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Både massaindustrin och
sågverken går på
högtryck samtidigt.

O RDFÖRAND EN H AR OR D ET

det går bra nu
Idag kan man beskriva skogsnäringen med några
rader från Magnus Uggla låt Det går bra nu.

”Pengar rullar in, det går bra nu, det går bra nu
Det går bra nu, det går bra nu, det går bra nu”
Det är inte ofta att både massa och sågverken har högtryck
samtidigt men nu är det så. Priset på timmer är stigande och
det verkar som största höjningarna finns i Baltikum. Idag är
grantimmer priset mellan 110-135 Euro fritt industri. Lyssnar
man med sågverken verkar det som de väntar ytterligare
höjningar till hösten.
Hur påverkar det oss. Förhoppningsvis en trygg anställning och lite i ladorna för kommande tider. Samtidigt en
ökad arbetsbelastning och tryck på att leverera. Ingen vill
ju ha en stillastående industri när efterfrågan är på max.
Samtidigt som vi lever i en högkonjunktur i skogen
hårdnar klimatet för skogsägare och brukare av skogen.
Fler och fler grupper anser sig ha rätt till skogen och hur
den brukas. I Estland drabbades vi av EU:s fågeldirektiv.
Plötsligt tolkades direktivet så att det var förbjudet att
avverka under häckningstiden. Avverkningen avbröts med
ett vite på 5 000 € om vi fortsatte.
Vi har samma fågeldirektiv i Sverige så håll i hatten.
Fundera på hur vi skulle klara det. Stopp i tre månader.
Nu fick vi ett meddelande att Miljöministeriet i Tallinn
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meddelade att myndigheten inte skulle tolka direktivet på
ett nytt sätt. Vad som händer nästa år vet vi inte. Tyvärr är
detta bara en sak som kan försvåra vårt arbete i skogen.
Precis före vi gick ut med SSF-Nytt kom beskedet att
FHM förlänger de allmänna råden till den 30 september.
SSF kommer att följa FHM:s råd och vi tvingas därför
ännu en gång flytta stämman till den 3 december.Vi är fullt
medvetna om att detta ställer till det då julen ligger nära
och många är bokade till annat. Skulle det mot förmodan
inte gå att genomföra den 3 december kommer vi att kalla
till en digital stämma.
Nytt för denna gång är att vi dagen före stämman
håller vi ordförandekonferensen Skogsbrynet. 2020 höll vi
Skogsbrynet digitalt och nu satsar vi på ett fysiskt Skogsbryn.
Skogsbrynet för mig är rösten från verkligheten. Här träffas
alla ordförande i klubbarna och vi byta erfarenheter från
olika situationer.
I takt med att Sverige öppnas kommer saker att prövas.
Skall vi fortsätta att jobba hemifrån eller skall vi tillbaka i
gamla spår. Här är tron olika beroende på vem man frågar.
Kollegorna i ST skog tror att arbetsgivaren förutsätter att
andelen som jobbar hemifrån kommer fortsatt att vara
hög. Man har på vissa kontor minskat antal arbetsplatser
med 50 %.
Personligen har jag svårt att tro på den utvecklingen.
Många av oss har gått den andra vägen, från hemmakontor till gemensamma kontor. Diskussion om ersättning för
arbetsplats i hemmet skulle komma direkt. Har vi plats
hemma. En kort tid för att hålla sig frisk har gått bra men
sedan.
Nu går vi snabbt mot Midsommar och semester. En bra
tid på året. I år skall också följa vårt landslag i Fotbolls-EM.
Stora stunder för oss som är intresserade.
Jag önskar er alla en bra sommar och en trevlig ledighet
när den kommer.
Björn Karlsson, Ordförande SSF
1

UEF och arbetet med näringspolitiken
Vi bevakar våra positioner
genom flera kanaler där vi finns
representerade.

Dom tyngsta uppdragen är i:
• UNECE – FN’s skogsorgan som
bl.a. arrangerar ministerkonferenserna kring skog och miljömål.
UEF representerad av Tomasz
Markiewic, Polen
• Civil dialog group on forestry
som samlar samtliga intressenter i
samhället som berörs av skog under
jordbruksdepartementet inom EU
kommissionen UEF representeras
av Michel Diemer, Tyskland

