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• Skogsvagnar från 8-14 ton
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Kontakta Ditt Trejon Center för
mer information, www.trejon.se

Multiforest
 – ett komplett skogsprogram

www.multiforest.se

Multiforest 80 utrustad 
med Multicrane P5100.

Radiostyrd vinsch är ett 
tillbehör på alla Multi-
forestvagnar. 

Grip tillverkad i Hardox 
höghållfasthets-stål.

Multiforestkranen har egenskaper som upp- 
fyller alla brukares krav på smidighet och effek-
tivt arbete i skogen. Kranarna är konstruerade 
utan kompromisser, i första hand för off-road. Det 
innebär väl tilltagna lösningar som ger nödvändig 
användarsäkerhet. 

Dessutom tillverkas Multiforest för att vagnen ska 
kunna användas med samma trygghet oavsett för 
vilken typ av skogsbruk den skall användas.Tillsam-
mans med Multiforest välbyggda skogsvagnar får du 
ett lättkört och smidigt ekipage som gör att arbetet i 
skogen går snabbt, effektivt och underlättar arbets-
dagen, och det i många år framöver. 

Finns i storlekar 8-14 ton 
Vagnsmodellerna MF80, MF90, MF105, MF120, 
MF130 och MF140 kan kombineras ihop med paral-
lell eller vikkran. Kontakta ditt Trejon Center för bäst 
kombination för just Ditt behov.

Förvandlar din traktor till en skogsmaskin

Vagnstyrning finns på 
alla Multiforestvagnar. 

* Beställ nu, börja betala 2010! 
Multiforest erbjuder amorterings- och ränte-
frihet fram till 31/1 2010. Kontakta ditt Trejon 
Center för mer information.
Kan inte kombineras med andra erbjudanden.
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Den tanken har slagit mig ett flertal gånger den senaste tiden. Inte minst härom 
 dagen när jag fick ett mail från Annelie Sandberg-Jakobsson. Hon har varit an-
ställd inom Norra i många år, men gick för några år sedan över till en annan 

bransch. Annelie hörde av sig efter att ha läst Norra Skogsägarnas jubileumsbok ”En samlad 
kraft”. Boken var nog lite av en nostalgitripp för Annelie, som har varit en av många väg-
brytare i Norra Skogsägarna. Under hennes tjugo år i föreningen var hon bland annat den 
första kvinnliga inspektorn och en av dem som var med om att utveckla verksamheten för 
kvinnliga skogsägare. Annelie är verkligen en tjej som har gjort skillnad. Det är nog så att 
vi oftare borde skänka en tanke till alla dem som genom att göra skillnad har gjort Norra 
Skogsägarna till det vi är idag. Den grund som de har skapat ger oss kraft att fortsätta driva 
familjeskogsbruket framåt.

Under högkonjunkturen, som nu ligger bakom oss, gjorde Norra storverk för utvecklingen 
av virkespriserna, vilket medförde att priserna hamnade på rekordnivåer. I dag, i en betydligt 
sämre konjunktur, har vi fortfarande priser som ligger på 2006 års nivå. Då ansågs prisnivån 
vara riktigt hög och även idag ger den en god lönsamhet på de avverkningar vi utför för våra 
medlemmars räkning. Det är rimligt att anta att prisnivåerna hade varit avsevärt mycket 
lägre i dag utan Norra Skogsägarna som aktör på virkesmarknaden. Jag har ofta reflekterat 
över att skogsägarna är så intressanta för alla köpare av timmer och massaved under en hög-
konjunktur, men betydligt mindre intressanta i en lågkonjunktur. Tyvärr är det många av oss 
som inte är så minnesgoda som vi borde vara, i så fall skulle skogsägarrörelsen vara en ännu 
starkare prisbildare än vi redan är. 

Stödet som Norra Skogsägarna och LRF har gett till skogsägare i Nordmaling, som nu be-
viljats prövningstillstånd i Högsta domstolen, är ett annat exempel på att Norra Skogsägarna 
gör skillnad. Det har betytt mycket för markägarna i Nordmaling att veta att de inte är en-
samma när de valt att ta strid för sina rättigheter. Som ägare av jord och skog är jag övertygad 
om att det behövs starka organisationer som driver mina intressen. Alternativet förskräcker!  
I det avseendet känner jag mig trygg i vetskapen om att det finns en stark skogsägarförening 
som jag kan luta mig mot när det blåser kärva vindar. Det är många som lagt mycket tid och 
kraft på att genom en stark skogsägarförening göra skillnad för skogsägarna, Annelie är ett 
exempel på det. Med sådana människor i ryggen känns det fullt naturligt att jag själv också 
fortsätter att försöka göra skillnad. 
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Aktuell näringspolitik

Sveaskogs		
agerande		
upprör		
skogsägare

Att bistå med ersättningsmark 
till skogsägare som överlåter 
mark till staten i samband med 
reservatsbildning, är en prioriterad 
uppgift för Sveaskog. Deras sätt att 
hantera denna viktiga uppgift har 
dock upprört många skogsägare.

Text: Jonas Eriksson  
Foto: Calle Bredberg 
Fotomontage: Gunilla Guldbrand

Som förvaltare av statens skogsinnehav har 
Sveaskog en nyckelroll för att nå  miljömålet 
Levande skogar. Redan i december 2003 
träffade Sveaskog och Naturvårdsverket en 
överenskommelse som utökade deras möjlig -
het att erbjuda markägare ersättnings mark. 
Sedan tidigare fanns möjlighet för Sveaskog 
att erbjuda skogsägare ersättningsmark om 
företaget hade mark i samma  kommun. Med 
den nya överenskommelsen fick Sveaskog 
även möjlighet att erbjuda  bytesmark i så 
kallade trepartsbyten och erbjuda ersätt-
ningsmark i andra kommuner.

Nekar områden
Många skogsägare som önskat ersättnings-
mark av Sveaskog har hört av sig till Norra 
Skogsägarna. De vittnar om tjänstemän 
som nekar områden eller erbjuder marker 
som ligger i andra kommuner. Detta trots 

att det finns områden på mycket närmare 
håll. Vanligt är även att fältuppgifterna inte 
stämmer eller är inaktuella. Det kan till 
exempel vara uppgifter om utförda avverk-
ningar efter inventeringstillfället.

Fåtal får mark
En studie som nyligen presenterats visar att 
många markägare önskar ersättningsmark i 
samband med reservatsbildning. Men det är 
mycket få markägare som får detta. Av de 
markägare som ingick i studien har endast 
fyra procent fått ersättningsmark. Studien 
har utförts av konsultföretaget WSP Analys 
& Strategi på uppdrag av Naturvårdsverket 
och Skogsstyrelsen (se figur).

Avtal utan värde
Trots att det snart gått sex år sedan överens-
kommelsen undertecknades har trepartsby-

När den egna marken inte får brukas borde det vara rimligt att få ersättningsmark i någorlunda närhet.
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Jonas ansvarar för näringspolitiken
Jonas Eriksson är näringspolitisk redaktör i 
Norra Skogsmagasinet. Den som vill ha kontakt 
med Jonas når honom på telefon 090-15 67 12 
eller e-post:  jonas.eriksson@norra.se 

ten inte tillämpats i någon större omfattning. Nu måste Sveaskogs hand-
läggning av ersättningsmark styras upp ordentligt. Det kan inte vara så 
att enskilda tjänstemän på Sveaskog ska kunna hindra markägare att ta 
del av ersättningsmark som enskilda markägare önskar.

Får bara en chans
Ett annat uppdrag som Sveaskog har är att utföra det så kallade markför-
säljningsprogrammet, som grundar sig på ett riksdagsbeslut från 2001. 
Detta beslut innebär att företaget ska sälja fem till tio procent av sitt 
markinnehav till privata skogsägare. Syftet är att stärka enskilt jord- och 
skogsbruk och att därigenom ge människor större möjligheter att bo kvar 
och få en utkomst i glesbygden. Även här har många besvikna markägare 
hört av sig till Norra Skogsägarna. Spekulanter vittnar om att de bara 
får en chans. Tar de inte det erbjudande som Sveaskog kommer med så 
är de inte välkomna tillbaka. Klagomålen gäller även långa handlägg-
ningsprocesser, orealistiska prisnivåer samt att områdena innehåller höga 
naturvärden som inte bör avverkas.

Uppträder offensivt
Sveaskog har antagit en mycket hög naturvårdsambition. Inte mindre än 
20 procent av den produktiva skogsmarksarealen ska utgöras av natur-
vårdsareal. I juni 2008 tecknade Sveaskog ett avtal med Naturvårdsverket 
som möjliggör formellt skydd av 70 000 hektar naturskogar. Drygt 
61 procent av arealen (43 357 hektar) kommer att hamna i Norr- och 
Västerbotten.

Norra Skogsägarna gör bedömningen att Sveaskog inom vissa geo-
grafiska områden har överavverkat på sitt eget fastighetsinnehav. Detta i 
kombination med stora naturvårdsavsättningar har tvingat Sveaskog att 
agera mycket offensivt på den privata virkesmarknaden, för att försörja 
de delägda sågverken. Vi ifrågasätter att staten konkurrerar med privata 
företag. Motivet för verksamheten på privatmark har försvunnit i och 
med nedläggningen av Seskarö och Lövholmens sågverk. Statens upp-
drag bör därför begränsas till att förvalta det egna skogsinnehavet.

Röster		
från	skogsägare		
Nils Göran Gustavsson, Balfors,  
önskar ersättningsmark
– Jag är mycket besviken på Sveaskog. När tjugo hektar 
av min skogsmark nu blir reservat vill jag ha ersättnings-
mark. Under hösten 2008 anmälde jag intresse för ett 
fint område som Sveaskog äger endast två kilo meter från 
mitt hem. I december hör jag från min egen gård hur 
skogsmaskiner börjat gallra det område som jag anmält 
intresse för. I mars 2009 kom ett brev med försäljnings-
uppgifter över området som är fyra år gamla. Sveaskog 
menar att volymerna ska räknas upp med fyra tillväxt-
säsonger, men nämner inte med ett ord att området har 
gallrats. Sveaskog kände till mitt intresse för området och 
hade inte behövt gallra igenom området. Jag tycker det är 
skamligt av Sveaskog att inte köra med öppna kort. 

Stevens Lageskär, Boden,  
önskar köpa ett skogsskifte av Sveaskog
– Processen har tagit alldeles för lång tid att genomföra. 
Jag skickade in en intresseanmälan till Sveaskog redan 
2004. Efter tre år fick jag äntligen ett bud. När jag till-
sammans med en värderingsman granskade fastigheten så 
uppdagades att 15–20 procent av arealen har så pass höga 
naturvärden att de bör lämnas orörda. Eftersom ingen 
hänsyn tagits till det i värderingen påpekades detta. Vi 
skickade in ett motbud som låg i linje med Sveaskogs 
bud, med undantag för identifierade naturvårdsområden 
som måste värderas något lägre. Jag har nu väntat i ytter-
ligare ett år på ett motbud eller bekräftelse från Sveaskog 
för att få slutföra köpet. Ingenting tycks hända.

Toleransavdraget	avskaffas
Regeringen föreslår att det så kallade toleransavdraget i samband 
med skydd av skogsmark till naturvård slopas. Avskaffandet av tole-
rans avdraget kommer att innebära en betydligt enklare och effek-
tivare handläggning av naturvårdsärenden för myndigheterna. 
Samtidigt kommer enskilda skogsägare att få en högre ersättning i 
samband med inrättande av naturreservat eller biotopskyddsområ-
den. Tillsammans med LRF Skogsägarna och övriga skogsägarföre-
ningar har Norra Skogsägarna aktivt drivit frågan om att avskaffa 
toleransavdraget.

