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Det intressanta med att besöka olika länder är att se hur olika vi 
ser på skogsbruket. Här befinner vi oss på cirka 1400 m.ö.h. Större 
delen av arealen är ett skyddat område med privata fastigheter 
och statlig mark blandad. Trots den höga höjden var tillväxten 
god. Dominerande trädslag var Pinus Nigra med en lokal variant. 
Området är mycket kuperat så dominerade avverkningsmetod var 
blädning för att inte få problem med erosion. Manuell avverkning 
och skotning med häst. Markägaren fick ett rotnetto på 40 euro 
vilket även med svenska ögon borde vara ett okej netto.

 
SLA-Skogssektionen
SSFs förhandlingsgrupp träffade SLA-skogssektionen för ett 
årligt möte. Vi pratade mycket om rekryteringsunderlaget för nya 
skogstjänstemän. Vi ser båda med oro på det sjunkande intresset 
för skogliga utbildningar. Antalet förstahandssökningar täcker 
inte de platser som finns vilket innebär ett för lågt antal sökande 
till de jobb som erbjuds. Risk finns även för ökad belastning på 
befintlig personal.

Ni kan läsa mer om träffen och de åtgärder vi diskuterade på 
plats nedan. Som avslutning hoppas jag på en normal skogshöst 
och ”skitjakt” för er som ännu inte börjat älgjakten.

Björn Karlsson, Ordförande SSF
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Björn Karlsson, ordförande.

UPPREPNING
Det kunde lätt blivit en upprepning på förra numrets 

rubrik ”hett”. Hettan fortsatte hela sommaren och 

problemen minskade inte.

Bränderna kom i en omfattning och styrka som vi inte tidigare 
upplevt. Stora områden drabbades i mellersta och norra Sverige. 
Stora virkesvärden gick till spillo och många tragedier i spåren av 
bränderna. Bristerna inom vår brandberedskap kom fram tydligt. 
Det var tydligen inte lättare att vara chef för MSB. Stora insatser 
gjordes av många både från Sverige och våra grannländer. Efter 
hand byggdes en imponerande organisation upp. 

Det mest spektakulära som gjordes var nog den bombning 
som utfördes på Trängslets skjutfält för att få kontroll på branden.

Snyting
Nästa snyting som drabbade skogsbruket var när Mats Nilssons 
ESO-rapport presenterades. Jag tycker alla borde läsa rapporten 
i alla fall den sammanfattning som finns. Äganderätten ifrågasätts 
och ökad areal skyddad skog krävs. Man har olika syn på vad som 
idag är skyddat och vem som bär kostnaden för dessa avsättningar 
och menar att finansiering av nya avsättningar ska ske genom 
en avgift som skulle tas ut likt det vi idag avsätter till Skogforsk.

En uppsjö av intressanta förslag som bara slår åt ett håll. Sedan 
kan vi spetsa med hur synen på CO
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 bindning bäst görs. Det är lätt 

att hitta intressekonflikter mellan skogsbruket och miljörörelsen 
i denna rapport.

UEF
UEF kallade till årsmöte i Calabrien i Södra Italien. Förutom 
ordinarie mötesförhandlingar studerade vi skogsbruket i regionen. 

Lätt att hitta 
intressekon

flikter mellan skogs
bruk och miljörörelse  
i ESO rapport.

Björn Karlsson

Första SSFnytt  
som endast går ut digitalt

P.g.a. kraftigt höjda portokostnader har styrelsen beslutat 
att endast skicka ut via mail och på hemsidan. Vänligen 
uppdatera snarast er e-postadress. De som fortfarande 
önskar SSFnytt per post kan skicka ett brev till redaktören 
och önska det.

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. Eller 
ring 0200-87 11 11

Redaktören
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Marcus Wallenbergpriset 2018
Marcus Wallenbergpriset 2018 har 

tilldelats Torgny Näsholm vid SLU. 

Detta skedde på en högtidlig cere

moni den 24 september i år, med HM 

Kung Carl XVI Gustav som prisutde

lare och denna speciella kväll deltog 

även drottning Silvia. 

