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Fortsatt efterfrågan på

Läs mer på sida 4 »

Din skog är en
livsviktig resurs

Välkommen på
föreläsningsdag

I helgen körde jag genom Småland, och alla som varit i Småland vet att
där växer väldigt mycket skog. Det fick mig att tänka på hur fantastiskt
det är med skog och vad det ger oss människor. Många av oss längtar
ut i skogen och naturen för rekreation, jakt, fiske, förvaltning med mera.
Naturens värden är fantastiska.

Under april kommer Vida anordna föreläsningsdagar som framför
allt riktar sig mot dig som är skogsägare. Vi bjuder på lunch och fika
och utlovar en dag med många intressanta föreläsningar!

Foto: Martina Wärenfeldt

fortsätta att vara, ni gör ett bra jobb! Att ni
tar hand om era skogar gör att vi på Vida
kan förse världen med sågade trävaror så
att t.ex. byggandet i trä kan fortsätta. Det
leder till hus som binder koldioxid hela
sin livslängd. Vi är tillsammans en del av
lösningen på klimatutmaningen.

Resan fick mig att tänka på alla skogsägare
vi har i Sverige. Ni som förvaltar ett arv från
tidigare generationer och ni nya skogsägare
som precis investerat i skog. Jag tycker att ni
är otroliga och att ni gör ett väldigt bra jobb.
Ni är dedikerade och ser till skogens bästa.
Det är en spännande oändlig naturresurs vi
tillsammans jobbar med och förädlar.
Att äga och förvalta skog tar tid. En fin
produktiv skog skapas inte av sig självt. Det
krävs planering och omhändertagande.
Som nybörjare i skogen behöver de flesta
hjälp, men även som van skogsägare kan
man behöva någon att bolla åtgärder med
och få råd av. Det är här vi på Vida kommer in. Vi vill vara en trygg och långsiktig
samarbetspartner att kunna lita på.
Jag vågar påstå att alla de skogsägare som
jag mött genom mina år på Vida är stolta
över sin skog. Det tycker jag att ni skall
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Rörelseresultat per affärsområde (tkr)
2019
2018
Timber
627 483
843 815
Packaging
34 346
29 290
Energy
23 367
25 460
Building
-19 712
-1 700
Koncerngemensamt/
elimineringar
-4 716
-23 146
660 768 873 719

Vi på Vida kommer under 2020 att intensifiera vårt arbete med hållbarhetsfrågor.
Att säga att vi jobbar med en oändlig råvara
räcker inte. Vi kommer att se över hur vi
arbetar med transporter, vi kommer att öka
vår användning av våra tåg, vi kommer att
utvärdera ännu s törre eltruckar än de vi
redan har i vår verksamhet och så vidare.
Det känns viktigt för oss att ta vårt ansvar.
Nedan kan ni se vårt resultat för 2019. Det
är ett fantastiskt resultat och faktiskt det
näst bästa i Vidas historia. Vi är stolta över
bokslutet och vi är glada att vi har er skogsägares förtroende att ta hand om er skog och
vidareförädla den till sågade trävaror som vi
sedan säljer över hela världen.

alvesta 2020-02-18
Måns Johansson

Resultaträkning (tkr)
2019
Nettoomsättning
6 329 019
Rörelseresultat
660 768

2018
6 397 944
873 719

Ulricehamn 22 april kl 10–15
10.00: Vida hälsar välkomna
Per Josefsson, Areal: Skatter, generationsväxling och den aktuella
fastighetsmarknaden.
Per-Olof Carlsson, Skogsstyrelsen: Granbarkborreläget nu och i framtiden.
Jörgen Henriksson och Pierre Qvist, Vida: Mer timmer ur din skog – nu
och i framtiden.
14.45: Avslutning.

Vetlanda 28 april kl 10–15
10.00: Vida hälsar välkomna.
Henrik Gunnarsson, Areal: skatter, generationsväxling och den aktuella
fastighetsmarknaden.
Kristina Wallerts, SLU: alternativa trädslag.
Kerstin Ström, Skogsstyrelsen: granbarkborreläget nu och i framtiden.
Maria Hollander, Paper province: Ta tillvara på skogens möjligheter för
ett fossilfritt samhälle.
Jörgen Henriksson och Ulrik Lundquist, Vida: Mer timmer ur din
skog – nu och i framtiden.
14.45: Avslutning.

Alvesta 29 april kl 10–15
10.00: Vida hälsar välkomna.
Ulf Brogren, Areal: skatter, generationsväxling och den aktuella
fastighetsmarknaden.
Hans Haraldsson, Skogsstyrelsen: granbarkborreläget nu och i framtiden.
Maria Hollander, Paper province: Ta tillvara på skogens möjligheter för
ett fossilfritt samhälle.
Jörgen Henriksson och Pierre Qvist, Vida: Mer timmer ur din skog – nu
och i framtiden.
14.45: Avslutning.
Observera att ändringar i programmet kan komma att göras.

Kostnad för skogsägare: 0 kr.
Kostnad för övriga: 850 kr.

Anmälan sker på www.vida.se/forelasningsturne
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Utbildning
för dig
som vill
lära dig
mer om
skog!

Sågverken producerar
för fullt, alltid!
text: jörgen henriksson, vd vida skog

Vidas nio sågverk producerar
sågade trävaror för full kapacitet
och med den milda vintern går det
riktigt bra. Årets budget är till och
med satt till en högre nivå än före
gående år. Detta är inte konstigt.
Förbi är den tid då sågverken följde
konjunkturen och gasade och bromsade produktionen. För oss finns det
bara ett läge. Det är full fart!
Vida är i ständigt behov av timmer. Vi
behöver i ett idealiskt läge, i en jämn takt
över året, köpa lika mycket timmer som
sågarna förbrukar. För att skapa en bild så
har vi mellan 300–350 lastbilar med släp
som dagligen rullar in på våra sågverk fulla
med stockar.
Vida har vuxit med både förvärv och ständiga förbättringar i befintlig produktion och
det investeras ständigt i våra anläggningar.
Detta är nödvändigt för att klara konkurrensen på marknaden men det är också en
viktig grund för att skapa betalningsförmåga
för timret.
Vi är just nu i en period av tuffare förutsättningar på marknaden för sågade trävaror.
Vida har dock en väl inarbetad försäljningsorganisation som skall sälja lika mycket
trävaror oavsett konjunktur. Vi jobbar med
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egna försäljningskontor på flertalet ställen i
världen med långsiktighet i affärerna och vi
är lyhörda och flexibla för att hitta nya vägar
för våra produkter. Vår bedömning är att
konsumtionen i världen är på en fortsatt bra
nivå. Så med vår position på marknaden är
vi försiktigt optimistiska för 2020.

Vida Building skapar
nya arbetstillfällen
– har t ecknat nytt stort ramavtal
för nyproduktion av hyresbostäder
SEB har startat en fastighetsfond med målet att producera
5 000 h
 yresrätter fram till 2024. Vida Building har blivit en av
leverantörerna av bostäderna.
transportsträckor och utsläpp under
byggtiden. Virket är hämtat från
Vidas sågverk som även de ligger nära
fabrikerna och resulterar i begränsade
transporter.

Vidas försörjningsbalans mot våra sågar är
just nu god och alla inblandade i kedjan gör
ett fantastiskt jobb trots de väderförutsättningar vi har. Framförhållningen i rotlager
är lite olika i våra olika inköpsområden,
men avverkningar måste planeras med
framförhållning så att vi är på ”hugget” för
att köpa avverkningar och timmer i stort
sett överallt i vårt verksamhetsområde.
Priserna vi kan erbjuda är på en bra nivå
och för skogsägarna är det ett aktivt skogsbruk som skapar lönsamhet över tid. Så
på samma sätt som för sågverken, så får
inte skogsägaren slå av på takten med sina
skogliga åtgärder för att nå ett långsiktigt
lönsamt skogsbruk. Det fungerar inte i
praktiken att man skall invänta tidpunkten
när alla parametrar står rätt. Det finns
det varken resurser eller mottagning för.
Utför man istället sina skogliga åtgärder i
rätt tid och säljer avverkningar kontinuerligt så fungerar samspelet med industrin
samtidigt som lönsamheten långsiktigt
blir bättre för alla parter. Det är min fasta
övertygelse.

