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NYA CERTIFIERINGSSTANDARDER

N
u förnyar vi BillerudKorsnäs 
Skogs tidning med nytt namn, 
ny layout, ny papperskvalitet 
och utökat antal sidor! Andan 
från förr fi nns kvar; tyngd-

punkten ligger på skogsskötsel, där vi 
även fortsättningsvis ska vara aktuella 
och kunskapsspäckade. 

Eftersom skogsägare är en brokig 
skara människor har vi också försökt 
bredda innehållet så att det ska fi nnas 
något intressant att läsa för alla. Förut-
om nöjet och a ären kring själva ägan-
det är skogen också en känslomässig 
tillgång – en skatt som ger möjlighet till 
rekreation, bärplockning, camping eller 
jakt. Det vill vi också berätta om.

Idén till tidningens nya namn, 
Kambium, kläcktes av en medarbetare 
i en av våra regioner. Det är i kambiet 
trädets tillväxt sker vilket ger oss den 
råvara hela skogsindustrin lever på – 
vedfi ber. Att namnet härrör till tillväxt 
tycker vi också speglar BillerudKorsnäs 
framåtanda och framtidsplaner.

För att behålla den lokala förank-
ringen i tidningen skickar vi med ett 
brev från din region där du kan läsa om 
vad som har hänt i din närhet eller vad 
som komma skall.

Nu ser vi fram emot att arbeta vidare 
med tidningen i detta format, vilket vi 
hoppas att du kommer uppskatta. Hör 
gärna av dig med synpunkter eller om 
du har förslag på något som du tycker 
att vi ska skriva om.

Tillväxt med Kambium
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Det ska bli intressant att se utfallet 
av den nya virkesmätningslagen.
                    Nils-Olov Eklund, virkesköpare BillerudKorsnäs
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Som du kanske vet kan du 
som skogsägare logga in på 
vår skogsägarwebb. 

Där kan du bland annat 
följa pågående avverkningar, 
se dina utbetalningar och se 
avverkningar i kartan. Om du 
har ska� at en skogsbruksplan 
genom BillerudKorsnäs eller 
har samarbetsavtal/skötsel-
avtal med oss kan du även se 
skogsbruksplanen i kartan i 
inloggat läge. Kontakta din 
virkesköpare för att få inlogg-
ningsuppgifter.

Det kommer att bli möjligt för skogsägare i hela 
Sverige att ansöka om att få skog skyddad som 
reservat, biotopskydd eller via naturvårds-
avtal. Beslutet bottnar i det femåriga 
projektet Komet som avslutades vid 
årsskiftet och som då omfattade fem 
områden i Sverige.

– Nu har vi avslutat Komet och håller 
under våren på att ta fram anvisningar 
för det fortsatta arbetet, säger Helena 
Ringblom på Skogsstyrelsen. Det kommer att 
bli vissa skillnader jämfört med Kometprojek-
tet, till exempel kommer det att fi nnas vissa 

grundläggande krav på de områden som man 
ansöker om att skydda och vi kommer att ta 

fram nya former för hur intresseanmälan 
ska se ut.

På Skogsstyrelsen räknar man med 
att arbetet med att behandla skogsägar-
nas intresseanmälningar kommer att 

ta fart under 2016 även om det är möjligt 
för markägare att skicka in intressean-
mälningar redan under 2015.

– Under 2015 fi nns det inte så mycket resurser 
avsatta till detta utan nu koncentrerar vi oss på 
att ta fram de nya riktlinjerna, säger Helena.

Helena Ringblom,  
Skogsstyrelsen.

WEBB FÖR 
SKOGSÄGARE

VAD BETYDER 
KAMBIUM?

BILLERUDKORSNÄS SKOG

FLISOR
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Schemes är världens största organsiation för skogsbrukscertifi ering. 
Läs mer på pefc.se                *FSC-C023846

Kambium är namnet på 
BillerudKorsnäs Skogs nya tidning. 
Kambium är också namnet på till-
växtskiktet i ett träd. Kambium lagret 
ligger som ett tunt skikt mellan 
 innerbarken och veden och det är här 
som dimensionstill växten i s  tammen 
sker. Kambiet innehåller celler som 
bildar ved inåt och bark utåt.