Prisnämnden i Marcus Wallenbergstiftelsen 
konstaterar i sin motivering att Torgny Näs-
holm har gjort upptäckter av stor betydelse 
för ett hållbart skogsbruk. Han har lyckats 
överföra sina banbrytande vetenskapliga 
upptäckter till användbara tillämpningar 
och produkter.

Dagen efter prisutdelning och bankett 
hölls ett välbesökt symposium med 
inbjudna talare som gav bakgrund och 
visade tillämpningen av Torgny Näsholms 
upptäckt. I pausen visades informativa 
posters av unga forskare som gärna själva 
berättade om sin forskning och upptäckter 
för besökarna.

Det Torgny Näsholm och hans fors-
karteam har undersökt och senare visat är 
att barrträd kan ta upp kväve ur marken i 
form av aminosyror. Detta har i sin tur lett 
till att man på senare år fått revidera gamla 
schematiska bilder om kvävets kretslopp 

och lägga till en ny pil som symboliserar 
detta upptag.

Dessutom har Torgny varit en viktig 
del i utvecklandet av de nya typer av växt-
näring, baserade på aminosyran arginin, 
som idag används på ett par av de största 
skogsplantskolorna vi har i Sverige. Efter 
denna utmärkelse och den uppmärksam-
het upptäkten fått kommer sannorlikt fler 
skogsplantskolor att byta till argininbaserat 
gödsel. Idag är det 10 % av våra skogsplantor 
som odlas på argininbaserad växtnäring, 
mycket eftersom kostnaderna fortfarande 
är relativt höga men det finns nu en god 
möjlighet att tillverka dessa växtnärings-
medel billigare ju fler som efterfrågar det.

Den stora vinsten med att använda detta 
vart finns de, frågar vi oss? Allt började 
som ett miljöprojekt för plantskolorna. 
Man ville hitta något som minskade 
kväveurlakning eftersom plantskolor ofta 
ligger nära vatten, med gynnsamt klimat 
och låg frostrisk. Därtill gärna på sandiga 
jordar eftersom de flesta började som 
barrotsplantskolor. Konventionella typer 
av växtnäring kan inte plantorna ta upp 
effektivt och därmed blir upptaget långsamt 
och en hel del går till spillo. Man måste 
gödsla ofta, och i motsats till vad som kan 
anses logiskt – mer när det regnat mycket, 

för att plantorna skall ha tillgänglig näring. 
Men med argininbaserad växtnäring binds 
näringen till torven och finns tillgänglig 
för plantan under längre tid. Dessutom tar 
plantan upp detta snabbare, mer effektivt 
och urlakningen kan minskas avsevärt har 
tester visat. Sedan har det även visat sig att 
plantan får en bättre kvalitét med bredare 
stambasdiameter, ett större rotsystem, 
mer finrötter och mer mykorrhiza vilket 
förbättrar plantans förmåga att snabbt 
etablera sig i fält, ger bättre torktolerans och 
därmed även bättre överlevnad.

Nu har även ett långtidsverkande 
granulat av argininfosfat tagits fram som 
kan ges till plantorna i fält i samband med 
plantering, Argrow® granulat heter den. 
Allt sker med en finurlig dispenser som 
monteras på planteringsröret och som ger 
40 småknappnålsstora vita kulor till varje 
planta, ner i planteringsgropen just innan 
plantan landar ovanpå dessa. Dessa försök 
har verkligen visat goda resultat, så detta 
kommer vi se mer av i framtiden.

En upptäckt väl värd att uppmärksamma 
i skogskretsar. Nästa gång du handlar 
plantor, se om du kanske kan få tag på 
Argrow®-gödslade plantor. För plant-
kvalitén såväl som för miljön.

Yvonne Hedman Nordlander

Två–noll till brukandet av skog inom EU
Eller i alla fall stolpe in 

De två hetaste frågeställning

arna inom brysselpolitiken det 

senaste året har varit LULUCF 

(möjlig avverknings begränsning) 

och CASCADING (möjlig reglering 

av vedanvändningen) har ännu så 

länge gått vår väg.

