
1

råder ”just in case” vilket blivit en beskrivning på hur 
Kina hela tiden stänger ner för att skydda sig mot corona. 

Säkerhetsläget har också visat att EU står väldigt enat 
och att EU också kommit mycket närmare USA än tidi
gare. Positivt? Ja, men kanske inte bara. Det kostar att 
nu USA ställer upp med trupper i Europa. I Sverige och 
för svensk exportindustri är det viktigt med frihandel. 
Samarbetet mellan EU och USA påverkar handelsavtal 
negativt eftersom USA i gengäld till militär närvaro 
vill ha handelsavtal som begränsar handeln med länder 
som inte anses säkra. Vart det leder vet vi inte riktigt 
än men det finns farhågor om att det blir begränsande 
för Sverige. 

Sammantaget från seminariet så var det en rätt 
dämpad och dyster prognos för framtiden som visades 
upp. Viktigt att politik, försvar och näringsliv sluter 
upp och arbetar tillsammans för att lösa de problem 
som uppstår.

Skogen då? Hur går det för oss? I förra brevet beskrev 
jag att det kunde bli arbetskraftsbrist inom skogsvårds
arbeten. De signaler jag har fått är att det mesta ändå löst 
sig och att skogsvården pågår för fullt. Andra positiva 
signaler är att EUkommissionen blivit mer positiv till 
användning av biomassa till energi. Timmerpriserna 
fortsätter att stiga men där finns det nu stark oro 
för avmattning under hösten framförallt beroende 
på att det saknas andra insatsvaror för byggande. 
Massavedsbalansen runt Östersjön är fortfarande god 
men det är en massavedsbrist i antågande som förmodas 
ge högre priser framåt.

Ha en trevlig och skön sommar!

Thomas Esbjörnsson, Ordförande SSF Ledarna
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Det är tråkigt att inleda ett ordförandebrev med 
att kriget i Ukraina fortfarande pågår. Men det 
är verkligheten vi lever i och dessutom så verkar 
inte någon förändring av det läget kunna hända 
heller, framförallt inte i närtid. 

Vi hör dagligen om hur kriget påverkar, idag handlade 
det väldigt mycket om hur spannmålsleveranser från 
Ukraina till Afrika ligger fastlåsta i hamnar och det ska 
ske förhandling mellan Turkiet och Ryssland om hur 
dessa leveranser ska kunna genomföras. Det vi vet är 
att läget skapar hungersnöd i Afrika och att det också 
kan komma att skapa massflykt.

Jag var på näringsdepartementets styrelseseminarium 
förra veckan. Där var framförallt två ämnen relaterade 
till läget vi är i just nu: 1. Handelsflöden och geo
ekonomi i ett försvårat säkerhetsläge och 2. Säkerhet, 
totalförsvaret och näringslivets roll i en osäker värld.

Anna Borg, Marcus Wallenberg och KarlPetter 
Thorvaldsson var några av talarna i första ämnet 
och det som framförallt fastnade hos mig var att alla 
större företag nu lämnat Ryssland. Stora företag med 
tillverkning i Kina lämnar även Kina och etablerar sig 
i Mexico och i Europa. Att man lämnar Ryssland är 
väldigt förståeligt men att så många väljer att lämna 
Kina har en helt annan grund och det handlar om att 
västvärlden har sett Kina som ett väldigt pålitligt land 
när det gäller leveranser ”just in time” som gjort att 
företagen kunnat ha minimala egna lager. I nuläget 
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ning under hösten.
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Under tre dagar genomfördes 
Ledarnas kongress i Uppsala på 
Uppsala Konsert och Kongress.

Ledarnas kongress genomförs vart 
fjärde år och på den är det viktigaste 
uppdraget för kongressen att välja 
ny styrelse för de kommande fyra 
åren. Annat viktigt är att gå igenom 
och ta beslut i alla de motioner som 
inkommit och att man går igenom 
verksamhetsberättelse, ekonomi 
och revision för de två år som gått 
sedan mellanårskongressen 2020.

Kongressen öppnades med pompa 
och ståt av studentorkester. Därefter 
välkomsttalade ordförande Andreas 
Miller och beskrev i sitt inlednings
tal vad som hänt under de senaste  
fyra åren. Pandemi och kriget i 
Ukraina tog givetvis upp mycket 
av innehållet i talet.

