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EU:s påverkan på skogspolitiken
Det går ju ingen förbi att det mesta som det lagstiftas och 
beslutas om nu när det gäller skogen och skogsbrukandet 
påverkar oss. Oftast påverkas vi dessutom negativt, dels 
mentalt eftersom vi har svårt att förstå varför vi i Sverige 
som haft ett skogsbrukande med långsiktigt tänkande inte 
längre får bestämma över vad vi gör med och i skogen, men 
också att det påverkar oss med mer omfattande rapportering 
som med Taxonomin som leder till att vi måste ha mer och 
mer administrativ personal eller att vi behöver rusta oss för 
att kunna sköta skogen med andra brukningsmetoder som 
höjer våra kostnader. 

Några exempel på påverkan genom EU-beslut 
och vad de kan få för konsekvenser:
EU-beslut om reviderad LULUCF-förordning, där Sverige 
tilldelas det största betinget för hur mycket koldioxid som 
ska tas upp av skog och mark. Sänkt reduktionsplikt som 
beslutades om av vår nytillträdda regering kan leda till ökade 
krav på koldioxidupptag i den svenska skogen genom att 
minska avverkningen istället.

Konjunkturinstitutet har gjort en analys kopplat till 
LULUCF-åtagandet som de presenterar i ett antal slut-
satser:
• Sveriges LULUCF-beting innebär att det finns anled-

ning att se över den nationella klimatpolitiken på 
om rådet. Det är viktigt att analysera hur olika styr-
medel kan utformas så att målet kan nås till lägsta 
möjliga kostnad för samhället.
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ordföranden har ordet

Jag tänker ägna mitt sista ordförande ord för året 
med lite omvärldsbevakning men först vill jag 
göra lite kort uppsummering av 2022.

Vi började året med en stark förhoppning om att nu när 
pandemin släpper sitt grepp så börjar allt kunna gå tillbaka 
till något normalt. Eller som vi beskrev det ”det nya nor-
mala”. Inflationen och prisökningarna skulle stabiliseras. 
Efterfrågan på virke skulle vara fortsatt hög och priserna 
skulle fortsätta att öka. Den 24 februari förändrades den 
bilden totalt när Ryssland anföll Ukraina. Den instabilitet 
som det medförde med försörjning av energi till Europa 
och andra delar av Världen gjorde att inflationen ökade 
ännu mer och att kostnaderna för nybyggnation rusade. 
Marknaden för sågade varor har näst intill stannat upp och 
prognosen framåt är att vi kommer att ha inflation på cirka 
10 % även under 2023. Man får leta efter positiva nyheter 
när man läser tidningar eller tittar på nyhetsinslag. Men ett 
positivt inslag mitt i allt det negativa är att Ukraina visat på 
en sammanhållning som är helt fantastisk vilket gjort att de 
fortfarande står emot Ryssland och till och med börjar trycka 
tillbaka dem. Det visar på laganda och sammanhållning och 
att man tror på att det finns en bra framtid. Tänker man på 
vilka umbäranden man gör i Ukraina idag så är inflation 
och höga elpriser ganska futtigt.

Det mesta som 
det lagstiftas 

och beslutas om nu 
när det gäller skogen 
påverkar oss.

Thomas Esbjörnsson

Forts. nästa sida. 
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• Det nya LULUCF-betinget innebär lägre BNP och lägre 
hushållsnytta än vad som annars skulle vara fallet. Hur 
stor kostnaden blir beror på vilken strategi som används 
för att uppfylla det nya betinget.

• Rapporten sammanfattar åtgärder som kan vidtas för att 
öka lagerhållning av kol i skog och mark:

o minskat uttag av biomassa (exempelvis genom 
mindre intensiv avverkning eller genom att mer 
arealer skyddas från avverkning)

o återställande av våtmarker
o återbeskogning (bl.a plantering av jordbruksmark)
o ökad skoglig tillväxt
o lagerflytt (exempelvis genom att kollagret flyttas till 

långlivade träprodukter eller bio-CCS)

EU enas om lag mot avskogning
Kortfattad sammanfattning: EU-kommissionen, parlamen-
tet och rådet har nått en preliminär överenskommelse om 
en lag som reglerar import och export av produkter som 
bidrar till avskogning. 