Sen har vi trasslat till skogsbrukandet på 
egen hand, inom Sveriges gränser, genom 
egna tolkningar av artskyddsförordningen 
och timmerförordningen men det är ett 
eget kapitel. 

Vår skogsbruksmodell är gångbar ett 
tag till. En stor del av framgången i detta 
är bra svensk närvaro i debatten på plats i 
Bryssel. Där finns LRF-skogsägarna på plats 
genom sin europeiska samlingsorganisation, 
Sveaskog genom statsskogarnas samverkan 
och SSF genom vår tjänstemannaorganisa-
tion UEF. Utöver detta är det en handfull 
grupp skogsintresserade parlamentariker 
från de nordiska länderna som stretar på för 
skogens brukande. Plockar man bort dessa 

namn, hade det sett helt annorlunda ut för 
vår del är jag övertygad. 

Mer övervikt än så är det inte i matchen 
just nu. Noll–två kunde ha varit läget, om 
inte dessa några få personer medverkat på 
plats. I förlängningen är medlemskapet 

i SSF en bra resurs för att slå vakt om 
skogsfolkets ansvarsfulla vilja att bruka skog. 

Frihet under ansvar blir vår fortsatta 
ambition. 

Mårten Gustafsson

Expert group on forestbased industry sammanträder kring EUs fiberanvändning.
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UEFs 21:a GCM hölls i södra Italien

Vi var representanter från 14 länder 

när vi den 27:e till 30:e september 

möttes i Camigliatello Silano i Kalab

rien i södra Italien. Värd för detta 

det 21:a Governing Council Meeting 

var CONAF (Consiglio dell’Ordine 

Nazionale dei Dottori Agronomi e 

dei Dottori Forestali). Lite kort kan 

nämnas att CONAF samlar både 

agronomer och skogliga tjänstemän 

inom samma organisation i Italien.

Från Sverige var vi fyra personer. Förutom 
Mårten Gustavsson som sitter i UEFs 
styrelse så var det Björn Karlsson, Yvonne 
Hedman Nordlander och jag, Thomas 
Esbjörnsson. 

Innan resan så hade jag och vad jag 
sedan förstod, även de andra, tänkt att Ita-
lien i september det är sommarvärme och 
shortsväder. Vad vi inte tänkte på var att 
mötet skulle hållas 1300 m.ö.h och att det 
då är helt andra temperaturer. På flygplatsen 
i Lamezia Terme så var det mycket riktigt 
23-24 grader men under resan upp i bergen 
så sjönk temperaturen konstant och väl 
framme i Camigliatello Silano så var den 
nere i 8 grader. Det i sin tur gjorde att några 
av oss införskaffade varmare kläder på plats.

UEF’s stämma hålls vart fjärde år och 

Governing Council Meeting hålls varje år 
mellan stämmorna.

På mötet gick de sju ledamöterna i 
UEFs styrelse igenom vad de jobbat med 
det senaste året och det som ligger närmast 
vår verksamhet i Sverige är det uppdrag 
Mårten har, som innebär att han ingår i 
F-B I (Forest-based Industries) 

Jag skulle kunna hålla en väldigt lång och 
specificerad utläggning om vad det innebär, 
men kort kan man säga att Mårten i UEFs 
namn ska delta på beredande möten som 
gäller skogsbrukande och hur vi får använda 
skogen. Det man kommer fram till ska ges 
som förslag till kommissionen för beslut. 
Ett exempel under året är hur LULUCF 
ska tolkas och vad det kan innebära för bl.a. 
Sverige i hur mycket volym vi årligen tillåts 
ta ut ur våra skogar. Vi måste vara vaksamma 
så att de här begränsningsreglerna inte 
påverkar oss negativt.

CONAF som var mötets värd hade 
också förberett med många talare som 
beskrev hur skogsbruket i Italien utvecklats 
över tid.

Italien består av 5,7 milj. ha skogsmark 
och historien bakom varför Italiens skogar 
ser ut som de gör idag härrör väldigt 
mycket från andra världskriget. Efter kriget 
stod Italien i skuld till de segrande natio-
nerna och var tvungen att avverka mycket 
av sina skogar för att kunna betala. Det har 

gjort att man idag har väldigt mycket av 
sin skog åldrar som innebär att det skulle 
kunna vara möjligt att avverka mycket nu.

