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Sedan förra numret av Vida Nytt har världen förändrats och mångas vardag har ändrats radikalt. Vi på Vida gick in i året med stark tilltro för 2020
men det dröjde inte många veckor förrän vi insåg att 2020 kommer att bli
ett år som inte liknar något annat. Corona-pandemin har dragit in över
världen, och med den nya förutsättningar.

Corona, eller Covid-19, har förändrat allt.
Det har förändrat både marknader och
människor. När Kina stängde ner rubbades
leveransflödena i hela världen. Det innebar
att Vidas svårighet i början av pandemin var
att få tag på containrar för att kunna skeppa
ut våra varor på export. Vi är beroende av
export då hela 75% av våra sågade trävaror
lämnar Sverige.
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Nästa utmaning, som är den som fortfarande består, är alla länder som stänger
ner. Vår största marknad är England och
när de stängde ner landet påverkades vi
direkt. Industrier, bygghandlare och byggen
står fortfarande stilla vilket påverkar oss i
oerhört hög grad. Vi har fått leta efter nya
marknader samt öka upp på befintliga. Än
så länge har det gått bra och Vidas sågverk
har kunnat producera som vanligt, med
undantag för två sågverk som begränsade
sin produktion under fyra veckor.
Som många gånger tidigare har vi på Vida
hävdat att vi är en framtidsbransch och även
i rådande pandemi tycker jag att det bevisas.

Min inställning är att Vida är ett företag som
gick in i krisen som ett starkt bolag och vi
skall även gå ur krisen starka. Vi har fantastiska medarbetare som är engagerade i
bolaget och som gör allt för att vi skall lyckas. Exempelvis har skogsinköparna ställt om
och träffar skogsägarna på ett ”Corona-säkert-sätt”, medarbetarna i våra industrier
tar alla våra riktlinjer på största allvar för att
produktionen ska flyta på och våra säljare
löser att vi säljer våra varor till nya och
befintliga kunder. Alla tar ett fantastiskt
ansvar och det är jag tacksam för. Jag önskar
att du som läsare kan förstå engagemanget
som råder på Vida för det är en häftig känsla
att vara en del av.
På tal om att vara en del av Vida. Som ni ser
på sidan bredvid söker vi just nu efter unga
och engagerade personer som vill vara trainee hos oss. De som antas kommer att få ett
år som är skräddarsytt för varje individ och
anpassat efter intresse och erfarenheter.
Målet med vår trainee-utbildning är att hitta
framtida medarbetare som vill växa och ta
plats hos oss.
Nu hoppas jag att vi alla håller oss friska och
att vi snart kan se världen återgå till en förbättrad version av sig själv där vi har kunnat
dra positiva erfarenheter och lärdomar av
rådande situation.

alvesta 2020-05-18
Måns Johansson

v ida – med hjä rtat i skogen och h å llba rhet i fokus
Nu söker vi talanger i åldern 20–30 år, som vill växa tillsammans med oss på Vida.
Vi söker engagerade och drivna personer med olika utbildnings- och erfarenhets
bakgrund. Låter det intressant? Läs mer på vida.se
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skog

jobbet och poängterar att det går alldeles
utmärkt att sköta sin skog via telefon.
Patriks mål är att skogen han lämnar
efter sig ska vare en bättre plats än när
han själv tog över den och ser därför ett
ansvar i att både avverka och plantera,
och allt däremellan. Hitintills har han
byggt en vändplan där både timmerbil
och släp har goda vändmöjligheter, förbättrat och återupptagit gamla skogsbilvägar, röjt, gallrat och avverkat mogen
granskog. När det blev dags för avverkning var syftet att få ut så mycket timmer
som möjligt och valet av inköpspartner
föll på Vida.

– ett nyväckt intresse
För ungefär fyra år sedan blev familjen Stansvik skogsägare. 40 hektar
skog förvärvades utanför vackra Lerum i Västra Götalands län. Följ med
hem till familjen och få en inblick i en skogsägares vardag.

tack vare varje enskild skogsägares rätt
att själv få bestämma som det resulterat
i den mångfald och variation som vi ser i
skogen idag, säger Patrik.

I Gråbo, ett par mil nordöst om Göteborg,
lever Patrik Stansvik i en villa tillsammans med sin fru Anna och dotter Nova.
På tomten bor även ett gäng hönor och en
kanin. Till vardags jobbar Patrik med IT
och utbildar företag i Excel. På sin fritid
låter han sitt nyväckta intresse uppta
tid, nämligen sin skogsfastighet som
fågelvägen ligger runt tre kilometer från
bostaden.

– Köpet skulle genomföras tillsammans
med min bror som var skogskunnig. Dock
ändrades omständigheterna när han
förolyckades och fastigheten blev därför
bara min familjs, förklarar Patrik.
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Skapar ett kretslopp
Tiden som Patrik lägger i skogen varierar.
Det som är aktuellt just nu är att gallra
samt ta rätt på vinterstormarnas vindfällor. Patrik tycker om att vid gallring se
när fina stammar får ta sin välförtjänta
plats. Han uppskattar lugnet som råder i
skogen och att få möjligheten att jobba i
den miljön.

Patrik förespråkar att lyssna på den pågående debatten och ta till sig råd och rön
från olika aktörer för att därefter bilda sig
en egen uppfattning. Det var först när en
viss portion kunskap och olika synvinklar
hade vägts samman som Patrik kände att
han själv kunde skapa sig en ståndpunkt
och syn på skogsbruk och skogsskötsel.
Målet för Patriks skog är framför allt
att den ska innehålla en stor variation.
Vidare tycker han det är viktigt att både ta
till sig hur man traditionellt brukar skog
men inte vara rädd för att anamma ny
teknik eller nya råd.

Ett känslomässigt köp
Skogen som familjen Stansvik äger är en
grannfastighet till Patriks barndomshem.
Patrik kände därför till skogen väl och han
beskriver det som ett känslomässigt köp.

För Patrik väcktes skogsintresset efter
att skogsfastigheten förvärvades och
tillsammans med sin fru gick han en
kurs för att lära sig mer om skog. Patrik
är en aktiv skogsägare som gärna arbetar
i skogen och genom uteritter skapar han
sig från hästryggen en uppfattning av vad
han tycker ser fint ut och vilka åtgärder
som troligtvis kan generera pengar. Patrik
tycker att han har fått en bättre uppfattning om skog efter att skogsfastigheten
förvärvades. Han liknar det med att vara
i behov av att exempelvis köpa en ny
jacka. Först då lägger man märke till olika
modeller, läser på om material och skapar
sig en uppfattning av vad man själv tycker
blir det bästa valet.

