
Nu är vi tusen
medlemmar

”...plocka ut 
guldklimparna 
i din skog.”
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Nätraälven skogs styrelse. Från vänster: Lennart Bylund, Marie Norberg, Mattias Persson (VD), Rune Edin (vice ordförande), 
Christer Kjellsson (ordförande), Anders Broman, Lars Häggström, Anders Nilsson och Bertil Nordin.

Nätraälven Skog är Sveriges äldsta 
skogsägarförening. Det koncept som 
några skogsägare formulerade för 93 
år sedan utgör i allra högsta grad en 
fungerande modell idag.

Nätraälven Skogs medlemsantal har 
under den senaste 5-årsperioden ökat 
från drygt 700 till över 1000 medlem-
mar. Den utvecklingen hade de 12 
skogsägarna i Sidensjö knappast räknat 
med. En annan bekräftelse på styrkan 
i vår affärsmodell är intresset för vår 
förenings verksamhet från andra håll i 
landet. Vi har exempelvis hjälpt skogs-
ägare i Hälsingland att komma igång 

med en förening baserad på vår modell. 
Nätraälven Skog är en lokal och obe-
roende skogsägarförening. De flesta av 
våra skogsägare bor i Örnsköldsvik och 
Höga Kusten-området.

Trots tillväxten är Nätraälven Skog 
fortfarande en förhållandevis liten aktör 
jämfört med de stora på marknaden. 
Nätraälven Skog är oberoende. Obe-
roendet innebär att våra köpare och 
rådgivares fokus helt och hållet är inriktat 
på att medlemmen och kunden får det 
bästa utbytet av sitt skogsinnehav.  Vi är 
totalt lojala mot våra medlemmar i alla 
situationer. Våra råd om försäljning och 

skogsvård baseras alltid på en omtanke 
om medlemmens bästa. 
I vår marknadsföring säger vi att vi strä-
var efter att betala rättvist för skogen. Att 
detta synsätt resulterat i att vi i obe-
roende undersökningar varit den som 
betalat bäst i Norrland gläder oss och 
våra medlemmar. Men allting handlar 
inte om pengar.
Vi levererar den största delen av vad vi 
avverkar till sågverk och industrier i när-
området. Det innebär att transporterna 
inte påverkar miljön onödigt mycket. I en 
tid när tiden inte räcker till för många blir 
kloka, oberoende råd alltmer värdefulla.

Vi finns 
i närheten

Alla är välkomna till våra kontor och det blir en del väntade och 
oväntade besök. 
I oktober 2015 kommer Leif Boork, Damkronornas tränare 
in i på vårt kontor i Sidensjö och utbrister: ”Vad gör detta fan-
tastiskt fina kontor här mitt ute i skogen?”
Jag hälsade och undrade förvånat vad som förde honom till 
oss på Nätraälven. Det visade sig att Leif samlade på fri-
märken, kuvert och andra trycksaker – ett intresse han även 
delade med sin pappa. En av favoriterna i samlingen var ett 
60–70-tals kuvert med snygg stram logga, fint namn, bra 
logotyp och vacker postort: ”Nätraälvens Virkesförsäljningsfö-
rening, 890 11 Sidensjö”. Leif hade fått höra att vår förening 
fanns kvar och ville passa på att besöka oss när han var i 
Örnsköldsvik och hälsade på landslagstjejerna i Modo Hockey.
Mycket entusiastiskt berättade han om kuvertet och undrade 
om jag kunde berätta om föreningens historia. Vi kollade i 
gamla medlemsregister från 20-talet, diskuterade ledarskap 
och pratade om föreningssveriges utveckling. Han gladdes 
med oss åt den senaste tidens utveckling och påpekade att vi 
är en ovanlig företeelse i Sverige. Sedan önskade vi varandra 
lycka till, innan Leif åkte vidare söderut.
Det oväntade besöket lämnade mig med en eftertanke om att 
vi är nog rätt så unika… vi 1 000 skogsägare som har en helt 
egen lokal förening. Idag finns nämligen fyra stora skogsägar-
föreningar, med egna industrier, och endast tre fria lokala för-
eningar (Nätraälven Skog plus en i Värmland och en nystartad 
i Hälsingland).
Att vi växer så det knakar, liksom skogen vi vårdar, är roligt. 
Samtidigt är vår primära målsättning inte att växa och bli fler 
utan att ta hand om befintliga medlemmar så bra som möjligt. 
Genom att göra detta jobb bra ser vi att budskapet sprids och 
fler skogsägare vill bli medlemmar hos oss. Därför blir tillväxten 
ett kvitto på att vi har rätt fokus i vår verksamhet.
Att jobba långsiktigt med medlemmarnas skog och lönsamhet 
är vårt mål. Att skogen är en förnyelsebar råvara ger framtids-
tro för medlemmarna och föreningen.