Italiensk träindustri importerar ca 80% 
av den volym som används och målet 
framåt är, att mer ska kunna tas ur egna 
skogar, istället för att importeras. Det som 
kanske till viss del hindrar det, är att varje 
region har sin egen skogsvårdslag som i sin 
tur har sin egen inriktning. 

Vi besökte under lördagen Parco Nat-
zionale della Sila, Sila nationalpark som 
består av tre områden varav det största är ca 
85 000 ha stort. Parken har kallats ”en liten 
del av Skandinavien” mycket beroende på att 
dess natur och klimat liknar det nordiska, 
men också på grund av att det växer mycket 
tall och att vargen är det kännetecknande 
djuret i parken. Området har också haft 
som uppdrag att förse den Italienska flot-
tan med virke av tall och bok liknande det 
uppdrag konungen gav i Sverige, att odla 
ek på Visingsö. I det område vi besökte, var 
kontinuitetstänkandet väldigt stort och de 
exempel de visade oss, på den skogsexkur-
sion vi gjorde under lördagen, visade också 
på att man var väldigt försiktiga.

Vi tittade enbart på bestånd av Pinus 
Nigra som växer som bäst på 1000–1650 
möh och där det är väldränerade marker 
med en årsnederbörd på ca 1200 mm. 
Pinus Nigra kan bli upp emot 200 cm i 
diameter i brösthöjd och närmare 60 meter 
hög under bra förutsättningar. Vi besökte 
bl.a. en avverkning som utfördes med häst 
och motorsåg. Metoden blev lite av en 
déjà-vu upplevelse för det kändes som 
att vi var tillbaka på femtiotalet i Sverige. 
Anledningen till metoden var att markäga-
ren bestämt att allt som skulle utföras där 
skulle ske med häst för att skona marken. 
Avverkningskostnaden var trots det inte 
katastrofalt hög, ungefär 200 kr fritt bilväg 
och det kan man nog tacka storleken på 
träden för. I beståndet räknade man med 
en totalproduktion på ca 3000 m3 under 
omloppstiden och det var hög medelstam 
på de träd man tog ut. 

Vi besökte också ”The Giants of Sila” en 
rest av riktigt gamla svarttallar, Pinus Nigra, 
som skyddats från avverkning. Det största 
var över 200 cm i brösthöjd …

Annat som man kan säga om dagarna är 
att det var svårt att få sina fyra koppar kaffe 
på morgonen, trots att vi var Italien. De som 
stoltserar med allt från espresso, macchiatto 
till cappucino har inte vår nordiska kultur 
med sitt kaffedrickande. Som slutkläm kan 
vi nog ändå bara säga att det var riktigt trev-
liga dagar i Italien med trevliga möten med 
delegater från de övriga medlemsländerna.

Vid pennan Thomas Esbjörnsson

En naturlig ”skotare” i Kalabrien i södra Italien.
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Deltagarna i Skogsbrynet samlades 

på Ledarnas kontor på St.Eriksgatan 

i Stockholm.

Mötet inleddes med att v. ordförande 
Martin Norberg hälsade välkommen och 
var och en fick presentera sig.

Vi var 17 personer som hade samlats 
och stämningen var god redan från början.

Efter att vi hade satt agendan för mötet 
så vidtog en runda där var och en fick 
ta upp läget på sina respektive företag, 
intressant att höra hur lika saker och ting 
är på företagen, det är ju ändå ganska stor 
skillnad både på storlek och inriktning på 
en del företag.

Därefter presenterade sig Ledarnas nye 
förbundsordförande Andreas Miller för 
oss. Har jobbat som chef inom radio och 
tv-branschen tidigare och gjorde ett bra 
intryck även om hans kunskaper inom 
skogsbranschen kanske har en del att önska.