Fick

Ville ha

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Vilken typ av ersättning �ck du/ni och vilken 
ersättning hade du/ni helst velat få?

 Köpeskilling för såld mark Intrångsersättning Ersättningsmark

 30 36 34

 45 51 4
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Norras Skogsskola – Skadeinsekter

teringen. Snytbaggen trivs inte på öppen 
mineraljord och lämnar därför plantorna 
orörda om de planterats på väl vald plats på 
den markberedda ytan. Plantera inte första 
året efter avverkningen, då skaderisken är 
som störst. Om avverkningar har utförts i 
närheten av det område som ska planteras, 
eller att markberedning inte kunnat utföras, 
bör plantorna behandlas för att förhindra 
skador. Även på övriga marker där man sett 
skador på tidigare planteringar bör behand-
ling övervägas. 

Kontakta din skogsinspektor när det  gäller  
behandling av plantor. För närvarande på-
går en debatt om plantbehandlingen, vilket 
kan medföra att den förbjuds i framtiden. 
För närvarande testas alternativa bekämp-
ningsmetoder. 

Snytbaggen	–	Norrlands	värsting										

	
Norras Skogsskola ger familjeskogsbrukare grundläggande kunskaper om skogsskötsel. För mer detaljerade råd – vänd dig till din skogsinspektor!

Vi har länge levt i tron att de  
norrländska skogarna är förskonade  
från svåra och långvariga skadeangrepp 
av insekter. Verkligheten har dock erövrat  
våra skogar. Idag har vi insett att  
skadeinsekterna är här för  
att stanna – inte minst  
snytbaggen.

Foto: Calle Bredberg
 

Visst har vi läst larmrapporter om stekel-
angrepp och sett svåra skador av märgborre 
vid våra industrier. Hittills har det inte varit 
annat än kortvariga, intensiva utbrott  under 
vissa somrar eller väldigt lokala angrepp, 
som endast påverkat områdena närmast in-
dustrierna i någon större omfattning. Vad 
som väntar i framtiden är svårt att sia om, 
men de förmodade klimatförändringarna 
kanske kan ställa till problem som liknar de 
man plågas av i södra Sverige. 

Sena planteringar
Det har talats mycket om snytbaggen och det 
är allmänt känt att den är rikligt förekomman-
de efter bränder. Planteringar på brända ytor 
eller efter skogsbränder, görs därför först efter 
tre till fyra år för att minska skadorna. Om 

planteringarna utförs tidigare används plantor 
som är behandlade mot snytbaggeangrepp.

Underskattat problem
Senare tids forskning visar att problemet 
med snytbaggen i Norrland är mycket större 
än vad vi trott. På de ytor som kontrollerats 
har man konstaterat att 20 – 60 procent av de 
obehandlade plantorna har skadats så svårt 
att de har dött. I södra Sverige, där problemet 
varit välkänt under en längre period, behand-
las de flesta plantorna, medan vi i Norrland 
endast behandlar mindre än tio procent. 

Markberedning effektiv 
Vad kan då du som skogsägare göra för att 
minska skadorna? Det första och viktigaste 
är att en markberedning utförs innan plan-
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Norras Skogsskola – Skadeinsekter

Snytbaggen	–	Norrlands	värsting										

 
Text:  

Lars Persson och  
Kristian Strömberg

	

Under skorpbarken syns märgborrens yngelhärdar.

Andra	skadeinsekter
Tallstekel (Diprion pini) 
Tallstekeln övergår till benämningen nordlig 
tallstekel i nordligaste Sverige. Den angriper 
tall, angrepp förekommer även på contorta. 
Larverna lever i täta klungor och har brunt huvud 
samt ljusgulkropp med rader av svarta prickar. 
Angripna delar på träden blir nästan helt kalätna. 
Angreppstid från slutet av juli till slutet av au-
gusti. Vanligast förekommande på sandmark nära 
kusten. Dödar sällan träden utom vid upprepade 
kraftiga angrepp. Stor risk för sekundärangrepp 
p.g.a. nedsatt vitalitet, då främst av märgborrar.

Liten tallstekel (Microdiprion pallipes)
Skadegörare i Norrlands inland och fjälltrakterna. 
Angriper främst tallplantor, även contorta. Larven 
lever solitärt, har grön kropp med mörka band 
efter sidorna och ett brunsvart huvud. Vid födo-
intag äts barren bara delvis varför angripna plan-
tor ofta är fulla av döda eller döende barr. Stekeln 
påträffas från juli till slutet av augusti. Vid stora 
angrepp kan omfattande arealer med plantor dö-
das. Områden som drabbas ligger oftast på höjd-
lägen över 400 m.ö.h.

Större märgborre (Tomicus piniperda)
Den större märgborren förökar sig under skorp-
barken, där man kan se decimeterlånga gångar 
som ligger i fiberriktningen. Märgborrarna an-
griper döda, döende eller av annan orsak försva-
gade träd av tall eller contorta (såsom angrepp av 
tallstekel, torka eller toppbrott). Angreppen på 
stammen sker tidigt på våren och de nya insek-
terna lämnar träden i mitten av juli för att göra an-
grepp i tallkronorna. Angreppen på unga tallskott 
fortsätter fram till september-oktober beroende 
på väderlek. Tallskotten urholkas, vissnar och dör 
med tillväxtminskning som följd för träden. 

Granbarkborre (Ips typographus)
Går även under namnet åttatandad barkborre. 
Granbarkborren dödar oftast granar som har 
drabbats av solchock i hyggeskanter. Under 
 barken hittar man upp till tre modergångar som 
följer fiberriktningen. Angreppen sker oftast som 
en sekundär attack på redan försvagade granar. 
Vid massförökning (god tillgång på föröknings-
material, t.ex. vindfällen) så angriper insekten 
levande skog och kan då orsaka omfattande ska-
dor. Angreppen sker från maj till juni, i slutet av 
juli lämnas de drabbade träden för övervintring 
i förnan. Populationsstorleken är proportionell 
mot tillgången på yngelmaterial, d.v.s. färsk död 
ved eller granar i dålig kondition.

Sextandad barkborre  
(Pityogenes chalcographus)
Bildar vackra stjärnformade gångsystem under 
 barken där modergången ofta är starkt böjd. 
Svärmar i slutet av maj till juli. De nya  barkborrarna 
kläcks i augusti. Arten lever oftast på döda grenar 
och tunnbarkiga stamdelar. Vid torka dödar den 
framför allt ung gran, vilket kan ge upphov till 
luckighet i det fram tida beståndet. Arten är gyn-
nad av  hygges- och röjningsavfall samt vindfällen 
och obarkat granvirke.

På www-skogsskada.slu.se finns massor av mat-
nyttig information om skadegörare i form av 
svampar, insekter och vilt. 

Röd tallstekel (Neodiprion sertifer)
Finns i Norrlands kustland och angri-
per både gamla och unga träd av tall 
och contorta. Larverna är blågröna 
med ett svart huvud och lever i grup-
per om cirka 20–40 individer. Vid fara 
reser de upp framkroppen och utsönd-
rar en kådliknande droppe. Den röda 
tallstekeln angriper träden under juni 
och början av juli för att under sen-
sommaren ta sig ner på marken där de 
spinner kokonger. Efter ett par veckor 
kläcks en ny generation som lägger 
ägg på trädens årsbarr i väntan på 
nästa säsong. Vissa av larverna lägger 
sig i dvala i marken, där de kan stanna 
i detta tillstånd i flera år. Drabbade 
ståndorter brukar vara hedmarker och  
mossmarker. Larverna angriper företrä-
desvis fjolårs barr där grenen ofta blir 
kaläten. Vid upprepade angrepp blir 
kronorna utglesade och träden kan 
dö eller dödas av sekundärangrepp av 
märgborre  eller tallvivel.

Snytbaggen gnager av barken från plantornas huvudstammar och trädens grenar.
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Fakta om Ostvik komponentfabrik

•	 Produktionskapacitet cirka 20 000 m³  kapade och 
hyvlade komponenter.

•	 Råvara;	fura	och	gran.	
•	 Cirka	16	anställda.
•	 Verksamheten	är	kvalitets-	och	miljöcerti	fie rad 

enligt ISO 9001, ISO 14001  respektive PEFC.

Sedan förvärvet 2001 har Ostvik 
komponentfabrik varit en av 
Norra Skogsägarnas pålitligaste in-
dustrier. Utan att utmärka sig som 
vare sig vinstmaskin eller förlust-
affär har verksamheten puttrat 
på i jämn fart. Medarbetarna har 
varit tillgivna och kompetenta, 
kundstocken har varit relativt 
stabil och företaget har fått upp-
skattning för sitt jobb. Inte ens 
lågkonjunkturen har lyckats sänka 
humöret bland de 16 medarbetar-
na i Ostvik. Visst har de märkt av 
den sviktande konjunkturen, men 
inte alls i samma utsträckning som 
många andra industrier.

Två skift
I och med de senaste investering-
arna råder det ingen tvekan om att 
Ostvik komponentfabrik spelar i 

Tekniksprång	i	Ostvik
I skuggan av de stora sågverken i Sävar och Kåge har Norra Skogsägarna tillverkat kundspecifika 
komponenter i Ostvik under åtta års tid. Nu har den lilla, trygga fabriken börjar röra på sig. Efter den 
senaste investeringen har Ostvik komponentfabrik hamnat i det allra främsta ledet.

Text och foto: Calle Bredberg

Jens Forslund, platschef vid Ostvik komponentfabrik.

Den toppmoderna fingerskarvlinjen är nu inkörd och klar.
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Gunnebo
Kedjor för:
Skogsmaskiner        Traktorer              
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Gunnebo Industrier AB
590 93 Gunnebo
Tel 0490-890 00

www.gunneboindustries.com

Grepp och bärighet från världens
tillverkare av slirskydd

Lastbilar ATV

ledande

Skog & virke
Krönikör: Mats Boström, 
Virkeschef vid Norra Skogägarna

I juli 2007 nådde sågverkskonjunkturen sin kulmen på en 
historisk rekordnivå av aldrig skådat slag. De höga trävaru-
priserna i kombination med en mycket kraftig efterfrågan på 
cellulosaråvara, avspeglade sig i att priset på skogsråvara steg 
 rejält. Prisutvecklingen för sågade trävaror gick efter  vändningen 
mycket snabbt nedåt. Utvecklingen för efterfrågan på cellulosa-
fiber gick samma öde till mötes 10–12 månader efter vändning-
en för sågverken. Hösten 2008 förstärktes dessutom den snabbt 
nedåtgående trenden på marknaderna för skogsindustriprodukter 
ytterligare av den globala finanskrisen och allmänna lågkon-
junkturen. 

De oerhört tuffa tiderna för sågverken och cellulosa industrin 
har inneburit stora nedläggningar av  industrikapacitet, framför 
allt i Finland men även i Sverige och andra länder runt om i 
världen. Som skogsägare bör du notera att Norra Skogsägarna 
trots detta fortfarande erbjuder priser på timmer, massaved och 
stolpar som sammantaget, med undantag för 2007–2008, är de 
högsta någonsin. 