Mattias Persson 
VD Nätraälven Skog

Nu är vi tusen 
medlemmar

En av Leif Boorks favoriter 
i trycksakssamlingen: ett 
kuvert från Nätraälven Skog.

Ett av de första medlemsregistren från 1920-talet.
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Större plats
för framtiden
I vår skogsägarförening har vi an-
ledning att vara stolta över mycket. 
Bland annat över vårt fina huvud-
kontor i Bredåker, Sidensjö.

Arbetet med utbyggnaden av huvudkontoret 
påbörjas i vår och beräknas vara klart någon 
gång i september. 
Vi har fått medlemmarnas förtroende att 
investera i en utbyggnad av huvudkontoret, 
vilket innebär att vi bygger ut byggnaden med 
ytterligare cirka 70 kvadratmeter.

– För närvarande är vi i behov av en till två nya 
kontorsutrymmen, men vi vill tänka strategiskt 
inför framtiden. Därför skapar vi yta för fyra nya 
medarbetare, säger vd Mattias Persson.
– Det är H Kan Bygg som fått uppdraget att 
genomföra byggnationen och vi tycker att 
det är roligt att en lokal entreprenör hade det 
bästa erbjudandet, säger Mattias Persson och 
fortsätter:
– Vi ser det som en klok investering och yt-
terligare ett tecken på att vi tror på en fortsatt 
ökad tillväxt. För oss handlar det om att tänka 
framåt.

När Lisbeth Söderlind ärvde skogen var det en 
förvaltarroll hon lätt axlade. Markerna har hon 
haft koll på sedan barnaåren och nu ser hon till 
att den är välskött för kommande generationer 
genom att låta Nätraälven göra jobbet.

Lisbeth Söderlind rör sig vant i Nätraälven skogs kontorslo-
kaler i Sidensjö. Hit kommer hon med jämna mellanrum för 
att prata planering och åtgärder med köparen och rådgivaren 
Mikael Carlsson. Så länge Lisbeth kan minnas har skogen och 
fastigheten på drygt tvåhundra hektar funnits i hennes liv. När 
hon var liten fick hon följa med ut och se när det avverkades 
– då var det häst som gällde, till skillnad från dagens snabba 
maskiner. 
Sedan föräldrarna gick bort 1991 är det hon som förvaltar 
skogen.
– Då ärvde jag både skogen och Nätraälven. Mina föräldrar 
hade nämligen alltid själva hört till Nätraälven, precis som den 
föregående generationen. Det har väl följt med under alla år 
för att det fungerat bra. Bra service och bra människor. Det är 
alltid lätt att få kontakt med dem när man vill och de är bra att 
ha att göra med. De får en guldstjärna, säger Lisbeth som för 
att vara på den säkra sidan under åren även kollat upp andra 
alternativ, men i slutändan alltid valt att stå kvar som medlem i 
Nätraälven skog.
– När jag vägt plus och minus har de alltid varit det bästa alter-
nativet. Dessutom har de jobbat så länge med min skog att de 
kan, vet och känner till allt.
– Ja, man har väl sprungit ganska mycket på fastigheten, 
säger Mikael Carlsson.