• Expert group on forestbased industry skogsindustrins referensgrupp i
EU kommissionen, UEF representeras av Mårten Gustafsson, Sverige
• Forest communicators network
UNECE/FAO, UEF representeras
av Tomas Baschny, Österrike
• Green Jobs Europe, UEF representeras av Ilpo Puputti, Finland
Vi lobbar för ett aktivt brukande av
skogen och för en omställning till
fossilfritt samhälle där skogsindustrin
och bioenergisektorn utgör viktiga
delar.
Vägen är just nu allt annat än rak.
Igår var det möte i expertgruppen för

skogsindustrin och UEF fanns med
genom undertecknad. En ny industristrategi är nästan klar för det som
berör skogen, men häpnadsväckande
nog är inte råvaruförsörjningen från
skogen med i den. Trots hela branschen påtryckningar om att det sitter
ihop. Ingen vågar lägga vantarna på
bestämmanderätten över skogstillgångarna, men alla går samtidigt ”som katt
kring het gröt” för att önska tjänster
ur skogens olika värden. Vi fortsätter
på alla nivåer att lobba för ett aktivt
brukande av skogarna, även fortsättningsvis.
Mårten Gustafsson

Årsmöte Nordic Forester
Då 2020 präglades av Covid-19
kunde inget normalt årsmöte
hållas. Vi hoppades i det längsta
att världen skulle återgå till
normala förhållanden men här
bedömde vi fel. Årsmöte för
2020 hölls nu den 19 maj.

Hela Norden har ju påverkats av
Covid-19 men samtliga länder med
skogsindustri har som Sverige påverkats
produktionsmässigt i liten grad.
Finland satsar framåt med nyin
vestering i Kemi genom Mätsa Group.
I Finland finns även ett ökat tryck från
miljörörelsen om hur skogen skall
skötas.
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UPM har meddelat att de inte
kommer att ingå företagsspecifika
avtal utan endast förhålla sig till
centrala avtal. En inställning som är
svår att förstå sig på då problem och
uppgörelser normalt blir bättre om de
kan lösas lokalt.
Danmark som nor malt brukar
rapportera om höga löneökningar
kom denna gång med en löneökning
i övriga länders nivå. Ökning för en
tre årsperiod ligger på 5 %. Då skall
man komma ihåg att som anställd i
Danmark skall du själv sätta av en del
av din pension vilket begränsar den
tillgängliga löneökningen.
Våra vänner inom den statliga

sektorn ST-Skog rapporterar en årlig
uppräkning av lönen med 1,8 % per år.
I stort set vad vårt avtal ger.
Arbetet efter pandemin är stor fråga
inom ST. Vissa av deras arbetsgivare har
minskat kontorsytan med 50 % i tron
att fler medarbetare kommer att jobba
hemifrån även efter pandemin.
Här kan man befara frågor om
kontorsersättning och hur det kommer
att påverka mina karriärs möjligheter.
Nästa fysiska möte bestämdes till den
25 november i Helsingfors, Finland och
är då årsmöte för 2021.
Björn Karlsson

Årsmöte SSF-Klubb Södra
Jag hade förmånen att delta i
SSF-Klubb Södras årsmöte den
3 juni. I Covid-19’s tecken hölls
mötet digitalt via Teams.

Utöver sedvanliga årsmötesförhandlingar gästades mötet av Södra nya VD
Lotta Lyrå.
Södra klubben består av 148 medlemmar per den 31 december 2020
vilket är en ökning med 9 medlemmar
sedan föregående år.

Under året har klubben varit aktiv
med att bevaka de arbetsmiljöproblem
som kan uppstå vid systembyte
(datasystem) och den lönerörelse som
Covid-19 tvingade fram.
Kontakten med medlemmarna och
även styrelsemötena har skett via Teams.
Har ni inte skapat en Teamsgrupp med
era medlemmar är det en bra sak att
göra då det är lätt att gå in och skriva
sina synpunkter.
Lotta Lyrå var med under sista

timman och det blev en uppskattad
timma med många frågor från våra
medlemmar. Lotta kommer att satsa
på digitalisering och nya produkter
med hög miljöprofil. Södra skall inom
en snar framtid vara fossilfritt. Även
de nya produkterna vi tar fram skall
vara fossilfria.
Närmast stora satsning är en KL trä
anläggning.
Björn Karlsson

Skogs-EM Orientering 2021
Under 2020 valde vi att inte
arrangera något Skogs-EM i
orientering p.g.a. pandemin.

I år ser det mer hoppfullt ut och beslut
skall tas den 21 juni om det är möjligt
att arrangera 2021 års tävlingar.
Klart är att vi inte kommer att
arrangera tävlingarna i Belarus som var
tänkt värd. Osäkerheten inom Belurs
gränser har tvingat oss till att stryka de
som arrangörer.

