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Uppvaktning
Jag hade nöjet att åka till Helsingfors och tacka av ordförande 
Håkan Nystrand METO. Håkan valdes till ordförande 1999 
och sedan dess svingat klubba. METO är delvis SSFs mot-
svarighet. 

Vi organiserar enbart skogstjänstemän på fältet och inom 
staberna medan METO även organiserar chefer och ledare 
inom industrisektorn. METO har cirka 5000 medlemmar 
och har varit och är en viktig part inom finsk skogsindustri. 
Deras betydelse märktes på de personer som uppvaktade. 
Bland de cirka 150 personerna kunde man se Finlands jord- 
och skogsbruksminister, nästa hela skogsutskottet, ledande 
personer inom finsk skogsnäring och många fler. Håkan 
kunde välförtjänt sträcka på sig i det sällskapet då han enligt 
sina medlemmar gjort ett bra jobb.

Till ny ordförande valdes Stefan Borgman som har sitt 
ursprung i Österbotten. Detta underlättar våra kontakter då 
österbottningar pratar svenska. Även Håkan var från Öster-
botten.

Spännande
Jag hade förmånen att vara med under förberedelser och köp 
av Bergvik skogar i Lettland. Det är inte så ofta det kommer 
ut totalt 110 000 ha mark på marknaden så det gällde att hänga 
på. Jag tillbringar en del tid i Baltikum i mitt ordinarie arbete 
så jag tror mig känna till det ganska bra. Det blev mycket räk-
nande och skogsbesök innan vi kunde fastställa köpeskillingen 
som denna gång var stor nog för att förvärva egendomen. Nu 
återstår ett spännande arbete med att integrera det vi kallar 
Södra Latvia med vår övriga verksamhet i Baltikum. Dock 
vet vi att vi köpt en välskött skogsmark och ett företag med 
kunniga och intresserade anställda.

Då återstår det för mig att önska er en God Jul och Ett Gott 
Nytt År

Björn Karlsson, Ordförande SSF
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FAROR
Ingen har väl undgått att komma i kontakt med gran-

barkborrens härjningar. Bara i Götaland bedöms 2–3 

milj m3 vara angripna av granbarkborren och måste 

avverkas omgående.

Angreppen i år är de aggressivaste vi upplevt på länge. En lång 
torr period satte fart på baggproduktionen. Det torra vädret 
försvagade trädens motståndskraft och baggarna fick ett dukat 
smörgårdsbord att komma till.  

Nu är det inte bara Sverige som är drabbat. Hela Europa kan 
anses som drabbat av den lille gynnaren. Enligt de rapporter 
som finns ligger Tjeckien i topp med 17 milj m3 skadad skog.

Det mest omtalade området har varit Bialowiza i östra Polen. 
Här kom de första angreppen 2012 som stoppades genom att 
avverka de skadade träden. Jag besökte Bialowiza i oktober 
för att se hur det såg ut. Träffade distriktchefen för området 
och det var en uppgiven man. 

Under 2016 när angreppen startade påbörjade man även 
avverkning för att begränsa skadorna. Följden blev stor 
uppmärksamhet i press och bland miljöorganisationer. De 
anklagades för att avverka den sista urskogen i reservatet. Detta 
var mycket märkligt då gran inte är ett naturligt trädslag i 
området utan är planterad under tidigt 1900-tal.

Stödet från centralt håll uteblev och det som gäller nu är 
totalt skogsskötselförbud inom zonerna 1-2 i reservatet. 

Nu är i princip all granskog död och det har även spridit sig 
till Vitryssland. Hela Världsarvet är på 141 885 ha. Då innefattas 
mark både i Vitryssland och Polen.

Mitt bland de döda träden kan det stå några fullt friska gröna 
träd. Dessa träd tittar man särskilt på för att komma fram till 
om de är resistenta mot barkborreangrepp.

Aggressiva 
granbarkborrar 

härjar.
Björn Karlsson
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PROGRAM

Onsdag 15 maj
Ankomst vid lunchtid till Krakow med 
flyg från t.ex. Gardemoen, Landvetter, 
Arlanda.
Kort sightseeing i Krakow med lunch.