Han har tagit hand om Lisbeths skog sedan 2010 och de har 
ett gott samarbete.
– Vi brukar stämma av på vårsidan, sedan blir det några 
telefonsamtal per år, säger Lisbeth. Jag ringer om det är 
någonting jag undrar över, stort som smått. Det är jättebra 
om man har någon som kan svara på såväl det enkla som 
det svårare sakerna som man inte fattar själv. Mikael kom-
mer med förslagen och så pratar vi igenom vad som borde 
göras. Sedan fixar Nätraälven det vi bestämt. Jag är inte ute i 
skogen själv men har ändå koll på vad som görs. Skulle man 
göra det själv hade det krävts mycket tid, men lejer man bort 
det så görs allt på ett kick.
– Det är en välskött fastighet, fyller Mikael i och berättar att 
Lisbeth är noga med att skogen ska vara omsorgsfullt vår-
dad med bra spridning.
För att få extra kontroll på sina ägor har hon valt att låta 
Nätraälven göra en skogsbruksplan.
– Det hjälper mycket, säger Lisbeth och visar på pärmen 
innehållande kartor och diagram. Planen visar hur gammal 
skogen är och vilka åtgärder som ska göras och vad det 
är för mark. Du får en överblick och kan sitta hemma och 
planera. 
– Och nu får man den i ”paddan” också. Så att du kan ha 
med den ut och titta när du väl är på plats i skogen och veta 
exakt var du är. Du får koll, om det till exempel är dags att 
röjas eller gallras – det är ett bra hjälpmedel, säger Mikael 
och meddelar Lisbeth att de ska se till att hon får ordning på 
appen, innan de slår sig ner för att prata planering på allvar.
– Du blir alltid så bra bemött här, säger Lisbeth. Man blir alltid 
föreslagen en kopp kaffe och en möjlighet att småprata lite. 
Det är bra – då lär man känna varandra och det är viktigt.

Med skogen 
i generationer

medlem

Al är ett intressant trädslag som har 
många goda egenskaper. Den är dock 
minst eftertraktad och lägst betald inom 
skogsindustrin. Al är i mångt och mycket 
ett trädslag som lämnas i naturvårdande 
syfte längs t.ex. vattendrag, men ibland 
avverkas den i förmån för andra trädslag. 
Ett råd till alla skogsägare och ved-eldare 
kan vara att elda mer al. Anledningarna 
är lägre prisbild, det brinner fint och det 
blir mindre aska. Värmevärdet är dock 
lägre än björk men inte så långt ifrån 
exempelvis gran.
I tabellen här visas värmevärde i kWh/m3 för 
kluven ved med 20% fukthalt, enligt en studie 
av Jan-Erik Liss vid Högskolan Dalarna.

Elda 
med al

Nätraälvens vaktmästare Herbert Nordin lägger 
in ved i föreningens kamin. Blir det mer al i 
framtiden?

Trädslag Värmevärde 

Ek  3 600 
 

Rönn  3 100 
 

Björk  2 820 

Tall*  2 360 

Gran*  2 320 

Asp  2 190 

Al  2 060

*Värdet skiftar beroende på om 
veden är kådrik, har hög eller låg 
densitet. För alla trädslag gäller 
även att värdet sjunker om träet är 
murket.
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Olle Nordstrand i Fällsvik, 
Nordingrå, arbetar i sin egen 
skog i stort sett varje dag.
Han har en egen skördare, 
egen skotare och levererar vir-
ket klart att hämta vid en väg.
– Eftersom jag gör allting själv 
är priset avgörande för vem jag 
säljer till. Och Nätraälven Skog 
betalar bäst. Svårare än så är det 
inte, säger Olle med ett leende.

Olle har jobbat i skogen sedan barnsben.
– Jag har lärt mig skogsarbetet den 
hårda vägen. Skogen har alltid varit en 
passion för mig.

Olle köpte hemgården när han var 18 år. 
I köpet ingick 105 hektar skog. Sedan 
dess har han köpt till skog och idag äger 
Olle 600 hektar skog, varav 550 hektar är 
produktiv mark.
Olle njuter varje dag han arbetar i skogen.
– Jag behöver inte gå på något gym för 
att hålla mig i form. Röjningen ger mig den 
motion jag behöver. Dessutom kostar den 
mig ingenting. Tvärtom. I slutändan får jag 
betalt för motionen.
Olle har en skördare och skotare och 
insatserna i skogen handlar till stor del av 
gallring och röjning.
– Jag skulle tro att jag gallrar mellan 1500 
och 2000 kubikmeter om året i genom-
snitt.
Olles långsiktiga ambition är att öka 

tillväxten i skogen. Därför lägger han ner 
mycket tid på röjning av sitt bestånd.

