
”...skogen kommer 
att utgöra en viktig 
del i framtiden...”



1939–1945 Under Andra världskriget drivs verksam-
heten i mindre skala. Det är brist på bränsle i Sverige 
och föreningen har viss verksamhet att ta fram ved för 
bränsle vilket säljs till bland annat Stockholm.

1956 Årsvinsten uppgår till 900 kronor. På grund av 
föreningens dåliga ekonomi får revisorerna inget betalt.

1957 Affärsledare David E Abrahamsson beslutar att ha 
öppet kontor i sitt hem i Österkäl fredagar mellan 18 och 20. 

1966 Föreningen blir en allt mer professionell aktör. Nu 
börjar man köpa in virke själva och den första heltids-
anställde inköparen blir Gunnar Johansson. Föreningen 
saluför virket i stället för att enbart förmedla försäljning.

1967 Föreningen öppnar ett kontor i Hämra ”centralt 
beläget alldeles intill stora landsvägen”.

1968 Gunnar Johansson blir ny affärsledare och David 
E Abrahamsson slutar efter över 30 år i föreningens 
tjänst.

1974 Föreningen har 22 anställda skogsarbetare. Men i 
takt med moderniseringen av skogsbruket dras personal-
styrkan ned och i mitten av 80–talet sägs många skogs-
arbetare upp.

1985 Ett förslag om en fusion med Örnsköldsviks 
Skogsägarförening röstas ned under ett medlemsmöte i 
Bjästa med förkrossande 56–12. 
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1922 19 november hålls ett sammanträde i Sidensjö 
kommunalrum. Anledningen till mötet är att undersöka 
intresset av att bilda en virkesförsäljningsförening. 
Forss AB, som driver sågverk och massafabrik i Köp-
manholmen, är enda kund till skogsägarna efter Nätra-
älven och det stora företaget har blivit alltför dominant. 
Det medför att Forss AB kan diktera villkoren och sätta 
virkespriserna.

1923 24 mars hålls ett konstituerande samman-
träde där man beslutar att bilda föreningen, benämnd 
”Nätraälvens virkesförsäljningsförening utan personligt 
ansvar”. 12 personer anmäler sig som medlemmar och 
till föreningens styrelse väljs enhälligt hemmansägarna 
Johan Byström (ordförande) och Jonas Hellström i 
Nyland, Herman Näslund i Myre och Jonas Edblad i 
Kläppen samt bondesonen Johan Jansson i Drömme.

1925 68 medlemmar. Ordförande Jonas Hellström, 
Nyland. 

1927 Herman Näslund i Myre, ordförande. Omsätt-
ning 471 kronor.

1935 David E Abrahamsson tillträder som ordfö-
rande. Köpare av virket är nu Forss AB, Ådalarnas 
skogsägarförening, Utansjö sulfat och Moälvens sliperi.

1938 303 medlemmar.

Jag besökte tekniska museet i Stockholm med 
min familj för några veckor sedan och då slog det mig 
verkligen vilken utveckling som skett de senaste 90 åren. 
Under tiden från 1923 till 2013 har utvecklingen gått från 
yxa, flottning, dimensionshuggning, häst, kubikfot och 
barkspade till skördare, GPS, m3fub, affärssystem, SDC 
och satellitbilder. 

Under årtusenden har skogen och dess råvara varit 
central för människan.

Den är och har fungerat som boplats, byggmaterial 
och för uppvärmning av både mat och boende. Den är 
fortfarande viktig som papper, även om användningen 
minskar. Som råvara för att tillverka viskos som blir klä-
der blir den allt intressantare. 

Frågan är vad skogen kommer att spela för roll i fram-
tiden. Jag läser allt fler artiklar om att plast påverkar vår 
jord på ett negativt sätt, många plaster tar flera hundra 
år att bryta ner. Kan skogen här med sina beståndsdelar 
som lignin eller cellulosa användas till framtidens natur-
vänligare material? Tecken finns i forskning och försök, 
kanske är din telefon, läsplatta eller dator i framtiden 
byggd i ett skal av det nya materialet.

Vi kommer då fortfarande hålla en bit skog i vår hand 
trots att vi läser nyheterna i digital form. 

Skogen som plats för upplevelser kommer nog att 
fortsätta att vara viktig men tendensen är att det blir i 
mer ordnad form. Turismen ökar och med det markerade 
stigar, vindskydd och liknande.