Att ställa säkra prognoser om framtiden är omöjligt men just 
nu ser det ändå ut som om vi lämnat de svåraste tiderna bakom 
oss. Fortsätt därför att bruka din skog och vänd dig med förtro-
ende till våra skogsinspektorer för råd om din skogsfastighet.

I tider som dessa ska vi vara stolta och glada över ett starkt 
företag med flera ben att stå på. Det är styrkan och stabili-
teten som möjliggör avsättningen av råvara till stabila höga 
 priser, även i motvind och mörker. En ljuspunkt som för övrigt 
 glimmar starkare än andra är marknaden för stolpar. Kontakta 
därför din skogsinspektor och ta chansen att nyttja våra extra 
höga stolppremier före den 30 juni. 

Din	råvara	behövs

Du missar väl inte  
den nya stolppremien?
I bilagan till den här tidningen 
kan du läsa om det stora mer-
värde som stolpar ger.

www.norra.se

den allra högsta divisionen. I februari installerades en ny kompo-
nenthyvel samt en toppmodern fingerskarvlinje. 

– De här investeringarna kommer att innebära ett stort lyft för 
oss. Precisionen och kapaciteten har ökat väsentligt. Om allt går 
som planerat kommer vi att gå över till två skift i höst, konstaterar 
Jens Forslund, platschef i Ostvik.

Nya kunder
Ostvikfabrikens sortiment omfattar kompo nenter av tätvuxet furu- 
och granvirke till snickeri- och möbelindustrin. Tack vare den 
 absolut senaste fingerskarvtekniken, tillsammans med scanner och 
efter följande deformationsmätning, kan komponentfabriken arbeta 
med kundorderstyrd kvalitetsoptimering. 

Företaget levererar komponenter till många krävande snickerier 
och möbeltillverkare. Bland dessa kan nämnas Dooria Vännäs AB 
och Hedlunda Industri AB i Lycksele. I  övrigt består kundstocken 
av ett flertal möbel till verkare i södra Sverige och i utlandet. 

– Vi har nyligen lyckats komma in hos en stor fransk dörrtill-
verkare som vi hoppas mycket på. Dessutom kommer vi att leve-
rera till en japansk hustillverkare, som köper  skarvade, exaktkapade 
komponenter. I dagsläget ser det riktigt lovande ut, avslutar Jens 
Forslund. 
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I Norra Skogsmagasinets stortest av motorsågar hamnade 
Husqvarna och Jonsered i en klass för sig. Med tanke på att det i 
alla väsentliga drag rör sig om exakt samma maskiner blir nog 
ingen förvånad över att de två inte gick att skilja åt.

Text: Mats Lundberg och Calle Bredberg  Foto: Calle Bredberg

Dött	lopp	
mellan	Jonsered	
och	Husqvarna

Norra Skogsmagasinet testar motorsågar	 	
  Dolmar PS 4600 • Jonsered CS 2245 S • Husqvarna 445 X-TORQ • Stihl MS 250 C • Shindaiwa 452 S • Makita DCS 4301 • Partner 4700 • Meec Tools

Skogsägare har vitt skilda krav på motorsågar. 
En del föredrar små, nätta sågar medan andra  
vill ha dyrare ”proffssågar”. Somliga kräver kraf tiga 
sågar för att klara av tuffa fröträdsställningar och 
hårda pass på gårdens vedbacke. I Norra Skogs-
maga sinets stortest av motorsågar valde vi dock att  
testa de mest sålda allroundsågarna i 45-kubiks-
klassen. Helt enkelt mångsysslarsågar som både kla-
rar av mindre skogsgallringar och vedhuggningar, 
men även har kraft nog för tiden på vedbacken. Allt 
detta till en överkomlig prislapp för köparen. 

Egna svärdmodeller
Motorsågstestet genomfördes i mitten av maj i Ultrå, 
några mil norr om Örnsköldsvik. Sam manlagt åtta 
sågar testades av en testgrupp bestående av fyra ru-
tinerade motorsågsanvändare. 

Maskinerna synades både på arbetsbänk och 
givetvis i praktisk användning, där alla testförare 
provkörde samtliga maskiner. I strategin ingick 
även att varje testare använde ett och samma 
svärd och kedja, som alltså följde med respektive 
testförare mellan motorsågarna. Tyvärr visade 
det sig att Stihl och Shindaiwa har egna modeller 
på sina svärd, vilket medförde att dessa fick testas 
med originalsvärden. 

Olika bågvinklar 
Jonsered och Husqvarna hamnade som sagt i en 
klass för sig. Utom tävlan ger vi dock Husqvarna 
ett litet plus i kanten för att de har fler urustnings-
alternativ att välja på till modellen. Exempelvis blir 
det bakre kastskyddet ”Trio Brake” alltmer populärt 
och används bland annat på skogsbruksskolor och 
kommuner. Bra kontakter och närheten till återför-
säljare och serviceverkstad är dock det som bör väga 
tyngst i valet mellan sågarna. 

Den främsta skillnaden mellan de två  testvinnarna 
är att bärhandtaget/bågen sitter i rät vinkel mot svärd - 
riktningen på Jonsered-sågen, vilket innebär att 
 bågen ska/kan användas som riktmedel vid fällning.  
Husqvarna-sågen, liksom de övriga sågarna i testet, 
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har däremot en svagt vinklad båge, vilket med-
för att det istället krävs en siktlinje på maskinen. 
Bågens vinkel är ändå i första hand en vanesak. 

Andra gruppen
Snäppet efter de två toppsågarna hamnade en 
klunga med bra motorsågar. Dolmar, Stihl, Shin-
daiwa och Makita är alla gedigna sågar, med sina 
individuella för- och nackdelar. Bland dessa pla-
cerar vi nog ändå Dolmar-sågen i en knapp tät-
position. Stihl-sågen får ett plus i kanten utom 
tävlan för sin modell med funktionen ”Easy-to-
start”, där man får en extremt lättstartad maskin 
för endast några hundringar mer. Ytterligare ett 
snäpp längre ned på listan återfinns Partnersågen 
och i botten placerade sig Meec Tools, en såg som 
säljs på JULA till det blygsamma priset 795 kro-
nor. Även om vi hade hoppats på att kunna hitta 
ett lågprisalternativ kan vi för allt i världen inte 
 rekommendera Meec-sågen. Hur låga krav man än 
har är det knappast god ekonomi att köpa den.

Viktiga instruktioner
Det som förvånar – nästan chockerar – test-
gruppen är att en av sågarna inte har svensk 

	 	
  Dolmar PS 4600 • Jonsered CS 2245 S • Husqvarna 445 X-TORQ • Stihl MS 250 C • Shindaiwa 452 S • Makita DCS 4301 • Partner 4700 • Meec Tools

Norra Skogsmagasinets testgrupp bestod av, från vänster: Erik Sparrman, Skellefteå, Tage Westin, Könsa, Jenny Lundqvist, Landsjö, och Johan Sjöström, Hattsjö.

Tage Westin fyller i testprotokollet medan 
kollegorna slår sina kloka huvuden ihop.

Jenny Lundkvist är en rutinerad motorsågsförare 
och en kritiskt granskande testpilot.

instruktionsbok. Det borde givetvis vara ett 
krav. Det visar sig senare att en svensk in-
struktionsbok för Shindaiwa-sågen finns för 
utskrift på pdf, som återförsäljarna ansvarar 
för vid försäljning. Tyvärr är den i A4-format 
och kanske inte så praktisk. Faktum kvarstår 

dock att en svensk instruktionsbok till sågen 
inte levererades till motorsågstestet.  

När man slutligen summerar testresul-
taten kan man i grova drag tillåta sig att 
nöta på den gamla klyschan ”Man får vad 
man betalar för”.  
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FAKTA
Ursprungsland  Sverige
Motor 2,1 Kw
Cylindervolym 45,7 cm³
Torrvikt 5,1 kg
Ljudeffekt (garanterad) 114 db
Garanti 24 mån

Leverantör:  Skoterservice, Örnsköldsvik

FAKTA
Ursprungsland Sverige
Motor 2,1 Kw
Cylindervolym 45,7 cm³
Torrvikt 5,1 kg
Ljudeffekt (garanterad) 114 db
Garanti 24 mån

Leverantör:  
Sjödins Motor, Mellansel

FAKTA
Ursprungsland Tyskland
Motor 2,3 Kw
Cylindervolym 45,4 cm³
Torrvikt 4,9 kg
Ljudeffekt  
(garanterad) 111 db
Garanti 24 mån

Leverantör: 
Utterströms, Skellefteå

Dolmar PS 4600

Råstark	och	lättkörd	
Dolmar-sågen överraskade positivt och visade sig vara en riktig tuffing. De 
flesta av testförarna ansåg den vara en mycket trevlig maskin, och den placerar 
sig därför som god trea efter de två kanonerna i topp. Den är förvånansvärt 
råstark, speciellt på låga varv. Dessutom är den riktigt lättkörd och en njutning 
att kvista med. Om det inte vore för ett antal nackdelar skulle den vara och 
nosa de två toppsågarna i hälar na. Tomgången är alltför ojämn, sågen saknar 
dekompressionsventil och instruktionsboken har felaktiga fällinstruktioner en-
ligt de svenska normerna. Dessutom har den luftfilter i ett pappliknande mate-
rial, till skillnad mot de mer lättrengörliga nylonfiltren i de övriga testsågarna. 
Visserligen medföljer det ett extra pappfilter, men det blir ändå ett minus i pro-
tokollet. Till råga på allt är Dolmar-sågen dyrast av alla testade motorsågar.

	 	
Dolmar PS 4600, Jonsered CS 2245 S, Husqvarna 445 X-TORQ, Stihl MS 250 C   Shindaiwa 452 S , Makita DCS 4301, Partner 4700, Meec Tools

FAKTA
Ursprungsland Tyskland
Motor 2,6 Kw
Cylindervolym 46 cm³
Torrvikt 5,1 kg
Ljudeffekt 112 db 
(garanterad)
Garanti 12 mån

Leverantör: 
Makita Sverige, Sollentuna

PLUS:  Bra och lättkörd såg med fin balans. Stark på låga varv.
MINUS:  Ojämn tomgång, saknar ”pys”, felaktiga fällinstruktioner. Priset.
PRIS:  5 550 kr inkl. moms

PLUS:  Stark, gedigen och proffsig. Fjädrande stoppknapp, lätt att montera och 
sträcka/justera kedjan. Bränsletankfönster.

MINUS:  Dåligt tanklock och klen kastskyddsmekanism. 
PRIS:  5 200 kr inkl. moms

Jonsered CS 2245 S

Mästerlig	motorsåg
Det var svårt att hitta några väsentliga fel på de vinnande sågar-
na. Liksom Husqvarna-sågen är Jonsereds testvinnare ett mycket 
bra arbetsredskap i vått och torrt. Som tidigare nämnts är det en 
smaksak vilken bågvinkel man trivs bäst med. Skillnaderna mellan 
kåporna och några andra smådetaljer är uteslutande kosmetiska. 
Som vanligt finns det dock alltid små nackdelar att snoka upp 
för den som är riktigt petig. Tanklocket kunde definitivt ha varit 
bättre liksom kastskyddsmekanismen mellan sågkroppen och 
kastskyddskåpan. 

PLUS:  Stark, gedigen och proffsig. Fjädrande stoppknapp, lätt att montera och 
sträcka/justera kedjan. Bränsletankfönster.