SEB Arkadia Bostad är en nystartad
fastighetsfond som riktar in sig på
den svenska hyresrättsmarknaden.
Tillsammans med bland annat Vida
Building har SEB tagit fram ett koncept för smart byggnation av hyresrätter med bas i trä och miljövänliga
energisystem. Målet har varit att
kombinera hög kvalitet och standard
med förenklad byggprocess samt låg
drift och underhållskostnad.
Husen kommer att tillverkas i Vida
Buildings h
 usfabriker i Växjö nära
respektive byggområde, vilket minskar

– Att vi har blivit en av leverantörerna av dessa hus är väldigt roligt.
Det kommer att innebära ett bra
tillskott för oss Affären innebär att vi
kan växa som företag och om allt går
som planerat så är affären värd ca 1
miljard, säger Johan Blixt, VD Vida
Building.
För Vida Building innebär affären att
det skapas och behålls arbetstillfällen.
– För Vida Building betyder affären
att vi k
 ommer att behöva nyanställa
10–15 personer under första halvåret
2020. Vi kommer att behöva både
personal till vår produktion, så som
industrisnickare och monteringspersonal, samt projektledare och
konstruktörer, fortsätter Johan Blixt.

Känner du dig som en
nybörjare i skogssammanhang men har ambitionen att lära dig mer? I
vår har du möjlighet att
gå en utbildning genom
Vida. Vi tar det från början och du kommer vid
fyra utbildningstillfällen
lära dig mer om:
1. Skogsskötsel
2. Virke och virkesaffären
3. Skogsvård
4. Avverkning
Efter avslutad utbildning
ska du ha fått en större
förståelse för skogsbrukets
vokabulär, kunskap att läsa
en grön skogsbruksplan och
du kan vara mer engagerad i
frågorna och besluten kring
din skog.
Utbildningen ges på
tre orter:
Sollebrunn, Värnamo,
Emmaboda
Utbildningstillfällena är: 8/4 ,
15/4, 22/4 och 29/4 kl 18–20.30.
Utbildningen kostar 500 kr/
person och då ingår även
kurslitteratur samt fika.
Begränsat antal platser.
Frågor och anmälan skickas
till evenemang@vida.se
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skogsskötsel
i ett förändrat klimat

Hur påverkas skogen av klimatförändringar och vad visar forskningen? Vida Nytt tog en pratstund med Magnus Perssson som
är doktorand vid institutionen
för skog och träteknik på Linné
universitetet för att reda ut vad
klimatförändringarna kan komma att innebära för skogen och
hur skogsskötseln i Sverige bör
anpassas till ett förändrat klimat.
Vad menas med klimat och
klimatförändringar?
- Ordet klimat definieras som en beskrivning av vädrets långsiktiga egenskaper
mätt med statistiska mått, medan klimatförändringar innebär att förändringar av
de värdena sker över tid. Majoriteten av
klimatforskarna anser att klimatförändringar redan håller på att ske. Klimatförändringarna innebär bland annat att
klimatzonerna för flyttas norrut och utbredningsområdena för olika trädslag förändras. I framtiden förutspås att klimatet
i Svealand blir mer likt Götalands och att
Skåne kan få ett klimat som påminner om
centrala Tysklands.
Hur påverkar skogen miljön?
– Vid förbränning bildas bland annat
koldioxid som är en växthusgas som
bidrar till växthuseffekten. En ökad
halt av koldioxid påverkar atmosfärens
strålningsbalans, där en större del av
SID 6

jordens värmestrålning reflekteras i
atmosfären tillbaka till jorden. Det är här
skogen kommer in som en viktig spelare,
eftersom växande skog tar upp och binder koldioxid och bidrar till att minska
mängden koldioxid i atmosfären. Skogen
är inte bara en kolsänka utan den huserar
en mängd växt- och djurarter samt renar
vatten, för att nämna några ytterligare
ekosystemtjänster.
Hur kommer ett förändrat klimat
påverka skogen?
– FN:s oberoende organ Intergovern
mental Panel on Climate Change (IPCC)
har under decennier sammanställt forskning inom området och kommit fram till
att om utsläppen fortsätter i samma takt
som i dag kommer klimatet förändras
drastiskt. Klimatscenarier som görs nu
ska ses som skattningar av ett framtida
klimat, där skattningarna är mer osäkra
ju längre fram scenarierna sträcker sig.
Det forskningen vet är att klimatet förändras och att det blir mer osäkert jämfört med dagens klimat.
– I Sverige är de mest troliga klimat
förändringarna en (i) ökad medeltemperatur, (ii) ökad nederbörd under vintrarna
medan somrarna blir längre och torrare.
Att vattentillgången minskar under
sommaren kan leda till att trädens tillväxt
påverkas i vissa delar av Sverige. Vitaliteten kan sjunka eftersom träden i större
utsträckning blir vattenstressade. Skogen
blir då mer känslig för granbarkborrean-

grepp och kan också hotas av andra nya
skadegörare från t.ex. Centraleuropa.
Samtidigt kan ett varmare klimat innebära större möjlighet att använda flera
olika nya trädslag och använda inhemska
trädslag längre norrut, som idag bara
trivs i södra Sverige.
Påverkar klimatförändringarna
skogen likadant över hela landet?
- Nej det skiljer sig åt mellan olika delar
av Sverige. I norra Sverige och längs med
kusterna sker den högsta ökningen av
medeltemperaturen i landet. Faktorer
som avstånd till havet och altitud påverkar hur mycket klimatet förändras. I
Sverige kommer mycket regn västerifrån,
vilket gör att Halland, fjällkedjan och
norrlandskusten får en större nederbördsmängd än östra Götaland, Sörmland,
Uppland och Blekinge.
– Vegetationsperioden är antalet dagar
under ett år då dygnsmedeltemperaturen
varaktigt överstiger 5˚C. Det är främst
under vegetationsperioden som trädens
fotosyntes och upptaget av koldioxid
sker. En ökad medeltemperatur gör att
vegetationsperioden startar tidigare på
våren och förlängs på hösten. I Götaland
är vegetationsperioden idag ca 200 dagar
och i ett förändrat klimat kan vegetationsperioden öka med upp till två månader.
Även om en förlängd vegetationsperiod
innebär ökad fotosyntes och tillväxt kan
tillväxtökningen utebli om det blir alltför
torrt under sommaren.