Möjligt att ansöka om skydd av skog

Kontakta oss – vi hjälper dig 
BillerudKorsnäs Skogs uppgift är att försörja företaget med fi berråvara och 
biobränsle. Vi köper in virke och hjälper dig som markägare med rådgivning och 
skötseln av din skog. Verksamheten är indelad i geografi ska regioner, kontakta 
virkesköparna i din region så hjälper vi dig att få ut det mesta av din skog.
Telefon växel: 026–15�10�00
Webb: billerudkorsnas.se/skog/kontakt
Skogsägarwebben: billerudkorsnas.se/skogCaroline Rothpfe� er

BillerudKorsnäs Skog
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Om du vill se ett tjäderspel måste 
du hitta en spelplats och förbereda 
ett gömsle i god tid i slutet av mars. 
När det är dags för spel i mitten av 
april kommer du tidigt på kvällen 
innan tupparna anländer till sina 
natträd. Sedan väntar en natt i sov-
säck i ett gömsle och i gryningen 
börjar dramatiken. 

Det fi nns arrangörer som ordnar 
resor till tjäderspel – sök ”tjäder-
spel” på internet om du är intres-
serad. På YouTube kan du titta på 
fi lmklipp om tjäderspel. 

R
edan i mars börjar tupparna närma sig spelplats-
erna och i mitten av april är spelen igång. Under en 
treveckorsperiod råder sedan full aktivitet. Tjäder-
spelen följer ett tydligt mönster: Tupparna kommer 
till spelplatsen vid sju-åttatiden på kvällen och 
tillbringar natten i ett träd. Tidigt innan det ljusnar 
börjar de sitt spel. I gryningen kommer hönorna. 

Tupparna fl yttar sig ner till marken, och imponerar med stora 
luftsprång. Den tupp som vinner slagsmålen, stortuppen, får 
para sig med hönorna – förlorarna har inget att hämta men 
dröjer sig ändå kvar och försöker fl ytta fram sina positioner. 
Framåt förmiddagen är spelen över för dagen.

En som har fått bevittna fl era tjäderspel är viltmästare Eric 
Ringaby som arbetat med att samla in forskningsdata kring 

tjäder. Han vet vad som utmärker en bra spelplats:
– Tupparna vill ha en stabil plats med hällmark eller en 

sumpkant med snöfl äck och de kommer gärna tillbaka år efter 
år. Tuppen vill också ha fri sikt i ögonhöjd på cirka 20-60 meter, 
det får inte vara för gles eller för tät växtlighet.

Vid majoriteten av spelen samlas mellan två och fem tuppar men 
det kan komma betydligt fl er, beroende på skogens tjäderkvalitet.

– Vi gjorde en undersökning av 100 spelplatser som visade att 
bara 13 procent av dem samlade över 11 tuppar. Det kan gå riktigt 
vilt till vid de större spelen och alla som har fått en smäll av en ving-
knoge vet att det gör väldigt ont och det gäller att hålla sig undan. 

Kort efter parningen värper hönan ägg – ett om dagen i 6-9 
 dagar. Efter 25 dagars ruvning kläcks äggen samtidigt. För att över-
leva måste kycklingen snabbt bli stark i vingarna så att den kan 

fl yga tidigt och därför tar den all sin värme genom hönan. En tjä-
derkyckling kan inte producera egen värme de första 14 dagarna. 

Tjädern varierar sin föda under året; tallbarr, bär och 
blåbärsris. Tupparna håller sig kvar i det område de har fötts 
 medan hönorna kan fl ytta upp till en mil. Populationen i 
 Sverige varierar kraftigt – från 300�000 till 2 miljoner beroende 
på förutsättningarna under kycklingstadiet. 