– Jag tycker det kändes enkelt, snabbt och
bra att anlita Vida vid avverkningen med
Jonas Gustafsson som inköpare, säger
Patrik.

– Jag har alltid haft ett underliggande
intresse för skog, men jag tog inte på mig
de glasögonen förrän vi köpte skogen,
berättar Patrik.
Den enskilde skogsägarens val
Något som Patrik särskilt uppskattar med
skogsägande är att varje skogsägare själv
får välja hur skogen ska brukas, vilka åtgärder som ska genomföras och om man
vill göra arbetet själv alternativt överlåta
det till någon annan.
– Det fina är att valet är upp till var och
en huruvida man vill spendera mycket
eller lite tid i sin skog. Jag tror att det är

– Samma känslor som skogsbruket ger
mig tror jag kan uppstå när man exempelvis odlar grönsaker. Det är inte skörden
som är det roligaste utan det är vägen
dit. Att helt enkelt skapa ett hållbart
kretslopp.

- Allt nytt är inte bra och allt gammalt är
inte dåligt. Jag tycker inte att man ska
vara rädd för att utnyttja ny teknik, inte
heller ska man bortse från gamla råd som
fungerat bra under många år och som i
många fall fortfarande är det bästa alternativet.
Att göra skogen till en bättre plats
Skogsbruksplanen använder Patrik som
ett beslutsunderlag och för att skapa en
överskådlig bild av framtida åtgärder,
vilket han tycker är en viktig utgångspunkt att förhålla sig till. Vidare tycker
Patrik att man alltid ska utgå från sin
personliga målsättning med skogsbruket.
Äger man skog enbart som en investering
likväl som om man har långt avstånd till
sin skogsfastighet så tycker Patrik inte att
man ska vara rädd för att låta andra utföra

Till nya skogsägare tycker Patrik det
viktigaste är att fråga sig om man tycker
det är roligt med skog. Tycker man inte
det så finns det många andra som kan
sköta skogen åt en och man kan spendera
sin tid på annat. Tycker man det är
roligt men är orolig över att göra fel så är
Patriks uppfattning att det är bättre att
göra något än att inte göra något alls.

”Jag tycker det kändes
enkelt, snabbt och bra
att anlita Vida vid
avverkningen”

– När jag känner att det är roligt, då tycker
jag också att det blir enkelt. Dessutom
är det inte en enda människa mer än dig
själv som märker om du skulle råka fälla
ett träd fel. Det är inte storstädningen
du gör en gång om året utan snarare det
dagliga plocket som gör ditt hem trevligt
att bo i. Lite på samma sätt ser jag min
skog, avslutar Patrik.
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Vill du jobba i en framtidsbransch med oändliga möjligheter?

Skaffa en utbildning inom skog
Svensk skog och svensk skogsindustri är en fantastisk tillgång för Sverige. Ett sätt att ta s teget
in i branschen är genom en skoglig utbildning. Här har vi sammanställt de större svenska
utbildningarna för dig som är intresserad av ett yrke inom skog.

Jägmästarprogrammet

Jag gillar att jägmästarutbildningen är bred
och att alla kurser innefattar ett hållbarhetstänk. På utbildningen får man en bra kunskapsgrund men också en stor möjlighet till
att själv välja vilka kurser man ska läsa. Jag
har valt att läsa mycket gröna kurser, såsom
ekologi och växtbiologi.

SLU 5 år, 300 hp
Utbildningsort
Umeå

Schema och kurser
Under de tre första åren varvas praktiska och
teoretiska grundkurser inom skog, mark och
skogsskötsel – ur ett ekologiskt, tekniskt och
ekonomiskt perspektiv. Kurserna omfattar dels
naturvetenskapliga ämnen som ekologi och
markvetenskap, dels samhällsvetenskapliga
ämnen som företagsekonomi. Kurserna på
grundnivå ger också kunskaper inom statistik
och geografisk informationsteknologi (GIS).
Under de två avslutande åren läser du fördjupningskurser inom något av områdena skogsförvaltning, råvaruförsörjning eller förädling av
skogsprodukter. Det finns även möjlighet att
välja ett masterprogram. Under utbildningen
kombineras fältstudier med studiebesök hos
olika skogsorganisationer och företag.
Examen: Jägmästarexamen

Universitetets föreläsare är oerhört kompetenta och experter inom sina respektive områden,
vilket känns häftigt och inspirerande.
Vanliga yrken
Skogsekonom, utredare, projektledare, virkesanalytiker, rådgivare, produktionsledare,
planerare. Det är också möjligt att fortsätta att
studera till licentiat eller doktor.
Maja Östlund (termin 6)
”Jag visste att jag ville plugga något inom
hållbarhet och naturresurser och att nischa
det till skog kändes helt rätt för mig. Det känns
aktuellt och kan leda till ett yrke som är värt
något på riktigt.
Jag har alltid trivts med att vara ute i skogen
och plocka svamp och bär men mitt skogliga
intresse har växt sig starkare på senare år.

Vi är relativt få studenter vilket gör stämningen familjär och man lär känna studenter
även mellan årskurserna. Det erbjuds mycket
kåraktiviteter och jag har bland annat varit på
studieresor i fjällen, på Island och i Finland.
Jag tycker utbildningen passar alla som tycker
det är häftigt med naturresurser, miljö och
som tycker om att vara ute. Det är en mångsidig utbildning som har något för alla!
I framtiden vill jag gärna jobba med något inom
naturvård, att få bedöma vad som ska skyddas
och hur skogen ska brukas på ett hållbart sätt.
Att jobba med att ta fram nya produkter av skog
skulle också vara kul!”

Skogstekniker
programmet

men kände ändå att jag ville ha en utbildning
att luta mig mot och sökte mig till Skogs
teknikerprogrammet i Gammelkroppa.