Utvecklingen de senaste 90 åren har förändrat Nätraäl-
ven som gått från att säkra affären för medlemmen till att 
nu också erbjuda omfattande hjälp med skötsel av sko-
gen. Detta förklaras med att medlemmen generellt har 
förvandlats från självverksam skogsbonde till att vara 
skogsägare mer på deltid. En annan förklaring är 
intensivare användning av skogen med ökat 
behov av skötsel.  

Det centrala är att skogen kommer att 
utgöra en viktig del i framtiden men hur 
den används kommer att förändras. Det 
vi kan göra som skogsägare är att sköta 
vår fantastiska skog för den kommer 
att behövas. Som medlem i Nätraälven 
hjälper vi dig med det.  

Mattias Persson
VD, Nätraälven Skog

En historisk
tillbakablick
12 medlemmar ingick när föreningen bildades, i dag är medlems-
antalet uppe i 820. Mycket har hänt under de 90 åren sedan Sveri-
ges äldsta nu levande skogsägarförening bildades och vägen fram 
till dagens livaktiga, och för skogsägarna så viktiga förening, har 
inte alltid varit spikrak. Här bjuder vi på några nedslag i historien.

1987 Ett jobbigt år i och med Sidensjösågens 
konkurs, vilket får stora ekonomiska bekymmer för 
föreningen. 

1990 Föreningen börjar aktivt jobba med special-
sortiment.

1992 Föreningen köper två hyresfastigheter på Stry-
vägen i Sidensjö av Örnsköldsvik kommun och inreder 
nytt kontor på bottenvåningen. 

1994 Föreningen får stor entreprenad av skogstjäns-
ter runt Veda-projektet och Höga Kusten-bron. Projek-
tet pågår i flera år.

2005 Under den svåra stormen Gudrun, som drabbar 
Småland hårt, hjälper entreprenörer och arbetsledare 
från Nätraälven Skog till med röjningsarbetet. Verksam-
heten på hemmaplan är därmed liten under perioden.

2008 Föreningen erbjuder fler tjänster och ökar gall-
rings- och avverkningsuppdragen.

2011 Som ett led av ökad verksamhet byggs ett nytt 
kontor intill Sidensjö Sparbank.

2013 Nätraälven Skog fyller 90 år. Vi tänker vara redo 
för 90 år till!
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Skogen och 
framtiden

Timmerupplägg i Björna 1957.
Fotograf Karl-Otto Strandberg

Skogsavverkning i Anundsjö 1952. Fotograf Karl-Otto Strandberg
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Magdalena – under Många år världens bästa kvinn-
liga skidskytt – har tagit över familjegården i Ullånger som 
är en fastighet med skogsmark.

Att Magdalena skulle ta över familjegården var ingen 
självklarhet. Efter diskussioner med pappa Jan och de två 
systrarna blev det så ändå.

– När jag växte upp var det mycket snack om skog, 
berättar Magdalena. Nästan lite för mycket om jag ska vara 
uppriktig. Först på senare år, och speciellt nu när jag blivit 
skogsägare, har intresset vaknat på allvar. 

Sedan en tid tillbaka är Magdalena också medlem i 
Nätraälven Skog.

– Det började med att Nätraälven köpte en avverkning av 
oss, berättar hon. Sedan fördjupades dialogen och samar-

betet med Nätraälvens Martin Norberg som också är en 
barndomsvän.

Sedan många år tillbaka bor Magdalena och Henrik 
Forsberg i Bergeforsen (Timrå) med sina två barn, 5 och 9 
år gamla.

– Idag är det inget alternativ för oss att flytta till Ull-
ånger, säger Magdalena och får en instämmande nick av 
maken Henrik. Men det blir kanske aktuellt i en senare fas 
av livet när våra barn blivit äldre.

– För oss känns det idag bra att vara medlem i en 
förening som ser till vårt bästa. Eftersom vi bor i Bergefor-
sen är det värdefullt att kunna tala skog med Martin och 
Nätraälven. 

Det som närmast står på tur att genomföra, vid sidan 
av skrapning och målning av gården, är att upprätta en 
skogsbruksplan. 

– Nätraälven Skog har fått uppdraget, säger Magda-
lena. Jag ser fram mot att studera den. Vi räknar med att 
skogsbruksplanen ger klara besked om vad – och när – vi 
behöver åtgärda olika delar i skogen.

Redan nu i höst är en gallring aktuell där maken Henrik 
ser fram emot en del röjningsjobb innan maskinerna från 
Nätraälven Skog kommer.

– Min far, och många i den äldre generationen, har stor 
personlig kunskap om sitt skogsinnehav. Vi har det inte 
idag. Därför känns det fint att ha Nätraälvens stöd i frågor 
som rör skogen.  