Hur bör skogsägare anpassa sin
skogsskötsel för olika marker?
– Hur man väljer att sköta sin skog
beror på målsättningen med skogsbruket. Generellt är det dock viktigt med
ståndortsanpassning. Finkornsrika
marker med tjockare jordlager har större
möjlighet att lagra vatten, jämfört med
grövre jordarter med tunt jordlager. Gran
lämpar sig exempelvis inte bra på torra
sandmarker i södra Sverige (tallmarker).
Lärk klarar sig på medelgoda ståndorter
och kan därför vara ett alternativ till gran.
Tänk dock på att även lärk kan angripas
av barkborrar.
– Tall är bättre på att hushålla med vatten
och klarar sig därför bättre på marker
med tunnare jordlager. Tall bör alltså
även fortsättningsvis planteras på tor�rare marker även om granifiering är ett
fenomen som har uppstått på regional
nivå. Det innebär att gran planteras på
tallmarker, eftersom gran inte är viltets
förstahandsval medan tall gärna betas.
– Ta tillvara på naturlig föryngring i
produktionsbestånden av andra viktiga
trädslag som ek, björk, asp, sälg och rönn.
En spridd inblandning av dessa trädslag
minskar risken för stormfällning avsevärt, ökar biodiversiteten och sprider de
ekonomiska riskerna.
Finns det några alternativa trädslag
som du rekommenderar?
– Förädlad björk har både god kvalitet och
en högre tillväxt än naturligt föryngrad
björk. Ett annat alternativ är poppel.
Poppel kräver dock hägn och plantorna
är dyrare men växer snabbt och behöver
inte planteras lika tätt som gran och tall.
Tack vare att poppel snabbare växer förbi
viltets beteshöjd minskar också risken för
betesskador. Björk och poppel klarar den
kärvare tillväxtmiljön på småländska höglandet. Trädslag som poppel, björk och ek
är skötselintensiva trädslag men om man
vill satsa på att anlägga bestånd finns
det bidrag att söka. Nackdelen med nya
främmande trädslag är att de kräver mer
engagemang och kunskap av markägaren.
Främmande trädslag kan också ses som
en ökad risk då de inte är lika beprövade.
Hur påverkas våra trädslag av klimatförändringarna?
– Tallen kommer sannolikt vara mer anpassningsbar, jämfört med våra andra inhemska trädslag, till ett förändrat klimat.
Tallen klarar av att växa långt norrut upp

mot trädgränsen och samtidigt i mycket
torra och varma klimat (medelhavsklimat). Även om klimatet blir varmare så
finns det inte någon anledning att tro att
björk, gran etc. kommer att försvinna.
Däremot måste vi ha en ökad beredskap
och anpassa skogsbruket för att minska
potentiella risker (insekter, sjukdomar,
storm). Tack vare den stora kunskapen
som i dag råder kring skogsskötsel, både
från forskning och genom praktisk erfarenhet, har skogsägaren goda möjligheter
att förvalta sin skog på ett gynnsamt sätt.
Hur bör skogsägaren tänka vid
gallring?
– Det är viktigt att gallra, men gallra inte
skogen mer än två gånger pga ökad risk
för stormfällningar. När skogen har nått
en övre höjd på 22 meter ska gallringsprogrammet vara avslutat. Det tar cirka
fem till tio år innan skogen har hunnit
anpassa sig till de nya förhållandena,
skapat ett kraftigare rotsystem och
förmåga att bättre stå emot vind. Det var
framför allt nygallrad granskog och äldre
granbestånd som stormfälldes under
Gudrun. Att det i synnerhet var gran som
drabbades hårt i Gudrun beror även på
att det fanns mycket äldre bestånd. Även
lärk föll men tack vare att lärken tappar
barren på vintern minskar också vindfånget. Även tall har mindre barrmassa/
vindfång än gran.
– Tänk på exponeringen, jobba med
beståndskanter och gallra inte igenom
dessa kanter om kanterna angränsar till
öppet fält. Detsamma gäller om beståndet angränsar mot äldre skog som snart
ska slutavverkas. Samarbeta därför med
grannarna för att tillsammans skapa
vindtåliga bestånd! Det går inte att påverka när det kommer en kraftig storm men
däremot går det att minska riskerna för
stormfällning.
Vilka faktorer är viktiga att tänka på
vid föryngring?
– Det är troligt att risken för vattenunderskott under sommaren kommer öka,
vilket leder till minskad överlevnad för
plantor som då planteras. Plantering på
tidig vår eller höst kan därför vara mer
gynnsam då plantornas rotsystem har
större möjlighet att etablera sig.
– Anpassa val av trädslag och proveniens
till ståndorten; skog som planteras idag
kommer troligen växa i ett annat klimat i
framtiden.

Vad bör skogsägare tänka på när det
är dags för slutavverkning?
– Ett förändrat klimat ger nya förutsättningar för skogen när den blir gammal.
För gran kan riskerna för stormskador,
insektsangrepp och brand öka, och ett
sätt att hantera risken är att hålla ned
omloppstiden.
– Planera också helst nästa generations
skog innan avverkningen. Vinningen är
stor av att plantera direkt efter avverkningen då konkurrerande vegetation är
mindre och man går inte miste om någon
tillväxt.
Finns det något annat som skogsägaren bör tänka på?
– Anpassa skogsskötseln efter de nya förutsättningarna med ett förändrat klimat.
När medeltemperaturen stiger förlängs
vegetationsperioden, alltså tiden som träden är mest aktiva och växer. Så länge det
finns tillräckligt med näring och vatten
finns det möjlighet för boniteten att öka
tack vare ett förändrat klimat. En högre
tillväxt kan innebära ett mer lönsamt
skogsbruk genom att arbeta med kortare
omloppstider.
– En slutlig rekommendation är att
underhålla skogsbilvägarna! Inte enbart
för att förenkla transporten utan även
för att förbättra förutsättningarna vid
en eventuell brand. Ett bra vägnät är A
och O för att komma fram och bekämpa
skogsbränder.

Magnus Persson är doktorand vid
institutionen för skog och träteknik på
Linnéuniversitetet. Magnus doktorand
projekt är en del av projektet FRAS,
som Vida är med och finansierar. FRAS
(Framtidens skogsskötsel i södra Sveri
ge) vill bidra till att vidareutveckla skogs
skötseln, anpassad efter nya förutsätt
ningar och möjligheter, där forskare tar
fram verktyg för att sköta skogen.
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Vida Packaging

100 år

1955

De 2,3 miljoner pallar, 3,2 miljoner pallkragar och 200 000 kabeltrummor
som idag produceras på sju enheter i Vida-koncernen tog sin början
för 100 år sedan i en liten verkstad strax utanför Hestra samhälle.
Verksamheten drevs då av bröderna Karl och Rickard Nilsson som
utförde h
 ovslageri och olika reparationsarbeten.

1920-talet
Detta var en tid med
många vedermödor
för de båda bröderna
Nilsson.

1919
Bröderna Karl och
Rickard Nilsson
startade upp en liten
verkstad strax utanför
Hestra samhälle där de
utförde hovslageri och
olika reparationsarbeten. Detta blev starten
på Vida Packagings
historia.

Vid starten fanns ingen
elkraft att tillgå utan
en oljemotor användes
som energikälla. Det
nyanlagda elektricitetsverket vid Hylteån
uppfördes 1918 men
effekten på 14 kva var
otillräcklig och ojämn.
Lönen för en anställd
var 3 kr om dagen. Vid
lucia upphörde verksamheten i det närmaste för julsemester
och harjakt ända fram
till trettondehelgen.
Nytillverkning av vagnar och kälkar ersatte
succesivt hovslageri
och reparationsverksamheten.

SID 8

1926

30-talet

Årsbokslutet visade en
omsättning på 8 054 kr.

Besvärliga år där korgtillverkningen utvecklades långsamt. Årtiondet både inleddes och
avslutades olyckligt.

1927

1936

En ny produkt lanserades! Nämligen korgar
som emballage för
flaskor. Marknadsföring och försäljning av
den planerade korgtillverkningen inleddes
med ett säljbrev till
150 bryggerier. Endast
ett svar kom där det
meddelades att man
inte behövde några
korgar. Försäljningen
kom emellertid igång
genom samarbete med
skjortfabrikören Algot
Johansson som blev
säljagent för bröderna
Nilsson.

En ny fabriksbyggnad
uppfördes i två plan
om 400 m2 på den
gamla smedjans plats.
Kostnaden var 6 730 kr
exkl. eget arbete.

1939

Bröderna köpte sin
första bil, en Chevrolet av årsmodell 1926
för 100 kr. Genom att
hyra ut bilen under en
vecka fick man tillbaka
50 kr. Efterhand som
säljframgångarna kom
inköptes en och annan
maskin. Tillverkningen
av korgar hade tagit
överhanden och övrig
verksamhet var i
avtagande.