Gammelkroppa
2 år, 120 hp

Utbildningsort
1 mil öster om Filipstad i östra Värmland.
Schema och kurser
Utbildningen är praktiskt inriktad i nära
kontakt med skogsnäringen. Utbildningen
fokuserar på skogens ekologiska värden,
skogsproduktion, skogsskötsel, skogsbruksföretaget och dess ekonomi. Ett flertal resor
och exkursioner runtom i Sverige genomförs
under utbildningen.
Examen: Skogsteknikerexamen
Vanliga yrken
Drivningsledare, virkesinköpare, planerare,
inspektor, skogskonsulent

Foto: Julius Berg- fotojakt

Simon Persson (termin 2)
För mig har det inte alltid varit en självklarhet
att starta en karriär inom skogsbranschen.
Jag har tidigare jobbat inom flera branscher
och ett tag funderade jag till exempel på att bli
ICA-handlare.
Skogsintresset är ett helt eget intresse som har
växt fram hos mig. Skogsnäringen har mycket att bidra med och är en stor tillgång som
betyder oerhört mycket för landets ekonomi.
Genom skogligt arbete får man också möjligheten att göra en insats för miljön och jag har
insett hur viktigt det är att skogen vårdas på
ett bra sätt. Jag började med att gå ett skogligt
basår och fick därefter jobb inom planering

Skogskandidat
programmet
Utbildningsort
Distans (Växjö)

Skogsmästar
programmet

SLU (Skinnskatteberg)
3 år, 180 hp
Utbildningsort
Skinnskatteberg
Schema och kurser
På programmet får du lära dig den viktiga balansen i skogsbruket mellan produktion, miljö
och sociala värden. De två första åren läser
alla samma kurser i Skinnskatteberg. Dessa
handlar om det hållbara nyttjandet av naturresursen skog, dvs. biologiska, tekniska och
ekonomiska aspekter av skogsbruk. Tredje året
kan du läsa på valfri ort och då fördjupa dig
inom ämnesområden som du tycker är intressanta. Stora delar av studietiden tillbringas ute
i fält och flera studieresor görs.
Examen: Skogsmästarexamen
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Vanliga yrken
Skogsinspektor, virkesköpare, produktionsledare, fastighetsmäklare, planläggare, rådgivare,
naturvårdare, egenföretagare.
Sanna Gudmundsson (termin 2)
”Jag har alltid haft ett intresse av skog, men utan
att för den delen tänkt jobba i skogen. Jag gick
kursen Skogskurs för tjejer och kände då att det
var en bransch som jag skulle trivas inom, det
var som att hitta hem! Jag fick en annan bild
av skogsbranschen och jag förstod att den är så
mycket bredare än vad jag tidigare trott och det
finns oändliga möjligheter! Jag uppskattar att
skogen bidrar till ett hållbart samhälle och att
det finns mycket att utvinna av skog.
Att studera till skogsmästare är jättekul och
man lär sig mycket med kunniga lärare! Skolan
i Skinnskatteberg ligger dessutom fint i en
gammal herrgård. Vi har en härlig gemenskap
och delar gemensamma intressen. Det är också nära ut till fält, där vi spenderar mycket tid.
Jag vet att jag vill jobba inom den gröna näringen, men har ännu inte bestämt mig för vad.”

Examen: Filosofie kandidatexamen.
Vanliga yrken
– Inriktning skoglig förvaltning: virkesköpare,
skogsinspektor, skogskonsulent, skogbruksplanläggare och produktionsledare.
– Inriktning skogsekologi: arbete inom t.ex.
skogsrådgivning, skogsförvaltning och inom
sågverksindustri.

De flesta bor på skolans internat vilket gör att
man får många vänner och vi umgås mycket utanför skoltid. Jag är intresserad av jakt och fiske
och på fritiden får vi jaga på skolans marker
som ligger precis utanför skolan.
Jag tycker om att arbeta med människor och
att vara spindeln i nätet. Efter utbildningen
vill jag gärna jobba med förvaltning men ett
jobb inom planering eller som inköpare skulle
också vara roligt!
Det som lockar mest med att jobba inom
skogsbranschen är friheten, möjligheten att
kombinera arbete inomhus och utomhus och
jag värdesätter högt att det är inom en framtidsbransch!”

Tidigare har jag arbetat inom vården men
mitt mål efter examen är att jobba som virkes
inköpare. Det känns som ett varierat och fritt
yrke inom en spännande bransch. Mixen
mellan att vara ute i skogen och kontorstjänst känns tilltalande och jag uppskattar att
man till stor del får jobba med frihet under
ansvar. Att man inom yrket får träffa mycket
människor och prata skog är ett stort plus!

Linnéuniversitetet
3 år, 180 hp

Schema och kurser
Första året är gemensamt medan ungefär
hälften av kurserna under år två och tre är
specifika för respektive inriktning (skoglig förvaltning eller skogsekologi). Med utgångspunkt
i ämnet skogs- och träteknik, ges kurser på
båda inriktningarna inom bl.a. skogsskötsel,
mark och vattenfrågor, GIS, virkeslära, skogsbränsle samt ledarskap. Skoglig förvaltning har
sedan fördjupningar inom t.ex. skogsproduktion, lövskogsbruk, träförädling samt skoglig
ekonomi, handel och marknader, medan skogsekologin har fördjupningar inom t.ex. ekologi,
miljökemi, miljörätt samt samhällsplanering
och förvaltning.

Jag trivs jättebra med utbildningen och jag är
nöjd med mitt val! Det är en liten och gemytlig
skola och man får god kontakt med lärarna som
är lätta att få tag på om man undrar något. Vi är
ute mycket i fält och får se hur det ser ut i verkligheten och på olika bolag. Skolan arrangerar
även resor både norr och söderut så vi får se hur
skogen skiljer sig åt i olika delar av landet.

Att studera på distans kräver intresse och
självdisciplin och det passar mig bra då man
får lägga upp sina dagar som man vill – på liknande sätt som yrket som virkesinköpare! Man
håller digital kontakt med kurskompisarna
och ibland har vi fysiska träffar. Studenterna i
klassen bor utspridda från Lappland i norr till
Skåne i söder och när vi träffas är det intressant att diskutera de olika förutsättningarna
som råder i skogen över landet.

Camilla Nilsson (termin 4)
”Det är en rolig utbildning och jag trivs jättebra! Man vill knappt att utbildningen ska ta
slut. Jag har alltid varit intresserad av skog
och är uppväxt med skog, så jag visste sedan
tidigare vad det handlade om och vilka stora
möjligheter som skogen inbegriper. Det är
spännande med skog, natur och dess helhet
hur det hänger ihop med till exempel miljö,
ekonomi och naturvärden.

Tack vare föreläsare från intressanta företag,
praktik och studiebesök, kan användbara
kontakter knytas i verkligheten och man får en
förståelse för hur saker och ting fungerar på
riktigt.
När jag påbörjade utbildningen trodde jag
nästintill att jag skulle vara ensam tjej, men
det visade sig vara en stor variation mellan
könen! En missuppfattning som jag tror tjejer
kan ha om skogsbranschen är att man skulle
bli behandlad annorlunda eller inte bli tagen
på allvar, men det tycker jag verkligen inte man
blir och jag tror det kan vara stor skillnad idag
mot hur det har varit förut.”
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Stor risk för skador
och ekonomiska förluster
i äldre produktionsskog
text: pelle ström

Under de senaste 15 åren har vi
sett flera omfattande skador på
skogen i Götaland. Skadorna har
främst uppstått i samband med
stormarna Gudrun och Per samt
den extremt torra sommaren 2018
med efterföljande barkborre
härjningar. Ibland kan det kännas
som att man inte längre själv styr
vilka bestånd som ska avverkas
och när.