MINUS:  Dåligt tanklock och klen kastskyddsmekanism. 
PRIS:  5 200 kr inkl. moms

Test- 
vinnare

Stihl MS 250 C

Tyst	och	trevlig	såg
På det stora hela ger Stihl-sågen ett mycket bra helhetsintryck. Även om det inte 
genomfördes något riktigt test av ljudnivån upplevde alla testförare att Stihl-
sågen var den tystaste i sällskapet. Likaså var det förhållandevis lite vibrationer i 
sågen. Bland de övriga fördelarna finns ett ovanligt bra oljepåfyllningslock samt 
det faktum att Stihl-sågen är den enda maskinen i testgruppen som har förberetts 
för förvärmning på vintern. Nackdelen med detta är att det blir lite trångt vid tänd-
stiftsbyte. Tyvärr radar svagheterna sedan upp sig. Maskinen känns allmänt ganska 
”trött” och den saknar siktlinje för fällning. Dessutom är inkapslingen vid underde-
len dålig vilket försvårar kvistningen. När man kvistar undersidan av stammen med 
skjutande kedja upplevs även bågen trång vid startapparaten. Stihl använder sig 
också av ett eget svärd, vilket innebär att andra svärd inte passar. Under testdagen 
hoppade dessutom kedjan av vid ett tillfälle och kilade fast sig riktigt besvärligt. 
Kedjesträckningen upplevdes som onödigt strulig, där man har blandat in en liten 
skruv i konstruktionen som är mycket lätt att tappa bort vid svärdbyte i skogen.

PLUS:  Relativt tyst och lite vibrationer. Oljepåfyllningslocket. 
MINUS: Ganska slö. Saknar siktlinje, trång båge och dålig inkapsling. 

Endast originalsvärd. 
PRIS:  4 590 kr inkl. moms

Test- 
vinnare

Husqvarna 445 X-TORQ

Förträffligt	arbetsredskap
Tillsammans med Jonsered-sågen spelar Husqvarnas motorsåg i 
en egen division. Det är liksom inte så mycket att orda om, så-
garna är helt enkelt i en klass för sig. Det bör som sagt vara närhe-
ten till bra service som avgör köpet. Bland de små, bra detaljerna 
märks en fjädrande stoppknapp samt att det är ovanligt lätt att 
montera och sträcka kedjan. Liksom Jonsered-sågen finns det 
dock ett antal svagheter. Det som förvånar lite är att tillverkarna 
envisas med att ha stål mot plast i den rörliga kastskyddsmeka-
nismen, vilket medför att de med stor säkerhet måste repareras 
med tiden. Dessutom är tanklocket absolut inget föredöme. 

Norra Skogsmagasinet testar motorsågar
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FAKTA
Ursprungsland  Kina
Motor  2,0 kw
Cylindervolym  46 cm³
Torrvikt  4,85 kg 
Ljudeffekt  
(garanterad)  116db
Garanti  12 mån

Leverantör: JULA (Skellefteå).

	 	
Dolmar PS 4600, Jonsered CS 2245 S, Husqvarna 445 X-TORQ, Stihl MS 250 C   Shindaiwa 452 S , Makita DCS 4301, Partner 4700, Meec Tools

FAKTA
Ursprungsland Italien
Motor 2,24 kw
Cylindervolym 46 cm3

Torrvikt 4,9 kg
Ljudeffekt  
(garanterad) 111 db
Garanti 12 mån

Leverantör:  
Coop Bygg, Skellefteå

Shindaiwa 452 S

Lättjobbad	men	högljudd	
Under testdagen var Shindaiwa-sågen den enda riktigt svårbedömda sågen. 
Det berodde helt enkelt på ett förgasarfel, vilket medförde att testarna inte alls 
var eniga i sina omdömen. Efter ett förgasarbyte beslutades att sågen skulle 
få extra testtid, vilket gav en helt annan bild av sågen. Från att till en början 
agera som ”gubben i lådan” gick motorn sedan som en klocka. Sågen visade 
sig vara riktigt varvvillig och ettrig samt lättjobbad och smidig. Sågen var 
också den mest ”lättryckta” testet, vilket avser motståndet i startapparaten. 
Att den dessutom är den lättaste av testsågarna ger ett plus. Till nackdelarna 
hör vibrationerna och att maskinens vassa ljud upplevs som mest besvärande 
av alla testsågar. Dessutom är det endast originalsvärd som passar på sågen 
och svensk instruktionsbok saknas, men kan laddas ned som pdf i A4-format. 
Sedan känns det förstås ganska förlegat med skruvar till kåpan när det i övrigt 
bara är klick-låsningar som gäller. En annan besvärande detalj är att den ut-
satta stoppknappen, som är lätt att komma åt och därmed orsaka tjuvstopp.

Partner 4700

Lämpligast	för	vedbacken
Om det var svårt att rangordna sågarna i toppen så var det desto 
lättare i botten. Partner-sågen får definitivt finna sig i att bli näst 
sist i det här startfältet. Även om det går att fälla och kvista sig fram i 
skogen är det bara att konstatera att sågen passar bäst på vedback-
en. Sågen är svag, vibrerar mycket, saknar siktlinje och kastskyddet 
lämpar sig inte alls för säkert skogsarbete. Skyddet går alldeles för 
trögt och har en felaktig placering/vinkel. Sågen känns plastig och 
handtaget är alldeles för grovt/onaturligt. Dessutom glider den då-
ligt på stammen vid kvistning. Om man trots allt ska köpa en Partner 
är det givetvis mycket viktigt att det finns bra service i närområdet.

PLUS:  Lättstartad. Låg ljudnivå.
MINUS:  Svag, mycket vibrationer, saknar siktlinje, kärvt kastskydd.
PRIS:  2 995 kr inkl. moms

FAKTA
Ursprungsland  Tyskland
Motor 2,1 Kw
Cylindervolym 42 cm³
Torrvikt 4,7 kg
Ljudeffekt  
(garanterad) 111 db
Garanti 12 mån

Leverantör:  
Makita Sverige, Sollentuna

Makita DCS 4301

Gör	jobbet	bra
Makita-sågen visade sig vara en riktigt hyfsad motorsåg. I gro-
va drag tillhör den samma segment som Stihl, Shindaiwa och 
Dolmar, utan att vara lika tuff som den sistnämnda. Det kändes 
att Makita-sågen var den effektmässigt minsta sågen i testet, men 
den får ändå fullt godkänt. Konstigt nog har den ett servicevänli-
gare luftfilter än sin lite större kusin Dolmar PS 4600. Som vanligt 
finns det dock en del nackdelar värda att nämna. Accelerationen 
är ganska dålig. Fångtappen i plast är inte utbytbar och sitter i 
kedjeskyddskåpan. Dessutom är fällinstruktionerna felaktiga och 
den fjädrande stoppknappen är onödigt svår att få upp i nedfällt 
läge. Färgen är som synes avvikande, på gott och ont.

PLUS:  Lätt, tyst såg. Gör jobbet bra med god balans och dämpning.
MINUS:  Relativt dålig acceleration, fångtappen, felaktiga fällinstruktioner.
PRIS:  4 750 kr inkl. moms

Meec Tools

Dålig	kvalitet
Det var många som höll tummarna för att ”JULA-sågen” åtmins-
tone skulle visa sig vara ett prisvärt alternativ. Så blev det tyvärr 
inte. Den går så pass varm att handskar är ett krav vid exempel-
vis kedjebyte. Den är plastig, vibrerar mycket, går inte rent och 
kommer aldrig riktigt upp i varv. Plastdetaljerna verkar sköra och 
har dålig passform. Redan efter halva dagen gick plasten i start-
apparaten sönder. Osäkerheten med reservdelar gör att vi tyvärr 
måste säga sorry, det här funkar inte. 

PLUS:   Lättstartad (men den stannar ofta). Stort, åtkomligt luftfilter. Byte av fångtapp möjlig.
MINUS: Plastig, vibrerar mycket, tveksam kvalitet rakt igenom. 
PRIS:  795 kr inkl. moms

FAKTA
Ursprungsland Japan
Motor 2,3 kw
Cylindervolym 45,2 cm3

Torrvikt 4,5 kg
Ljudeffekt  
(garanterad) 113 db
Garanti 24 mån

Leverantör:  Skoterservice, 
Örnsköldsvik

PLUS:  Lätt, lättstartad och lättkvistad. Smidig och ettrig. 
MINUS:  Hög ljudnivå, endast originalsvärd, saknar svensk instruktionsbok. 

Stoppknappen.
PRIS:  4 995 kr inkl. moms
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I oktober tillträder Anders Källström 
tjänsten som vd för Lantbrukarnas 
Riksförbund. Innan Örnsköldsviksonen 
ger sig av till Stockholm på allvar 
har han dock tänkt hinna med lite 
kvalitetstid i skogen.

Text: Mats Lundberg  Foto: Calle Bredberg

heten. Men nu finns det alltså goda chanser 
till att drömmarna kan förverkligas.

Medlem i Norra
Med utgångspunkt från gården i Sunds by, 
strax utanför Örnsköldsvik, har Anders ut-
vecklat ett stort intresse för jord- och skogs-
bruk. Kopplingen till Norra Skogsägarna är 
tydlig. Både Anders och hans far har varit 
trogna medlemmar i många år. Anders har 
dessutom suttit som ordförande på två före-
ningsstämmor i Örnsköldsvik, senast 2006 
under den första ordinarie stämman efter 
fusionen med NLS.

– Skogsägarföreningen har varit ett 
enormt stöd genom åren. Otvunget, enkelt 
och smidigt. Jag har verkligen upplevt med-
lemsnyttan, ett värde som många inte inser, 
konstaterar Anders.

Olika förutsättningar
När det bär iväg till Stockholm tar Anders 
med sig den norrländska tryggheten, ett 
lugn som ger kraft i storstaden. Han tar 

också med sig en hel del erfarenheter och 
visdomar, exempelvis det faktum att Sverige 
består av oerhört många olika delar med 
skilda förutsättningar.

– Samtidigt som vi lever i ett avlångt 
land är det ändå mycket som förenar. Jag ser 
verkligen fram emot att få jobba med fram-
tidens möjligheter, inte minst med utveck-
lingsfrågor som handlar om mat,  ener gi, 
turism och mycket annat. 

Stärk äganderätten
De äganderättsliga frågorna är mycket ange-
lägna för Anders Källström. Han har själv 
blivit drabbad av att mark har exproprierats 
och vet precis hur det känns. 

– Känslan när någon tar ifrån dig det din 
släkt har ägt i generationer går inte att be-
skriva. Att enskilda människor tar ansvar 
och har makten att utveckla sin egendom 
är ett funda ment i ett välfärdssamhälle. Det 
här samhället kommer att fortsätta utveck-
las, så det är mycket viktigt att den enskildes 
ägande rätt stärks, avslutar Anders Källström. 

– Jag tänkte passa på att hålla igång en del 
i glappet mellan jobben. Jag har köpt mig 
en ny röjsåg och drömmer om att få vara i 
skogen åtminstone några veckor under sen-
sommaren. Bara koppla av, berättar Anders 
Källström, en hurtig 50-åring med ett hjärta 
som klappar för skogsägarrörelsen.

Som ordförande i Modo hockey och vd 
för Allehanda Media Ångermanland AB, har 
det naturligtvis inte funnits så mycket tid 
över till arbetspass på den egna skogsfastig-

Anders	Källström

LRF-chef		
med	
drömmar		
om	skog

Gamla vänner i samspråk. Under sin tid inom Örnsköldsvik södra sbo var Mats Lundberg, till höger, Anders 
Källströms kontaktperson inom Norra. Idag jobbar Mats som skogsinspektor inom Skellefteåregionen.