Överenskommelsen inkluderar bland annat nu en bre-
dare skrivelse kring ”Skogsdegradering” som nu innefattar 
omvandling av primärskogar eller naturligt genererade 
skogar till plantageskogar. 

Denna skrivelse bedöms kunna få effekter på skogsbru-
ket inom EU och inte minst i Norden och är något som 
nu varande och föregående svenska regering arbetat emot.

Lagen innebär att bolag som placerar produkter (exempel-
vis trävaror) på den europeiska marknaden eller exporterar 
dem, ska bevisa att de inte bidragit till avskogning enligt 
definitionerna, samt att produktionen är förenlig med all 
relevant lagstiftning i landet där den sker. För stora bolag 
träder lagen i kraft 18 månader efter att den formellt antas, 
vilket förväntas ske under nästa år.

I framtagandet av lagen så har trakthyggesbruket lyfts fram 
som ”problematiskt” och metoden riskerar att bli alltmer kri-
tiserad i samband med att lagen börjar tillämpas. 

Ja som ni ser så arbetas det med många frågor som påver-
kar oss, lägg till det här även diskussionen om huruvida 

biobränslen ska klassas som ”gröna” eller inte så har vi en 
bild av vad som kommer att påverka oss även under 2023.

Jag vill också ge en liten bild av hur läget ser ut 
på marknaden nu när året börjar nå sitt slut:

Konjunkturen
– Återhämtningen efter COVID dämpas av kriget i Ukraina, 
hög inflation och stigande räntor. Tydlig inbromsning av 
byggaktivitet, bl.a. Kina och USA.

Sågade trävaror
– Snabb vändning från god efterfrågan till nästan tvär-
stopp. Höga färdigvarulager. Produktionsbegränsningar hos 
sågverk har aviserats. Lägre globala byggaktivitet ökar san-
nolikheten för ytterligare minskningar av sågproduktionen.

Avsalumassa
– Avmattning i massapriser syns nu efter prisuppgång på 
närmare 100% över två år.

Papper och kartong
– Höstens negativa pristrend för förpackningsmaterial håller 
i sig och förklaras av den generella avkylningen i ekonomin. 
Högre andel handel via internet i dåliga tider och god till-
gång till naturgas för förpackningstillverkare i Europa är 
faktorer som verkar positivt för pappersförpackningar.

Skogsråvara
– Hög efterfrågan och lägre utbud av massaved har lett 
till justeringar av officiella marknadsprislistor. Större höj-
ningar i Södras verksamhetsområde och lägre i norr där de 
större köparna agerar mer koordinerat. Trots produktions-
begränsningar hos sågverken, inget timmeröverskott än. 
Lägre aktivitet i privatskogsbruket och en generell brist på 
avverkningsresurser ger förklaringen. Mycket stort intresse 
från el- och värmeproducenter för skogsråvara.

Trots de här lite dystra beskrivningarna om både omvärld 
och marknad så hoppas jag ändå att ni får ett bra slut på 
året och kan njuta av både god julmat och trevliga stunder 
under årets sista dagar. 

God Jul och Gott Nytt År önskar jag er alla.
Thomas Esbjörnsson Ordförande SSF Ledarna

Andra frågor som är aktuella för oss just nu är avtalsförhand-
lingarna och där ska jag först meddela att vi nu har tilldelats 
ett nytt förhandlingsombud i Mardjan Dubois som ersatt 
Anna Nilsson under hösten. Hon har en egen presentation 
nedan. Läget är att Mardjan igår kallade oss i förhandlings-
delegationen till ett avstämningsmöte som vi kommer att ha 
på måndag den 19:e december där vi går igenom yrkanden 
som framkommit från bl.a. förbundsstyrelsen. När samtliga 

Avtalsförhandlingarna
branschers yrkanden inkommit, vilket ska ske senast under 
nästa vecka, så får vi en färdig sammanställning och utifrån 
den så kan vi också ta ställning till vilka yrkanden som 
Ledarna tillsammans med andra fackliga parter ska växla 
med Gröna arbetsgivare för kollektivavtalet skogsbruk den 
21 december. Ledarnas avtalsdelegation tillsammans med 
branschansvarig jobbar intensiv med att ta fram yrkanden. 

