetet
som inte förmånsbeskattats.
Vi var ändå rörande överens om att inte överge våra fysiska
träffar i framtiden. Skogen måste hur som helst besökas
”på plats”.
Mårten Gustafsson

Den svåra
europafrågan
blir vad ett uthålligt
skogsbruk är.
Mårten Gustafsson

På agendan fanns avvägningen mellan brukande och skyddande av skog. Nu är det mesta uppskjutet. Arbetsgruppen
för skog under jordbruksdepartementet inom EU -kommissionen kommer ha ett videomöte nu i juni där UEF deltar.
FN -organet för skogsfrågor UNECE har kallat till möte
i Kina med samma tema. Där är utgångsläget att länderna
ska underteckna kraftiga ökningar i skyddet av skogar, men
det är framflyttat i väntan på att världen ska börja rulla.Vi
i UEF har undertecknat ett väl avvägt ”position paper” i
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frågan. Det ligger väl i linje med vårt svenska tänk med
ganska omfattande brukande och ett uthålligt uttag av
nyttigheter ur skogen. Den svåra europafrågan blir vad ett
uthålligt skogsbruk är.
Fortsättning följer i höst ...
Mårten Gustafsson

Coronapandemin påverkar oss alla
t.ex. Polen, Rumänien, Estland men
thailändare har hittills inte kunnat ta
Den 9 mars stängde Italien sina gränser. sig hit som planerat, samtidigt som
Från den 22 mars stängdes de flesta skogsbolagen och deras entreprenörer
affärer och produktion samtidigt som rekryterar ett ökat antal inhemska planmänniskor inte fick vistas utomhus törer. Troligen saknas trots detta en del
Stora Enso som är min arbetsgivare, annat än för att köpa mat och ta sig plantörer och därför har man satt igång
har drygt 5 000 anställda i Sverige till apotek och läkare. Skolorna plane- vårens planteringar tidigare än vanligt
och är ett globalt företag med 26 000 ras att fortsatt hållas stängda fram till och beräknas plantera under längre tid
anställda i över 30 länder. Produktions- september.
än vanligt, en bit in i juli istället för bara
anläggningar för kartong och wellpapp,
Den 12 mars stängde Norge sina till midsommar som under ett normalt
papperspåsar och papper finns i Dong- skolor, strax därefter stängdes alla år. Man hjälps åt och fördelar personal
guan i sydvästra Kina, Qian an i Hebei hamnar och flygplatser. Danmark på ett sätt jag inte sett förut, kriser föri västra Kina, Jiashan i Zhejiang och införde gränskontroller där endast enar verkligen och låter oss se längre än
Wujin i Jiangsu i östra Kina men även resenärer med giltigt skäl får komma bara vår egen vinning.
Beihai bruk i Guangxiprovinsen i södra in i landet.
Frakter påverkas när gränspassager
Kina. Detta ledde till att alla Stora Ensos
Den 13 mars fick bland annat försvåras och dessa förseningar ger
enheter tidigt fick information och Schengenländerna inreseförbud till dyrare frakter.
riktlinjer för att skydda smittspridning USA .
Det sker även en omställning i promed den erfarenhet man redan hade
Den 16 mars stängde Tyskland och duktion på grund av ökad efterfrågan
av epidemin i dessa olika delar av Kina. Litauen sina gränser för både in och på hygienprodukter såsom handsprit,
Den 24 januari anslogs reseförbud utresor. Nederländerna stängde sina munskydd, toalettpapper, pappershandför Stora Ensos anställda till och från skolor, barer, restauranger och sporthal- dukar och blöjor vilket bland annat lett
Kina. Den 31 januari upptäcktes det lar. Danmark, som första land i Norden till ökad produktion av mjukpapper
första svenska fallet i Jönköping.
stängde alla skolor och universitet.
och även ökad efterfrågan på förpackDen 3 februari fick alla Stora Ensos
Den 17 mars införde Estland och ningsmaterial. Ökad efterfrågan av träanställda flygförbud och alla icke Spanien inreseförbud, med undantag varor till svensk bygghandel märks samaffärskritiska möten ställdes in, eller för egna invånare. Frankrike stängde tidigt som en minskad export till Kina
bokades om till videomöten. Anställda sina gränser och införde utegångsförbud och sjunkande virkespriser på grund av
uppmanades att avboka konferenser, förutom för nödvändigheter som att efterfrågan i stort minskar leder till
undvika att resa med kollektivtrafik att handla mat och gå på jobbet om att de skogsbolag som kan, prioriterar
och vistas på folktäta platser. Hade distansarbete inte är möjligt. Man avverkning i egen skog eller ställer om
någon anställd varit i Asien blev det två meddelade tydligt att den som bryter till mer gallring som ger mindre råvara
veckors karenstid innan återgång till mot förbudet straffas med höga böter och i sin tur leder till minskad efterfråarbetsplatsen. På arbetsplatsen uppma- samtidigt som 100 000 poliser kallades gan på bland annat markberedning och
nades alla att tvätta händerna noga och ut på Frankrikes gator samma kväll för skogsplantor i slutändan.
ofta, använda handsprit om inte vatten att säkerställa efterlevnad av reglerna.
Den ekonomiska krisen som nu
fanns tillgängligt och att bara använda
Den 18 mars stängde Finland sina följer på detta förutspås bli allvarlig.
engångshanddukar. Blev man sjuk skolor och universitet.
Men det enda vi har lärt oss är att man
oavsett symptom, skulle man hålla sig
Nu har det gått flera månader och vi inte kan veta vad som händer härnäst
hemma. Dessa riktlinjer som vi nu ser väntar på de lättnader, åtminstone inom och att allt kan förändras väldigt fort.
som normala men som då var betraktat länderna, som nu är på gång. Island har Vem trodde i början av året att hela
som lite överdrivna försiktighetsmått. tagit ännu ett steg och beslutat att börja världen skulle beröras av en virus
Den första oron i min del av skogs ta emot turister igen senast den 15 juni, epidemi av denna magnitud?
industrin började den 4 mars då mark virustestet görs då på flygplatsen och
Men skogsplantskolorna fortsätter
ägare, skogsplantskolor och entrepre den som är frisk slipper sitta i karantän. odla, de plantor som odlas upp nu
nörer började fundera på vad som
under våren och sommaren sätts i
händer om gränserna mellan olika Hur berör allt detta
skogen under hösten och under nästa
länder stängs och om våra utländska skogsindustrin?
år och vem vet vad som kommer hinna
plantörer inte kan komma hit till I skogsplanteringsfrågan har man tagit hända till dess?
Sverige? En fråga som ingen hade in fler utländska arbetare från de närlig- Yvonne Hedman Nordlander
gande länder som har öppet för utresor
svar på.
I februari levde vi som vanligt och
i mars hade vissa företag vidtagit
rejäla åtgärder med massor av nya
rutiner medan andra företag inte
riktigt hunnit reagera ännu.