Stunderna i skogen har blivit färre i samma takt 
som arbetsbördan har ökat, men Anders Källström 
har ändå lyckats få ihop till veden varje år.
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På tal om skog och pengar
Vi har förmånen att få jobba med många av Sveriges skogsägare, ofta från en generation 
till en annan. Det har gjort att vi snappat upp en hel del på vägen. Det märks inte minst 
på de produkter och tjänster som vi kan erbjuda dig i hela skogsbrukets livscykel 
– från plantor och avverkning till lån och placering. Prata med någon av våra lantbruks-
ansvariga eller besök oss på vår hemsida. Välkommen in.

www.swedbank.se 
www.sparbankennord.se
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Skogsmåltid	de	Luxe
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Less på restaurangmiddagar?  
Kanske dags att testa något nytt?  
Vi föreslår en måltidssupplevelse utöver  
det vanliga – flytta restaurangen  
ut i skogen.

Text och foto: Calle Bredberg

När Norra Skogsmagasinets redaktion  skulle dela ut ett 
pris till vinnaren i en intern tävling valde vi ett mycket an-
norlunda måltidskoncept. Med stöd av ansvarige utgiva-
ren, Erik Jonssons, gedigna matlagningsintresse resulte-
rade det hela i att Bertil Röjfors och hustrun Susan fick  
sig en unik upplevelse och en delikat middag till bords. 

Vit duk i grönskan
Det råder ingen tvekan om att måltiden som Bertil 
och Susan fick var en uppskattad och mycket annor-
lunda upplevelse. Bertil är en aktiv utemänniska, men 
det där med förtäring i det fria har han  aldrig riktigt 
förstått sig på. Hans spontana  kommentar  efter mål-
tiden säger en hel del:

– Det här är mycket svårslaget. Jag brukar  egentligen 
inte uppskatta att äta utomhus. När någon frågar om 
vi ska äta ute brukar jag alltid svara att jag vill sitta 
vid en vit duk. Nu får jag nog börja tänka om.

Väder och vind
I dagens tidevarv, med stekhällar i massor av storlekar 
och olika värmekällor, är det fullt möjligt att göra en 
gourmetmåltid i skogsmiljö. Med lite engagemang 
och tur med vädret har måltiden goda förutsättningar 
att bli en stor succé. 

Ett tips är att inte hålla igen med vare sig mat eller 
övriga attribut. Ska det vara så är det lika bra att löpa 
linan ut. Det innebär en dukning med kandelaber 
(med risk för att ljusen blåser ut) och övriga dekora-
tioner liksom riktiga stolar att sitta på.

Närhet till väg
Nästa tips blir att göra en noggrann rekognoscering 
 efter en lämplig ”restaurang”. Till den här skogsmålti-

Servicen är minst lika bra som på en riktig restaurang.

Gott om kryddgrönt är en självklarhet.
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den valde Erik att ta med sig en grill och en 
hel del kökstillbehör. En skogsbilväg ledde 
i stort sett ända fram till gläntan i skogen, 
vilket medförde att han endast behövde 
bära grillen och den övriga utrustningen ett 
tjugotal meter. Inom en halvtimme stod allt 
på plats och bordet var dukat. Efter mid-
dagen städades allting bort och lastades på 
släpvagnen lika fort.

Alla sinnen med
Själva måltiden var naturligtvis inte vilket 
skogskrubb som helst. Eriks trerättersmiddag 
blev en fullträff, men kvällen hade  säkerligen 
även blivit lyckosam med en något lägre am-
bi  tionsnivå. I övrigt är fältet naturligtvis öppet 
för egna idéer och upptåg. Antingen kockar 
man själv eller låter  middagsgästerna delta i 
matlagningen, vilket kan bli ett nog så trev- 

	
  
 

8 snittar
•	 200	g	skivad	rökt	lax
•	 2	dl	crème	fraiche
•	 1	dl	finhackad	gräslök
•	 1	bit	riven	pepparrot
•	 flingsalt
•	 nymald	svartpeppar
•	 baguette
•	 salladslök
•	 olivolja

Gör så här:
Blanda crème fraiche med finhackad gräslök och en bit riven 
peppar rot. Låt stå en stund så att smaken av pepparrot drar in 
och inte blir för stark (styrkan kommer efter en stund). Smaka 
sedan av röran med flingsalt och nymald svartpeppar.

Gnid in brödet lätt med olivolja och flingsalt. Grilla hastigt på 
 bägge sidor. Lägg en skiva rökt lax på varje brödskiva och toppa 
med en klick gräslöksröra, lite extra svartpeppar, salladslök samt ett 
par strån gräslök. Servera på fat med ringlad olivolja och flingsalt. 

Vintips: Ruppertsberger Hofstück Riesling, Tyskland (nr 5914) 59 kr 

Skogsmåltid	de	Luxe

Förrätt	Laxsnittar med pepparrotsfraiche

Gästerna har anlänt.

En sparsam men stilig dekoration funkar alltid.

Rulladerna fylls med vitlöksost, basilika och persilja.

  ligt evenemang. För den som har  dragel ser åt  
havet fungerar  givetvis en hälla i skär  går den 
precis lika bra som  skogen. Det viktigaste är 
att alla  sinnen får vara med under mål tiden 
i det fria. Vindens sus och fåglarnas sång 

är viktiga ingredienser i  totalupplevelsen.
Sommaren är kort, så det är bara att börja 

planera. Bjud några goda vänner eller över-
raska din käresta på självaste bröllopsdagen 
med en ”Skogsmåltid de Luxe”. 
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Dessert	Rabarber- och 
 banankompott med vaniljyoghurt
En vårlik dessert med rabarber, banan och  
grovstött kardemumma.

4 portioner
•	 400	g	rabarber
•	 2	st	bananer,	(100	g)
•	 6	msk	strösocker
•	 2	krm	grovstött	kardemumma
•	 4	msk	vaniljyoghurt
•	 2	st	havreflarn

Gör så här:
Ansa och skär rabarbern i bitar. Skala och skiva 
bananerna. Blanda rabarber och socker i en kast-
rull. Smält försiktigt under omrörning, 3–5 min. 
Tillsätt bananerna och kardemumma.
Servera kompot ten 
ljummen toppad 
med vanilj yog hurt 
och smulat havre-
flarn.

Vintips (portvin): 
Sandeman’s Invalid 
Port, Portugal  
(nr 8064) 109 kr

Varmrätt
Innanlår eller fransyska i tunna skivor, fylld med vitlöksost och serverad med  krämig 
sås på ost och grädde.

4 portioner
•	 2	burkar	vitlöksost	 (Cantadou	

ca 225 g/burk)
•	 Ca	6	hg	innanlår	eller	fransyska	i	

tunna skivor (4 stora eller 8 små)
•	 Salt	och	grovmalen	svartpeppar
•	 En	kruka	färsk	basilika
•	 En	kruka	färsk	persilja
•	 2–3	charlottenlökar	
•	 Svenskt	smör
•	 2	1/2	dl	grädde
•	 Maizenaredning	efter	behag
•	 1	msk	koncentrerad	Bong	vilt-	

och kantarellfond  

Oxrullader med ostsås och pressad potatis

Gör så här:
Bred ut en tesked vitlöksost på varje 
skiva kött. Krydda med salt och pep-
par, strö över hackad färsk basilika 
samt persilja. Rulla ihop köttet, sätt i 
en tandpetare och stek i smör. Ta upp 
rulladerna. Deglacera: koka ur stekpan-
nan med lite vatten (spara stekspadet). 

Finhacka löken och bryn den tillsam-
mans med hackad färsk basilika i smör. 
Rör ned resten av osten tillsammans 
med grädden och stekspadet i  pannan. 
Krydda med salt och svartpeppar. Låt 
såsen koka ihop någon minut (om 
såsen är för tunn vispa ner maizena-
redning efter behag). Spetsa med kon-
centrerad vilt- och kantarellfond. Sila 
såsen, värm upp den igen och blanka 
av med en klick kallt smör. 
Servera med pressad potatis, smör-
stekt svamp och en fräsch grönsallad.

Vintips: Côtes-du-Rhône, Frankrike 
(nr 6018) 68 kr

Basen till desserten består av  
rabarber och bananer.

En rejäl grill med stekhäll medger att Erik kan hålla igång flera pannor samtidigt.
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Blåbär bör vara rejält mogna och ska 
torka utomhus i skugga ungefär en 
vecka. Låt bären dra i sprit en vecka, 
sila bort bären och lagra sedan es-
sensen minst ett halvår. Dekantera 
bort fällningen och blanda med 
brännvin. Du kan också lägga färska 
blåbär i en flaska med sprit och låta 
dem stå i minst tre månader. Bären 
kan sedan ätas till dessert.

Enbär skördas i september och bör 
torka några dagar, för att därefter 
krossas varsamt i en mortel. Låt dem 
dra en vecka i sprit. Bären suger åt 
sig mycket vätska och du måste ofta 
fylla på sprit under tiden. Sila essen-
sen och lagra den ett par månader 
innan den blandas med brännvinet. 
Det blir en oljig yta i flaskan men 
den är inte skadlig. Skakar du flas-
kan så försvinner den.

Häggens mogna svarta bär bör dra 
i sprit en vecka. Sedan silas bären 
bort och satsen får vila några må-
nader tills det bildats en botten-
sats, som dekanteras bort innan du 
 blandar essensen med brännvin.

Kråkbär bör torka i luften några 
dagar innan de blandas med sprit. 
Det är ofta insekter i dessa bär så 
se till att småkrypen inte kommer 
med i spriten eftersom de smakar 
illa. Låt bären dra tre–fyra månader 
i spriten. Låt sedan essensen mog-
na ett par månader till i en flaska 
innan den blandas med brännvin.

Ljungens nyutslagna blommor blir 
en utsökt snaps. Repa av blommor-
na och lägg dem direkt i en burk 
och häll brännvin över. Sila bort 
blommorna efter en vecka och 
blanda med sprit. Låt flaskan gärna 
mogna ett par månader innan den 
lätt rosa snapsen dricks.

Porsens nyutslagna, ljusgröna 
blad ger en kraftfull essens. 
Alternativet är att använda bladen 
och de mogna hängena på hösten. 
Häll brännvin över bladen och låt 
dem dra i fem dagar. Sila av bladen 
och låt essensen därefter lagras i 
en flaska fyra månader. Dekantera 
av bottensatsen och blanda med 
brännvin. Eftersom essensen är 
mycket smakrik måste du blanda 
med mycket brännvin.

Den norrländska skogen är ett fantastiskt skafferi med smakrika växter.  De 
många soltimmarna och växlingen mellan varma dagar och svala nätter gör att 
det som växer blir osedvanligt aromrikt.  
Vi bad Urban Laurin, auktoritet inom dryckes kunskap, om lite tips när det gäller 
skogens snapskryddor.  Text: Urban Laurin  

Snapsens	smaker	finns	i	skogen

Snaps av bär och växter från skogen görs i stort sett på  
samma sätt. Givetvis ska du rensa och skölja väx-
terna och bären. Stoppa dem sedan i en burk  (enkla- 
re att tömma än en  flaska), häll över brännvinet, sätt  
på locket och låt det hela stå i rumstempe ratur ett par 

dygn, upp till en vecka. 
Därefter silar du bort 

råvaran från spriten. Du 
bör inte filtrera  eftersom du  

Urban Laurin 
Doktor i statsvetenskap som blev vinskribent och bland annat grundade tidningen Dina 
Viner. Efter några år som skribent blev Laurin ansvarig för att utveckla vin till ett akademiskt 
ämne på Restaurang högskolan i Grythyttan. Där var han universitetslektor i dryckeskun-
skap i 11 år. Sedan 2001 är han konsult med turism, måltid och lokal identitet som specialite-
ter. Han skriver fortfarande om vin för tidningen Veteranen och N.