– Att tjädern är en tillgång är de fl esta överens om. Om det 
fi nns tjäder i skogen fi nns det också många andra arter där. 
Ibland kan det vara så att man inte får avverka vissa områden 
där det fi nns tjäderspel. Men vi har sett att trots att det svenska 
skogslandskapet har genomgått en kraftig förändring så klarar 
sig tjädern bra. Så länge som det fi nns tjäder kommer det att 
fi nnas spelplatser..

Eric Ringaby är viltmästare och har 
under 35 år bland annat arbetat 
med att samla in data till tjäder-
forskningen. I sin bok ”Tjäder: Bland 
skogsbruk, rävar och andra jägare”, 
delar han med sig av sin kunskap om 
vår största skogsfågel.
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ERIC RINGABY TIPSAR :        VILL DU SE ETT TJÄDERSPEL?

Tjädern spelar 
i skogen

Snart börjar ett av naturens stora skådespel ute i våra skogar. April är parningstid 
för tjädern och tjäderspelen utspelas punktligt efter klockan år efter år. 

Den som klarar av att ligga tyst i skogen en hel natt kan få vara med och bevittna 
tupparnas kamp och hönornas uppvaktande av stortuppen.

TEXT Iva Stepán�FOTO Lars-Olof Johansson

LIVET I SKOGEN
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När skogen avverkats ska den på ett så exakt sätt som möjligt mätas in för att kunna 
ge rätt ersättning till skogsägaren. ”Hur vet jag som skogsägare att virket mäts in på rätt 
sätt?” är en fråga som ofta ställs till virkesköparen när det är dags för en avverkning. 

Hur mäts ditt virke 
vid avverkning?

SKÖT OM  DIN  SKOG

S
om skogsägare är det bra att känna till 
grunderna i hur virkesmätning går till.

– Slutnettot till skogsägaren beror på 
många faktorer och inmätning av virket 
har en stor betydelse. Allt ska bedömas 
utifrån sortiment, virkesklass, diame-
ter och längd, säger Nils-Olov Eklund, 

virkesköpare på BillerudKorsnäs Skog. Det fi nns 
ett antal virkesmätningsmetoder som används som 
standard i dag och som skogsägare är det bra att 
känna till i grova drag hur den vanligaste virkes-
mätningen går till.

Opartiska virkesmätarföreningar ansvarar för 
att mätningen utförs på ett likformigt sätt och 
följer virkesmätningslagen som Skogsstyrelsen 
utfärdar. Virkesmätarna är anställda av förening-
en och de genomgår fortlöpande utbildning. Interna 
och externa kvalitetskontroller utförs löpande 
på volym och värde, personalens kompetens och 
noggrannhet på mätutrusningen. Om allvarliga fel 
upptäcks i arbetet stoppas mätningen.

Hur fungerar det då i praktiken med mätning av 
rundvirke och biobränsle?

– När virket är avverkat och framskotat till 
vägen måste det märkas upp ordentligt, säger 
Nils-Olov. Allt virke som är knutet till ett specifi kt 
säljavtal får en unik identifi kation. Åkaren som 

hämtar virket ska också kontrol-
lera att uppgifterna på transport-
ordern stämmer överens med 
märkningen. När virkesmätar-
föreningen har mätt in virket 
bearbetas uppgifterna av SDC, 
skogsnäringens gemensamma 
IT-företag, och de skickar också 
ett mätbesked till skogsägaren. 

Mätning av sågtimmer utförs vanligtvis genom 
stockmätning. Alla stockar mäts och klassas var 
för sig vilket gör att volymen kan beräknas ganska 
exakt. Längd och diameter mäts oftast automa-
tiskt i en mätram och virkesmätaren bedömer 
trädslag och kvalitet. 

Massaved mäts oftast genom vägning eller 
travmätning av hela partiet. Vid travmätning 
mäts virkes partiets längd, höjd och bredd. Sedan 
bedöms vedvolymen i traven. För att kunna kali-
brera travmätningen på bästa sätt utförs slumpvis 
mätning på vissa partier – travarna mäts stockvis 
precis som timret. Detta gör att man med god 
skärpa kan göra säkra mätningar och kalibrera vir-
kesmätare och utrustning utifrån dessa stickprov. 