Han berättade om vilka erbjudanden 
som Ledarna har att erbjuda, t.ex; karri-
ärsrådgivning, chefslönestatistik, kurser och 
seminarier, fackligt stöd och försäkringar, 
förhandlingshjälp, rättshjälp.

Ledarskapets värde är Ledarnas för-
bundspolitiska program som togs av kon-
gressen 2018. Det innehåller frågor som 
Ledarna ska fokusera på kommande år.
Annika Hage-Nederström, avtals ansvarig, 
berättade lite om träffen med SLA (de har 
bytt namn till gröna arbetsgivare) och där 
man hade beslutat att bilda en referens-
grupp för att diskutera branschspecifika 
frågor. 

En sån fråga kan vara ensamarbete 
och rovdjursattacker där man hittills inte 
kommit nånvart, men det finns fler frågor 
att ta upp i ett sådant forum; brandrisk-
hantering och ansvar, lagkrav och juridiskt 
ansvar – timmerförordningen etc. 

Efter det första passet på land äntrade 
vi Birka Cruises för att fortsätta diskussio-

nerna och då handlade det en hel del om 
rekrytering och hur man får folk att söka sig 
till vår bransch och att vi ska fortsätta delta 
i Märgträffen i Umeå och Näringslivsdagen 
i Skinnskatteberg.

Mårten Gustafsson som är samordnare 
efterlyser kontakter på Linnéuniversitetet 
och Gammelkroppa. Hör av er till marten.
gustafsson@mellanskog.se

Vi fick också lite information om bran-
den i Ljusdalsområdet och hur arbetet 
fortskrider där. Mellanskog, Holmen och 
Sveaskog har delat upp området och hjälps 
åt att ta hand om den brända skogen.

Vi diskuterade ganska mycket om säker-
het vid ensamarbete och hur företagen har 
löst den biten, en del deltagare hade råkat 
ut för både möten med rovdjur och olyckor 
med bil där man blivit sittande nästan ett 
helt dygn i bilen.

Några olika lösningar:

• Spot 3 – en gps baserad nödsändare.
• Fast find – liknande som Spot 3.
• Digitala körjournaler i bilarna, kan tas 

fram om nån saknas.
• Nödlägesrutiner och kontaktpersoner.
• ”Volvo on call” eller liknande i bilarna.

Som avslutning diskuterades Skogsbrynets 
vara eller inte vara och vi var överens om 
att forumet är en bra möjlighet att utbyta 
information.

Till syvende och sist så har vi ungefär 
samma problem och möjligheter och då 
är det bra att vi träffas och delar med oss.

För mig som var med för första gången 
så var det en jättetrevlig upplevelse och ett 
bra sätt att nätverka. 

Vid tangentbordet: 

Anders Englund Inspektor Mellanskog Södra 
Hälsingland 
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Nästa nummer utkommer
i december2018

Ledarna firar
”Skogsbrynet” deltar i Ledarnas 

firande med tårta.

I onsdags firade Ledarna  
att per 20181001 är vi  

93 539 medlemmar  
vilket är ”all time high”

Rekrytering av nya 
medlemmar
Ledarna har äntligen, efter påtryckning från 
SSF och byggcheferna, börjat förstå att man 
måste lurpassa på de skolor som utbildar 
människor som hamnar i ledande ställning. 
Skogens utbildningsorter: Skinnskatteberg, 
Umeå, Växjö och Gammelkroppa utbildar 
framtidens ledare inom skog. Även om vi 
råkar ha entreprenörer istället för under-
ställda när vi kommer ut i skogsbruket. 

Vi i SSF kommer att jobba för att finnas 
på alla skolorna och delta i de närings-
livsevenemang som bjuds. Vi försöker 
också inbjuda studeranderepresentanter 
till Skogsbrynet från alla orterna framöver. 
Har du tips på studerande som kan vara 
lämpliga nätverkare tillsammans med oss, 
så hör gärna av dig till undertecknad. Kon-
taktuppgift på www.ssf.ledarna.se

En allmän uppmaning från SSF-nytt: 
TA EMOT PRAKTIKANTER! De är 
vår framtid och strax vår nutid!!

Mårten Gustafsson