Mogna blåbär fungerar utmärkt som brännvinskrydda. Foto: Calle Bredberg

då tar bort mycket smak. Sedan blandar du ut essen-
sen med brännvin efter smak. Ofta är det lämpligt 
med ungefär sex centiliter essens till en flaska sprit. 
Visst kan du dricka brygden direkt, men hemkryd-
dad sprit utvecklas mycket av att lagras på flaska, 
gärna uppemot ett år. 

Den bästa snapsspriten har en alko holhalt på 32–
38 procent. Lämpliga sorter är exempelvis Bränn  vin 
special, Kronvodka och Renat brännvin.

Dataspel	om	skogsvård
Det webbaserade ”Spelet om din skog” 
har tagits fram av Skogforsk på upp-
drag av LRF som en del i Kraftsamling 
Skog. Här gäller det bland annat att 
göra de mest optimala valen när det 
gäller avverkning, gödsling, dikesrens-
ning, älgjakt och mycket annat. Du hit-
tar spelet på www.skogforsk.se  Klicka 
på länken ”Kunskap direkt”, där det 
finns en länk till spelet under rubriken 
”Nyheter”.

Välbesökta	skogsdagar	
 

Under maj månad genomfördes ett tiotal med-
lemsaktiviteter inom Norras område, de flesta av 
dem mycket välbesökta. Till skogsdagen i Fredrika 
i mitten av maj bussades medlemmar från hela 
Västerbotten. Kraftsamling Skog-temat lockade 
närmare 300 besökare. I början av månaden ge-
nomfördes en rekordstor skogsdag i Norrböle, 
Mellansel, med biobränsle som tema. Skogsdagen 
är förmodligen den största i sitt slag i norra Sverige. 
Inte mindre än 800 personer, både hugade skogs-
människor och barn, deltog i aktiviteterna.  

Kraftsamling	med	sikte	på	röjning
 

Under våren har kortkurser inom ramen för Kraftsamling Skog 
och Lantbruksprogrammet hållits i regionerna. Kurserna är på 
minst nio timmar, med informationshäftet ”Verktygslåda…” 
samt de nya instruktionsfilmerna som grund till diskussio-
nerna. Inom Skellefteåregionen utökades kursen med hjälp av 
Erik Sparrman från ”Säker Skog”, som höll i grunderna i prak-
tisk röjning med röjsåg för röjsågscertificat. Åldern på kursdel-
tagarna i Skellefteå har varit ovanligt låg, mycket på grund av 
att kunskap i skog och skogsskötsel ger bra med sommarjobb 
för arbetsvilliga ungdomar.  
    Mats Lundberg
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Alex Skogsservice AB
Tomas Axelsson 

Alby 32, 148 91 ÖSMO
Tel 070-296 15 08

info@alexskogsservice.com

ÄNTLIGENÄNTLIGEN
och

på svenska marknaden

if.tserof-mfa.wwwif.namgol.www

Visning av
kombimaskin 

till hösten
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På sina håll var den gångna vinterns snöbrott en katastrof. I trakterna runt Bygdsiljum såg det bitvis ut  
som en storm hade gått fram. För de skogsägare som ännu inte har städat bort snöbrotten är det bråttom.  
Före den 15 juli ska de nämligen vara ute ur skogen.   Text och foto: Calle Bredberg   
 

– Det är inga konstigheter. Välröjd och gall-
rad skog bör alltid eftersträvas. Fina bestånd 
med symmetriska kronor klarar sig givetvis 
bättre mot snötyngden, medan välslutna be-
stånd drabbas hårdast, konstaterar Kenneth.

Yngelhärdar
Kenneth Söderström uppmanar alla som ännu 
inte har hunnit ge sig ut och inspektera sina 
skogar att snarast göra en utflykt. Detta för att 
hinna få ut eventuella snöbrott ur skogen före 
den 15 juli, allt enligt skogsvårdslagen. 

– Man får inte lämna kvar mer än fem 
m³sk per hektar, vilket innebär omkring 
30–40 knäckta träd i ett sånt här bestånd. 
Detta på grund av märgborren, som får 
yngelhärdar i virket. När de nya märgbor-
rarna kläcks flyger de upp i trädkronorna 
och angriper årsskotten, förklarar Kenneth. 

Det räcker naturligtvis med en katastrof 
och det finns anledning att ta  skadeinsekterna 
på fullaste allvar. Läs mer om skadeproblema-
tiken i Skogsskolan på sidorna sex till sju.

När det vill sig riktigt illa slår blötsnön till 
hårt och skoningslöst. Den här vintern har 
förhållandevis många skogsägare drabbats. 
En av dem är Kenneth Söderström, skogs-
ägare från Bygdsiljum tillika skogsinspektor 
vid Norra Skogsägarna.

– Det var 22 år sedan vi drabbades senast 
här i Bygdsiljum. Nu är det skogarna på 
200-metersnivån som har tagit mest stryk, 
främst medelålders tallskogar. I mitten av 
nittiotalet blev det även svåra snöbrott i 
flera byar som ligger tre–fyra mil härifrån, 
men då var det i skogar som ligger på om-
kring 100 meter över havet. Som vanligt är 
det mycket stora lokala variationer när det 
gäller snöbrott.

Röj och gallra
Det hade förmodligen varit svårt att förhin-
dra följderna av den extremt tunga blötsnön 
som kom under förvintern. Om det vill sig 
riktigt illa drabbas man, sådan är verklighe-
ten. Det finns dock sätt att minska riskerna.

Hög	tid	att	städa	bort	snöbrotten
Stormen Gudrun? Nej, det rör sig om snöbrott i skogar på omkring 200 m.ö.h. utanför Bygdsiljum. 

Kenneth Söderström har redan städat bort snö-
brotten ur sin egen skog, men han uppmanar alla 
som ännu inte har varit ut i markerna att inspek-
tera sina skogar.
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Testat: Röjsele,	Husqvarna	Balance	XT
Pris: 1 195 kr (inkl. moms) 

TVÅ VARUMÄRKEN EN ÄGARE

Norra Skogsmagasinet har testat en ny röjsele 
från Husqvarna, som är framtagen för att passa 
både män och kvinnor, stora som små. Selen är 
konstruerad så att den snabbt och lätt ska gå 
att justera och växla mellan olika röjare i skif-
tande storlek. Ryggplatan går att flytta upp och 
ner med ett lätt snäpp i tre steg beroende på 
användarens längd och storlek. Bröstremmen 
går att koppla till bröstplattan som vanligt, 
men även längre ner mot höftbältet, för kvinn-
liga röjare som vill undvika tryck över brösten. 

Testperioden visade att selen lämpar sig bäst 
för större personer och även är lättare att ställa 
in på ett ergonomiskt riktigt sätt för storvuxna 

Brandutbildning	i	region	Skellefteå	
I slutet av maj samlades regionens entreprenörer och tjänstemän med anknytning 
till produktion och skogsvård. Målet med dagen var att fräscha upp nödläges-
beredskapen vid eventuella maskinbrander och mark-/skogsbränder. Det är givet-
vis viktigt med en klar och tydlig arbetsgång om olyckan är framme. Diskussionerna 
handlade bland annat om förebyggande åtgärder och en inbjuden representant från 
Länsförsäkringar berättade om försäkringar. Under dagen fick alla möjlighet att  prova 
på brandsläckning med olika typer av utrustning för maskinbrand och markbrand. 
Slutligen gicks Norra Skogsägarnas brandpolicy igenom. Under barmarkssäsongen 
ska även entreprenörer och berörda tjänstemän i de övriga regionerna utbildas.

Erik Kempainen 

röjare. Vår kvinnliga testförare konstaterade att 
axelremmarna är svåra att ställa in till belåtenhet i 
de två nedre lägena, oavsett var bröstremmen är 
placerad. Dessutom bär inte höftbältet upp selen 
tillfredställande. Det positiva omdömet är att den 
är luftig och inte kladdar på ryggen vid hårda 
röjningspass, samt att upphängnings krokens 
snabbutlösning fungerar klanderfritt. 

Trots att röjselen är lätt att anpassa för olika 
röjare så kvarstår faktumet att det ändå är bäst 
att ha en sele för varje röjare i familjen/före-
taget. Då sitter den alltid bäst, rätt inställd för 
sköna röjningstunder.

Mats Lundberg
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Erik Edström är övertygad om att det finns 
många, små ljusa idéer som sammantaget gör 
att det går att leva på skogen.  
I framtiden hoppas han att skogsfastigheten  
i Glommersträsk ska bli hans arbetsplats.
– Jag vill kunna ta förmiddagsfika vid mitt eget 
köksbord. Med fastigheten som bas tror jag 
faktiskt att jag kan leva på det här.

Text och foto: Calle Bredberg

Visioner	om	skog	och	trä	

I lilla Glommersträsk, i  avfolkningsbygderna 
mellan skog och fjäll, på gränsen  mellan 
Västerbotten och Norrbotten, finns  ungefär 
350 invånare. Den negativa befolkningstren-
den till trots spirar optimismen och bygde-
stoltheten. Med två snickerier, en pelletsfa-
brik, ett sågverk och en nystartad husfabrik 
är Glommersträsk faktiskt lite av ett cen-
trum för träförädling. Erik Edström anser 
att det är en åderlåtning att inte göra något 
vettigt av skogen i hemmatrakterna.

– Jag har aldrig riktigt förstått varför vi ska 
skicka iväg virket till kusten, utan eftertanke 
eller visioner om att göra något själv av det. 
Det är otroligt uppfriskande att få leva i en 
bygd där man dagligen ser hus, dörrar och 
fasader som är tillverkade av vår egen skog.

Känsloladdad skog
Erik har ett ovanligt genuint och obestrid-
ligt intresse för jord, skog och trä. För Erik 
är naturen ett mycket känslomässigt rum, 
som inte får ödeläggas eller såras mer än 
nödvändigt. Faktum är att de skiften han 
har köpt till under de senaste åren har varit 
investeringar i syfte att bevara. 

– Senast köpte vi en liten fastighet med rik-
tig trolsk ”John Bauer-skog”. Jag håller på att 
plockhugga en del där nu och har tagit fram 
några gamla gårdstun. Min idé är att jag ska 
timra en stuga i skogen och hyra ut till gäster 
som uppskattar den fantastiska miljön. 

Idéerna delar Erik med sin hustru, Ewa, 
som är högst inblandad i det mesta som sker 
på gården. Det gäller idag liksom under de 23 
år som paret var bönder på heltid. Under den 
epoken hann de även uppfostra fem barn.

Smidig maskin
Erik är självverksam i allra högsta grad. 
Med relativt enkla medel gör han i stort 
sett allt skogsarbete fram till väg själv. Till 

sin hjälp har han en jordbrukstraktor, en 
Valmet 6300 som han kopplar till en Niab 
Traktorprocessor. Det är ett förhållandevis 
smidigt ekipage som passar Erik perfekt.