Vad gäller hanteringen och inmätningen av 
skogsbränslen som träddelar, grot och brännved 
fi nns ingen tydlig branschstandard fastställd. Den 

vanligaste a ärsformen grundar sig på ett pris per 
megawattimme (kr/mwh). Men ersättningen till 
den enskilde skogsägaren kan även betalas ut som 
ersättning för kr/m3f (fast mått under bark) eller 
kr/hektar. Det beror på hur avtalet med virkes-
köparen ser ut.

– Det är en förhoppning att den nya virkesmät-
ningslagen som trädde i kraft den 1 mars 2015 ska 
klargöra för markägaren och för oss virkesköpare 
vilken standard som ska gälla i framtiden, säger 
Nils-Olov. En av delarna i den nya lagen är att 
även mätningen av skogsbränsle ska utföras med 
säkra och likvärdiga metoder. Skogsägaren kom-
mer alltid att få ett mätbesked hemskickat som en 
garanti på utförd mätning.

EN LITEN DEL AV volymen klassas ofta som vrak. Vrak 
är en virkesvolym som inte är kvalifi cerad till det 
sortiment som den har levererats till. Det kan vara 
massaved som hamnat i timmervältan eller en 
stock som inte kan hålla en klass som passar till 
något sortiment överhuvudtaget. Vrak har betyd-
ligt sämre ekonomiskt värde än övriga sortiment.

– Som virkesköpare får jag ofta frågan om varför 
en del virke klassas som vrak. Virket som avver-
kas i skogen apteras, det vill säga delas upp i olika 
sortiment, mot en given prislista. Om apteringen 

görs så att det inte blir något vrak alls har nog en 
betydande del av värdet på virket gått till spillo. Det 
beror på att en del volymer då hamnat i en sämre 
kvalitet eller sortiment, till exempel timmer i 
massa vedsvältan eller att skördarföraren gjort för 
korta timmerstockar mot vad som är optimalt. Om 
det inte blir något vrak har maskinförarna kanske 
haft för hög säkerhetsnivå vid apteringen.

– Vad gäller massaved kollektivmäts den ofta 
och då är det den totala vrakandelen på ett större 
kollektiv som ger en del av vrakvolymen. Som 
enskild skogsägare kan man både gynnas och 
missgynnas av detta. Alternativet att stockmäta 
all massaved skulle bli alltför kostsamt för alla 
parter, säger Nils-Olov.

Den nya virkesmätningslagen ska enligt SDC ge 
ett tydligare ansvar till de mätande företagen och 
stärka skyddet av den enskilda skogsägaren genom 
att säkerställa en enhetlig och korrekt mätning. 
Lagen omfattar fl er sortiment än tidigare och 
gäller därmed hela trädet.

– Jag har fullt förtroende för virkesmätarför-
eningarna och känner ingen oro över att virket 
som skogsägarna avverkar mäts in på felaktiga 
grunder. Det ska bli intressant att se utfallet av 
den nya lagen, speciellt utvecklingen av mätningen 
av biobränslen, säger Nils-Olov..

OPARTISKA 
VIRKESMÄTARFÖRENINGAR

Råvara som levereras till 
den svenska skogsindu-
strin mäts av opartiska 
virkesmätningsföreningar. 
Det fi nns tre större 
organisationer i landet 
som arbetar med virkes-
mätning; VMF Nord i 
norra delen, VMF Qbera i 
mellersta delen och VMF 
Syd i den södra delen av 
Sverige. 

VISSTE DU ATT …

Den 1 mars 2015 trädde 
en ny virkesmätningslag 

i kraft. Läs mer på: 
www.skogsstyrelsen.se/
Aga-och-bruka/Lagen/
Virkesmatningslagen/

"Jag har fullt 
förtroende för 
virkesmätar-

föreningarna."
Nils-Olov EklundNils-Olov Eklund, 

virkesköpare på 
BillerudKorsnäs. 