Erik Pelling, kommunstyrelsen i 
Uppsalas ordförande, välkomnade 
oss till Uppsala och pratade mycket 
om hållbarhet. Uppsala har fått 
pris för sitt hållbarhetsarbete flera 
gånger och han beskrev att man 
fortsätter på inslagen väg att göra 

Ledarnas kongress 31 maj–2 juni 2022

om Uppsala till en än mer hållbar 
stad och nästa projekt som han ville 
få i hamn var att anlägga spårvagns
linjer och att utöka antalet tågspår 
genom Uppsala för att ta bort den 
flaskhals som finns idag. Många 
förseningar från norra Sverige 
beror framförallt på för få tågspår 
genom Uppsala och mot Arlanda. 
Ett mycket svårt och kontroversiellt 
uppdrag eftersom det är väldigt 
kostsamt.

Därefter kom kongressen igång 
med genomgång av de två senaste 
årens verksamhetsberättelser och 
revisionsrapporter. Styrelsen bevil
jades ansvarsfrihet och då tog arbe
tet med att behandla alla inkomna 
motioner sin start. Arbetet med 
att gå igenom motionerna fort
löpte ganska snabbt och det var tid 
tillgodo ända fram till motion 15, 
Stärk satsningen på att få fram fler 
fackliga företrädare. Eftersom vi 
är en förening med många lokala 
företrädare så kändes inte den 
motionen så viktig för oss men jag 
kan också förstå att det inom de 
föreningar som inte är organiserade 

som vi med företagsvisa klubbar 
också finns behov av att det skapas 
fler lokala företrädare. Motionen 
var formad så att det skulle ligga 
på Ledarna centralt att skapa den 
strukturen medan styrelsen hade 
uppfattningen att det är ett ansvar 
som åligger varje branschförening. 
Det slutade med att berednings
utskottet fick till uppgift att lägga 
fram ett kompromissförslag som 
sedan behandlades nästa dag och 
då röstades igenom.

På kvällen var det middag på 
Uppsala Konsert och Kongress med 
underhållning av kören Uppsala 
sång. Mycket vackert och uppskat
tat.

Dag två fortsatte arbetet med att 
gå igenom motioner och trots att 
det var några motioner som gick 
till sluten omröstning och att sty
relsens förslag till beslut röstades 
ner så blev allt behandlat enligt 
tidsplanen och valen av styrelse för 
kommande fyra år kunde komma 
igång. Valutskottet hade gjort ett 
gott arbete men det ställdes lite 
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på kant när det redan under val av 
ordförande kom ett motförslag från 
Ledarna inom privat sektor att de 
ville se Lorri Mortensen Mates som 
ordförande. Omröstningen gick 
Andreas Millers väg och när valet 
till 1:e vice ordförande drogs så blev 
valutskottets förslag, Lorri Morten
sen Mates, bortröstat till förmån för 
Jenny Wibacke, Ledarna inom Vård 
och Omsorg. Samma procedur vid 
valet till 2:e vice ordförande. Ett 
omarbetat förslag från valutskottet 
med Lorri Mortensen Mates som 
förslag fick ett motförslag i Anders 
Grahn, Ledarna inom Skogs och 

Träindustrin. Anders Grahn val
des och det ledde till slut till att 
Lorri Mortensen Mates valde att 
ta tillbaka hela sin kandidatur till 
styrelseuppdrag. Det var väl i stort 
sett det mest dramatiska som hände 
under hela kongressen.

Kongressmiddagen hölls sedan 
på Norrlands Nation i deras anrika 
lokaler. Mycket trevligt i väldigt 
trevlig miljö. 

Dag tre innehöll korta presenta
tioner från de aspiranter som varit 
verksamma under det senaste året 
med uppdrag att bidra till att förnya 

Ledarnas demokrati. Deras presen
tationer i sin helhet kommer att 
läggas ut på Ledarnas hemsida när 
de är helt färdiga. 

Kongressen avslutades lagom till 
lunch dag tre. Några personliga 
reflektioner som jag gjorde var att 
det är viktigt att vi träffas bransch
överskridande. Ska man ha en chans 
till ökat nätverkande så är kongres
sen väldigt viktig. Tyvärr så är SSF 
nu så små att vi bara har ett ombud 
och vårt mål att öka antalet med
lemmar blir väldigt tydligt.

Thomas Esbjörnsson 
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De finska skogliga organisatio-
nerna Meto och LOIMU hade 
i år ansvaret för att arrangera 
det i ordningen 24:e Governing 
Council Meeting. Mötet hölls i 
Tuusula utanför Helsingfors den 
9–12 juni och vi var förlagda på 
hotell Gustavelund.