1969

Under
krigsåren
fram till
1945

Svensk industri ställdes inför många praktiska problem och så
även bröderna Nilsson.
Det var inkallelsetider
för personalen. Ransoneringen på nästan alla
varor och dessutom
hårda prisstopp gjorde
att det var svårt att
driva verksamheten.

Början av
50-talet
Korgtillverkningen
passerade toppen av
sin livskurva. Den
alltmer vanliga användningen av kylskåp
krävde andra förpackningar som plast,
Tetrapak etc. Letandet
efter nya produkter
inleddes återigen.

Efter en förfrågan
från IKO Kabelfabrik
(idag ett företag i
Nexans-koncernen,
Nexans IKO Sweden) i
Grimsås startade man
tillverkning av kabeltrummor. Tillsammans med personal
från IKO utvecklades
konstruktionen och
standarden snabbt.
Efter några år var
produktionen i full
gång och försäljningen inleddes till flera
kunder.

Sommaren
1957
Ytterligare en produktsuccé föddes! I
samarbete med N Pettersons Snickerifabrik
(Hestra Inredningar)
kom man i kontakt
med Volvo som ledde
till att Niab och Volvo
tillsammans utvecklade pallkrageproduktionen.

1965

Niab övertar kabeltrumstillverkningen
från Sieverts kabelverk
i Sundbyberg. Därmed
blir Niab Skandinaviens största tillverkare av kabeltrummor.

Den nya fabriken i
Flodala på 4 600 m2
invigs. Därmed hade
Niab etablerat sig som
en betydande tillverkare av pallar, pallkragar,
specialemballage och
kabeltrummor på den
svenska och utländska
marknaden.
De kommande åren
ökar försäljningen
på exportmarknaden, framförallt på
Norden och mellanöstern. Tillverkning
av plywoodspolar i
olika utförande och
storlekar ökar. Främst
för installationskabel
men även för andra
produkter. Skatter och
råvaruproblem tvingar
fram en försäljning.

2015
2003
Vida förvärvar palltillverkning i Ryd, som
producerar Volvo-pallar. Ryd har sedan
förvärvet utvecklats
och är idag en av de
kraftfullaste pallinjerna i branschen. Förvärvet innebar att Vida
Packaging blir en mer
komplett leverantör
till Volvo med både pall
och pallkragar.

2006
Storsatsning på automatiserad tillverkning
av kabeltrummor.

2007

Stor satsning på automatiserad tillverkning
av pall i Ryd. Förvärv
av den stora emballagefabriken Palldex AB i
Vimmerby. Förvärv av
Österlövsta Industriemballage AB.

Extruderingsverksamhet i Vetlanda flyttar
till Ryd. Huvuddelen
av de produkter som
tillverkas i Vetlanda
förbrukas i vår fabrik
i Ryd. För att komma
närmare kunden och
minska antalet transporter moderniseras
och flyttas hela extruderingsverksamheten
till Ryd.

2018

Vida Packaging förvärvar Gunnar Bylunds
Industriemballage i
Asarum.

1975

2004 2009 2019

Företaget säljs till
Såginvest som senare
går upp till Domän
företagen.

Förvärv av komposittillverkningen Woodcomp AB i Vetlanda.
Anläggningen extruderar en ny smart pallkloss av returplaster.
Tillverkningen fortsätter i Vetlanda med
främst kompositkloss
till Volvopall.

2000

Niab förvärvas av Vida.

2005

Förvärv av emballagetillverkningen Skrufs
Trä AB. Fabriken
tillverkar, i flera linjer,
främst pallkragar.
Förvärvet innebär en
stor kapacitetsökning
för Vida Packaging.
Maskiner flyttas till
verksamheten i Hestra.

Vida köper in sig med
60 % i DSK Emballage
AB och namnet byts
till Vida Logistik AB.
Bolaget monterar kabeltrummor och andra
logistiktjänster och
har idag utvecklats till
en stor logistikpartner
till våra kunder med
110 anställa och verksamhet i Falun, Järna
(Södertälje) och Keila
(Estland).

2013

Ny snabbomställd
pallinje för pappersbrukspall och pall
i små serier byggs i
Vimmerby.

2020

Vida Packaging har
idag sju produktionsenheter med 200
anställda och en omsättning på cirka 600
miljoner kr.

Grannfastighet i Ryd
köps för att kunna
expandera verksamheten.
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Skogsbruksplanen
i din ficka

15 år sedan

gudrun

Frihet, digital teknik och direktkommunikation.
Så kan man sammanfatta Vidas app som finns
tillgänglig för skogsägare. Samtliga markägare med
en ny skogsbruksplan som är upprättad av Vida
kan få tillgång till sin plan direkt i mobilen.

För att få
tillgång till appen
kontakta din lokala
inköpare.

Se hur appen fungerar i filmen som
hittas på vida.se/alla-vara-filmer
alternativt genom att scanna QR-koden.

text: pelle ström

Under hösten anordnade Vida tillsammans
med Per-Erik Persson på MIAB en utbildning
för hela Vidas fältpersonal samt för huvuddelen av alla förare som kör skogsmaskin
åt Vida. Vid tio kurstillfällen från Blekinge i
söder till gränslandet mellan Småland och
Östergötland i norr samlades nästan 250
personer som under en heldag fick lära sig
mer om markskador och hydrologi.

– För mig blev den största utmaningen allt som behövde
organiseras. Det öste in telefonsamtal och jag fick åka till
skogsägare för att skriva kontrakt, en kölista som snabbt
fylldes på och blev lång. Vi prioriterade våra leverantörer
men skrev självklart kontrakt med andra skogsägare
också. Tack vare att vi gick ut med prisgaranti blev läget
efter ett tag lugnare. På drygt ett år köpte jag cirka 850
000 kubikmeter skog. Under motsvarande period ett
normalt år är det möjligt att köpa upp mot 100 000
kubikmeter.
– Jag tycker att skogen idag har läkt ihop bra och de
som har skött sin skog väl under de senaste 15 åren har
nu fina planteringar som har röjts två gånger och om
10 år är det dags för gallring. Det jag generellt ser är att
det finns mer löv i dagens ungskog än vad det fanns
innan Gudrun. Det beror på att självföryngringsgraden
ökat då man kanske inte hade tid eller ork att plantera i
samma utsträckning efter stormen. En stor anledning
till att det blåste ner så mycket skog under Gudrun är
att det vid den tiden fanns mycket gammal skog. För
att inte skogen ska ta lika stor skada vid en eventuell
kommande storm är mitt råd att avverka i jämn takt då
äldre skog är mer sårbar.

Strax efter Gudrun.
Foto: Anders Gerestrand

Vida har under lång tid följt upp resultat av avverkningsarbete i skogen. Det vi ser är att tidigare
fokusområden på natur och kulturmiljö har gett
resultat. Skador på kulturlämningar har kraftigt
minskat och hänsyn till biotoper med högre naturvärden fungerar generellt bra. Fokus på mark och
vatten har under de senaste åren ökat. Följderna
av markskador som leder till slamning i vattendrag
med negativ påverkan av vattenkvalitet har seglat
upp som en av skogsbrukets viktigaste miljöaspekter. Kursen avhandlade även planering och teknik
i att bygga säkra överfarter över vattendrag i linje
med skogsbrukets målbilder för god miljöhänsyn.

Innan Gudrun, drygt en mil öster om Växjö.
Foto: Anders Gerestrand

Utbildning i
drivningsteknik

– Direkt efter stormen blev många inspärrade och
man insåg snabbt att denna katastrof skulle innebära
ofantligt mycket arbete innan allt kom tillrätta! Till en
början blev det nästan virkesbrist på sågen på grund av
att entreprenörerna behövdes till att röja fram vägar,
järnvägar, telefonmaster och andra samhällsfunktioner.
Efter ungefär en månad började det dock fyllas på med
entreprenörer. Det var viktigt att skaffa nya lagerplatser
och virkesterminaler och Byholma blev en av dessa
strategiska platser för Vida.