– Med den här maskinen kan jag snirkla 
mig fram utan att göra några större skador 
i terrängen. Dessutom unnar jag ingen an-
nan att jobba i min skog. Det är så vansin-

Enmanssågen ingår i Eriks planer på att kunna leva på sin skogsfastighet.

– Jag har fått ett arv att förvalta och ska göra det bästa möjliga av min tid som skogsägare, 
säger Erik Edström
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”Jag unnar  
ingen annan att jobba  

i min skog. Det är så  
vansinnigt roligt att jag helst  

vill göra det själv”

nigt roligt att jag helst vill göra det själv, 
skrattar Erik.

Refuger behövs
Visionerna handlar alltså mer om värdet i en 
vacker skog än om ett högeffektivt skogsbruk. 

– Som princip lämnar jag alltid en del gro-
va tallar och granar. Min åsikt är att de är en 
del av skogen, inte minst som landmärken. 
Dessutom kan det ju behövas riktigt grovt 
virke någon gång och då är det ju bara att 
gå ut och plockhugga en del av dem. Sedan 
lämnar jag även lite högre stubbar ibland. 
Var ska vi annars hitta tjärstubbar under älg-
jakterna? Idag behövs det refuger där det kan 
växa kvalitetsvirke. Var ska finsnickerivirket, 
den senvuxna furan annars komma ifrån 
i framtiden? Ja, jag är nog en riktig natur-
mupp, kluckar Erik, som inser att han går 
lite mot strömmen i de här sammanhangen.

Sågar och timrar
På gården har Erik rustat sig med en liten en-
manssåg, som ingår i hans framtida  planer på 
att kunna försörja sig på gården. Han har re-
dan genomfört en del jobb som har gett mer-
smak. Bland annat har han leve re rat 700 m² 
blocksågad och handbarkad fasadpanel till 
Glommershus AB:s nya industrilokaler. Före-

taget har en tydlig miljöprofil och Eriks fan-
tastiskt vackra och mycket annorlunda fasad-
virke matchar deras profil perfekt.

En annan nisch som Erik har gett sig in på 
är timringar, och då handlar det om hand-
bilat timmer. Han har fullbordat några tim-
ringar och har även beställningar på ytterli-
gare ett par stycken. I framtidsplanerna ingår 
även en investering i en 4-kutter-hyvel.

Mellan arbetspassen på den egna fastighe-
ten jobbar Erik emellanåt som ”frilansare”. För 
närvarande har han ett uppdrag för Gallijar-
Järvlia Kulturbygdsförening, som bland annat 
innebär renoveringar av äldre husbyggnader.

Plånboken bestämmer
Erik har stora visioner som bygger på många 
små uppslag, där skog och trä är de gemen-
samma nämnarna. En del planer är delvis för-
verkligade, medan andra endast är på skiss - 
stadiet. Många idéer återstår säkerligen också 
att kläckas. En del av Eriks visioner kommer 
förmodligen att genomföras och vissa kom-
mer aldrig att bli verklighet. Om inte annat 
så är det plånboken som har det sista ordet.

– Jo, jag har definitivt mer planer och visio-
ner än tid och pengar, avslutar Erik Edström. 

 ← 
 Erik Edström plockhugger en hel del på sina  skiften.

Palms skogsvagnar, John Deere traktorer och mycket annat 
för skogen. Kontakta din lokala maskinhandlare.

Luleå • 0920-311 00 • 
www.nmab.se

Skellefteå • 0910-58 91 00 • 
www.abllm.se

Bjästa • 0660-29 95 50 • 
www.bjastabilserviceab.se

Umeå • 090-189315 • 
www.traktorcity.com

När det gäller maskiner

0515-801 50

Vill Du öka effekten i Din traktor med 15-25% samt sänka förbruk-
ningen? KCR:s effektbox gör så att Du kan köra på lägre arbetsvarv 
och därmed oftast sänka förbrukningen med 5-15%. Monteringen sker 
oftast i fordonets originalkontakter vilket gör det enkelt att återställas 
till original. Konceptet fi nns till traktorer, skogsmaskiner, entreprenad-
maskiner, lastbilar, båtar, transportbilar och personbilar. Beställ vår 
katalog på www.kcr.se.

Adrenalin till din TraktorAdrenalin till din Traktor
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NU FINNS JONSERED I VÅRA
BUTIKER I LYCKSELE OCH UMEÅ!*
Sedan en tid tillbaka säljer vi Jonsered motor- och röjsågar i Lycksele och i Umeå finns hela 
sortimentet inklusive gräsklippare och trimmers. Ett välkänt varumärke som står för driftsä-
kerhet och ledande utveckling. Och glöm inte att som medlem i Norra Skogsägarna får du 
rabatt på alla dina köp. Välkommen in!

Skellefteå: Brogatan 30, 0910 – 73 22 60

Umeå: Maskingatan 5, 090 – 206 50 00

Lycksele: Storgatan 101, 0950 – 347 80

www.norra.xlbygg.se

* I Norrbotten kan Jonsered beställas från vår industrisäljare Nicklas Westring, 070 – 260 10 60. Ev fraktkostnad tillkommer.

Jonsered CS 2245
Pålitlig motorsåg för all-round-behov.  
Turboluftrening, anti-vibrationssystem och  
  Clean Power. 45,7 cc, 2,9 hk, 5,1 kg. 
     

 5 200:-

Jonsered LT 2216
Åkgräsklippare med Jonsered B&S-motor 
på 15,5 hk. Sido utkast – kan utrustas med 
uppsamlare och mulchkit. 6 växlar framåt 
och en backväxel. Klippbredd 97 cm.
    
 16 500:-

Jonsered LM 2152
Gräsklippare med upp-
samlare och bra mulching-
funktion. Passar för den 
stora trädgården. B&S 650 
Series ReadyStart, 190 cc, 
klippbredd 53 cm.
   

4 900:- Jonsered CC 2145
Röjsåg för deltidsanvändning. Levereras med 
trimmerhuvud, gräsklinga och sågklinga och är 
därför extremt mångsidig. 45 cc, 2,7 hk, 8,2 kg.
     
 7 900:-

4 900:-

5 200:-

7 900:-

16 500:-
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Viktigt	med	rätt	försäkringar

även	för	små	skogsägare
Om du är ägare av en taxerad jord- eller skogsfastighet bör du ha en lantbruks- eller  
gårdsförsäkring, inte enbart en villa- eller fritidshusförsäkring.  
Det är dessutom viktigt att du har en försäkring där ansvar  
och rättsskydd ingår även för rörelsedelen.

Illustration:  Gunilla Guldbrand

Som jord-/skogsägare är du ansvarig för 
alla byggnader som finns på din fastig-
het, även broar, stängsel, älgtorn och så 
vidare. Om någon skadas, en person eller 
någon sak, och ställer skadeståndsanspråk 
på dig så måste du ha en försäkring på din 
skogsfastig het för att få hjälp med att ut-
reda om du är skadeståndsskyldig. Skulle 
du vara det så ersätter försäkringen den 
skadelidande.

Skadestånd och tvister 
Olyckan kan förstås vara framme i samband 
med skogsarbete, om du råkar fälla ett träd 
på en telefon- eller kraftledning, skada en 
bil eller i värsta fall en människa. Har du 
endast en villa/villahem- eller fritidshus-
försäkring så får du klara ut eventuella skade -
ståndsanspråk själv och ersatta den skade-
lidande ur egen ficka.

En tvist rörande skogsfastigheten kan 
 också stå dig dyrt om du inte har en försäkring 
för din fastighet. Rättsskyddsförsäkringen 
hjälper till att betala advokat- och rätte-
gångskostnader vid tvister, exempelvis vid 

motorsåg, röjsåg och skogsvagn. Inventarier 
som inköpts i rörelsen ersätts inte av din 
hemförsäkring. 

Om det finns personer som hjälper till 
på fastigheten bör du naturligtvis även ha 
en försäkring för dem. Du bör både ha en 
olycksfallsförsäkring för medhjälpare och 
teckna ett så kallat beredskapsavtal via Fora. 
Risken finns ju att medhjälparen råkar ut 
för en olycka, i synnerhet om han eller hon 
är ovan med jobbet. Även om du inte är juri-
diskt ansvarig så kan det moraliska ansvaret 
kännas tungt om en olycka skulle inträffa.

Tillfällig arbetskraft
Olycksfallsförsäkringen för medhjälpare 
 gäller för tillfälligt anlitad arbetskraft, oav-
sett nationalitet, under den tid medhjäl-
paren är anlitad och arbetar på gården. 
Försäkringen gäller för högst fem personer 
vid samma tillfälle. Den gäller inte för make 
eller maka, delägare  eller hemmavarande 
barn. Inte heller för fast arbetskraft, då krävs 
försäkring via Fora. Försäk ringen gäller inte 
heller för företagare som anlitas.

intrång i form av kraftledningsgator, vägar 
och renbete, för att ta några exempel.

Efterbevakning av brand
Det är även viktigt att ha en försäkring för 
skogen som ersätter vid brand, storm, snö-
brott och om plantskogen skadas av svamp, 
sork, insekter, frost eller torka. Förutom att 
försäkringen ersätter det skadade virkesvärdet 
så ersätter den även fördyringar vid avverk-
ningen och eventuella omplanteringskostna-
der. Försäkringen ersätter också eftersläck-
ningskostnader. När Räddningstjänsten har 
släckt en akut brand så överlämnas ansvaret 
att sköta efterbevakningen till markägaren. 
Har du då inte en skogsförsäkring som täcker 
dessa kostnader så får du betala dem själv. 
Förutom att du gör en förlust på den skog 
som förstörs vid branden får du alltså ofta ut-
gifter för efterbevakningen av branden.

Försäkra medhjälpare
Det är givetvis också viktigt att du har ett 
försäkringsskydd för dina ekonomibyggna-
der (rörelsebyggnader) och inventarier, t.ex. 

Försäkringar
Leif Hedman, distriktschef Länsförsäkringar, Skellefteå

E-post: leif.hedman@LFvasterbotten.se Tel: 0910-73 40 01
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Under sommaren kommer tre stubbskördare att gå för fullt i Västerbotten. 
Hårdsatsningen är en del av det treåriga projektet ”Bioenergigårdar i ett nytt 
landskap”, där nya metoder för tillvaratagande av biobränslen testas. 

Text och foto: Calle Bredberg

Stubbskörd	som	aldrig	förr

Att skörda stubbar kanske låter som ”över-
kurs”, men faktum är att många tror på 
stubbskörd som ett försvarbart sätt att ta 
tillvara biobränsle. De negativa miljökonse-
kvenserna har analyserats grundligt och 
kommer att undersökas och utvärderats vi-
dare. När det gäller de ekonomiska förtjäns-
terna är det redan idag en hyfsat bra affär.

– I grova drag kan man säga att markäga-
ren får en gratis markberedning, tack vare 
det påbyggda verktyget för markberedning. 
I framtiden hoppas vi dock att vi ska kun-

na utveckla metoder och system för ännu 
 bättre lönsamhet. Det är just det som är 
syftet med projektets testverksamhet, säger 
projektledaren Mikael Forsman.

Allt i ett aggregat
I korthet innebär stubbskörd att stubbrytaren 
lyfter stubben med det närmaste rotpaketet, 
skakar av jordmassorna samt klyver stubben 
i två eller fyra delar, beroende på stubbens 
storlek. Med hjälp av en inbyggd klipp gör 
aggregatet hela jobbet i ett arbetsmoment. 
Aggregatet jämnar även till eventuella gropar 
i marken och gör en perfekt markberednings-
punkt med hjälp av ett påbyggt verktyg. 