Vi var 24 tillresta delegater från 10 
av medlemsländerna. Vi saknade 
flera delegater som normalt brukar 
delta men det ska nog tillskrivas att 
inbjudan kom väldigt sent och att 
några därför inte hade möjlighet 
att komma. 

Den 9 juni var för alla delegater 
inresedag så därför hålls det den 
dagen inga möten där delegater är 
med, däremot håller presidiet sam
manträde. Eftersom majoriteten av 
oss som deltar endast träffas vid just 
det här tillfället varje år så går det 
åt mycket tid till att hälsa på var
andra och att lyssna av hur det är i 
respektive länder. Tilläggas ska att 
eftersom jag nu deltagit rätt många 
år så känner jag också de flesta av 
delegaterna. Det känns viktigt att 
vi har kontinuitet på deltagandet 
för det tar ett antal år att lära sig om 
våra olikheter i hur vi ser på skogen 
och hur jag kan presentera vår syn 
på ett sätt som andra kan förstå. 
Dag 2 den 10:e juni bussades vi till 

Haltia, det Finska kulturcentrat i 
Nuuksio Nationalpark. Där hade 
Meto och LOIMU arrangerat ett 
seminarium i ämnet ”The four 
pillars in sustainable forestry, 
economic and social pillars 
in focus” rakt översatt ”De fyra 
pelarna i hållbart skogsbruk, eko
nomiska och sociala pelare i fokus”. 

Man ser idag skogsbruket med 
flera värden som grund. De fyra 
pelarna är idag det Ekonomiska 
målet, det Ekologiska målet, det 
Sociala målet och det Mänskliga 
målet.

Det var flera finska namnkun
niga föredragare som presenterade 
sin syn utifrån frågeställningen. 
Petri Sarvamaa, Ledamot i Europa
parlamentet, pratade om vilket 
förhållningssätt och arbetssätt vi 
måste ha för att kunna påverka i 
Bryssel. Kristina Vuopala, kom
munikationschef inom Metsähal
litus, pratade om hur vi kan kom
municera för att få förståelse bland 
allmänhet. Karolina Niemi, Chef 
för skogsindustrin och tidigare EU 
parlamentariker pratade om vikten 
av närvaro i Bryssel och arbetet 
med att påverka NGO’s och olika 
intressentgrupper. Alla föredrag 
väldigt intressanta och jag tar nog 
med mig att Finland är mycket mer 
närvarande i EU i skogsfrågor än 

Union of European Foresters

vad Sverige är, tyvärr.
När vi återvänt till Gustavelund så 

tog sedvanligt ”Governing Council 
Meeting” vid med genomgång av 
det gångna året från presidiet. UEF 
ska vara med och påverka i Bryssel 
och UEF har deltagit i alla möten de 
varit inbjudna till men eftersom det 
pågått pandemi så har fler än 90% 
av mötena skett digitalt. Det är en 
svaghet för en organisation som vår 
eftersom det då är mycket svårare 
att kunna påverka och att ha dialog. 
Inom presidiet ser man fram emot 
att ha fysiska möten igen.

Dag 3 den 11 juni. Skogsdag 
med besök på förmiddagen ute 
i Ruotsinkylä Research Forest. 
Ett område som används för att 
utbilda skolungdomar i nyttan av 
skogen. Att jämföra med Svenska 
Skogen i Skolan kan man säga men 
mycket mer organiserat. I Finland 
har man tydligt program i vad 
man ska lära sig i skolan om nyttan 
av skogen. Det beror givetvis på 
att skogen har ännu större vikt i 
Finland och är landets ekonomiskt 
viktigaste näring. Intressant besök 
som anordnades av Finnish Forest 
Association. 

Eftermiddagen ägnades hos en 
entreprenör som kör åt Metsä 
Group. Metsä Group är den största 
organisationen i Finland för pri



5

vata skogsägare och har ca 100 000 
skogsägare anslutna till sig. Vi fick 
en mycket hängiven och intressant 
presentation av deras arbete av Jani 
Riisanen, produktionsledare och 
Ragnar Höckerstedt, motsvarande 
våra skogsvårdskonsulenter. Det 
visade sig att den här punkten fick 
väldigt stort intresse från delega
terna ute i Europa. De imponerades 
framförallt över hur digitala vi är 
i Norden men även över hur stor 
prestation vi klarar av med enbart 

en person i en maskin. Det blev rätt 
mycket jämförande av avverknings
kostnader där de faktiskt undrade 
flera gånger om vi verkligen räknar 
rätt och om vi verkligen har med 
alla kostnader. Det nordiska sättet 
är effektivt!