Metoderna för mätning av massaved, sågtimmer 
och skogsbränsle skiljer sig åt. Skogsägaren får ett 
mätbesked av SDC, skogsnäringens gemensamma 

IT-företag, efter avslutad mätning.
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UT MED VIRKET FÖRE KLÄCKNING
Enligt Skogsvårdslagen ska virke som avverkats under 
vintern vara ute ur skogen före den 15 juni i södra och 
mellersta Sverige och före den 15 juli 
i de norra delarna av landet. 
Många skadeinsekter ynglar 
under barken i färsk ved. Genom 
att ta ut virket ur skogen innan 
de nya baggarna kläcks, kan 
antalet skadegörare hållas nere. 
Ta kontakt med din virkesköpare 
så hjälper vi dig att få ut virket i tid.

VÅRTID 
ÄR VEDTID 
Våren är den bästa tiden 
att klyva veden innan som-
marfukten kommer. När 
veden är kluven ska den 
staplas utomhus för tork-
ning och efter den första 
sommaren kan den tas in. 
Ved bör torka minst ett år 
innan den används. Ek, ask, 
bok och björk är bra träd 
att elda med, regeln lyder: 
ju tyngre vedklabbe desto 
mer massa och därmed 
mer energi i brasan. 

4 MAJ SISTA DAG FÖR DEKLARATION
Den sista dagen för att lämna in deklarationen närmar 
sig och nu är det hög tid att samla ihop kvitton och 
avräkningar. Att boka tid med en revisor är ett bra sätt 
att få ut det bästa av din skog.

Sedan årsskiftet är det krav på att den som 
 använder motorsåg i sitt yrkesarbete ska ha 
 motorsågskörkort. Men körkortet kan vara nödvän-
digt även för skogsägare som jobbar privat i sin 
egen skog eller hjälper någon annan i skogen samt 
för medlemmar i en samfällighet.

NYHET/MOTORSÅGSKÖRKORT

2014 blev ett bra år för 
sågverken. Priset 
och efterfrågan på 

sågade trävaror gick upp vilket drev 
upp priserna på sågtimmer och vi 
fi ck se rejäla prishöjningar under 
våren 2014. 

Men samtidigt skapade storm-
fällningarna i Södra Norrland ett 
temporärt stort utbud av sågtim-
mer, som tillsammans med bra 
utbud från privata skogsägare i res-
ten av landet, gjorde att sågverken 
kunde öka sin produktion kraftigt. 
Under slutet av 2014 var produk-
tionen av sågade trävaror så hög 
att utbudet översteg efterfrågan. 
Priserna på sågade trävaror sjönk 
därför och e ekten har blivit att sågtimmerpriserna är satta under 
press. De prisjusteringar som skedde i Mellansverige under våren 
2015 har dock hittills varit små, cirka 3 procent. 

Marknaden för massaved är betydlig lugnare. Den långsiktiga tren-
den med minskat användande av tryckt papper till förmån för  digitala 
kanaler fortsätter. De senaste årens nedläggningar av tryckpap-
persmaskiner har gjort att efterfrågan på massaved minskat något 
efter att ha legat på samma nivå i snart två år. Industrins förbrukning 
av massaved och sågverksfl is under 2015 förväntas ligga på samma 
nivå som under 2014. Vi kan räkna med en lugn marknad med stabila 
priser under detta år.

Den stora frågan för 2015 är hur sågtimmerpriserna kommer att 
utvecklas. Att trävarorna är satta under viss prispress just nu är klart. 
Dock minskar trävaruproduktionen i norra Europa så att balans 
skapas mellan utbud och efterfrågan. På grund av, eller tack vare, att 
den svenska kronan har fallit i värde gentemot euro och dollar har 
svenska sågverk en kostnadsfördel mot konkurrenterna i Finland och 
Tyskland. Just nu är det dock svårt att bedöma hur sågtimmerpriserna 
utvecklas under 2015.. 