Skador på skog
Skador på skog kan variera men några av
de vanligaste skadorna är:
Storm – Det finns ett tydligt samband att
risken att drabbas av stormskador ökar
med högre höjd på skogen. Det gäller både
tall- och granskog, men då granskogar kan
bli betydligt högre så löper de en större risk.
Torka – Torkskador drabbar framför allt
granskog som växer på för torr mark, där
troligtvis tall skulle passat bättre. Även
granskog som växer på flacka fuktiga
marker med ytligt rotsystem kan drabbas.

Insekter – Insektsangrepp drabbar i
första hand de skogar som nyligen blivit skadade av torka eller storm. Vitala
intakta skogar klarar sig i regel bättre än
stressade och skadade bestånd.
Röta – Ett bestånd som drabbats av rotröta
får både tillväxtförlust och virkesskador
vilket leder till stora ekonomiska förluster.
Rotrötesvampen sprider årligen ut sig i
beståndet och drabbar fler träd och växer
dessutom längre upp i stammen. Därför är
äldre skog generellt mer drabbad än yngre
skog. Det går inte att stoppa utbredningen
i ett skadat bestånd men det är dock inte

Hög
skade
risk!
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av att förränta de insatser som gjorts. Det
ska jämföras med den alternativa avkastningen man kan ha på nettot från avverkningen plus tillväxtvinsten för ett nytt
bestånd med potentiell bättre tillväxt.

Summerar man dessa risker så lär vi
oss att man inte ska ha för hög skog, för
gammal skog samt att man ska ha rätt
trädslag på rätt mark. Avverkningskostnaderna för att ta hand om stormfälld och
barkborreskadad skog är ofta markant
högre än vid oskadad skog. Virkesvärdet
är lägre och risken för att marknaden
dessutom befinner sig i ett läge då efter
frågan på de sortiment som fallit ut är
svag, kan förlusterna för skadorna blir
mycket stora.

Övergrova träd – En annan ”kostnad”
som kan uppstå när man väljer att överhålla sin mogna skog är att träden blir
övergrova. Redan vid 36 cm i topp kan
ditt timmer få ett lägre pris. Det beror på
att moderna sågverk har svårt att optimera sågutbytena i dessa grova stockar.
Var diametergränsen går kan vara olika
beroende på sågverkets produktmix och
sågutrustning. Det innebär att även om
man får en ökad volym i skogen så kan det
faktiskt innebära ett lägre virkesvärde.

Ekonomiska skador
Skador som uppstår behöver inte enbart
vara fysiska så som de listats ovan utan de
kan även ta ekonomisk karaktär.

Hur ska man tänka med sin skog?
Vidas råd till skogsägarna är att försöka
avverka sin skog inom tio år efter att den
uppnått lägsta slutavverkningsålder. Ett
skogsbruk ska ge högsta möjliga avkastning samtidigt som man uppfyller de övriga mål man har med fastigheten. Även
med en något skev åldersfördelning på
skogsinnehavet brukar det gå att ordna
en jämt kassaflöde med skogskonton eller
betalplaner.

Skador i mogen skog kan mycket väl uppgå till hela den tillväxt som beståndet har.
Det innebär att volymen friskt virke inte
ökar men kostnaden för att binda upp
kapitalet finns kvar. Ju längre du låter
beståndet växa – desto fler år ska du klara

Gran, ståndortsindex
Tall, ståndortsindex
Ålder, år

Med aktiv skogsskötsel och kortare omloppstider minskar riskerna för skador samtidigt
som samma mängd timmer kan produceras.

0 år

säkert att ett drabbat område blir infekterat även nästa generation. Även tall kan bli
infekterat av rotröta och får då tillväxtförluster men det är mer ovanligt att det då
går upp i stammen.

G36 G32 G28
		T28
45
50
60

G24
T24
65

G20
T20
70

G16
T16
80

G12
T12
90

Ett vanligt exempel på skog som överhålls är de som på grund av försiktiga
gallringar har låg medeldiameter. Det
uppfattas som klent. Här är det frestande
att göra en svag gallring för att ”få fart på
beståndet” eller helt enkelt ”vänta på att
det grovnar”. Båda dessa alternativ ger en
ökad risk för skador och sannolikt är det
bättre att avverka och satsa på ett nytt vitalt bestånd. Risken är annars stor att det
inte sker någon värdetillväxt alls under
den tid man skjuter på avverkningen.
Sin nya skog bör man etablera med fokus
på ståndortsanpassning, vilket innebär
rätt trädslag på rätt mark. Då nyttjas
markens och trädslagens tillväxtförmåga
på bästa sätt samtidigt som det skapas
skogar som blir motståndskraftiga mot
skador i framtiden.

Se vår film om
skaderisken och
ekonomiska förluster
i äldre produktionsskog. Gå in på vår
hemsida vida.se eller
scanna QR-koden för
att ta del av den.

Lägsta tillåtna ålder för slutavverkning anges
i skogsvårdslagen och varierar med ståndortsindex. Exempelvis får ett granbestånd med stånd
ortsindex G24 avverkas tidigast vid 65 års ålder.

Hög
skade
risk!

150 år

0 år

150 år
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viltkött

– ett hållbart köttval på menyn i Orsa
Ett intresse som ofta knyter skogsägare både till naturen och skogsfastigheten är jakt.
Världsnaturfonden WFF bedömer viltkött som ett bra val av kött. Enligt deras köttguide lever
köttsorten upp till kraven för alla deras kriterier (biologisk mångfald, djurvälfärd, växthuseffekt,
kemiska bekämpningsmedel och antibiotika). Det är vanligt att viltköttet stannar inom jägarnas
bekantskapskrets, men ett mer klimatsmart alternativ är att låta fler få möjlighet att ta del av hållbart, svenskt viltkött. Traktens jägare i Orsa har anammat detta och inlett ett samarbete med Orsa
Kommun. Därigenom kan nu kommunens äldreomsorg och skolor bli serverade viltkött.