Skogen har gått som en röd tråd i 
Magdalena Forsbergs liv. Först som en 
arena för träning och tävling. Idag för 
arbete och fritid.

– Jag är nybliven skogsägare, ler 
Magda. Det känns också tryggt att vara 
medlem i Nätraälven och få goda råd 
av min barndomsvän Martin Norberg.

Magdalena Forsberg 
ser fram mot att lära 
sig mer om den egna 
skogen i ullånger.

Magdalena Forsberg 
och Nätraälvens 
Martin Norberg 

planerar åtgärder.

Mästare
– med skogen i sikte

Henrik Sedin längtar 
hem till sina egna 
träd i Finna.

Henrik sedin Med familj ser fram emot sommaren i Örnsköldsvik, på gården i 
Finna vid Risöfjärden i Arnäsvall. Fastigheten som även rymmer cirka 80 hektar pro-
duktiv skogsmark.

– Det är två skilda världar om man jämför med livet i Nordamerika. Nu ska det bli kul 
att få komma hem och få lite lugn och ro.

I närmare tolv år har han varit skogsägare och under de senaste tre-fyra åren har 
Nätraälven varit behjälpliga så att Henrik kan koncentrera sig på sitt arbete på andra 
sidan Atlanten.

– Det känns jätteskönt att vara medlem. Folket som jobbar hos Nätraälven är väldigt 
bra att ha att göra med. Vi har en bra kontakt och dialog, de vet vad de sysslar med 
och kan dessutom förklara så att jag begriper. Det är nyttigt att få lära sig nya saker, 
fortsätter Henrik.

Efter tidigt uttåg ur NHL-slutspelet och stor besvikelse är Henrik Sedin en mästare 
igen. Nu hamnar VM-guldet med Tre Kronor högt upp på meritlistan.

– Fantastiskt att få vinna på hemmaplan. En upplevelse jag unnar fler att få vara 
med om, säger han.

Vancouver Canucks siktade högt inför den, till följd av strejken, rekordkorta sä-
songen. 2011 års finalplats skulle kryddas med att bärga Stanley Cup. Men redan i 
den första slutspelsrundan tog äventyret slut och istället var det VM-turneringen på 
hemmaplan som så småningom blev klang- och jubelföreställningen. 

– Det var en stor besvikelse att vi så snabbt åkte ur slutspelet. Därför var det extra 
roligt att VM blev så lyckat och det var en underbar känsla att bli hyllade som vi blev 
efteråt. Sånt man bara drömmer om, säger Henrik.

Ett år återstår på kontraktet med Vancouver Canucks för Henrik och tvillingbror 
Daniel. Vad som händer sedan vill han inte spekulera i. Numera tar han ett år i taget, 
men mycket tyder på en fortsättning i Nordamerika.

– Ja, vi trivs jättebra även där. Det blir nog ett par år till innan vi kommer hem på 
riktigt, säger Henrik som inte utesluter framtida köp av ytterligare skogsmark.

– Vi pratar en del om det. Jag får en del förslag och vi får se hur det blir framöver.   

Han bor mest i Van-
couver, är nybliven 
världsmästare och 
ägare till världens 
bästa travhäst. Men 
nu längtar Henrik 
Sedin hem till skogen 
i Finna.

– Folket som jobbar 
hos Nätraälven är väl-
digt bra att ha att göra 
med, säger han.
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Mikael Menar att en underlåtenhet att röja påverkar 
beståndet, och därmed det ekonomiska utfallet, negativt.

En röjning i rätt tid innebär att de träd som bevaras växer 
bättre, får grövre stammar och därmed en bättre tålighet 
mot hårda vindar.

Det optimala är att röja en bördig granskog 6–7 år efter 
planteringen. En tallskog bör röjas efter 15 år. Senare följer 
en underröjning före gallringen.

– Jag får ibland en invändning om att man bara ska låta 
skogen vara, att låta bli att sköta den. Ok, det kanske finns 
lika mycket kvar, men kvaliteten blir sämre. Istället för ett 
utbyte på 60 procent sågtimmer i en välskött skog kan det 
bli bara 30 procent i en skog som inte vårdats.

– Vi ska inte bortse från trivselfaktorn heller. Det är trev-
ligare att gå genom en vårdad skog istället för att bryta sig 
fram genom slyn.

– Glädjande är att fler och fler av våra medlemmar har 
insett det kloka i att röja i tid, summerar Mikael Carlsson. Vi 
har fått allt fler uppdrag att röja.  