– Om du inte sköter morotslandet får du 
små morötter. Det är samma sak med 
skogen. Men jag har en känsla av att 
det inte är så många som tänker som 
jag.

När det gäller samarbetet med Nätraäl-
ven Skog är det tämligen okomplicerat. 
Olle levererar virket till en väg där det 
hämtas av en timmerbil.

– Jag har ett utmärkt samarbete med 
Lina Westin och Martin Norberg. Jag 
ringer när virket är klart att hämtas.

– Eftersom jag gör allting själv handlar 
det givetvis att få så bra betalt som möj-
ligt för virket, säger Olle. Och Nätraälven 
betalar bäst. Så enkelt är det.

Skogen är 
en passion

medlem

Likt alla välorganiserade skogsägarföreningar ser Nätraäl-
ven till att vinsten kommer medlemmarna i Örnsköldsvik, 
Kramfors, Sollefteå, Härnösand och Nordmaling tillgodo. 
Bland annat i form av efterlikvid som utgår vissa år i förhål-
lande till avverkad volym. Det är styrelsen och i slutändan 
årsstämman som beslutar om efterlikvid för det aktuella 
året skall utbetalas. I Nätraälvens fall räknas virkesåret från 
den 1 augusti till och med den 31 juli.
Medlemmarna får alltså tillsammans dela på vinsten och i år 
utgår en efterlikvid motsvarande 7 kr/m3fub.

Vinsten tillbaka till 
medlemmarna

Lena Kristoffersson och Carina Saltehag jobbar med administration på 
huvudkontoret. De betalar ut efterlikvider till föreningens medlemmar.

För knappt ett år sedan öppnade Nätraälven 
Skog en filial i Ullånger. Kontoret ligger vackert 
beläget i närheten av Inviksån och Sundbron.
– Vi är nöjda med verksamheten under det för-
sta året, säger Per-Ola Lindberg. Det är många 
som tittar in och vill veta mer om vad vi kan 
erbjuda för tjänster.

Per-Ola, som bor i Bollsta, och Lina Vestin, som bor i 
Docksta, är Nätraälvens köpare och rådgivare på kontoret i 
Ullånger. Nätraälven Skogs produktionschef Martin Norberg, 
uppvuxen i Nordingrå, kan medlemmarna också träffa på 
kontoret någon gång i veckan. 
Nätraälven Skog har cirka 120 medlemmar söder om Skule-

På historisk mark i Ullånger

Ovan: Kontoret i Ullånger.
Till vänster: Lina Vestin och Per-Ola 
Lindberg, Nätraälvens Skogs köpare och 
rådgivare vid kontoret i Ullånger.

skogen. Kontoret ligger i den historiska delen av Ullånger där 
samhället etablerades under namnet Sundbron.
Ullånger/Sundbron var – och är – centralorten för socknarna 
Ullånger, Vibyggerå och Nordingrå.
– Det tog oss 93 år att ta oss över Skuleberget, ler Nätra-
älvens VD Mattias Persson. Men det känns riktigt bra att vi 
etablerat oss här och därmed kunna öka servicen för våra 
medlemmar.
Per-Ola och Lina uppskattar när medlemmar och andra 
intresserade tittar in på kontoret för att diskutera frågor som 
gäller skogsinnehavet.
– Vårt kontor ligger bra till. Jag upplever det som att alltfler 
uppmärksammat var vi håller till. Vi har haft många spontana 
besökare under januari och februari som velat diskutera upp-
drag inom avverkning, gallring och röjning. Det känns bra.
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Christer Saellström är en av Nätraälvens utsynare. På bil-
den syns några av våra specialsortiment. Både stamblock 
och furustolpar tas ut på denna trakt. Stamblock tas från 
högkvalitativa rotstockar som sedan används i finsnickerier. 
Furustolpar tas från raka och formdryga helstammar. De 
finns i många olika kvalitéer och längder. Det går att ta ut 
detta sortiment i såväl fina kvistfria bestånd som i relativt 
kvistiga och klena skogsområden. Furustolparna förädlas till 
telefon- och eltransmissionsstolpar som säljs världen över.