– Det blir förvånansvärt prydligt efter att 
stubbskördaren har gått fram. Jag anser fak-
tiskt att det blir snyggare än efter en vanlig 
markberedare, fastslår Mikael.

Stubbarna läggs i högar, som sedan skotas ut 
till väg. Där får de ligga och torka i uppemot ett 
år i väntan på transport till värmeverken. Idag 
upparbetas stubbarna vid kraftvärmeverken, 
men projektet har för avsikt att testa metoder 
som krossar stubbarna vid väg och på så sätt 
minskar antalet transporter fram till slutkund.

Energigallringar
Förutom stubbrytning kommer projektet 
bland annat att arbeta med GROT-uttag 

Fakta om stubbskörd

•	 Cirka	 en	 fjärdedel	 av	 trädets	 gagnvirkes-
volym finns i stubben.

•	 Stubbskörd	 sker	 helst	 på	 stora,	 bördiga	
grandominerade områden. Det bör helst 
inte vara längre transportavstånd än tio 
mil till närmaste kraftvärmeverk.

•	 Allt	 löv	 samt	barrträdstubbar	under	 20	 cm	
lämnas, liksom en och annan grövre stubbe.

•	 För	att	bibehålla	bärigheten	skördas	 inga	
stubbar i och invid basvägarna. 

•	 Stubbar	 skördas	 inte	 inom	 en	 skyddszon	
som lämnas mot vattenmiljöer.

•	 Markberedning	med	stubbskördare	begrän-
sar spridningen av snytbagge och rotröte-
svampar. Dessutom minskar förekomsten 
av kruståtel och piprör, växter som konkur-
rerar med plantorna om ljus och näring.

•	 Nackdelarna	med	stubbskörden	är	 främst	
att jordens pH blir lägre samt att risken för 
uppfrysning av plantor kan öka.

•	 Sommarens	 stubbuttag	 är	 endast	 en	 för-
söksverksamhet i begränsad skala inom 
projektet. Även om potentialen är god 
finns det en del ovissheter när det gäller 
lönsamhet och föroreningar.

och energigallringar. Inte mindre än fem 
maskingrupper, försedda med olika aggre-
gat, testas för fullt i energigallringar runt 
omkring i Västerbotten. Tillsammans med 
SLU ska projektet även delta i ett gödslings-
försök med bionäring (bioslam från renings-
verk) på 50 hektar i Skellefteåregionen. 

Gå in på www.norra.se/bioenergigardar för att 
läsa mer och ladda ner en broschyr om projektet. 
Broschyrer om stubbrytning och mycket annat finns  
på www.norra.se/informationsmaterial 

När man ser stubbskördaren i drift förvånas man över att hanteringen av stubbarna är så pass snabb och rationell. Här är det Mikael Hanssons Åkeri AB som 
skördar stubbar i Pengsjö.

Aggregatets klippverktyg klyver enkelt stubben.
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Personalnytt
Karin Jansson är ny produktionschef inom region Umeå. Hon 
kommer dock inte att påbörja sin anställning förrän våren/som-
maren 2010 på grund av barnledighet.

Jörgen Bergh är för närvarande vikarierande produktionschef, 
men kommer inom kort att ta över en del arbetsuppgifter från 
Stefan Olofsson.

Mikael Hallström är vikarierande produktionsinspektor inom 
region Umeå.

Jenny Dahlin är vikarie för Marcus Strandberg, region 
Örnsköldsvik, under hans föräldraledighet.

Erik Kemppainen, tidigare produktionsinspektor, är ny produk-
tionschef inom region Skellefteå.

Mattias Eriksson har tillsvidareanställts som produktionsinspek-
tor inom region Skellefteå.

Paul Dahlgren, skogsinspektor i Lycksele, har gått i pension.

Erica Lundström har slutat sin anställning som produktionsin-
spektor inom region Umeå.

Örjan Harila har slutat sin anställning som produktionsinspektor 
inom region Luleå.

Kryssvinnare och rätt lösning
Korsordsvinnaren i Norra Skogsmagasinet nr 1/2009 blev  Lilly Elénius, Kiruna.
som får en ryggsäck med hemliga presenter från Norra Skogsägarna.
Här publicerar vi rätta lösningen för krysset i Norra Skogsmagasinet nr 1 /2009. 

Mekaniseringens	
tidevarv		 Kåsör: Owe Eliasson

Owe Eliasson är numera pensionerad journalist, med 33 år som anställd vid 
Västerbottens-Kuriren, där han bland annat var specialiserad på skogliga frågor. 
Han har även publicerat sammanlagt sju dikt- och kåserisamlingar, där huvud-
figuren är hans egen skapelse, den mycket populäre Glesbygds-Arvid. 

För 60 år sedan kördes merparten av timmer och massaved med 
häst. Därför var det en stor dag när Västerbottens skogsägareförening 
bjöd in elever från Granö skola till maskinvisning. Vi skulle få se en 
livs levande bandtraktor, en liten grön Cletrac på cirka 1,5 ton.

– Fanns det kran, frågade Glesbygds-Arvid när jag härom dagen 
berättade om det tekniska äventyret som skedde bortom Högkammen 
i Granö.

Han använde samma ton som den som frågade om det serverades 
svenskt kaffe på grisfesten.

– Nej, det fanns inte kran, men däremot en järnbom med vajer, 
vinsch och sax. Året var 1950 och det var gott om skogsägare med 
både gröna och svarta hattar, som ville få direktkontakt med den 
tekniska verkligheten.

Vid den här tiden var det inte tal om några avverkningsmaskiner, 
utan det handlade om att få fram en dragare som skulle frakta det 
manuellt avverkade virket ur skogen och till vattendragen.

Skeptikerna var många. I princip en under varje hatt.
I huvudsak var all framkörning av virke knuten till vinterhalvåret. 

När det gällde massaved skedde huggningen även sommartid. Det 
fanns antydningar hos maskinvisarna att det här kunde skapa nya möj-
ligheter, med körning tidigt på hösten medan det ännu var barmark.

Hattarna skakade och sa ”omöjligt”, men någon garderade sig och 
uttryckte ”troligen omöjligt.”

När traktorns smala järnband sparkade loss lite mossa, då den 
började dra massaveden på den järnstötting som kopplats till draget, 
vreds hattarna ett halvt varv.

– Nä, den där förstör mer än den gör nytta, huvva. På vintern 
kanske, men då försvinner väl den där lillskorven i snön, han är ju 
mindre än Gunnar Strandgrens häst´n, sa en av hattarna.

Traktorföraren kände säkert att han hade makten i sina händer 
och föreställningen nådde sin kulmen när han helt oprovocerat 
 visade att det inte var helt nödvändigt med upphuggna vägar. Med 
bandtraktorn tryckte han helt enkelt omkull ett antal mindre björkar 
för att ta sig fram.

– Det var det jävligaste, sa minst sex hattar. Sju såg bleka ut. En 
skrattade nervöst och en annan sa att ”vi ska nog inte ha sånt här i 
skogen, inte i Sverige.”

Vi ungar tyckte det såg häftigt ut, men vågade inte applådera med 
risk för åthutningar från den vuxna publiken.

Vi fick inga broschyrer, som vid dagens maskinvisningar, men 
vi pratade flitigt på vägen hem till skolan om den nya tiden. Och 
 nästan alla av oss pojkar visste att det jobb som väntade efter skolan 
var just skogen.

Snabbast att sätta sig i en liten bandtraktor var Kjell Blomstedt, 
Lillsele, som sedan kom att ägna hela sitt yrkesverksamma liv åt 
skogsavverkningar, men med åren med hjälp av större och mer avan-
cerade maskiner.

Karin Jansson Mattias ErikssonMikael Hallström
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Skogsägarkrysset	–	vinn	ryggsäck	med	överraskningar
Skicka din lösning senast 1 augusti 2009 till ”Skogsägarkrysset” Norra Skogsägarna , Box 4076, 904 03 Umeå

Namn _______________________________________  Adress ___________________________________________  

Postnr/ort ____________________________________  Telefon __________________________________________
Rätta lösningen samt vinnaren publiceras i Norra Skogsmagasinet nr 3 /2009. Först öppnad rätt lösning vinner en ryggsäck med överraskningar.

Korsordsmaster: Magister Åke Andersson, Kalix.



Vi följer din verklighet noga för att utveckla våra produkter. Så att du kan få ut mer av 
din maskin. Då kan också dina kunder få ut mer av sin skog. 
 Oavsett terräng har vi ett band som passar dina behov. Vilket blå väljer du från 
världens största bandleverantör?

Vi följer dig i stegen,
så att du kan Vara ett steg före

förBÄttrad BrÄnsleekOnOMi
Minskat slitage På Maskin OCH dÄCk

ökad lastkaPaCitet

Olofsfors ECO-TRACKS

Olofsfors ECO-WHEEL TRACKS

Olofsfors PRO-GRIP

P
o

n
d

u
S

www.olofsfors.se    Tel 0930-311 40
Make your own way



Landtechnik Urch GmbH.
Oberer Markt 8
AT-8522 Groß St. Florian
www.mus-max.at

Fabrik, Österrike  Försäljning

Roger Måssebäck 076-778 96 02
Tomas Norberg  076-778 96 01

E-post: info@terminatorservice.se
Tel 0515-72 89 09. Fax 0515-72 89 03

E-post: info@terminatorservice.se
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P o w e r t e a m S w e d e n

T9XLC vagnen "Timmelevagnen" är designad och tillverkad av Terminatorservice i Sverige!

Bilden visar ett komplett ekipage 

Nya Mus-Max T9XLC, 8x8 WD
Kör ekonomiskt! Drivkällan är en motor istället för två.

Nyhet! Patenterat skrotkörningsskydd 
som skyddar huggen för främmande material!

Inmatningsöppning82 x 70 cm

Mus-Max T9XLC flishugg
för traktordrift, med  
högtippande 
containertömning

Mus-Max T9XLC containertömmande

T9XLC är utrustad med bland annat T10:ans nya 
huggteknik samt ett helt nytt chassi byggd på fack-
verks konstruktion, för tuffa körförhållanden.
 

Ökat vridmoment som ger dig jämnare flisfragment 
vid körning av grot, okvistad stamved eller rundvirke!
Tack vare den nya huggtekniken får du nu fram ännu  
 

mer flis per huggtimma, och ändrar enkelt flisfraktion 
efter kundens behov.
Vi hjälper dig att skräddarsy ditt flisekipage!

Flexibiliteten och 

kapaciteten avgör

lönsamheten…

Modell T10EL
med Cat C18 motor

Modell T10FL
med sidoinmatning

Modell T10FL
drivs av lastbilens 
egen motor

Modell T10S
drivs med 13.5 l 

John Deere motor

Modell T10FL
drivs med 13.5 l 
John Deere motor

Mus-Max T9XL flishugg
för traktordrift och flisning 
direkt i transportcontainer.

Modell T9XLC
mont. på Cont.ram

TerminatorserviceTerminatorservice
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P o w e r t e a m S w e d e n

Energiflismarknaden söker driftiga entreprenörer
och maskinförare till en av sveriges mest expansiva bransch!

Kontakta oss på Terminatorservice så hjälper vi dig hela vägen.
Arbete – Leveransavtal – Maskin och finansiering.

www.terminatorservice.se

Posttidning BB
Bilaga medföljer

Returer till: 
Norra Skogsägarna ek. för.
Box 4076, 904 03 UMEÅ  