– Vänta inte för länge med att röja din skog. 

Rådet från Mikael Carlsson, Nätraälven 
Skogs expert på skogsvård, är entydigt.

Utbildning – en 
nyckel till framgång

i MaJ genoMFördes den första utbildningen, 
en grundkurs i skogsägande.

Utbildningarna har det övergripande målet 
att lära skogsägarna att tjäna pengar genom att 
vårda kapitalet skogen på ett klokt sätt. 

Victor och Susanne menar att det gäller att 
ta rätt beslut för att skogsinnehavet ska kunna 
optimeras. Från markberedning och plantering till 
föryngringsavverkning.

– I Norrland kan vi inte kosta på oss att göra fel 
så många gånger, poängterar Victor.

– Välj rätt trädslag och plantmaterial till att börja 
med. Ge plantorna bra förutsättningar redan från 
början. Sedan bör skogsägarna röja i rätt tid.

Efter en eller flera röjningar följer gallring. 

– Vänta inte för länge med att gallra. Det är 
normalt dags efter 30-40 år. Träden behöver växt-
utrymme för att nå sin fulla potential.

Efter ytterligare ca 30 år är det i regel dags för 
en ny gallring. Beroende på markens produk-
tionsförmåga sker föryngringsavverkning efter 
cirka 90-100 år.

– Då måste man givetvis ta hänsyn till pris-
nivåerna. Men det är knappast klokt att vänta 
för länge, exempelvis skogsröta och avtorkning i 
granskogen påverkar nettot negativt.

Föreningens utbildningsprogram utgår från tre 
kunskapsnivåer; från de med liten erfarenhet till 
de med större erfarenheter.  

Nätraälven Skog har dragit igång 
utbildning för sina medlemmar.

– Vi vänder oss till medlemmar 
utifrån tre kunskapsnivåer.

Det säger Victor Carlson som 
ansvarar för utbildningen tillsam-
mans med Susanne Svensson.

Timmerweb – ett 
unikt kartsystem
tiMMerWeb är ett Webbaserat kartsystem som ger 
användaren värdefull information om skogen.

Systemet innehåller kartlager med bland annat gamla skogs-
inventeringar, fornminnen och nyckelbiotoper.

– I Timmerweb finns knivskarpa flygfoton med alla fastighets-
gränser inlagda. Vi har otroligt stor nytta av Timmerweb i vårt 
dagliga arbete, säger Susanne Svensson.

Timmerweb är en tjänst via Metria som finansieras av använ-
darna, däribland Nätraälven.  

Föryngringsavverkning

Heldragen linje: Gallring

Stig

Kantzoner mot område där naturhänsyn lämnas

Victor Carlson och Susanne 
Svensson arbetar som köpare 
och rådgivare inom Nätraälven 
Skog. Men de håller också i 
utbildningen av föreningens 
medlemmar.

Streckad linge: Basväg för maskiner

Vårda din skog 
– röj i rätt tid

Mikael Carlsson, 
erfaren köpare och 
rådgivare, är också 
expert på skogsvård.
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Snabba svar
med ForestBase 

JäMFört Med det tidigare – mer manuella systemet 
innebär ForestBase betydligt förkortade svarstider. Lena, och 
virkesköparna, kan med några tryck få fram en total överblick 
av den aktuella situationen för respektive medlem.

I ForestBase finns exempelvis alla avverkningsuppdrag, på-
gående gallringar och avtal om skogsvårdsåtgärder.

Olika typer av betalningar med komplexa upplägg har blivit 
mer lätthanterliga. En skogsägares önskemål är sällan den 
andres lik. Det kan exempelvis handla om dellikvider, eventuella 
förskott, flexibla betalningsplaner på mellan 2-10 år, efterlikvider 
och räntebevakningar.

Här finns även ”traktbanken”. Det är en lista på alla kontrakt 
som är tecknade hos föreningen. En förutsättning för att avverk-
ningar, gallringar och röjningar kan planeras in på ett klokt sätt.

– Men hur klokt vi än planerar är vintern för kort, ler Lena som 
själv uppskattar vinterhalvåret.  

Nätraälven Skog firar 90 år
Den 15 juni firar Nätraälven Skog sin 90-årsdag 
vid kontoret i Sidensjö.

– Vi hoppas att medlemmar och andra in-
tresserade kommer.

Det säger receptionisten Eva Näsström som 
tillsammans med vaktmästaren Herbert Nordin 
håller i tåtarna för Nätraälven Skogs traditio-
nella Skogsdag.