En slutavverkningsmogen skog 
har ofta vuxit i mer än 100 år. 
Under den tidsperioden har olika 
skogsområden utvecklats på olika 
sätt. Vissa bestånd har stått tätt 
och varken blivit röjda eller gallrade 
medan andra har stått glest och 
blivit gallrade i flera omgångar.
Beroende på hur skogen har 
utvecklats har den skapat unika 
egenskaper och värden som vi på 
Nätraälven tycker att man ska ta 
vara på.
Tack vare att Nätraälven är en 
helt oberoende aktör utan egen 
industri är vi fria att sälja våra 
medlemmars virke till många olika 
mottagare. Vi har kunskapen att 
identifiera vilka träd som är extra 
värdefulla och plocka ut guldklim-
parna i din skog. 
Om du som skogsägare har en 
fin tallskog som du funderar på 
att avverka är chansen stor att 
vi kan hitta några av våra speci-
alsortiment i just din skog. Rena 
granskogar kan också innehålla 
specialsortiment och då är det 
främst ett speciellt timmersorti-
ment som vi kallar för Plyfa svarv-
timmer. Sådant timmer svarvas till 
fanér som sedan används till olika 
golvkonstruktioner.
Kolla därför med oss innan du av-
verkar din värdefulla skog.

Special- 
sortiment 
höjer värdet

Vi tar en 
titt i traven

Rätt virke i traven är lika viktigt för oss på 
Nätraälven Skog som för våra kunder, oavsett 
om virket ska levereras till industrier i form av 
sågtimmer eller massaved. Därför genomför vi 
regelbundet kvalitetskontroller; vi tar helt enkelt 
en titt i traven.

Nätraälven Skog hanterar varje år mängder av virke i Örn-
sköldsvik och Kramfors, virke som ska in på olika industrier 
i form av timmer eller massaved. Då är det förstås viktigt att 
virket ska vara tillrett enligt konstens alla regler, på ett kor-
rekt sätt. Både när det gäller längder och dimensioner, men 
också att det är rätt sorts virke i rätt trave.
– En sågtimmerstock bland barrmassaveden är till exempel 
ett fel, säger Martin Norberg, produktionsansvarig på Nätra-
älven Skog.
VMF Nord, virkesmätningsföreningen som ägs gemen-
samt av säljare och köpare av virkesråvaror, utför opartiska 
virkesmätningar på alla industrier och sågverk. Men för att 
kontrollera kvalitén ytterligare genomför vi dessutom regel-
bundet så kallad ”Titt i trave”.
– Vi har fem maskingrupper som kör åt Nätraälven Skog på 

årsbasis och när vi har avverkat ger vi i uppdrag till åkarna 
att ta in en trave från någon leverantör och låta VMF Nord 
göra en fullständig genomgång av traven. VMF går igenom 
hela traven och vi får ett resultat på hur det ser ut. Hur 
mycket som är godkänd volym och hur mycket som är så 
kallat vrak – riktigt dålig ved som inte ger något betalt. Vi 
vill kontrollera att vi inte ligger på för hög vrak-andel, säger 
Martin Norberg.

Dessa extra kontroller kan till exempel visa att skördaren hug-
git fel, eller att skotaren lagt virket i fel hög – sågtimmer kanske 
har hamnat bland massaveden.

– Vi anser att vi är duktiga på det vi gör, men det går förstås 
att göra fel. Efter kontrollen åker virkesmätaren och jag som 
produktionsledare ut och träffar den aktuella maskingruppen 
för att delge informationen. 

Den här träffen är också ett utmärkt tillfälle att informera om 
virkesbestämmelser, som kan förändras under året. Ett exem-
pel är att när Metsä i Husum nu ställer om till kartong så vill de 
endast ta emot lövmassa av björk och asp, övrigt löv tas inte 
emot.