Ulf Sivberg, inköpare Vida.
Foto: Anders Gerestrand

Genom appen, som du laddar ner på din smarttelefon eller surfplatta, får du enkelt tillgång till
din skogsbruksplan där du befinner dig. Appen
möjliggör snabb kommunikation. Anteckningar
som görs i planen visas direkt hos inköparen som
i sin tur kan förmedla noteringen vidare till entre
prenören som utför åtgärden på din fastighet. I
appen kan du se din position, volymer i bestånden
och föreslagna åtgärder. Med skogsbruksplanen
som bakgrundskarta när du går i skogen skapas en
tydlig bild av vad som behöver göras.

Den 8 januari var det 15 år sedan stormen
Gudrun drog in över Götaland, en storm som
skulle bli ett av de mest förödande oväder
som någonsin nått svensk mark. Störst skador
fick skogen i Småland, Halland, Blekinge,
norra Skåne och södra Västergötland då runt
75 m
 iljoner kubikmeter skog fälldes. Vidas
inköpare Ulf Sivberg som är verksam kring
de hårt Gudrun-drabbade områdena Lessebo,
Uppvidinge och Växjö, delar här med sig av sin
syn på stormen och dess konsekvenser.

Idag, 15 år efter Gudrun.
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Klöver över

VED

– en aktivitet
som berör!

EN ARTIKLESERIE OM HUR DU KAN ÖKA VÄRDET PÅ DIN SKOGSFASTIGHET

TEXT: BERNT FRANSSON, SKOG OCH LANTBRUK I SVERIGE AB, TEL. 070-39 69 720

Skogskonto – Skogsägarens bäste vän

”Ved” är boken som sålts i cirka 600 000 exemplar och
som berör allt från huggning, stapling och torkning
men inte minst alla känslor som ved och eldning frambringar hos oss människor. Vi blev nyfikna på boken
och dess författare och gjorde därför en intervju med
norrmannen Lars Mytting som har skrivit boken.

Varför tror du att boken blivit en sådan succé?
Att kunna och vilja elda är en instinkt som sitter nedärvd
hos oss sedan flera generationer. Förr i tiden var det
en kunskap vi var tvungna att bemästra och som var
avgörande för om vi skulle leva eller dö. Att hålla sig
varm och kunna laga mat var en överlevnadsfråga. Så
detta är något som sitter djupt rotat i oss.
Du har åkt runt till några av de kallaste platserna
i Norge och du har pratat med vedhuggare och vedeldare. Är det något som har överraskat dig när du
intervjuade dessa människorna?
Väldigt mycket. Speciellt hur mycket övergripande
kunskap de verkliga entusiasterna har. De har många
små kunskapselement som både gör arbetet enklare
och säkrare. Vidare så blev jag överraskad över hur stor
skillnad årstiden du klyver och torkar veden på har på
den slutliga kvaliteten. Att hugga på vintern och torka på
våren är och kommer att bli bäst.
Sedan blev jag överraskad av alla känslor som ved
väcker, speciellt hos män. När männen håller på med ved
kanske det bara ser ut som att han går runt och donar.
Men ved och eld är männens del i omsorgsarbetet i hemmet. Han vill att hans familj skall vara varm och lycklig.
Vilken ved är bästa?
Vi i Norden favoriserar björk och traditionellt brukar
man säga att trädslaget som växer närmast en är den
bästa. Men med milda vintrar, effektiva ugnar och täta
hus kan vi variera oss mer med veden.
Gran och asp kan till exempel eldas i början och slutet
av säsongen och de hårda trädslagen bör eldas när det är
riktigt kallt. Det går även att kombinera trädslag så eldas
kvalitetsved tillsammans med sämre ved så får man ofta
större effekt och utnyttjar veden bättre. Det kan vara en
god idé att ha ett förråd av olika trädslag hemma.
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Finns det något trädslag man skall undvika?
Drivved är inte så bra att elda med. Det avger en farlig
rök samt att ugnarna rostar sönder av drivvedens salt.
Ser du några skillnader mellan hur vi ser på
eldning i Sverige jämfört med Norge?
Skillnaden är inte så stor. I Sverige har dock kakelugn
använts mer och i Norge järnspis. Sverige var faktiskt det
första landet som satte regler för att spara ved och det var
så kakelugnen uppfanns. Sverige har haft en tradition av
stora ugnar som magasinerar värme. Norge har haft små
ugnar som snabbt blivit v arma och snabbt blivit kalla.
Förhållandet till ved i våra nordiska länder är likartat
och vi ser det ur en praktisk synvinkel. Däremot ser
England och l änderna kring Medelhavet eldning med
ved som något mer exotiskt.
Som kuriosa är det kul att veta att Butan är det landet i
världen där de eldar mest ved per invånare.
Vad är det vanligaste misstaget folk gör med sin ved?
Det vanligaste misstaget folk gör är att de skall ta hand
om sin ved ”imorgon”. En enkel regel är att man inte ska
hugga mer än man orkar klyva. Blir det liggande finns
risken att träet ruttnar och det blir insektsangrepp på
det. Sedan packar folk sin ved för tätt och lägger därefter
på plast och då kan det inte heller torka.
Inom Vida säljer vi värmepellets. Vad tycker du om
den produkten?
Pellets löser två viktiga saker, dels ger det en kontinuerlig
värme utan att man måste vakta elden och dels är det lätt
att reglera mängden värme. Så jag tycker att pellets är bra.
Förr när vi bodde tillsammans i våra hus var det alltid
någon hemma som kunde elda och hålla en jämn värme i
huset. Nu där emot är det ingen hemma på dagarna så då
löser en pelletsbrännare det väldigt fint.

Under 2019 rapporterades det om
omfattande skador av granbarkborre. Även förluster i form av barkborreskador kan orsaka oplanerade
intäkter som i sin tur kan leda till
skattebekymmer. Skogskonto är ett
särdeles bra redskap att utjämna
inkomster mellan åren.
Den som drabbades av granbarkborrar under 2019 var ofta tvungen att avverka både
den redan tydligt angripna skogen samt
att ofta i förtid avverka hela bestånd eller
mer för att minimera risken för ytterligare
förluster p.g.a. förmodade större angrepp.
Omfattningen av den ekonomiska skadan
beror inte bara på hur stort angreppet är
utan också på hur snabbt det går att ta
hand om virket. Hur stora ekonomiska
skador det slutligen blivit på grund av oplanerade avverkningar, går först att bestämma sedan de hanterats i deklarationen.
Skogligt planeringsinstrument
Ofta är det fördelaktigt att avverka många
års uppsparad tillväxt i form av hela bestånd samtidigt. Skogskontots främsta
uppgift är att jämna ut beskattningen
över tiden p.g.a. sådan avverkning. Med
skogskontot underlättas därför beslut om
att avverka ett helt eller flera bestånd samma år i enlighet med skogsbruksplanens
skötselbehov, istället för att behöva besluta
om avverkningar efter snäva skatteregler.
Att pengarna sätts in på ett bankkonto
innebär också att de finns kvar när du
behöver dem för skogsvårdsåtgärder mm.
Därför är skogskontot ett mycket stabilt
och tryggt planeringsinstrument som våra
skatteregler erbjuder skogsägare.
Skogskonto – ett för varje år
Skogskonto är en särskild typ av bankkonto som har speciella villkor för hur man
sätter in och tar ut pengar. Högst en viss
del av årets skogsintäkter får sättas in på
ett skogskonto, 60 % för avverkningsrätt
och 40 % för leveransvirke. Avvakta med