Eva tror att årets skogsdag blir något allde-
les extra.

– De senaste åren har vi haft många besö-
kare och vi hoppas på minst lika många i år.

Nätraälven bjuder på kaffe och tårta och 
medlemmarna får en användbar present. I 
vanlig ordning finns 8-10 utställare på plats.

Talangfulla systrarna The Perfect Pair kommer 
att underhålla och tramptraktorerna för barnen 
finns givetvis på plats.

– Vi håller tummarna för att det blir bra väder, 
säger Herbert Nordin.

En plan för skogen
Skogsbruksplanen är ett suveränt instrument 
för en klok hantering av skogsinnehavet.

– Jag brukar likna skogen vid ett skafferi, 
säger Mikael Näslund, Nätraälven Skogs 
expert på skogsbruksplaner. 

Skogsbruksplanen avslöjar i detalj vad som 
finns i ”skafferiet”.

Mikael baserar sina planer på att studera 
kartor, flygbilder och satellitbilder över skiftet 
och sedan på plats noggrant inventera bestån-
det innan han gör sammanställningen.

– Utifrån skogens status ger vi också en 
rekommendation om när och vilka åtgärder 
som bör sättas in, säger Mikael Näslund.

Tänk framtid – bygg väg nu
Skogsvägen är nyckeln till en god skogsekonomi.

– Det är en hel del att överväga när en väg ska byggas, 
säger Anders Westman som varit med att planera och 
bygga många vägar på skogsmark.

Nyckelord i sammanhanget är kvalitet (vinter- eller 
sommarväg), båtnad och samarbete. Innebörden i ordet 
båtnad är att planera för tillgänglighet till en så stor areal 
som möjligt. 

Idag och i framtiden.

– Medlemmarna ska få 
svar direkt och det ska 
stämma exakt.

Lena Kristoffersson visar 
ForestBase, det adminis-
trativa dataprogram som 
Nätraälven använt i snart 
ett år.

Affärssystemet ForestBase effektivise-
rar ekonomihantering och administra-
tion. Något som Lena Kristoffersson, 
ekonom, uppskattar.

Anders Westman, köpare och rådgivare, 
synar sträckningen på en ny skogsbilväg.

Specialsortiment ger bättre betalt
Martin Norberg är Nätraälvens representant söder om 
Skuleskogen. Men han är också specialist på special-
sortiment.

– Det är dålig ekonomi att riktigt ståtliga träd blir 
sågtimmer eller massaved. Genom att ta vara på de 
fina träden och använda dessa till speciella ändamål får 
skogsägaren bättre betalt. 

Specialsortiment innefattar till exempel:

  Grova fina rotstockar av tall, stamblock (finsnickerier,   
 fönster, m.m.)

  Raka fina tallar, stolpar (telefon- och kraftledningsstolpar)

  Grov gran av bra kvalité, svarvtimmer (fanér till bland annat  
 golvtillverkning)

  Raka formdryga granar, pålar (pålning av bryggor m.m.)

– Vi hjälper gärna våra medlemmar att ta ut det bästa 
ur skogen, säger Martin Norberg.

Martin Norberg vill 
hjälpa skogsägare 
att optimera uttaget 
ur skogen.

Skogsbruksplaner är Mikael 
Näslunds specialitet.

Eva Näsström och Herbert Nordin 
är laddade inför jubileumet.
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Varje år går stora värden till spillo 
då skog inte sköts rätt. För att få 
god volymtillväxt och god kvalitet 
krävs omfattande skogsvård.

– Den sköter sig inte själv, säger 
Bengt Näslund.

bengt näslund är uppvuxen med skogsbruk och 
har arbetat med skogen i hela sitt liv. Han är idag pensio-
nerad men har 37 år hos Skogsstyrelsen och fem år hos 
Nätraälven skog bakom sig när han säger att behovet av 
skogsvård är stort.

– Det är viktigt att man har en plan för fastigheten. Man 
måste veta var gränserna går, vad som behöver göras 
och vad man har i form av tillgångar och utgifter. Intäk-
terna kommer under gallring och slutavverkning medan 
utgifterna är skötselåtgärder som plantering och röjning.

– Största problemet är röjningen – att den inte sköts or-
dentligt. Ofta tror man att man slipper undan en kostnad, 
men det är väldigt lönsamt att röja, speciellt om man gör 
det själv. Gör du inte det så får inte träden plats att växa 
ordentligt och du får mindre utfall av grövre stammar. 
Istället blir det klena stammar som blir bränsleflis.