Fortsättning  
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Jag är ny avtals- och branschansvarig på Ledarna. 
Jag har en gedigen bakgrund som förhandlare 
och mycket god erfarenhet av centrala och lokala 
tvisteförhandlingar, kollektivavtalsförhandlingar, 
lön- och allmänna anställningsvillkor samt kollek-
tiva försäkringar inom privat och offentlig sektor. 

Under åren har jag förhandlat fram kollektivavtal och för-
djupat mig i villkor och branschfrågor inom många olika 
områden som bygg, telekom, energi, livsmedel, vård och 
skola. Det ska bli så intressant att sätta mig i villkor- och 
branschfrågor när det gäller Skogsbruk och de närliggande 
verksamheter. 

Min bakgrund som civilingenjör har hjälpt mig att sätta 
mig snabbt i nya situationer, analysera och hitta nya lös-
ningar. Under åren har byggt upp kunskap inom arbetsrätt, 
företagsekonomi och internationellt samarbete. 

Förutom avtals- och branschansvar för SSF och Gröna 
arbetsgivare, hanterar jag även kommun och regioner, 
Sobona samt det statliga området.

Presentation av Mardjan Dubois

Lönestatistik

Mardjan Dubois, avtals- och branschansvarig på Ledarna.

Jag ser framemot att lära mig mer om branschfrågor i 
samarbete med föreningen och inleda avtalsförhandlingar 
med Gröna arbetsgivare. 

Varma hälsningar, Mardjan Dubois

SSF lönestatistik är en av många medlemsnyttor som vi sam-
manställer när vi får in underlag från klubbarna. I tabellen 
kan man se trender och jämföra år och befattningar, år 2020 

saknas eftersom underlaget var litet året efter Coronapande-
min startade och då många arbetsgivare sköt upp eller helt 
ställde in lönerevisionerna.

Yvonne Hedman Nordlander
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Redan kvällen innan träffades vi för att äta gemen-
sam middag på restaurang at Kungsholmen.

I minnet fanns fortfarande föregående förbundsrådsmiddag 
från i våras som var en tillställning som lämnade mycket 
övrigt att önska så förväntningarna var rätt höga att man 
från Ledarnas håll nu skulle ha hittat ett bättre alternativ. 

Redan när vi kom in i restaurangen så kändes det att det 
här kommer att bli betydligt trevligare. Ledarna hade hela 
restaurangdelen för sig själv och det blev en mycket uppslup-
pen och gemytlig tillställning med god mat och trevliga 
samtal i onormalt normal samtalston. 

Förbundsrådet inleddes dagen efter med att ordförande 
Andreas Miller hade ett välkomstanförande som bland 
annat handlade om Agenda 2030. 

Vilka mål kan Ledarna och branschföreningarna arbeta 
mot som ryms inom Agenda 2030? Den uppmaningen 
skickades ut till oss alla som deltog på förbundsrådet och 
även som medskick till oss att vi inom varje branschförening 
måste ha med på agendan när vi sätter verksamhetsmål för 
vår egen verksamhet.

Trygghetsöverenskommelsen trädde i kraft den 1:a 
oktober och redan under oktober hade det inkommit 
14 000 ansökningar om bidrag till utbildning. Det 
innebär att den pott som avsatts redan då var fulltecknad. 
Trygghetsöverenskommelsen har ju flera delar där de nya 
reglerna i LAS är en del men där möjligheten till utbildning 
kanske är den absolut viktigaste. För Ledarnas medlemmar 
är det viktigt att vi håller oss anställningsbara. 

Andreas fortsatte sedan med att beskriva det arbete man 
utför i Bryssel för att värna om kollektivavtalsmodellen som 
vi har i Sverige och det pekar åt att vi inte kommer att omfat-
tas av minimilönsmodelen som man jobbar för inom EU.

