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En annan del som revisorerna var kritiska till var hur 
informationen gått från ordförande och VD till övriga 
styrelseledamöter. Transparans är inte ett ord man kan använda 
här utan information om kostnader och dyligt har varit i stort 
sett obefintlig.

Efter revisorernas rapport har nuvarande ledning tillsammans 
med våra revisorer PwC gått igenom rapporten och tagit fram 
en handlingsplan för att kunna starta om arbetet och undvika 
att detta kan uppretas.

I en sådan här soppa är det nog många som har en del att 
lära sig. Att sitta i en styrelse innebär att man har ett eget ansvar 
för att ha koll på vad som händer. Får man ingen information 
är det naturligtvis svårt att ta ställning. 

Enligt rapporten från KPMG har Ledarna styrts från 
ordförande och VD. Rapporten ger inget svar på varför det 
varit så. Ingen av de ovan nämnda har inte heller önskat att 
kommentera några av de punkter de anklagas för.

I en tidigare ledare hade jag uppe hur vi går vidare. I samråd 
med övriga ordförande inom Ledarna var vi efter en lång 
diskussion eniga om att låta ordförande Andreas Miller gå 
vidare och återföra förtroendet för Ledarna igen.

Andreas var ju trots allt den person som ifrågasatte detta och 
har hela tiden haft en klar inställning till hur det skall lösas.

2020 är nästa gång vi har en kongress. Då kommer frågan 
att prövas och hur resultatet är efter 1,5 år av internt arbete.

Sommar
Vi närmar oss den tiden då de flesta av oss tar lite ledigt och 
laddar batterierna. Jag hoppas att alla har möjlighet att kunna 
ta tid och koppla av. I SSF laddar vi Skogsbrynet i september. 
Det kommer snart en första blänkare och jag hoppas att alla 
ordförande har tid att komma med. Vi har en hel del saker att 
diskutera inte minst ämnet Ledarna.

Önskar en Glad Midsommar och trevlig semester 

Björn Karlsson, Ordförande SSF

 informationsblad från ssf 

JUni 2019  nUmmEr 2

SSF nytt

I detta nummer
Ordföranden har ordet

UEFs General Council Meeting 13–16 juni 
2019

Skogsbrynet 2019

Besök från Finland juni 2019

Skogsmästare 2017/2019

ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Björn Karlsson, ordförande.

vackert

När jag skriver detta är jag just åter från en resa till 

Schweiz och årsmötet inom UEF. I år var vi 15 nationer 

och 17 organisationer som träffades i den lilla staden 

Maienfeld.

Det blir en liten annan agenda när man diskuterar skogliga 
frågor. Skogen i området ses mer som ett skydd för befolk
ningen än som en ekonomisk resurs.

Ordet skyddsskog skall läsas som att skogen skyddar från 
erosion, laviner och vatten. För att detta skall kunna uppnås 
måste skogen skötas. En utförligare beskrivning kommer 
Thomas Esbjörnsson att berätta om.

Ledarna 
Följetongen om Ledarna har nu förhoppningsvis kommet fram 
till slutpunkten. Vi fick del av KPMG:s rapport och i den kon
staterade revisorerna att styrning och kontroll var två punkter 
som den dåvarande ledningen totalt missat. Vår tidigare VD 
Per Hedelin och även vår förra Förbundsordförande Annika 
Elias fick stark kritik för sitt handlande.

Kontrollen av de ekonomiska oegentligheterna som vi 
kunde läsa om i Aftonbladet var undermålig. KPMG tittade 
igenom ett antal områden och kom med förbättringsförslag 
på flera av dessa. 

De gick igenom sex olika resor och konferenser som 
genomförts under de senaste sex åren. Här konstaterades att 
endast en av dessa följt reglementet när det gäller konferenser 
och studieresor. KPMG har varit noggranna och då anmärkt 
på allt som avviker mot lagen. 

Granskningen kommer att leda till skatterättsliga konsekven
ser där deltagarna får rätta till sina deklarationer och beskattas 
för de delar som inte uppfyller kraven.

Granskningen 
leder till skatte-

rättsliga konsekvenser.