att sätta in pengar på skogskonto tills du
är klar med din deklaration men innan
du godkänner den eller lämnar den till
Skatteverket. Skogsintäkterna beskattas
därefter i takt med att de tas ut från Skogs
kontot. Du kan ha högst ett skogskonto
per år. Finns det pengar kvar efter 10 år på
skogskontot faller de ut till beskattning.
Ofrivillig avverkning
Har du drabbats av mycket omfattande
skador och tvingats avverka mycket mera
än som skötselmässigt är motiverat, finns
möjlighet till s.k. förhöjd skogskonto
insättning alternativt insättning på skogsskadekonto.
Förhöjd insättning på skogskonto kan
den göra som av skogsvårdssynpunkt
behöver avverka mer än två års tillväxt
p.g.a. barkborreangrepp eller annan
liknande framtvingad avverkning. Tillväxten beräknas på samtliga fastigheter i
näringsverksamheten. Årets insättning på
skogskonto får då ske med högst 80 % för
avverkningsrätt och 50 % för leveransvirke.
Den som drabbas ännu hårdare kan sätta
in sina pengar på ett skogsskadekonto. Då
krävs att mer än en tredjedel av skogen i
hela näringsverksamheten bör avverkas
i förtid p.g.a. skadan. Även där får insättning ske med högst 80 % för avverkningsrätt och 50 % för leveransvirke. Skogsskadekontot gäller i 20 år.
Försäkringsersättning för skog får ligga
till grund för insättning på både skogskonto och skogsskadekonto.
Även om du drabbats hårt av skogsskador behöver det inte betyda slutet
för nästa generations skogsägande. Både
skogskonto och skogsskadekonto kan
överföras obeskattade till nästa generation
under vissa förutsättningar.
Arv
Vid bouppteckning behöver man särskilt
se upp med skogskonton. Särskilt om det
bara är en enda person, till exempel maka
eller make som ärver. Lämnas en bouppteckning in till länsstyrelsen med endast

en dödsbodelägare anses arvet skiftat när
länsstyrelsen registrerat den. Alla dödsboets skogskonton faller då ut till beskattning. Är man inte uppmärksam på detta
kan det bli en obehaglig överraskning.
Om det finns barn kan även ett litet
arvsavsående förändra situationen.
Är det flera delägare i dödsboet kan
skogskontot föras över obeskattat till den
eller de som övertar en lantbruksenhet.
Generationsskifte
Skogskonto och skogsskadekonto är
utomordentliga planeringsinstrument
vid generationsskifte. Det gäller likartade
förutsättningar för båda dessa konton. De
kan till exempel behållas av föräldrarna för
att stärka upp sin pension eller vara en bra
förstärkning om föräldrarna behåller en
del av sin näringsverksamhet.
Föräldragenerationen kan även välja att
ge bort ett eller flera skogskonton i samband med gåva. Möjligheterna att ge bort
skogskonton i samband med gåva är starkt
regelstyrt. Bland annat måste givaren ge
bort en hel lantbruksenhet. Överföringen
från givarens skogskonto till övertagarens
nya skogskonto måste också genomföras
av banken samma år som gåvan av lantbruksenheten sker.
Varje beskattningsårs skogskonto eller
skogsskadekonto bedöms för sig. Sker
däremot överlåtelsen som köp kan de inte
överlåtas till nästa generation.
Försäljning
Vid försäljning av en fastighet kan man
välja mellan att skatta av skogskonton i
samband med försäljningen eller att välja
att behålla skogskonton. Behåller man
skogskonto efter man sålt sin lantbruksenhet beskattas de på samma villkor och
tid som de förutsättningar de hade före
försäljningen. De behållna skogskontona
beskattas som näringsverksamhet. Att
ha ett skogskonto kvar efter försäljningen
innebär att du har kvar näringsverksamhet och skall deklarera som näringsidkare
varje år du har kvar skogskontot.
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Granbarkborren
i Europa
text: linda eriksson

Under de senaste två åren
(2018–2019) har vi haft rekord
stora angrepp av granbarkborrar
i Sverige. Totalt har 11 miljoner
kubikmeter skadats vilket
motsvarar summan av tidigare
angrepp under perioden 1950–2017.
Granbarkborren, som också kallas
åttatandad barkborre, förekommer i
hela Sverige. Den är en av granskogens
allvarligaste skadegörare som kan döda
träd samt infektera virket med blånad.
Granbarkborren är en cirka fyra millimeter lång skalbagge som framför
allt angriper stormfällda och stressade
granar. Sommaren 2018 var extremt torr
och varm vilket medförde att många
granar var torkstressade och då har de
svårt att försvara sig mot angrepp. Klimatförändringarna innebär sannolikt
att det i framtiden kan bli fler omfattande insektsangrepp eftersom det då
blir vanligare med varmare och torrare
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somrar. Det gynnar skadeinsekten som
hinner med fler förökningar under
säsongen samtidigt som torkstress gör
träden känsligare för angrepp. Fler
stormar innebär också bättre tillgång på
yngelmaterial i de stormfällda träden.
Utbrotten av granbarkborrar är inte
unikt för Sverige, vi har en betydligt värre
situation i stora delar av Centraleuropa,
framförallt i Tjeckien, Tyskland, Slovakien
och Österrike. De har de senaste fem
åren haft torra och varma somrar, vilket
har gynnat granbarkborrarna. Det finns
uppgifter om att skadorna uppgår till ca
70–100 miljoner kubikmeter. I ett land
som Tjeckien har detta fått katastrofala
konsekvenser, då man inte agerat på
angreppen i tid. 2017 var 2,5 miljoner kubikmeter angripna, året därpå 20 miljoner
kubikmeter. Det här är varnande exempel
som pekar på vikten av att agera kraftfullt.
I Tjeckien brukar den normala årsavverkningen ligga på 17–20 miljoner

Tips till dig som är skogsägare

kubikmeter men har under 2019 fördubblats på grund av akut avverkning
av barkborreangripna träd och i princip
sker ingen normal avverkning av oskadade skogar. Som ett resultat av överutbudet har virkespriserna för gran fallit med
nära 60 procent. Forskare uppskattar att
angreppen har inneburit förluster på i
storleksordningen 12,5 miljarder kronor.
De stora angreppen innebär också utmaningar för framtidens skogar. Det är
svårt att få tag på tillräckliga mängder
plantor och den ekonomiska kalkylen
för skogsägaren är tuff när de ofta måste
betala för att få bort det angripna virket.

vilket har fördelar i kampen mot
barkborrarna.

Paralleller kan också dras till de senaste
20 årens angrepp på tallskogar i Nordamerika, framförallt i British Columbia
och Alberta. Där har Tallbastborren
(Mountain pine beetle) angripit någonstans mellan 800–900 miljoner kubikmeter tallskog. Samtidigt har Sverige
och Norden en betydligt mer aktiv skogsskötsel än Centraleuropa och Kanada,

En fördel är att angrepp av skadeinsekter upptäcks tidigare. En
annan fördel är att vi under lång
tid har arbetat med skogsträdsförädling, vilket ger förutsättningar
för mer livskraftiga träd som bättre
kan stå emot angrepp. Det finns
också andra skillnader av betydelse då man exempelvis i Tjeckien

• Avverka och ta ut angripna granar som har
det mesta av barken kvar. Se till att barken
följer med ut ur skogen om du ska få bort
granbarkborrarna.
• Granar som angreps i slutet av sommaren
2019 har ofta grön krona och en del av
dessa blir inte bruna förrän till våren 2020.
Titta efter gnagmjöl runt stammen för att
upptäcka angrepp.

och Tyskland har betydligt högre
virkesförråd per hektar. Även
slutavverkningsåldrarna är högre
vilket innebär högre risk samtidigt
som de har låg avverkningsaktivitet
under sommaren. Det talar för att
vi har bättre förutsättningar att få
stopp på borrarna innan läget blir
lika allvarligt – men det förutsätter
att vi får en mer normal sommar
2020 med förhoppning om regn
och kyla!