Blir beslutet att vi kan genomföra
årets tävlingar kommer de att gå i
Lettland. Huvudort för tävlingarna är
Madona i centrala Lettland.
Tävlingarna kommer att genomföras under tiden 1–5 augusti. Det
innebär att de som tänker springa
Veteran VM i Ungern har möjlighet
att ta sig dit efter EFOL.
För de som deltog i EFNS när det
arrangerades i Lettland kommer man
att känna igen sig då det är samma stad
som är värd.

Besked kommer ut till tidigare del
tagare direkt efter den 21 juni.
Det går även bra att maila mig för
information bjorn.karlsson@sodra.
com
Skidornas motsvarighet till EFOL
kommer att avgöras i februari 2022
Bosnien, Sarajevo.
Björn Karlsson

Skogsmästarskolans examen 2021
I år var det dags att ta tag i examenshögtiderna
för klasserna 17/20 och 18/21 som fick sina i digital
form.

Skolan gick bet på att ordna något för klassen 17/20 under
förra försommaren, så i år fick det bli två klasser på samma
dag. En på förmiddan och en på eftermiddan.
I vanliga fall sker ju tillställningen i och runt herrgården
och sen i den intilliggande kyrkan som pryder området. Det
brukar vara många tillresta och, allt som oftast, fint väder.
Den digitala varianten blev en lyckad sådan under
omständigheterna. Gästtalaren Heidi Andersson från byn
”Ensamheten”, delade tankar kring skog och klimat. Lärare
och kårordföranden höll lyckönskande tal. Stipendier
delades ut, och så även denna gång från SSF i kategorierna,
bästa skytt och bästa matematiker.

De belönade eleverna var:
För SMP 17/20:
Bäste skytt
Bäste matematiker

Peter Nilsson, Bettna
Axel Jonsson, Hudiksvall

För SMP 18/21:
Bäste skytt
Bäste matematiker

Gustav Frank, Korskrogen
Jonatan Johansson,Valla

Avslutningsvis kan man säga att avgångseleverna var på bästa
tänkbara humör och arbetsmarknaden är god för utbildade
skogsmänniskor.
Välkomna in i branschen helt enkelt!
Mårten Gustafsson
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Skogsbrynet 2021

Inbjudan till SSFs stämma

1 september och 2 december
i Stockholm

3 december 2021 i Stockholm

SSFs styrelse bjuder in till förberedande
Skogsbryn via teams den 1 september och
den 2 december i Stockholm, dagen före
SSFs stämma. Vi hoppas att alla ordförande
kan delta och gärna någon mer från klubbarna.

§ 8:1 Styrelsen meddelar plats och tid för stämman
6 månader före, 2021-06-02.
§ 9:1 Valberedning anmäld till styrelsen, som utser
sammankallad 4 månader före, 2021-08-02.
§ 7:4 Klubbar meddelar ombud och suppleanter
till styrelsen 2 månader före, 2021-10-02.
§ 8:4 Motioner ska vara styrelsen tillhanda 2
månader före, 2021-10-02.
§ 9:2 Valberedning förslag till styrelsen 45 dagar
före, 2021-10-19.
§ 8:3 Kallelse till ombud 1 månad före, 2021-11-02.

Sven-Erik Sjöberg

Följande gäller enligt SSFs stadgar

Försök hålla Era klubbårsmöten tidigt och få fram
ombud och suppleanter samt eventuella motioner
till stämman.
Det är snart dags att anmäla ombuden till stämman!

Valberedning, SSFs-klubbar, fyra ledamöter;

Ledamot

SCA tar kontakt med Norra Skog,
SSF klubb Sverige tar kontakt med Sveaskog och Vida Skog,
Södra tar kontakt med Skogssällskapet, Mellanskog, Holmen skog och Rundvirke,
Stora Enso tar kontakt med Biometria och BillerudKorsnäs.

Ej anmäld
Erik Karlsson, Hylte
Ej anmäld
Peter Dahlbom, Rättvik

SSFs styrelse utser därefter sammankallande senast 2021-08-02.

SSFnytt önskar alla
en vilsam sommar-semester

På grund av Folkhälsomyndighetens
förlängda restriktioner och allmänna
råd har styrelsen beslutat flytta fram
SSFs stämma till 3 december.

Nästa nummer utkommer i oktober 2021

SSF
Bingbyvägen 11
794 33 ORSA

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

CMYK / .eps

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

www.ssf.ledarna.se
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Mårten Gustafsson

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

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

Björn Karlsson

Martin Norberg

Rörflyv. 9, 313 50 Åled
070-511 65 33, bjorn.karlsson@sodra.se

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

Yvonne Hedman Nordlander

Rikard Hansson

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

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

www.stuart.pro
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