Att prioritera skogsvården är viktig för ett långsiktigt 
tänkande. För de äldre skogsägarna är det viktigt att visa 
den yngre generationen hur just deras skog ser ut och för 
den yngre är det viktigt att skaffa sig kunskap så att de 
kan förvalta skogen väl och få ut det mesta av den.

– Jag har hållit på med det här länge och det jag märkt 
är att kunskapen om skog och skogsskötsel hos skogs-
ägarna har minskat. Många vet inte ens vad de äger, 
säger Bengt och fortsätter:

– Välskötta skogar med god skogsvård banar väg för 
framtida generationers skogsägare.  

Vikten av 
att vårda 
skogen
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Det bildas ingen ny mark och på 
jordklotet blir vi allt fler som ska dela 
på vad biomassan och fotosyntesen 
bildar.

– Det borde innebära att skogsmark 
är en långsiktig, men bra investering 
för framtiden, säger Jan Wiklund, 
mäklare och skogsmästare, vid tjänste-
företaget Skogens Hus.

skogsägarstaMMen blir allt äldre och trenden är att överlåtelser till den yngre generationen sker 
allt senare i livet. Förr i tiden, när utkomsten från skogen var den huvudsakliga, skedde överlåtelser och 
generationsskiften betydligt tidigare.

– Då skulle ju även barnen leva av skogen och bo kvar i byn. I dag ser det annorlunda ut och det är därför 
snittåldern på en skogsägare är relativt hög, säger Jan Wiklund.

Men han förespråkar den långsiktiga näringen där inkomsterna av dagens verksamhet faller ut om sisådär 100 år:

– Man kan vända på det och säga att den inkomst jag får i år har 100 år på nacken. Det skiljer sig ganska 
ordentligt jämfört med exempelvis en frisörstol där inkomsten bara är 30 minuter gammal.

Ser man skogen som ett investeringsobjekt måste det, enligt Jan Wiklund, finnas ett intresse för att det 
ska bli riktigt bra. Även om det idag finns teknologi; avancerade och utvecklade system att få hjälp av.

– Utvecklingen inom skogsbruket har varit enorm. Jag började som huggare när jag var 18 år och har följt 
resan från motorsågen till dagens superskördare med all teknologi.

– På bara 20 år har det hänt oerhört mycket i den här branschen, säger Jan Wiklund och fortsätter:

– Det är tillväxten som ska skapa värdena och det vi vet är att det växer ett år i taget och lika mycket oav-
sett om det är hög- eller lågkonjunktur.  

Han tycker att skogen är en fantastisk näring att arbeta i:

– För där finns så många fantastiska människor. Skogsägarna är en kundgrupp som vill göra bra ifrån sig, 
är positiva och har fötterna på jorden.  

En långsiktig 
men bra investering

Engagerad personal
– Vår viktigaste uppgift nu och i framtiden är att stärka 
Nätraälven genom att ta hand om medlemmarna på 
rätt sätt.

När Christer Kjellsson 2005 valdes till ordförande för 
Nätraälven Skog hade föreningen cirka 550 medlem-
mar. 

Idag har antalet vuxit till drygt 800.

– Det finns många orsaker till framgången, säger 
Christer. Först och främst vill jag lyfta fram personalens 
engagemang och kompetens. De gör ett fantastiskt 
jobb.

– Vår styrka vid sidan av kompetensen är att vi är en 
lokal ekonomiskt stark och oberoende utmanare. 

Nätraälven Skogs styrelse från vänster: Christer Kjellsson, Lars Hägg-
ström, Anders Nilsson, Rune Edin, Lennart Bylund, Anders Broman, 
Marie Norberg och Bertil Nordin.

Kolla om det finns en skogsbruksplan
Finns ingen så låt upprätta en. En skogsbruksplan är ett värdefullt verktyg i 
planeringen av skogsskötseln på din fastighet. Skogsbruksplanen innehåller 
samlad kunskap om produktions– och naturvärdena på din skogsfastighet 
och är ett bra verktyg för att veta vilka åtgärder som ska göras och när de ska 
göras. Den kan också vara till stor hjälp vid kontakter med myndigheter och 
kan underlätta dialogen mellan markägare och virkesköpare.

Gå en kurs i skogsvård
Det är både bra för nybörjare och rutinerade skogsägare. Du får träffa folk och 
lära dig mycket nytt.

Ta hand om din skog – få mycket mer tillbaka
Med skogsvård menas vanligen markberedning, plantering, självföryngring, 
sådd, röjning och skogsbruksplaner. Röjning och plantering är åtgärder som 
är viktiga att göra för framtida lönsamhet.