Björn Karlsson
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UEfs gEnEral coUncil mEEting 13–16 JUni 2019

I år var det Schweiz och SIA-Wald 

som stod som värd för General 

Council Meeting och det var också 

första gången som de arrangerade. 

Mötet hölls på IBW:s utbildnings-

ställe som har utbildningar för 

bland andra skogsarbetare, skogs-

ingenjörer och landskapsarkitekter.  

I Maienfeld, som ligger i Grau bunden 

Kantoon nära Lichtenstein och 

Öster rike i östra delen, finns den del 

som ansvarar för skogs utbildning. 

Vi var 51 delegater från 17 länder och 
från SSF var det Björn Karlsson; Södra 
skogsägarna, Mårten Gustavsson; Mellan
skog och jag Thomas Esbjörnsson från 
Sveaskog.

Först lite om skogsbruk i Schweiz taget 
från 2017 års redovisning.

Total skogsareal: 1 347 580 ha varav 
1 115 933 ha är produktiv skogsmark, 
ej produktiv skogsmark 154 657 ha och 
reservatsavsatt skog 76 990 ha.

Det finns 249 101 ägare av skog 
varav privata ägare är 245  720 och de 
äger 372 475 ha d.v.s. i snitt 1,5 ha per 
privat ägare. Resten, 898 115 ha ägs av 
kommuner, kantooner, organisationer 
m.m. och de är totalt 3 381 ägare. 2017 
avverkades totalt 4 687 542 m3. 

Det är fjärde gången som jag deltar och 
jag känner allt mer tydligt att det är 
viktigt för oss i Sverige att vara med och 
synas i skogliga sammanhang i Europa 
och att kunna prata med andra länders 
delegater om hur viktigt skogsbrukandet 
är för oss, men också få för ståelse för våra 
olikheter. Som exempel kan man ta kal
hyggesbruket som vi använder i Sverige 
som väldigt många andra länder inte alls 
har någon förståelse för. När vi får sitta 
och prata om hur olika förutsättningar 
vi har och hur olika den ekonomiska 
betydelsen av skogs brukande är så får vi 
ändå hyfsad förståelse. 

Ett tydligt exempel på att vi måste 
förstå varandra och agera därefter fick 
vi under slutdagen. Vi hade en mycket 
intressant exkursion som handlade om 
hur man använder skogen i bergsom råden 
där det finns stor risk för laviner men även 
för ras av stenblock och erosions skador. 
Tidigare hade de beskrivit att cirka 40% 
av Schweiz produktiva skogsareal är 
skyddsskog och för de flesta av oss så var 
betydelsen fram till besöket i skogen att 

det var avsatt skog av natur intressen. Men 
så var det inte. Skyddsskogen används 
för att binda fast snön i branter för att 
förhindra laviner men också för att det 
inte ska bli stenras och erosion på grund 
av höga vatten flöden. Skyddsskogen 
är normal produktiv skog utan andra 
avsättningskrav och det sker små uttag 
även ur den men framförallt för att skapa 
små luckor där man kan få upp ny yngre 
skog och skog med inblandning av andra 
trädslag. Det finns ingen ekonomi i att 
sköta skyddsskogen utan de insatser som 
görs medför en kostnad och det tillförs 
i storleken 20 000 kronor per skött 
hektar årligen. Det kan tyckas mycket, 
men i ett perspektiv där man genom att 
sköta skyddsskogen så att den verkligen 
skyddar underliggande bebyggelse, så är 
det förmodligen en billig försäkring.

Vi pratade också mycket om hur 
klimat förändr ingarna har påverkat 
Schweiz och skogen i bergsområdena. 
Uppvärmningen har hittills varit dubbelt 

så hög i Schweiz som det globala snittet 
och den har redan visat en del effekter. 
Fram till nu så har det varit gran (picea
abies) som varit det viktigaste trädslaget 
i skyddsskogen men det man ser nu med 
klimatförändringar är att den trycks allt 
längre upp och ersätts med framförallt 
bok och där ser man också att den kanske 
inte kommer att kunna skydda på samma 
sätt som gran. Därför görs det också 
insatser för att få silvergran, abies alba att 
etablera sig i höglägen på ställen där den 
inte funnits tidigare, eftersom den tål ett 
varmare och torrare klimat. 