Idén för projektet tog sin början under
förra året då Björn Sinders såg en motion
om att Orsa kommun borde satsa på att
köpa in mer viltkött. Björn, som är ordförande i en viltvårdsförening och medlem
i ett jaktlag, fann tanken glädjande att få
dela med sig av sitt kött och samtidigt
möjliggöra serverande av viltkött till kommunens skolbarn och äldre. De runt 50
jaktlagen i Orsa mottog idén positivt och
enades om att inleda ett projekt.
Utan käppar i hjulet
Björn berättar att det knappt fanns någon
älg i området för 10 – 15 år sedan. Fram
tills idag har en stabil och god älgstam
arbetats fram, vilket har varit en förutsättning för projektet.
För att projektet skulle vara möjligt att
genomföra krävdes att Livsmedelsverkets
krav uppfylldes, att kommunens kök hade
tillräckligt stora frysutrymmen och att det
fanns en närliggande godkänd vilthanteringsanläggning, något som inte satte hinder i Orsa. Björn hoppas nu att projektet
får ringar på vattnet och att andra kommuner påbörjar liknande samarbeten.
– Projektet är fortfarande ganska nytt och
vi jobbar på att utveckla det. Målet är att
projektet kommer fortsätta och tillslut bli
en långsiktig tradition, säger Björn.
Orsa Kommuns kostchef, Veronica Berg,
ställer sig tacksam till jägarnas givmild-
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het som innebär att runt 800 skolelever
och 90 boende inom äldreomsorgen får ta
del av viltkött.
– Utan jägarnas generositet skulle projektet inte varit möjligt. Det är dyrt att
köpa viltkött genom upphandling men nu
betalar vi bara för kostnaderna som följer
med slakteri, besiktning, packning och
transport. Vi ändrar gladeligen i matsedeln när viltkött är på väg och fläsk- eller
nötkött byts då ut, säger Veronica.
En delikatess från trakten
Under hösten 2019 mottog kommunen
sin första tilldelning och sedan dess
har fyra professionellt styckade djur
levererats: två älgkalvar, en älgko och en
kronhjort. För kostenheten i Orsa är det
viktigt att hela djuret kommer till användning och det som inte används direkt
fryses ner. Buljong kokas av benmärg och
de kan låta traditionella rätter, såsom
tjälknöl, serveras inom äldreomsorgen
medan färsrätter ofta går hem hos eleverna.
– Att få jobba med så här fina råvaror och
delikatesser skapar en yrkesstolthet. Det
visar att kommunens kockar är kunniga
och flexibla. Det känns också bra att jobba med kött som är klimatsmart, närproducerat och nyttigt likväl som att man vet
att djurhållningen är god. ”Fett gott”, blev
en elevs reaktion på en vilträtt som serverades i skolmatsalen, berättar Veronica.

Medvetenhet hos eleverna
Skolan har tagit projektet steget längre
och ungdomarna har fått lära sig vad
naturen har att ge, såsom svampar, bär
och djur och de har samtidigt fått större
kunskap kring vad de äter. Medan kött
från det vilda är vardagsmat för somliga
är det något helt nytt för andra.
– Barnen får förståelse över att maten
inte direkt hamnar i mataffärens kyldisk,
säger Veronica.
Genom olika evenemang har viltköttet
också serverats på lyxigare tillfällen så
som när äldreomsorgen serverades en
Nobelmiddag, förklarar Veronica och
fortsätter:
– Som konsumenter måste vi generellt
tänka på att äta mer grönt och ta tillvara
på det som finns runt knuten. Att vara
självförsörjande och äta lokalproducerat
känns i synnerhet viktigt ur beredskapssynpunkt och vid kriser.
Veronica poängterar dock att initiativet om
ett projekt som detta måste komma från
jaktlagen och inte från kommunen självt.
– Vill man som jaktlag bidra med viltkött
till skola och äldreomsorg så tycker jag att
man ska kontakta sin kommun. Förhoppningsvis kan fler jaktlag se glädjen med
att skänka viltkött till kommunens barnoch äldreomsorg, avslutar Veronica.

Älgkött inför delning i Orsa. Foto: Christer Gruhs

Recept: Pulled Älg
4 – 6 portioner
ca 1 kg högrev/lår från älg
salt och peppar
chilipasta (efter smak)
2 gula lökar
4 vitlöksklyftor
2 dl vatten
3 msk viltfond
3 dl barbequesås med rökig smak

Gör så här:
1. Torka av köttet och klappa in rikligt med
salt, peppar och chilikrydda. Lägg köttet i
en ugnstålig gryta med lock.

3. Testa att dra lite i köttet med en gaffel.
Faller det lätt isär så är det färdigt. Låt
annars köttet stå i ugnen 1 – 2 timmar till.
Det ska vara mört!

2. Klyfta lök och vitlök och strö runt om.
Blanda vatten, fond och barbequesås och
häll över köttet. Sätt in med lock i ugnen
120˚C i ca 5 – 6 timmar.

4. Ta ut köttet och riv sönder det med
en gaffel i grytan. Blanda ihop det med
barbecuesåsen och löken.
Servera exempelvis med tortillabröd och
tacotillbehör.
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Expert
panelen
Klöver Över har varit en långkörare i Vida Nytt och inte mindre än
30 artiklar i serien har publicerats. Nu är det emellertid dags att byta
koncept och vi kommer framöver att presentera Expertpanelen.
Till Expertpanelen kan du skicka in dina
frågor och vi vill gärna uppmuntra dig att
göra så. Skicka frågorna till info@vida.se.

Bernt Fransson som under flera år har
skrivit Klöver Över vill tacka för förtroendet att få skriva i tidningen och vi på Vida
vill passa på att tacka honom för det fina
arbete han har lagt ner.

v i sva r a r på dina skogliga f r åg or!
Johan
Sonesson
Skogforsk

Jag är forskare
vid Skogforsk i
Uppsala och där
är jag ledare för processen ”Samhällsnyttor”. Jag är doktor i skogsgenetik och
docent i skogsskötsel. De frågor jag gärna
svarar på kan handla om skogsskötsel,
skogsodlingsmaterial, skogen och klimatförändringar, ekosystemtjänster eller
skogen och samhället.

Karl
Olofsson

Skog & Lantbruk

Jag är utbildad
jägmästare och
registrerad fastighetsmäklare med erfarenhet från över 22
år i skogsbranschen varav 17 år som fastighetsmäklare och generationsskiftare.
Tidigare var jag anställd på LRF Konsult
Skogsbyrån som skogsekonom, fastighetsmäklare, auktoriserad generationsskiftare, kontorschef och resultatenhetschef. Idag är jag VD på Skog & Lantbruk.
Jag äger och brukar egen skog!
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Daniel
Eggertz

Eggertz
Advokatbyrå AB

Jag är advokat och
jägmästare med
lång erfarenhet av rättsliga frågor relevanta för skogsbruk och skogsindustri, inte
minst inom fastighetsrättens och miljörättens område. Skicka gärna in en fråga
till mig kring dessa ämnen.