– Titt i trave är bra för både Nätraälven Skog, de maskin- 
grupper som kör åt oss och för våra kunder. Det här gör vi för 
att kvalitetssäkra våra egna leveranser, säger Martin Norberg.
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Tekniken förenklar
Sveriges skogsmark är ingen homogen skogsåker utan består av mängder 
av olika beståndstyper med olika förutsättningar som därmed bör skötas på 
olika sätt för att producera så bra som möjligt. Även hänsynen till natur och 
kulturmiljövård bör anpassas efter de olika ståndorterna. 
I takt med teknikens utveckling får skogsbruket nya hjälpmedel och verktyg 
för att kunna sköta skogen på ett optimalt sätt. Genom att förstå skogens 
biologi och skogsmarkens olika egenskaper, finns mycket att vinna genom 
att skogen efter dess unika möjligheter och behov. Med hjälp av exempelvis 
spårloggning med en GPS går det att skapa exakta kantzoner mot en myr 
eller att anpassa olika typer av insatser i bestånd med stor variation.

Koll med 
skogs- 
bruksplan
Skogsbruksplanen är skogsägarens 
bästa verktyg. Med hjälp av en korrekt 
skogsbruksplan kan skogsägare planera 
sina åtgärder över tid och därmed se till 
att rätt åtgärd görs vid rätt tidpunkt. Det 
är av största vikt att skogsägaren anser 
att planen är relevant och väl upprättad 
om denna ska känna sig motiverad att 
fullfölja planens förslag på åtgärder över 
den 10-åriga planperioden.
Vi på Nätraälven sätter stor vikt vid att våra 
skogsbruksplaner upprättas av erfaren 
personal med lång erfarenhet. 

Nätraälven har genom åren etablerat sig som en pålitlig sam-
arbetspartner för såväl privatpersoner som företag och myn-
digheter. Redan när Högakustenbron uppfördes på 1990-talet 
stod Nätraälven för avverkning i området, och genom åren har 
föreningen fått många olika förfrågningar.

Ett av de största projekten tog fart i slutet av 2014 när man 
fick uppdraget att ordna kraftledningsgator för de 48 nya vind-
kraftsverken i Sidensjö. För vindkraftsprojektet ansvarade 
Nordisk Vindkraft genom One Nordic; två företag utan 
lokal förankring – men i och med Nätraälvens inblandning 
mynnade satsningen ändå ut i lokala arbetstillfällen.

Mycket mer
än skogsvård

Vi på Nätraälven använder oss av många 
IT-baserade verktyg i vårt arbete. Ett av det 
senaste är information från den nationella 
laserscanningen utförd av lantmäteriet.Med 
information från denna scanning kan vi bland 
annat räkna ut volymer, medeldiametrar och 
höjder på skogen.

Moderna skogsbruksplaner går att få i en surfplatta eller smartphone så att det går att besöka 
bestånden i fält och navigera över fastigheten med GPS.

Har du rullat fram 
på Sidensjövägen,  

passerat Högakus-
tenbron eller beskå-

dat Sidensjö vind-
kraftspark? Då har 

du kommit i kontakt 
med arbete utfört 

av Nätraälven.

Bildtext Mikael Näs-
lund?

Mikael Näslund, Nätraälven Skog, 
vars specialitet är skogsbruksplaner.

– Sammanlagt handlade det om fem-sex årsarbeten som 
vi kunde erbjuda våra medlemmar och entreprenörer, be-
rättar Stig-Björn Hallin. En stor fördel för oss är att vi finns 
här i bygden och har god lokalkännedom.
Så sent som i oktober ifjol var det Nätraälven som skötte 
all avverkning i inför ombyggnaden av väg 335 mellan 
Haffsta och Sidensjö, och till hösten väntar uppdraget att 
snygga upp strandområden i Bredåker.
– Jag ser den här externa verksamheten som en del av 
vår medlemsservice, säger Stig-Björn. Det vi gör hjälper 
oss att finansiera god service för alla våra medlemmar.
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Konkurrens om energin är hård. 
Även i skogen.
– Med röjning i rätt tid skapar 
skogsägaren de bästa förutsätt-
ningarna för barrträdens tillväxt, 
säger Susanne Ek, skogsvårds-
ansvarig vid Nätraälven Skog.