!

VILL DU VETA MER OM MOTORSÅGSKÖRKORT
I slutet av februari 2015 hade närmare 78 000 
motorsågs- och röjsågskort utfärdats. Läs mer 
om motorsågskörkort på sakerskog.se

Behöver du motorsågskörkort?

Arvid Svanborg, ANSVARIG FÖR 
AFFÄRSUTVECKLING, ger här en aktuell 
rapport om virkespriserna. Kontakta din 
virkesköpare för mer information.

VÅREN I SKOGENVIRKESMARKNADEN VÅREN 2015
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Solen värmer återigen skönt mellan trädstammarna. Men det 
fi nns arbete i skogen att ta tag i för den som vill.

SKÖT OM  DIN  SKOG

?

>>Om man låter någon arbeta med motorsåg utan att ha 
uppfyllt kraven på motorsågskörkort kan det bli böter på 
upp till 10 000 kronor.

– När man arbetar i sin egen skog krävs inget körkort, 
säger Patrik Fredriksson, virkesköpare på BillerudKorsnäs 
Skog. Inte heller om man hjälps åt inom familjen eller med 
släktingar i rakt nedstigande led. Om man som skogsägare 
däremot anlitar en granne eller vän och jobbar tillsammans 
i skogen, krävs det i praktiken ett körkort, både för sin 
egen del och för den man anlitar. 

Det är Arbetsmiljöverket som står bakom de nya och 
skärpta reglerna och som skogsägare är man arbetsmiljö-
ansvarig i sin skog.

– Det betyder att skogsägaren har ett arbetsmiljöansvar 
om det skulle hända en olycka och därför är det bra att ställa 
krav på att de som arbetar i skogen har motorsågskörkort. 
Det gäller även om man inte betalar någon ersättning till den 

som hjälper till. Även skogsägaren själv 
ska ha körkort om man arbetar med 
vänner eller grannar i sin egen skog. 

Säker Skog, som är en ekonomisk 
förening med LRF och de fyra skogs-
ägarföreningarna som ägare, utfärdar 
motorsågskörkorten. Själva utbild-
ningarna hålls av andra certifi erade 
aktörer, till exempel studieförbunden, 
Skogsstyrelsen och LRF. Skogsbrukets 
Yrkesnämnd (SYN) erbjuder en webb-

utbildning. Det går också att bara avlägga praktiskt och 
teoretiskt prov om man redan har de kunskaper som krävs.

– Att arbeta i skogen är en farlig sysselsättning och 
ett motorsågskörkort är ett bra sätt att försäkra sig om 
att man arbetar så säkert som möjligt, säger Patrik. Även 
många äldre som har arbetat länge i skogen tycker att de 
har haft nytta av utbildningen..
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Patrik Fredriksson, 
virkesköpare på 
BillerudKorsnäs. 

För att köra motorsåg krävs 
att man är 18 år och i vissa 
fall behövs även ett körkort. 

" Industrins förbrukning av massaved och  
 sågverksfl is under 2015 förväntas 
 ligga på samma nivå som under 2014."
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”Jag sköter röjning 
och plantering själv”

MATS TEJNE

Bosatt: På gård i Orsa.
Familj: Fyra utflugna 
barn.
Yrke: Läkare med egen 
praktik i Sala, jobbar 
även på olika hälso-
vårdscentraler i Dalarna 
som företagsläkare 
och idrottsläkare. ”Jag 
pendlar några gånger i 
veckan.”
Fritid: Jämthunden 
Zenta, fiske, jakt på älg 
och björn. ”Jag har inte 
lyckats fälla en björn, 
däremot 116 älgar.” 

Skogsägare, läkare och jägare. Mats Tejne delar sin tid mellan 
läkarpraktiken i Sala och gården i Orsa. Genom sitt skogsägande får 

han utlopp för både a�ärs- och fritidsintresse. 
TEXT Iva Stepán  FOTO Kristofer Samuelsson

M
ats Tejne är läkaren som blev 
skogsägare tack vare sin envishet. 
Efter en process på 2,5 år som 
innebar fyra avslag i Lantbruks-
nämnden fick han till slut köpa sin 
första gård vid Dalälven för   37 år 
sedan.