Buss mot Slovakien och Tatrabergen, 
middag och övernattning i ett hotell i 
t.ex. Tatranska Lomnica.
 
Torsdag 16 maj
Skogligt program med skogvaktare och 
parkguider från Tatra National Park, 
Nationalparkens naturrum och sen i 
fält, lunch.

Eftermiddag hiking till bergshytta, 
mycket fina leder så det är en relativt 
enkel promenad, storslagna vyer utlovas! 

Middag i hyttan och övernattning.
 

inbJUdan 
till skoglig studieresa för SSFs medlemmar

Onsdag 15 till söndag 19 maj 2019

Tatrabergen, Slovakien, stormfälld skog

Fredag 17 maj
Hiking tillbaka ner. 

Studiebesök vid ett större sågverk i 
närheten av Liptovsky Mikulas ägt av 
koncernen Rettmeyer. Middag och upp-
trädande av slovakisk Folkgrupp, dans och 
musik. Mycket trevligt!
 
Lördag 18 maj
Besök vid ett skogsmuseum, vi testar 
att åka med ett ånglok på en gammal 
skogsjärnväg.

Eftermiddag ledig tid för rundvand-
ring och shopping i Poprad. 

Övernattning i Tatraområdet.
 
Söndag 19 maj 
Bussresa tillbaka till Krakow och hemfärd.

INFORMATION

Guiderna pratar engelska i varierande 
grad och jag översätter och sammanfat-
tar vid behov, och även när ni vill ställa 
frågor.

Kolla passets giltighet i god tid Med-
dela matallergier m.m. Bokningen utgår 
från dubbelrum, meddela om ni vill ha 
enkelrum.

Kostnaden är ca 540 Euro, helpension 
i dubbelrum, flygresa tillkommer. Högst 
40 personer och minst 20 personer.

Flyg bokas på egen hand.
Kontaktperson är Skogsmästare Anders 

Westerlund, Malung, 072-721 41 88 som 
arrangerat flertal resor till området.

Intresseanmälan senast 2019-01-25 till 
e-post; an.westerlund@telia.com

Anders Westerlund
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SSF 
Bingbyvägen 11
794 33 ORSA

Ansvarig utgivare:
Sven-Erik Sjöberg

www.ssf.ledarna.se

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

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

Facebook Like Button CMYK / .eps

SSFnytt önskar alla en 
God Jul & Gott Nytt År

samt en bra vinter
Nästa nummer utkommer

i mars 2019
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UEF anordnar ”round table mee-

ting” för parlamentariker i februari.

Nu tar vi saken i egna händer och kräver 
besked: 

– Vad ska vi använda skogen till? Pro-
duktion eller insektshotell, rekreation 
eller kolsänka o.s.v. Alla sektorer vill ha ut 
100 procent av sitt önskemål och politi-
kerna har överlåtit den omöjliga kampen 
till oss ”skogsbrukare”. Vi får ta fajten 
med naturskyddarna, upplevelseturismen, 
vatten vårdarna, trädkramare, hyggesfritt, 
allmänheten, väljarna och – ja i stort 
sett alla som vill va med och bestämma. 

EU skogsstrategi 2013–2021 
– HALVTID

Utsikt över EU-parlamentet från skogens hus Bryssel

Vid METOs kongress i oktober 

valdes Stefan Borgman till ny ord-

förande. 

Stefan ersätter Håkan Nystrand som 
varit METOs ordförande sedan 1999.

Från vänster: Stefan Borgman, Håkan Nystrand 
och Claudia Nystrand

Nu kräver vi att politiken rangordnar 
ekosystemtjänsterna och ser till att 
de blir rättvist prissatta, så att skogen 
kan fortsätta att leverera mervärden åt 
befolkningen, och skogstjänstemannen 
kan sköta skogen och lägga mindre krut 
på att ständigt försvara sin existens.

4 februari ordnar vi träffen inne i par-
lamentsbyggnaden och flera parlamen-
tariker kommer att medverka, och ännu 
fler delta som åhörare. Vi har fått med oss 
stadsskogarna och skogsägarrörelsen till 
mötet vilket ger oss bra ”tyngd”.

Håll tummarna för brukade skogar!

Mårten Gustafsson

Ny ordförande 
i METO
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