• Tidigare angripna granar står nu döda
och gråa och har inga barkborrar kvar.
Låt dessa stå kvar i skogen.
• Ta bort färska vindfällen av gran innan
sommaren.
• Besök Skogsstyrelsens nya karttjänst
Skador på skog, där hittar du riskkartor.
Riskfaktorer för g
 ranbarkborreangrepp
är bland annat stora virkesvolymer, torr
mark, hyggeskanter och tidigare angrepp.
Riskindexkartan visar var de olika risk
faktorerna sammanfaller och var det är
viktigt att du som skogsägare kontinuerligt
letar efter nya angrepp.

SID 15

En femtedel av vägklassningen är nu avklarad
Under våren 2019 inleddes arbetet
med den branschgemensamma
vägklassningen i Götaland. Ett
arbete som förväntas vara färdigt
2023. Här får vi en lägesuppdatering om vägklassningen av
Biometerias projektledare Jonas
Karlsson.
Vägklassningen i praktiken
Rent praktiskt sker vägklassningarna
genom att virkesmätare från Biometria
åker ut och kontrollerar skogsbilvägarna.
Hänsyn tas till parametrar såsom framkomlighet, bärighet, sväng- och vändmöjlighet. För att göra vägklassnigen
effektiv inventeras sträckor som innebär
längre körtid under vinterhalvåret då
tiden med dagsljus är kortare.
Från och med den 1 april kommer vägklassningen pågå för fullt och 13 virkesmätare kommer att arbeta med inventeringen, varav åtta på heltid. Budgeten
är på fem miljoner kronor per år eller 25
miljoner kronor totalt och bakom initiativet står några av skogsbranschens ledande aktörer, bland annat Vida. Förutom
själva vägklassningen berättar Jonas att
det är viktigt med dagar då vägklassarna
möts och säkerställer att de gör likadana
bedömningar. Detta för att hålla en god
och jämn kvalitet på alla områden.
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Den allmänna reaktionen hos markägare
har varit positiv och många är angelägna
om att vidta förbättringsåtgärder för att
den nuvarande klassningen ska bibehållas alternativt att få vägen omklassad till
det bättre. Hur de kommande omklassningarna ska ske i praktiken är ännu inte
helt bestämt, berättar Jonas.
Tillsammans med Skogforsk jobbas det
vid sidan av projektet med att ta fram
facitsträckor som kommer användas för
att se om timmerbilarnas data i framtiden
kan användas för att ajourhålla vägdata.
En fördelaktigt mild vinter
Vägklassningen fick en något tung start
då 14 000 km skogsbilväg inventerades
under 2019, 6 000 km mindre än planerat. Jonas förklarar att inventeringen,
tack vare den milda vintern, successivt
har kommit ikapp då man egentligen
inte räknar med en full inventeringsgrad under perioden runt december till
februari då risken för snö är hög.
Jonas menar att vägarna hitintills har
sett ut ungefär som förmodat och virkesmätarna möts av ett varierande vägnät.
Det finns flera förbättringspunkter varav
somliga är relativt enkla för markägarna
att åtgärda. En av de mest framträdande
punkterna som kan behöva förbättras är
vändmöjligheten och för smala vägbred-

der i kurvorna är den största orsaken till
att vägar hitintills har nerklassats.
Eftersom ekipagen på vägarna är större
nu än förut så krävs det att vägarna
är tillräckligt breda och anpassade,
förklarar Jonas.
Mer information
Mer information om inventeringen av
skogsbilvägar går att hitta i artikeln ”Hög
tid för inventering av skogsbilvägar” i
Vida Nytt nr 1, 2019. Tidigare nummer
av Vida Nytt går att läsa på vår hemsida:
vida.se/vida-nytt.
Vill du se vilka vägar som hitintills
har inventerats?
På biometria.se under rubriken
Skogsbilvägar – Branschgemensam
vägklassning i Götaland, går det att
klicka sig vidare till en karta som både
visar planeringsområden och vägar som
redan har besökts.

Vida är mycket positiva till detta arbete
och vi får en bra bild över standarden
på skogsbilvägnätet. På Vida vill vi
hjälpa våra leverantörer att förbättra
och åtgärda sina skogsbilvägar utifrån
vägklassningen som nu görs.

Prosilva tar över hanteringen
av certifierade skogsägare
text: pelle ström

I samband med att en ny FSC-standard
träder i kraft i april i år har Vida valt att låta
Prosilva S
 kogscertifiering AB ta över ansvaret
för de skogsägare som certifierats av Vida.
I Sverige har vi två certifieringssystem för skogsägare,
PEFC och FSC. I början av 2000-talet ökade intresset från
Vidas kunder att köpa certifierade produkter. För att få
fram certifierad råvara startade Vida 2013 ett eget certifieringsparaply där Vida under flera år har erbjudit skogsägare att certifiera sig. Det innebär att Vida har ansvarat
för att sköta administration, utföra internrevisioner och
tillhandahålla material om FSC och PEFC till skogsägarna.
Alla certifierade skogsägare ska uppfylla FSC:s och PEFC:s
standardkrav oavsett vilken organisation som utfärdat
certifikaten. Eftersom det är samma villkor som gäller
finns det stora arbetsmässiga fördelar med att samla
många certifierade skogsägare under samma paraply.
Vida har under en tid funderat på vad som är långsiktigt bäst för skogsägarna och i samband med att en ny
FSC-standard träder i kraft i april i år har Vida valt att
låta Prosilva Skogscertifiering AB ta över ansvaret för
de skogsägare som certifieras av Vida. Prosilva ägs av
flertalet sågverk och skogsföretag och arbetar endast med

certifiering av skogsägare och entreprenörer. Inköparna
på Vida kommer även fortsättningsvis utföra certifieringen men då som ombud för Prosilva. Mer information om
den nya FSC-standarden kommer under året.
Vi tror att det är bra att ansvaret för skogsägarens
certifiering sköts av en oberoende och fristående
organisation för högsta trovärdighet. Några av fördelarna
för er som skogsägare blir att:
• Antalet revisoner slås ut på en större grupp.
• Prosilva är experter på certifiering och går att r ådfråga
vid behov.
• Det blir tydligare att det är ni som skogsägare som
är ansvariga för hur skogsbruket bedrivs.
Mer information går att hitta på skogscertifiering.se

Kontraktsunderskrift leveransvirke
För att Vida ska klara kraven kring FSC Controled
Wood måste vi säkerställa att virket som levereras in
till Vidas industrier inte kommer från olaglig avverkning.
För leveransvirke innebär det att leverantören av virket
garanterar detta. Därför kommer vi att begära under
skrift av samtliga leveransvirkeskontrakt.
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Rapport från
marknaden

vidakrysset

1:a pris: Ryggsäck
2–3:e pris: Termos
4–5:e pris: Mobilhållare till bilen

Lösning och vinnare nr 3/19
1:a pris: Ann-Christin Zell, Halmstad
2–3:e pris: Roland Pettersson, Vintrosa
Berit Svensson, Skephult
4–5:e pris: Sven Sjöberg, Värnamo
Emma Hjelm, Hörby

text: karl-johan löwenadler

K
TRESTEGSHOPPARSTART

För första gången på 12 månader så är jag försiktigt
positiv. Allt mer volymer flyttas nämligen från Europa
till andra marknader där det finns en bättre betalningsförmåga. Det kommer att skapa en bättre balans
mellan utbud och efterfrågan på våra europeiska
marknader. Förbrukningen i Europa känns stabil och
kommer under året hamna i närheten av förbrukningen 2019. Långsiktigt tror jag på en ökad träförbrukning
i hela världen. Trä som material tar allt mer marknadsandelar och det är en utveckling som kommer att
fortsätta i takt med ökad miljömedvetenhet.
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Skicka ett vykort eller mail
med m
 eningen som de blåa
rutorna bildar till:

Europa
I UK har det varit kämpigt under vintern och de har
slitit med stora lager under hela året. När de nu har
fattat ett beslut i Brexitfrågan så känns det som att
optimismen har kommit tillbaka och många av våra
kunder är positiva.