Begreppet skogsvård innefattar främst 
markberedning, plantering och röjning. 
Nätraälven skog lägger stor vikt vid att 
hjälpa och informera medlemmar om hur 
viktigt det är att sköta skogsvården på 
ett bra sätt. Genom väl utförd skogsvård 
ges skogen optimala förutsättningar att 
utvecklas på rätt sätt ända till dagen då 
den ska avverkas igen.
Det mest gynnsamma är att planteringen 
utförs ett år efter markberedningen.
– Det är klokt, menar Susanne, de nya 
plantorna får bra förutsättningar att växa 

i och med markberedningens gynnsam-
ma lokalklimat och frånvaro av annan 
konkurrerande vegetation. 
Skogsvårdslagen 5 § säger att en skogs-
ägare måste ha påbörjat sin föryngring 
senast 3 år efter att skogen har avver-
kats.
– De allra flesta avsätter pengar till 
markberedning och plantering i samband 
med avverkningen. 
När det gäller röjning upplever Susanne 
att många har ambitionen att sköta 
röjningen själv men också att många 
känner att tiden inte räcker till.
– Det finns en möjlighet att teckna ett 
avtal med oss – där även röjning ingår – i 
samband med avverkningsavtalet. Från 
avverkningsnettot sätter skogsägaren av 
en summa pengar som återinvesteras 
i skogen genom olika skogsvårdande 
åtgärder.
– Om du inte röjer i tid är risken stor att 
du får ett så kallat konfliktbestånd, dessa 

bestånd kännetecknas av att skogen be-
står av många klena stammar, mycket 
löv och att den befinner sig i ett stadie 
mellan röjning och gallring. Det blir väl-
digt dyrt att röja och det är för tidigt att 
gallra säger Susanne. 
– Om vi röjer på rätt sätt och vid rätt 
tidpunkt kan vi minska konkurrensen 
och styra tillväxten till de trädstammar 
som vi vill ha kvar. 
– Medvetenheten om det kloka i att röja 
sitt skogsbestånd har ökat markant på 
senare tid. Vi märker det i form av alltfler 
röjningsuppdrag, säger Susanne.

Den som inte röjer kan räkna med 
en sämre utveckling i beståndet och 
dessutom högre kostnader och mindre 
intäkter när skogen sedan ska gallras 
och föryngringsavverkas.

– Ett råd till alla skogsägare är att ta 
hjälp med skogsvården om man inte har 
tid eller möjlighet att göra jobbet själv, 
föreslår Susanne Ek.

Räcker tiden för 
en klok röjning?

När Ida Vestling och Thomas Söderlind hittade 
drömhuset var det inte fastighetens tillhörande 
skog som lockade – tvärtom. Men med stöd 
av Victor Carlson och Nätraälven är de idag 
lyckliga skogsägare.

När Ida Vestling och Thomas Söderlind ville byta lägenhe-
ten mot ett hus till sig själva och döttrarna Doris och Betty 
letade de länge och väl innan de fann drömhuset – en luftig 
och härlig villa i Gälven, strax utanför Örnsköldsvik. Det 
fanns bara ett aber; huset stod på en mindre skogsfastighet 
på 18 hektar.
– Vi hade ingen aning om vad man gör med skog, säger 
Thomas och berättar att ansvaret fick dem att tveka.
Ida, som kände Victor Carlson på Nätraälven Skog sedan 
tidigare kontaktade honom och undrade om han kunde 
hjälpa dem reda ut frågan.
– Vi var oroliga att dra på oss för mycket jobb. Såhär i 
efterhand har vi förstått att med Nätraälvens hjälp har vi en 
stor frihet att välja hur mycket eller lite vi vill göra själva. Nu 
känns det roligt att äga skog, säger Ida och fortsätter.
– Victor berättar så att det blir förståeligt och det är så skönt 
att få saker förklarade, att våga fråga och få vettiga svar.
– Utan Victor och Nätraälven hade vi aldrig vågat köpa 
huset, fyller Thomas i.
– Nu skulle vi aldrig vilja bo någon annanstans, säger Ida.

Nyblivna 
skogsägare

Både Ida och Thomas har gått Nätraälvens grundkurs för 
medlemmar och medlemsbarn där deltagarna får lära sig 
såväl de specifika termer man använder inom skogsbruket 
och hur det går till i stort. Plantering, röjning och gallring 
har gåtts igenom, liksom en massa annat viktigt smått och 
gott.