Ur all den information som vi fick 
under GSMmötet har jag tagit en 
intressant sammanställning över hur det 
ser ut i Europa med hur många som är 
engagerade på skogs och förädlingssidan 
i respektive länder.

Märk att det i Finland och Sverige 
avverkas 70 milj m3 respektive 80 milj m3 
vilket är högst i Europa. 

Mvh Thomas Esbjörnsson

IBW:s universitet i Maienfeld. (Institut Für Berufliche Weiterbildung Graubünden)

Vy från universitet.
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FOREST SECTOR WORKFORCE EU+CH+NO  
(IN THOUSAND WORKERS)

Vi hade en mycket duktig värd för dagen  
i Lukas Glanzmann 

Besök från Finland 
juni 2019

Som ett led i nätverkandet med våra 

yrkesvänner kunde vi ta emot 35 

skogstjänstemän från skogsvårds-

föreningen ”Södra skogsreviret” i 

Finland.

Utbyte är lärorikt, och finnarna har 
kommit långt på många områden inom 
vår bransch. 

Denna gång var det dags för Mellan
skog att visa upp delar av de utmaningar 
som ligger på bordet idag. Tätortsnära 
skogsbruk, granbark borren och föryng
ring av tall var tema. 

Vi utgick från Grinda gård i Malmkö
ping och kunde beskåda tricobehandlade 
tallföryngringar och granbarkborre
skadad skog ibland villorna i Flen. 

Dagen avslutades på Grinda gårdsglass 
café där alla fick avnjuta den hemgjorda 
glassen med kaffe. 

Mårten Gustafsson
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Facebook Like Button CMYK / .eps

SSFnytt önskar alla 
en skön och vilsam sommar

Nästa nummer utkommer

i oktober 2019
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Har Vi  
din E-Post?

Vi vill kunna nå dig via epost, 

dels för snabbare kommunika-

tion, dels för att minska våra 

portokostnader samt spara 

på miljön. 

Logga in på ledarna.se för att ändra 
eller uppdatera dina uppgifter! 
Du kan också skicka ett mejl till 
medlemskapavgift@ledarna.se 
med dina uppgifter.

SSFnytt kommer även att gå ut 
via mail till de som SSF har epost 
adress till. Åtgärda nu, det blir inte 
bättre med tid efter påsk.

Redaktören

SSF har nöjet att inbjuda Klubbord förande till 2019 års Skogsbryn 
den 24–25 september.

Programmet är återkommande och vi kommer även i år anlita 
en gästtalare för att få lite ny inspiration. Mötet fortsätter sedan 
mellan Stockholm och Mariehamn.

SSF står för kostnaden för en person per klubb. Ni får gärna ta 
med en eller flera kamrater till Skogsbrynet.

Välkomna till 2019 års Skogsbryn.

Sven-Erik Sjöberg

INBJUDAN

SKOGSBRYNET 2019
Det kan tyckas vara tidigt att påminna om det kommande 

Skogsbrynet men tiden går snabbt och kalendrarna fylls.

Skogsmästare 2017/2019
Onsdagen den 5 juni var det dags för 2019-års skogsmästare att släppas 

ut på grönbete. 

Skolan bjöd i vanlig ordning in represen
tanter för näringen och nätverken runt. 

Som brukligt är, hade några studenter 
klarat av sina exjobb och andra är mitt 
i processen. 

Två examensarbeten presenterades 
förtjänstfullt i dagens program. Vi fick 
höra om optimerad ekonomi i röjning 
av ledningsgator för högspänning, och 
tillbud/olyckor kring skogsmaskinernas 
glasrutor vid avverkningsarbete. 

Som inspiration inför framtiden, och 
som ett medskick från skolan och skogs
branschen höll Maria Hollander, från 
nätverket Paper province, en betraktelse 
över nya möjligheter.

SSF/Ledarna deltog genom under
tecknad och fick återigen möjligheten 
att uppmärksamma en ”skytt” och en 
”matematiker” och överlämna diplom 
och check i avslutningscermonin i Skinn
skattebergs kyrka. 

bäste skytt 2019
Edvin Lidén, Kalix

bäste matematiker 2019
Erik Osmén, Tällberg

Vi önskar hela kursen 2017/2019  
välkommen i branschen!

Mårten Gustafsson