Några få exempel runt om
i världen
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SSF
Bingbyvägen 11
794 33 ORSA
Ansvarig utgivare:
Sven-Erik Sjöberg

Skogs-EM 2020 och EFNS 2021

Följ och gilla oss på facebook:
www.facebook.com/SSFLedarna

Både Skogs-EM i augusti 2020 och EFNS 2021 är
inställda och uppskjutna 1 år.

Har ni frågor eller synpunkter
kontakta oss på: ssfledarna@gmail.com

Planen är att arrangera Skogs-EM 2021 i Vitryssland,
Grodno och EFNS 2022 i Bosnien, Sarajevo. Vi får
ett år till att träna upp oss och kommer till tävlingarna fullt tränade.

Facebook Like Button

CMYK / .eps

www.ssf.ledarna.se

Björn Karlsson

Redaktionsråd:
Sven-Erik Sjöberg

Bingbyv. 11, 794 33 Orsa
070-331 52 30
ses025043469@gmail.com
Björn Karlsson

Rörflyv. 9, 313 50 Åled
070-511 65 33
e-post: bjorn.karlsson@sodra.se
Yvonne Hedman Nordlander

Falun, 070-584 45 59
yvonne.hedman.nordlander
@storaenso.com
WEB-Master
Mårten Gustafsson

Köping, 010-482 81 63
marten.gustavsson@mellanskog.se
Martin Norberg

Bjästa, 070-293 29 13
martin.norberg@rundvirkeskog.se
Rikard Hansson

Överkalix, 070-237 32 66
rikard.hansson@sveaskog.se

Nästa nummer utkommer
i oktober 2020

Skogsbrynet 2020
SSF:s styrelse har beslutat att flytta Skogsbrynet från
september till november.
Vi hoppas att vi då att vi kan hålla Skogsbrynet som
ett fysiskt möte. Alla ordförande är informerade och vi
kommer även att träffas vi Teams den 1 september för
att vara bra förberedda till mötet i november.

Björn Karlsson
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www.stuart.pro

SSFnytt
önskar alla
en vilsam
sommarsemester