Martin Fridolf, Ledarnas VD, informerade om att det skett 
en liten ökning av omorganisationsärenden efter pandemin 
och att fler och fler företag ser på möjligheten att ha mindre 
kontor. Det har blivit mer normaliserat att man jobbar mer 
hemifrån och behovet av ”eget” kontorsrum har minskat. 
Alla kursgårdar är fullbokade med konferenser igen vilket 
tyder på ett uppdämt behov. Det kommer säkert att nor-
maliseras igen. 

Martin fortsatte med att informera om inkomstförsäk-
ringen. Under pandemin var man ju tvungen att öka avgiften 

Förbundsråd
27 oktober på Ledarnas kontor

mycket beroende på att man inte var rustade för att ta emot 
så många behövande men att man lärt sig nu och står mycket 
bättre rustade om det händer igen.

Ledarna håller också på att titta på upphandling av ny 
resebyrå. Amex som varit Ledarnas resebyrå under lång tid 
har helt tappat Ledarnas förtroende och ska ersättas.

Anna Thoursie, chefsekonom på Ledarna, höll ett mycket 
bra föredrag om inflation och löner som hade ett historiskt 
perspektiv. Hon visade bland annat att under 70-talet fram 
till 1995 så hade vi hög årlig inflation och höga årliga löne-
ökningar men att reallöneökningen under den perioden var 
nästan obefintlig. I mitten av 90-talet så infördes ”märket” 
som ett verktyg för att hålla tillbaka inflationen och det var 
ett verktyg som också gjorde att det nya riksbanksmålet 
på max 2% i inflation kunde uppnås. Reallöneökningarna 
sedan 90-talets mitt har varit på en nivå över 2% årligen 
sedan dess och alla kan nog känna igen sig i att man har 
fått det bättre ställt och att man har mer pengar att röra sig 
med nu. Däremot lyfte hon också fram att de flesta ekono-
mer är samstämmiga idag att ”märket” inte längre gynnar 
utvecklingen för företagande eller för löneutveckling för 
individen. Man borde släppa ”märket”.

Dagen fortsatte med en mycket gripande presentation av 
författaren och försvarsadvokaten Evin Cetin. Hon har i sin 
roll som försvarsadvokat jobbat mycket med gängkriminali-
tet och kommit den världen väldigt nära. Den rollen gjorde 
också att hon ville komma ännu närmare och har nu släppt 
en bok som beskriver gängkriminaliteten väldigt ingående. 
Boken ”Mitt ibland oss” beskriver väldigt ingående hur och 
varför gängkriminaliteten bland unga med invandrarbak-
grund ökar i Sverige. Presentationen var väldigt stark.

Sista föredragare på dagordningen var Hanna Zetterberg, 
utredningssekreterare och Nationell samordnare Agenda 
2030. Hon presenterade de globala målen i Agenda 2030 och 
dragningen var också ett inspel till att vi måste börja identi-
fiera vilka mål vi ska jobba mot gemensamt inom Ledarna 
men också som Andreas inledningsvis beskrev, vilka mål 
kan och ska branschföreningarna identifiera och jobba mot.

Avslutningsvis kan jag bara säga att det var ett givande 
förbundsråd och att jag ser fram emot nästa.

Thomas Esbjörnsson
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Följ oss på sociala medier:

 SSFLedarna

 SSFLedarna

Nästa nummer utkommer mars 2023
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Redaktionsråd: 
Sven-Erik Sjöberg
Bingbyv. 11, 794 33 Orsa 
070-331 52 30, ses025043469@gmail.com

Thomas Esbjörnsson
Örnsköldsvik, 070-550 82 35
thomas.esbjornsson@sveaskog.se

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

SSF 
Bingbyvägen 11
794 33 ORSA

Ansvarig utgivare:
Sven-Erik Sjöberg

Har ni frågor eller synpunkter kontakta oss på: ssfledarna@gmail.com  •  www.ledarna.se/ssf

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

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

Fredrik Allemog
Hörby, 072-583 40 44
fredrik.allemog@sodra.se

SSF nytt önskar alla trevliga helger.  
Endast en extra röd dag, tyvärr.
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Nu finns SSF Ledarna på Facebook, LinkedIn och 
Instagram. Gå in och följ oss på de sociala medier 
som du använder. Vi skapar tillsammans nätverk, 
lyfter viktiga frågor och samspelar.

SSF Ledarna på sociala medier