SCEN

E S T R A D

Vida AB, Att: Joanna Kron, Box 100,
342 21 Alvesta eller maila till
korsord@vida.se. Glöm inte att ange
din adress och ditt telefonnummer.
Vi önskar ditt svar senast den 31/3-20.

I Danmark rådde en fantastisk bra försäljning under
förra året och det har faktiskt varit en ännu bättre
start i januari 2020.

Namn.........................................................
Adress........................................................
..................................................................

I Tyskland rullar det på bra och nybyggnationen
ligger på en rekordnivå.
Nordafrika
I Egypten börjar det röra sig lite smått. Från att i
princip tvärstannat under hösten så ser vi nu i 
början på året lite positiva signaler.
Mellanöstern
Hit går det ökande volymer och till stigande priser
trots den politiska oron som råder i regionen.
Asien
I Asien rullar det på med stabila volymer.
USA
Det känns fortsatt bra i USA och vi har hjälp av en
stark valuta. Förbrukningen ökar och nybyggnationen tilltar för varje år och är nu på den högsta
nivån på säkert tio år.
Australien
Försiktigt positivt. Många av våra kunder säger sig
ha välfyllda orderböcker och förväntar sig ett bra
andra kvartal.
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Postnr........................................................
Postadress.................................................
Tel..............................................................

Hej alla barn! Jag vet vad du kan göra för att bli en superhjälte
Jag har sett att många människor är
duktiga och slänger sitt skräp i återvinningen! Genom att återvinna skräp kan
ett material användas flera gånger, man
behöver inte ta nytt material från naturen till att skapa nya produkter och man
sparar då energi. Det är dessutom olagligt
att kasta skräp i naturen. Tyvärr vet inte
alla människor det utan slänger sitt skräp
där ändå. Hamnar s kräpet i naturen, i
värsta fall i vattendrag och i hav där det inte
finns någon som kan plocka upp det, blir
alla drabbade och kan ta skada, inte minst
miljön och vi djur.
Ibland är det svårt för oss djur att se skillnad på mat och skräp och vi kan då råka
trassla in oss i skräpet. Det händer
därför att mina djur-kompisar, både
boende i haven och på land, skadar

sig på skräp som människor har slängt i
naturen. Ibland skadar djuren sig så illa att
de tyvärr inte överlever.
Jag skulle bli jätteglad om du vill gå ut
i naturen och plocka lite skräp, innan jag
blir nyfiken på skräpet eller misstar det för
att vara mat! Tänk dock på att alltid plocka
skräp med handskar och låt en vuxen
plocka upp farliga och vassa saker, såsom
glasbitar, batterier eller medicin.
Skickar du en bild till min mejladress,
vidar@vida.se, när du plockar skräp eller
på skräp som du har hittat i naturen och
plockat upp, så skickar jag tillbaka en liten
present som tack för hjälpen. Plockar du
upp skräpet så är du nämligen en riktig
superhjälte i mina ögon!

Kram Vidar
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10% rabatt

på din beställning!
Använd rabattkoden VIDANYTT1 på vida.se/shop
Gäller på hela somtimentet (pellets och ströprodukter). Giltigt t.o.m. 2020-08-31.

Kontakta din lokala virkesinköpare

Mark Johansson
Mariannelund/
Vimmerby/Eksjö
0381-267 45
076-136 15 72

Kristian Hultgren
Ydre Kinda
0381-267 46
076-136 15 73

Johan Svensson
Högsby/Hultsfred
0491-138 71
070-619 15 00

Fredrik Nilsson
Eksjö/Vetlanda
0383-185 26
073-354 22 65

Markus Ragnerby
Vetlanda
0383-185 24
070-550 56 70

William Karlsson
Nässjö/Vetlanda
0383-185 25
070-570 15 90

Mathias Joelsson
Oskarshamn
0491-138 70
073-354 22 66

Viktor Carlström
Sävsjö/Värnamo/
Gnosjö/Vaggeryd
0393-216 71
073-084 40 45

Fredrik Wännerstam
Tranås/Aneby/
Jönköping
0381-267 76
070-211 27 54

Patrik Wilhelmsson
Gislaved/Hylte
0371-602 60
070-514 06 80

Ulrik Lundquist
Områdeschef Öst
0472-439 77
070-271 36 75

Bo Hallin
Ulricehamn/Tranemo
0321-351 00
076-815 38 95

Johan Pevny
Tranemo/
Svenljunga/Mark
0325-473 71
070-555 42 23

Peter Rosén
Borgstena
033-23 31 93
070-306 97 69

Christer Hult
Karlsborg
0505-306 40
070-335 26 05

Jonas Gustafsson
Sollebrunn
0325-473 69
070-333 01 12

Pär Johansson
Borgstena
033-23 31 87
070-359 78 89

Håkan Igelström
Sollebrunn
0322-834 57
070-299 33 38

Anders Andersson
Vänersborg
076-786 67 00

Olof Sylvén
Vänersborg
0521-190 01
070-580 06 55

Ronny Svensson
Mariestad
0501-780 86
070-322 79 07

Arvid Setterberg
Skaraborg
0521-190 02
070-555 79 45

Peter Kron
Skaraborg
070-364 62 14

Tore Bengtsson
Skaraborg
073-684 44 38

Per Larsson
Vänersborg
0521-190 00
070-555 82 32

Thomas Henricson
Områdeschef Väst
033-23 31 82
070-514 06 06

Martin Dahl
Alvesta/Lammhult
0472-364 27
070-272 49 36

Sven Andersson
Vislanda/Älmhult/
Norra Skåne
0476-200 09
070-399 08 29

Ulf Sivberg
Växjö/Lessebo/
Uppvidinge
0472-364 13
070-364 13 80

Jan-Erik Gustafsson
Tingsryd/Häradsbäck
0477-556 27
070-232 74 10

Jaen-Peter
Gustavsson
Östra Blekinge
0471-310 65
070-267 23 34

Håkan Johansson
Västra Blekinge
0477-556 26
070-312 63 47

Anders Ingvarsson
Örkelljunga/Markaryd/
Hässleholm
0435-512 09
070-812 38 12

Thomas Dunsjö
Hylte/Falkenberg
0371-602 68
070-231 62 64

Andreas Svensson
Ljungby/Lidhult
035-700 08
070-550 33 27

Joachim Högfeldt
Ängelholm/Laholm/
Båstad
0431-804 20
072-588 04 20

Andreas Strand
Emmaboda/Kalmar/
Nybro
072-548 15 47

Viktor Magnusson
Emmaboda/
Karlskrona/Torsås
0471-310 57
070-69 947 56

Stefan Nyqvist
Områdeschef Syd
0472-364 52
070-263 49 39

Vida är en global leverantör av förädlade produkter från hållbar svensk skog. Koncernen har ca 1 100 anställda på
18 produktionsanläggningar, varav 9 sågverk. Produktionen är i huvudsak inriktad på konstruktionsvirke för en rad olika
marknader. Ca 75 % av produktionen exporteras till Europa, USA, Australien, Afrika och Asien. Verksamheten omfattar
även emballagetillverkning, strö- och pelletstillverkning, biobränslehandel och hustillverkning. Industrierna är strategiskt
belägna nära skogsägarna i Småland, Skåne och Västra Götaland. Vida köper h
 uvuddelen av råvaran från privata
skogsägare via det egna inköpsbolaget, Vida Skog. Totalt anskaffas ca 3,9 miljoner m3fub årligen.
Vida AB, Box 100, 342 21 Alvesta, Tel 0472-439 00, info@vida.se www.vida.se