– På den tiden var det ovanligt att man fick köpa 
gård om man inte var jordbrukare, säger Mats. Till 
slut fick jag köpa den och jag lärde mig att sköta går-
den som består av 4 hektar åker och 27 hektar skog.

Några år senare dök ett tillfälle upp att köpa 
 ytterligare en gård i Orsa. Genom att köpa skog 
från grannar i byn som ville sälja, har Mats i dag 
cirka 600 hektar fördelat på 48 skiften men i 
anslutning till varandra. Till gården hör också ett 
jordbruk på 12 hektar som Mats sköter tillsam-
mans med en granne.

– Jag har i första hand köpt ungskog och kal-
mark som intresserar mig mest. Det är en väldigt 
fin investering som också ger bra avkastning. När 
det sedan är dags för gallring säljer jag det avver-
kade virket. På så sätt får jag en inkomst samtidigt 
som värdet ökar på den skog som är kvar som får 
bättre förutsättningar att växa. 

Till sin hjälp med skogsskötseln har Mats ett 
samarbetsavtal med BillerudKorsnäs Skog.

– Det fungerar mycket bra. Vi har gjort slutav-
verkning på en mindre yta och gallrat på andra 
ställen. Jag får råd i skogsvårdsfrågor och hjälp att 
planera skogsskötseln. Nu har jag ett treårsavtal 
men jag kommer definitivt att fortsätta samarbe-
tet, det är också ekonomiskt gynnsamt att arbeta 
långsiktigt med en partner. 

MATS HAR VALT att certifiera sin skog vilket innebär 
att den sköts enligt kraven för ett hållbart och 
uthålligt skogsbruk. 

– Jag har lärt mig mycket om min skog genom 
det och fått bättre förståelse för varför vissa 
avsättningar är nödvändiga. Det var en smidig 
process och man får också bättre betalt för certi-
fierat virke. 

Men det är inte bara skogsbruket som är i fokus 
för Mats. Intresset för att vistas i skogen har han med 
sig sedan han som liten följde med sin pappa på jakt.

– Skogen ger en väldigt fin fritid och jag 
kommer att ha en bra sysselsättning även som 
pensionär. Jag sköter röjning och plantering själv 
och jagar älg och björn..

SKOGSÄGAREN

Mats Tejne är läkaren 
som tillbringar 
sin fritid i skogen. 
Passionen är jakt och 
skogsskötsel.



MATERIAL TILL FÖRPACKNINGAR
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Naturprodukt

NYHET!

Från skog till 
slutprodukt. 
BillerudKorsnäs 
tillverkar smarta 
förpackningsmaterial 
som bidrar till en 
hållbar framtid.

FÖRPACKAT

Fruktlådor, juiceförpackningar och cementsäckar. Det är bara 
några exempel på förpackningar som görs av Billerud Korsnäs 
material.

– För att visa skogsägare vad deras virke används till har 
vi samlat ihop några av förpackningarna i en låda som vi 
kan ta med vid möten eller mässor, säger Johanna Ydringer, 
verksamhetsutvecklare på BillerudKorsnäs Skog. Många av 
förpackningarna känner man igen från butikshyllan men 
man kanske inte vet att det är material från BillerudKorsnäs.

Taoasis säljer eteriska oljor via 
apotek. Målsättningen är att ha en 
så hållbar produktion som möjligt 
och därför väljer man certifi erade 
material till sina förpackningar. 
Med BillerudKorsnäs Artisan, som 
är en kartong med fi n och len yta, 
skapas en lätt och stadig förpack-
ning som visar att den innehåller 
en naturprodukt.

– Det är viktigt att företagets 
fi losofi  avspeglas i förpackningen, 
säger Govinda Meyer, marknads-
föringschef på Taoasis.
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