Bengt
tipsar:
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Tryggt delägarskap
Nätraälven Skog i Sidensjö är Sveriges 
äldsta skogsägarförening (bildad 1923). 
Nätraälven är en ekonomisk stabil för-
ening med drygt 800 medlemmar som 
omsätter cirka 100 miljoner kronor och 
150 000 m3 fub virke om året.

Nätraälvens verksamhetsområde är 
Örnsköldsviks kommun och delar av 
Sollefteås, Kramfors, Härnösands och 
Nordmalings kommuner.

– Vi samarbetar med duktiga 
entreprenörer som genomför 
gallringar, föryngringsavverk-
ningar och transporter åt oss.

Det säger Martin Norberg 
som ansvarar för Nätraälven 
Skogs produktion.

Affärer på lång sikt

– Vi arbetar långsiktigt och strävar efter att 
utveckla relationer med våra medlemmar, skogs-
ägare, kunder och leverantörer som bygger på ett 
ömsesidigt förtroende.

– Vår primära målgrupp är givetvis våra medlem-
mar. Medlemmen och skogsägaren ska veta att vi 
finns där för att ge honom eller henne stöd i frågor 
som hör samman med skogsinnehavet.

– Men vi följer samma uppriktiga och ärliga hand-
lingssätt gentemot andra skogsägare, kunder och 

leverantörer. Att vara ärlig och uppriktig innebär att vi 
ibland måste förmedla obekväma sanningar. Det får 
aldrig råda någon tvekan om vårt ärliga uppsåt.

De kunder som Nätraälven Skog huvudsakligen 
levererar skogsråvara till är Domsjö fabriker, Metsä 
Board Husum, Höglandssågen, Älgsjö såg, Plyfa 
Plywood, NK Lundströms trävaror, Brattby sågverk, 
och Rundvirke Skog.

– Det känns bra att vi har många köpare av vårt 
virke vilket leder till relativt korta transporter. Bra 
både med tanke på miljön och det ekonomiska utfal-
let för skogsägaren.

Ett annat uttryck för Nätraälvens långsiktiga syn är 
det certifieringsarbete för uthålligt skogsbruk enligt 
PEFC:s certifieringssystem som pågår.   

– Ärlighet och uppriktighet är basen 
i våra affärer, säger Stig-Björn Hallin, 
Nätraälvens Köpledare.

Stig-Björn Hallin, Nätraälven 
Skogs köpledare, ser lång-
siktigt både på affärer och på 
skogsvård.
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Roger Vestin, ägare av Bräcke Maskin, 
tar tillsammans med Ulf Mohlin, skotar-
förare, en välförtjänt kaffepaus.

i FrontlinJen arbetar fyra kontrakterade skogsmaskinentre-
prenörer.

– Medlemmarna vill ha duktiga och omtänksamma entreprenörer 
på sin mark, det har vi. Man kan alltid bli bättre och vi tror att nyckeln 
är en bra dialog i hela kedjan från medlem via virkesköpare till skogs-
entreprenör och skogstransportör.  

En annan viktig uppgift för Martin är att optimera logistiken kring 
virkesflödet. Det innebär i korthet att i största möjliga utsträckning 
korta frakterna genom att leverera till närmaste kund.

– Korta transporter blir självklart också billigare för skogsägaren.  

Professionella entreprenörer

Hög servicenivå
Med skogshuggarna Lo Åkerberg och Niklas 
Näslund kan vi hålla en hög servicenivå mot 
våra medlemmar.



14 Nätraälven skog Nätraälven skog 15

nio
oM NÄTRAÄLVEN SKoG
rÖster

kJell kallin
Har skog i Sidensjö-Å

Tre, fyra eller fem år. Jag har 
ägt skog i 25 år.

Till en stor del var det person-
kännedom om de som jobbar 

där. Jag gick en kurs i skogsvård 
och en av kursledarna jobbade på 
Nätraälven. Han ingav bra förtroende.

Jag tycker att det är en riktigt 
bra organisation och det är 

trevliga människor som jobbar där . 
Du kan gå dit och snacka när som 
helst och det är aldrig något pro-
blem. Sen har de en bra affärspolicy 
att inte försöka sig på att driva egen 
industri utan säljer till högstbjudande 
– punkt, slut.

2

3

1

Hans Vestberg
Har skog i Västanå

Sedan 1976 kanske, det blir 
37 år. Jag har varit skogsägare 

lika länge.