Ulf
Johansson
Tönnersjöhedens
Försökspark

Jag är försöksledare
och parkchef vid
enheten för skoglig fältforskning inom
fakulteten för skogsvetenskap, SLU. Jag
ansvarar för verksamheten vid enhetens
skogliga försöksparker i Tönnersjöheden
(Halland) och Skarhult (Skåne) samt för
enhetens skogliga långtidsförsök i Götaland. Jag bedriver forskning inom skogsproduktion, och då främst bestånds
behandling. Ställ gärna era frågor till mig
kring skogsskötsel.

Daniel Petersson har varit skogsägare under de
senaste tio åren. Han gillar att jobba i skogen
och tycker det är roligt. Daniel har uppskattat
diskussionerna som har uppstått under utbildningen och att få lära sig mer om skog från de
som är yrkesverksamma inom skog.

Vidas grund
utbildning i skog
Under våren har Vida arrangerat utbildningar där deltagarna har
fått lära sig mer om skog. Utbildningen har både varit praktisk och
teoretisk och berört områdena skogsskötsel, virke och virkesaffären,
skogsvård samt avverkning.
Utbildningens syfte var att ge deltagarna
ett större skogligt vokabulär, förståelse
för en grön skogsbruksplan och kunskap
så man kan vara mer engagerad i frågorna och besluten kring sin skog. Så här
beskriver några av deltagarna i Värnamo
utbildningen:
”Lärarna har varit duktiga och man har
både lärt sig en hel del nytt likväl som att
man har fått bekräftelse på sådant som
man redan hade lite kunskap om.”
//Ulrika Lindh
”Jag har ägt skog under en period men
utan att själv ha tagit hand om den

tidigare. Det kommer bli roligare att gå
ut i sin skog nu när man har mer kunskap och bättre förståelse! Man har lärt
sig allt från bonitet och vilka träd som
passar på vilka marker till olika åtgärder
som behöver göras i skogen.
Stämningen har varit lättsam och
ingen fråga har känts dum utan man har
fått svar på allt man har undrat. Jag är
väldigt nöjd och tycker det har varit bra
att utbildningen både har innefattat en
teoretisk och praktisk del och att man har
fått teorin förankrad i praktik. Jag tycker
utbildningen passar de flesta som har
något intresse av skog.”
//Madelén Johansson

Ulrika Lindh och Madelén Johansson är eniga
om att utbildningen både har varit lärorik
och rolig.

Roland Larson deltog på utbildningen tillsammans med sin son, Sebastian Larsson. Sebastian
är uppväxt med skogen runt hörnet men har
aldrig själv arbetat eller engagerat sig speciellt
mycket i den. Det Sebastian framför allt tar med
sig från utbildningen är en ökad förståelse kring
försäljning av skog, vilket är området som han
tidigare hade minst kunskap om.

Är du också intresserad av att lära dig mer om skog?
I höst kommer du ha möjlighet att
delta på Vidas grundutbildning i
skog på följande orter:
•
•
•
•

Sollebrunn (v 34–37 onsdagar kl 18–20.30)
Tranås (v 34–37 onsdagar kl 18–20.30)
Tranemo (v 33–36 onsdagar kl 18–20.30)
Ulricehamn (v 38–40, v 38–39 onsdagar

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

Utbildningen kostar 500 kr/person och
då ingår även kurslitteratur samt fika.
Begränsat antal platser.

Frågor och anmälan skickas till
evenemang@vida.se

kl 18–20.30 samt v 40 lördag 10–15)
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Lär känna

granbarkborren
– och hur du bekämpar den
text: skogsstyrelsen foto: kerstin ström och josefina sköld, skogsstyrelsen

Torka, värme och storm hjälper
granbarkborren
Granbarkborren är en av våra allvarligaste skadegörare i skogen. Stormfällda
och stressade granar är insektens lättaste
byte. Även levande granar kan angripas
när granarnas motståndskraft är nedsatt
på grund av exempelvis långvarig torka.
I en granskog finns alltid granbarkborrar.
Vid en mycket torr sommar får vi stora
arealer stressad granskog, vilket i sin
tur gör att granbarkborrarna snabbt kan
föröka sig och bli väldigt många.
Hjälp granbarkborrarnas
naturliga fiender
Cirka hälften av barkborrarna brukar
övervintra i barken. Vid avverkning på
vintern måste därför barken följa med
virket ut ur skogen om avverkningen ska
ha någon bekämpningseffekt. I barken
och i äldre död ved finns även barkborrarnas fiender och andra arter som är viktiga
för skogen. Spara därför död ved!
Lär dig känna igen granbarkborrens
gångsystem
Modergångarna gnags i innerbarken längs med trädet. Äggen läggs i
modergångens sidor. Larverna äter sig
fram vinkelrätt från modergångarna.

Tiden från ägg till fullvuxen insekt
tar cirka sju veckor. Efter tio veckor
lämnar de trädet om det inte hunnit bli
allt för kallt.
Hitta nyangripna träd
Var fjärde vecka under perioden maj till
september bör du som skogsägare gå
över din skog och leta efter nyangripna
granar. Angreppen syns på det röd
bruna borrmjöl som rasar ner och lägger sig runt stambasen och på trädets
bark. Ett pågående angrepp kan vara
svårt att upptäcka på avstånd eftersom
granen fortfarande är grön. Det kan ta
ett par månader innan kronan vissnar,
men då har oftast barkborrarna redan
lämnat trädet.
Kontrollera din granskog
• nära förra säsongens angrepp
• i äldre och medelålders granbestånd
• vid soliga hyggeskanter
• på torr mark
• på platser med medelhög-mycket hög
risk enligt riskindexkartan

”Leta efter färskt
gnagmjöl runt till
synes friska granar.”

Välkommen på ett
digitalt seminarium:
Lär dig hitta gran
barkborrar
Den 8/6 kl 12.30–13.00 välkomnar
vi dig att delta på ett digitalt
seminarium, ett så kallat webb
inarium. Där går vi igenom de
viktigaste åtgärderna du som
skogsägare kan vidta för att hitta
granbarkborrar. Under seminariet
talar Vidas expert Pelle Ström och
du får möjlighet att ställa frågor.
Deltagandet är kostnadsfritt och
du anmäler dig genom att maila
evenemang@vida.se. Efter anmälan
får du en länk som du följer vid
seminarietillfället.