Vi gjorde några ytterligare besök 
av historisk karaktär, bland annat 
till Lottamuseet innan vi återvände 
till Gustavelund efter en lång och 
mycket varm dag.

På kvällen blev det avskedsmiddag 

ute med grillning eftersom Finland 
visade upp riktigt bra sommarväder. 
Under avtackningen räcktes UEF’s 
flagga över till mig eftersom Sverige 
och SSF står som värd för nästa års 
GCM. Vi kommer att hålla till i 
Färna och hoppas givetvis på bra 
uppslutning och intressanta före
drag och bra väder. Vi satt sen och 
pratade och såg solen gå ner i hori
sonten bakom Tusby träsk innan vi 
till slut skiljdes åt för att sova.

Thomas Esbjörnsson
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Nästa nummer utkommer oktober 2022

SSFnytt önskar alla  
en trevlig och vilsam sommar

Stipendiater 2022
Skogsmästarskolan har släppt ut ett sextiotal 
hungriga skogsmästare på arbetsmarknaden. Alla 
är dock redan tingade, om det var någon som 
trodde att det skulle finnas skogsfolk att anställa. 

Det är gyllene tider att komma ut färdigutbildad på 
arbetsmarknaden för tillfället. Johan Larsson, general
sekreterare i föreningen Skogen riktade ett stort grattis 
till studenterna i sitt tal till examen. Göran Eriksson, 
dekanus för SLU ś skogsvetenskapliga fakultet fyllde 
på med framtidshopp. Avslutningen för skogsmästarna 
19/22 genomfördes till allas förtjusning IRL. Att kunna 
vara på samma plats och ställe är utan tvekan bäst. 

SSF hade glädjen att premiera ansträngningar i ”skytte 
och matematik”. Under avslutningsceremonin i Skinn
skattebergs kunde vi uppmärksamma:

Bäste skytt: Victor Hägg
Bäste matematiker: Göran Mathiasson

Vi önskar alla nya skogsmästare ett gott yrkesliv!

Mårten Gustafsson

Rekrytering nya medlemmar
Nya medlemmar är biljetten in i framtiden om 
vi ska behålla initiativet kring arbetsrelaterade 
frågor. 

På stämman i december uttryckte ombuden tydligt att 
SSF måste modernisera upplägget och klura ut hur nya 
skogsmänniskor som träder in i branschen kan komma 
att bli våra medlemmar. Vi ska finnas på skogsutbild
ningsinstituten och ge oss till känna. Vi ska framför 
allt verka på arbetsplatserna. Det var stämmans tydliga 
beslut. 

En rekryteringsgrupp är under uppbyggnad och är 
tänkt att kunna verka från hösten. SSFstyrelsen koordi
nerar ett mer tidsenligt rekryteringsarbete ute på arbets
platserna. Information om medlemskapets fördelar ska 
uppdateras och spridas kontinuerligt. HRavdelningar 
på företagen ska kontaktas och väckas ur sin fackliga 
sömn. Vi ska återta vår rätt att ”på riktigt” organisera 
våra medlemmar och kommande medlemmar på ett 
sådant sätt att alla tjänar på det. Skogsbranschen är på väg 
in ett skede av personalbrist och hög takt i rekrytering. 

Rekryteringsgruppen är tänkt att bestå av en person 
från SSFstyrelsen och förtroendevalda rekryterings
ansvariga i klubbarna. I dagsläget är fyra rekryterings
ansvariga från klubbarna anmälda. Till hösten hoppas 
vi kunna vara ett tiotal totalt. Ett webbmöte med 
ledarnas serviceavdelning samt medlemsrekrytering 
kommer att bli starten. Gruppen kommer att utbildas 
löpande i det som rör rekryteringsarbetet. Vi planerar 
att ”premiera” god rekrytering ute i klubbarna. 
Fortsättning följer.

Mårten Gustafsson, rekryteringsansvarig SSF-styrelsen

Skogsbrynet 2022
SSFs styrelse bjuder in till förberedande 
Skogsbryn via teams den 30 augusti och  

IRL den 4–5 oktober i Stockholm. 

Vi hoppas att alla ordförande kan delta 
och gärna någon mer från klubbarna. 
Inbjudningar kommer längre fram.

Sven-Erik Sjöberg