Det är en lokal skogsägarför-
ening och den ligger högt upp 

på prislistan i Sverige över det pris 
man får för virket.

Det är en lokalt förankrad 
förening och de personliga 

kontakterna är viktiga. De känner 
skogarna runtikring och vet nästan 
mer vad som ska göras med skogen 
än vi skogsägare.

1

2

3

eVa nordin
Har skog i Hämra

Min man, Herbert, och jag har 
varit med i 10-15 år, om inte 

ännu mer.

Vi tyckte att de var bra att göra 
med, bra priser. De ger bättre 

betalt och har alltid legat högre än 
många andra. Bemötandet och den 
personliga kontakten är också viktig.
Går man in på kontoret så är man 
alltid välkommen. Till syvende och 
sist är det att de betalar bra.

Det är en lokal organisation 
som tar hand om skogen 

våran. Då känner man sig inte bara 
som en i mängden. Det behöver inte 
vara en storaffär, men man har ändå 
lika stor betydelse.

1

2

3

Hur länge har du varit medlem i 
Nätraälven skog?

Varför valde du just den här 
skogsägarföreningen?

Vad tycker du om Nätraälven?

1

3

2

Håkan JoHansson
Har skog i Djupsjö

Sen 2007, så sex år. 

Det var ett naturligt val. Fast-
igheten tillhörde Nätraälven 

innan jag förvärvade den 2007. Det 
har fungerat klockrent. 

För det första är det nära. Jag 
är närmast granne med Nätra-

älven skog här i Sidensjö. Det är en 
lokal förening och de ligger ganska 
bra i pris. Trevlig personal, nästan 
övertrevlig – de är bara ett telefon-
samtal bort så får man all hjälp man 
behöver.

2

1

3

Peter arVidsson
Har skog i Källom

Det är arvegods. Svärfar var 
med i den tidigare och nu har 

jag varit med 15-20 år.

Vi bor ju där i krokarna så när 
släktingarna startade var det 

väl naturligt. Jag tycker att det fung-
erar utmärkt.

Jag tycker det är bra. Det är 
nära och är det någonting man 

funderar över är det bara att springa 
in och fråga.

1

2

3

Marie norberg
Har skog i Orrvik

Sen 1999, tror jag. 

Av traditionella skäl. Alla i min 
familj och släkt – föräldrar, och 

mor- och farföräldrar har varit med, 
så det blev så även för mig.

Det är en förening jag känner 
mig trygg i när det gäller mitt 

skogsägande och mina frågor kring 
skogen. Jag tror att jag får bäst råd 
och bäst betalt där.

1

2

3

tHea Hellgren
Har skog i Mosjö

Det var farfar som var med 
först, så det är många år som 

familjen varit med.

Man vill ju fortsätta när genera-
tionen förut varit med och det 

fungerar väldigt bra.

Jag tycker mycket bra om för-
eningen. Det är trevlig personal 

där och man får bra hjälp.

1

2

3

elisabetH byströM
Har skog i Kläppen

Sen 1985. Jag övertog efter 
pappa.

Därför att enligt pappa var det 
en bra förening.

Det är en engagerad styrelse 
och engagerade tjänstemän 

som ger engagerade medlem-
mar. Får man hjälp med de frågor 
man ställer så bidrar det till att öka 
ens förståelse till problemen man 
har med skogen som stormfäll-
ning, barkborrproblem, avverkning, 
gallring, röjning, plantering med 
mera. Då ökar det egna intresset 
att lära sig mer och så känner man 
sig delaktig i lösningen av skogs-
problemen. Ökad kunskap hos den 
enskilda medlemmen ökar förmågan 
att planera skötseln av sin egen 
skog. Personalen är observant och 
slår larm om de ser att någonting 
behöver åtgärdas i de enskilda med-
lemmarnas skogar. Atmosfären som 
råder bland personalen är betydelse-
full för hela verksamheten.

1

2

3

lars HäggströM
Har skog i Drömme

Det är frugan, Liselotte Hägg-
ström, som är medlem och jag 

är styrelseledamot. Vi har varit med 
länge, sen 1997.

Vi bor i Sidensjö så det är 
närheten och att de är obero-

ende. De har inte egna produktions-
industrier utan är enbart till för oss 
skogsägare.

Jag tycker det är en väldigt bra 
förening som tar hand om sina 

medlemmar. De försöker få bästa 
möjliga ekonomi för oss skogsägare. 
och så är det lätt att få kontakt och 
support vid behov.

1

2

3
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