Tidsschema bekämpning och biologi
Läs mer om detaljer kring bekämpning och svärmningsövervakningen på www.skogsstyrelsen.se/granbarkborre

Bekämpningsmetoder mot granbarkborre
Avverkning av riskbestånd
Löpande
verksamhet

Avverkning =
fångstvirke

Transport

Löpande
verksamhet

Sök och plock
Ständigt pågående
från 15 maj–31 oktober

Fångsvirke i form av virkesvältor med feromon
Planering

Feromon

Transport

Avverkning av levande fångstvirke med feromon
Planering

Feromon

Avverkning
transport

Avverkning
transport

Insekticidbehandlat fångstvirke
Tillståndsansökan

Fällor klara

Storskalig användning av feromonfällor av plast med eller utan insekticider
Upphandling/
tillverkning

mars

All planering för årets
åtgärder bör göras i
samarbete med din
virkesköpare och vara klar
senast i början av april.
Flertalet granbarkborrar övervintrar i
marken.
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Angripna och dödade
granar börjar skifta
färg, från grönt till
rostrött, rödbrunt.

Fällor klara

Tömning

april

Tömning

maj

juni

Tömning

juli

Nedmontering

Nya
generationer
svärmar

aug

Svärmning

Utflygning

Efter svärmning fram till
kläckning kan den mest effektiva
bekämpningen utföras.

Inventering av färska skador
och planering för kommande års
bekämpning eller åtgärder.

Enstaka angripna granar kan
fällas och handbarkas och
sedan lämnas kvar i skogen.

sep

Se till att uttransport
av virke är säkrad och
sker senast 1 juli!
SID 15

viltfoder
text: pelle ström

Modernt skogsbruk skapar generellt mycket viltfoder under hygges
fasen men mindre under resten av omloppstiden eftersom skogarna är
täta med lite ljus som når marken. Undantaget är glesare tallskog med
rikligt blåbärsris under. Genom att aktivt arbeta med olika
metoder kan man öka mängden viltfoder.
Variation är en viktig pusselbit för att skapa viltfoder. Älgen äter gärna både örter,
blåbärsris och en mängd andra växter.
Kvistar och skott står för en stor del av
dieten. Rönn, asp, sälg och ek, RASE, är
trädslag som gärna betas. Variationen är
viktig men finns inte tillgång på RASE
betas tall hårdare och även gran som till
viss del är ett naturligt foder för klövvilt.
Rönn, slån, nypon, hägg och sälg trivs ofta
i kantzoner och bryn mellan åker och
skog, liksom längs dikesrenar och längs
vägar.
Det finns många åtgärder som en skogsägare kan använda sig av för att öka
tillgången på viltfoder och på så sätt över
tid minska risken för betesskador på

framtida huvudstammar. Man kan med
fördel röja ner klenare träd till beteshöjd,
på ungefär en meter. Det är dock viktigt
att lämna några som kan växa sig stora.
Avverkas eller röjs tall och löv på senhösten eller vinter är topparna färska och
kan nyttjas som foder.

lägga dem så att stammen kommer upp i
luften och mer bark blir tillgängligt.
Ek är ett eftertraktat trädslag för bete och
även stora ekar ger rikligt med foder genom ekollon vilket lätt glöms bort i skogsskötselssammanhang. Genom att aktivt
gynna stora ekar vid skogliga åtgärder och
lämna dem som hänsynsträd vid avverkning kan mängden ekollon ökas.

Vid maskinell avverkning kan man tillgängliggöra foder från topparna genom
att lägga tall och löv överst i rishögarna.
Vid gallring kan man tänka extra på att
undvika att köra på tall och lövtoppar när
det inte behövs för bärigheten.

Markberedning ger generellt mer lövuppslag än om det inte markbereds vilket
skapar mycket foder.

Har man aspar som står bra till kan man
fälla dem på hösten och på så sätt låta
viltet äta av barken. Bäst är om man kan

Vid plantering av skog är det lätt att man
planterar ganska nära vägar. Det gör
att den brynmiljö som blir i vägkanten

behöver röjas bort för att hålla vägen
öppen. Istället kan man med fördel
lämna tre till fyra meter oplanterat
längs vägen och låta löv komma upp där.
Det ger mer foder samtidigt som vägen
torkar upp snabbare på våren eftersom
sol och vind kommer ner.
Ståndortsanpassning är viktigt ur ett
skogsskötselperspektiv men det ger även
mer foder. Föryngrar man med tall på
torra marker och självföryngring av löv
i fuktiga partier så växer skogen bättre.
Har man ett högt vilttryck kan det vara
nödvändigt att spruta talltopparna med
viltrepellent. Då betas förhoppningsvis
inte toppen samtidigt som sidogrenar
tillgängliggörs för bete.
Röjning är en åtgärd som kan påverka
mängden bete. Avvägningen hur mycket
löv som ska lämnas är svår och det är
många faktorer som påverkar. Röjer man
bort löv runt tall så kommer tallen växa
bättre och producera mer tallfoder. Röjer
man löv tidigt ger det stubbskott. Väntar
man så utgör lövträden bete under längre
tid. Toppade lövträd kan ge foder i rätt
höjd men det förutsätter att det finns
knoppar under kapytan som kan växa ut.
Här finns inga rätt eller fel men röjs det
inte alls så minskar mängden foder efter
ett tag när konkurrensen om ljuset blir
för stort. Dessutom ger det en dyr gallring
senare. Viktigt är att gynna RASE vid röjning om de inte konkurrerar med huvudstammar av exempelvis gran eller tall.
Tidigare betade träd är mer attraktiva
för fortsatt viltbete än träd som inte har
betats. Därför finns inte någon anledning
att röja bort sådana som betesdjuren
betat på tidigare. Låga buskiga träd ger
bra skydd åt viltet och kan även skapas
genom toppning av gran, men det är bra
att tänka på att granen fortsätter att växa
när den toppas.

Tall som förstörts av vilt.
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För att skapa variation är det viktigt att
inte röja mer än nödvändigt inför gallring.
Buskar och mindre träd som klarat sig
fram till gallringen kan gynnas av ökat ljusinsläpp och kan då producera mer foder.
Det är även viktigt att inte röja runt och i
våtmarker och andra biotoper utan bibehålla och förstärka de bryn som finns.

För 15 år sedan drog stormen
Gudrun in över Sverige och
lämnade som bekant stor
förödelse. När skogsägare
skulle ta hand om sina fastig
heter och plantera ny skog
väcktes en del tankar hos
skogsägaren Kjell Skoog.
Kjells markinnehav består av cirka 800
ha som är fördelade på fyra fastigheter. Skogen äger han tillsammans med
sin son Johan. På markerna finns både
rullsten, höga backar, mossmarker
och morän. Det är varierande underlag
som alla har sina förutsättningar.
En idé om viltfoder väcktes
Under 2007 reflekterade Kjell mycket
hur det skulle bli i våra skogar om
enbart gran planterades, för det var
det som vid denna tid rekommenderades. Han planterade själv mycket
gran men hans upplevelse var att älg
och annat vilt betade ner allt och det
var så intresset för viltfoder föddes.
För att skydda sina träd började han
därför att hägna in tall, lärk och björk
samt spruta andra bestånd med
viltavvisande medel.
Kjells slutsats var att om vi enbart
planterar gran kommer viltfodret inte
att räcka till och då går viltet på produktionsskogen och äter och förstör
den. Så hans ambition har sedan dess
varit att skapa viltfoder i sina skogar.

Aska ett sätt att få friska skogar
En åtgärd som Kjell använder sig
av är att sprida aska och den första
askan spred han 2009. För att sprida
aska krävs det tillstånd och askan
som Kjell sprider är från ren träråvara. Hans filosofi är att om man tar
energi från skogen så måste man på
något sätt återföra den. Aska är väldigt näringsrikt och det finns mellan
10-12 mineraler i den som växande
träd mår bra av. Nu har Kjell spridit
aska på alla sina fastigheter och han
tycker att skogen växer snabbare och
blir väldigt grön och fin.
Viktigt med ståndortsanpassad
skog
Ytterligare en åtgärd som Kjell använder sig av är att ståndortsanpassa
sin skog. Han utgår från den mark
som finns på respektive ställe och är
mån om att det han planterar skall
trivas. Med ståndortsanpassning och
en viss del självföryngring blir det
också skogar där det skapas viltfoder. Han menar att lövträd då finns
tillgängligt samt att olika sorters ris
breder ut sig.
Att Kjell är engagerad går inte att
ta miste på. Han har skrivit otaliga
artiklar kring viltfoder och även försökt att påverka beslut och politik.
Kjell vill ha älgar på sin mark men
han vill att jakträtter skall fördelas på
tillgång till foder och inte på areal.
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Rapport från marknaden
text: karl-johan löwenadler

Så sitter jag här en regnig kväll i mitten
på maj och funderar på vad jag ska skriva
om marknaden. Jag vet knappt var jag
ska börja, jag har jobbat med detta i hela
mitt liv och har aldrig varit med om något
liknande. Marknader som bommar igen
helt med 24 timmars varsel och i andra
vågskålen de som står utan varor och
säljer 100% mer än vad de gjorde förra
våren.
Kortfattat är det nog så att Nordeuropa
exklusive UK har rullat på bra. Det har varit fortsatt god efterfrågan och ju närmare
privatkonsumenter våra kunder har varit
desto bättre försäljning har de haft.
I UK har det varit stora förändringar.
Det såg riktigt bra ut i UK innan Boris
Johnson bestämde sig för att helt stänga
ner landet. Jag kunde inte förställa mig
att de bara över en natt kunde stänga ner
alla stora byggen. Men så blev det. Jag
tror det var en söndagskväll Boris höll sitt
tal till unionen. Dagen efter var det helt

stopp på alla större industrikunder och
de stängde ner sina verksamheter på 24
timmar. Det ställde till det för oss och vi
blev tvingade att omfördela stora volymer
mot andra marknader under en tid. Nu
i maj så har UK äntligen börjat lätta på
restriktionerna och byggena i England
börjar långsamt startas upp. Skottland
har haft hårdare restriktioner än England
och där är man nog igång först i början på
juni som det ser ut idag.
I USA har både priserna och förbrukningen åkt berg- och dalbana. Året började med stigande priser och en ökande
förbrukning för att sedan göra en rejäl
tvärnit i början på april. Detta har resulterat i stora produktionsneddragningar på
sågverken både i USA och Kanada. Detta
har resulterat i att priserna så sakteliga
börjar vända upp igen och på lite sikt
kanske konsumtionen också kan komma
tillbaka när de börjar öppna upp landet
igen.
Asien ligger lite före resten av världen
i sin Corona-kris och har nu mer eller

mindre kommit tillbaka till ett normalt
läge. Kina har köpt större volymer än
normalt från Skandinavien för leverans
under andra kvartalet i år. Jag hoppas att
Kina kan vara en marknad för de förväntat stora barkborreangripna volymerna
som kommer fram i Centraleuropa
under året.
I Centralasien har de haft en total lock
down under en månads tid. Vi ser några
små signaler på att det snart kan komma
igång igen men det är tyvärr inget som
händer över en natt.
Det har varit en fortsatt stabil förbrukning i Mellanöstern/Nordafrika trots
ett rekordlågt oljepris, Covid-19 och att
ramadan inföll vid samma tidpunkt. Vi
har fortsatt att sälja det vi producerar för
dessa marknader till bättre priser än vi
hade i början av året.
Trots alla omständigheter har vi totalt
sett ändå lyckats sälja bra och hålla
jämna steg med produktionen.

Läsundersökning
För att göra Vida Nytt ännu bättre och mer relevant för dig som läsare skulle
vi vilja be dig att svara på några frågor kring tidningen. Vi hade uppskattat
om du vill ta några minuter och gå in på vår länk eller följa QR-koden.
Stort tack på förhand!

www.vida.se/utvärdering
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Hej alla kompisar!
Visst är det härligt att sommaren är här!
Jag njuter av att hoppa runt bland alla
vackra träd med sina fina blad.
Har du tänkt på hur många olika sorters
träd det finns? I Sverige brukar man säga
att det finns mellan 25-30 trädsorter, det
beror lite på hur man räknar. Kan du gissa vilken trädart som är vanligast i Sverige? Du gissade säkert rätt, det är nämligen gran. Tall kommer tätt efter på en
andra plats. Men kan du gissa hur många
träd det finns i Sverige? Det är väldigt
många, omkring 87 000 000 000 st!
Det högsta trädet man känner till är en
Amerikansk Sekvoja som heter Hyperion. Trädet finns på en hemlig plats i
Redwood National Park i Kalifornien,
USA. Den senaste mätningen visade att

Hyperion var hela
115,56 meter högt!
Runt om i världen finns
många olika trädarter och
de kan se väldigt olika ut. Nu
skulle jag vilja att du ritar ditt
fantasiträd och skickar in en bild
till mig.
Min adress är: Vida AB, Att: Vidar,
Box 100, 342 21 Alvesta. Du kan
också maila bilden till vidar@vida.se.
Som belöning skickar jag en liten
present till dig.
Ha en fin sommar och glöm inte att vara
ute mycket i vår fantastiska natur.

Kram Vidar
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Returadress: VIDA Skog AB, Box 100, 342 21 ALVESTA

10% rabatt

på din beställning!
Använd rabattkoden VIDANYTT1 på vida.se/shop
Gäller på hela sortimentet (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/
Halmstad
0371-602 68
070-231 62 64

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

Joachim Högfeldt
Ängelholm/Laholm/
Båstad/Halmstad
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