– Det är skönt att vi vet att Nätraälven sköter skogen så 
att vi kan släppa det och ändå veta att det fungerar. Just 
nu tar barnen och huset all tid, men jag tror att vi kommer 
att bli mer och mer delaktiga allteftersom vi får mer tid och 
lär oss mer.

Skogen de köpte kräver bara normala åtgärder. En del 
som har passerat bäst-före-datum ska avverkas och så 
finns det en del som ska röjas. Det sköter Nätraälven åt 
dem, men själva återplanteringen på den avverkade mar-
ken planerar de att själva vara delaktiga i. Där kan till och 
med Doris och Betty vara med på ett hörn. Tanken på att 
de små plantorna de sätter kommer att vara färdiga att tas 
ner när barnen är i pensionsåldern är hisnande, men kan 
ge ett bra tillskott i kassan för framtiden.

Och redan nu kan de njuta av skogen som den är.

– Det är otroligt mäktigt när vi går på utflykt att veta att: 
Det här är vår mark. Det är svårslaget, säger Ida och får 
medhåll av Thomas. 

– Att vara i skogen och hur kul det kan vara är någonting 
jag kommer ihåg från när jag var liten och det vill jag gärna 
ge mina barn också.

medlem

Susanne Ek vid en nyröjd ungskog.

Ida Vestling och 
Thomas Söder-
lind, med barnen 
Doris och Betty, 
uppskattar att 
Nätraälvens 
Victor Carlson 
har gjort dem 
uppmärksamma 
på skogens 
många värden.
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Strategi för lång 
och stabil tillväxt

Anders Westman har en lång 
och stabil relation med skog. 
Han är själv skogsägare och ar-
betar som köpare och rådgivare 
till medlemmarna i Nätraälven 
Skog.
– Jag gläder mig åt att alltfler 
skogsägare har en strategi om 
hur de på bästa sätt tar tillvara 
på boniteten, markens produk-
tionsförmåga, säger Anders.

Anders förklarar vad han menar med 
markens produktionsförmåga.
– Låt oss anta att ett normalt skogsbe-
stånd bör föryngringsavverkas efter 100 
år. Men om du sköter din skog perfekt 
kan du få ut lika mycket volym redan efter 
75 år. 
– I ett sådant fall är det ganska uppenbart 
att du får en ökad skogsproduktion med 
en kortare omloppstid. Och nyckeln till att 

uppnå detta är en god skötsel av skogen.
Ett vedertaget mått på en optimal årlig 
tillväxt av en hektar är 5,7 kubikmeter 
eller 570 kubikmeter efter 100 år.
– Det är orealistiskt att kalkylera med 
en sådan siffra, säger Anders. Men ett 
normalt uttag efter 100 år kan ge 300 
kubikmeter, En välvårdad skog kan ge 
samma utfall på kortare tid. Till detta 
kan du också lägga inkomsterna från de 
gallringar som utförts under tiden.
Siffror som talar sitt eget tydliga språk.
– Genom att sköta skogen väl kan du ha 
en kortare omloppstid än en skog som 
lämnats vind för våg. Åtgärderna för att 
sköta skogen har givetvis också ett pris. 
Men med en långsiktig syn på skogsä-
gandet är det ändå mer lönsamt med 
välskött skog och kortare omloppstider.
– Ett mål som jag tror alla skogsägare 
strävar efter är att den avverkade voly-
men ska vara så stor som möjligt. 
En välskött skog resulterar i ett grövre 
virke som därmed ger större timmeran-
del och lägre avverkningskostnad.

– När skogen blir för gammal avstannar 
tillväxten, säger Anders.
Risken för att träden blåser omkull, 
torkar, angrips av röta och utsätts för 
angrepp av granbarkborrar ökar också.
– De största och äldsta träden är de 
mest utsatta. Väntar man tillräckligt länge 
uppstår ett scenario där det årligen dör 
mer volym än vad det växer. 
– Äldre skogsbestånd som växer lång-
samt på grund av dålig skötsel, är sällan 
lönsamma att ha kvar rent ekonomisk. 
Riktigt gammal skog kan då istället 
innehålla höga naturvärden och vara 
intressant för skyddsvärda arter.
– När skogen växer så dåligt att det 
bundna värdet förräntar sig för dåligt är 
det klokt att avverka och placera peng-
arna på något annat ställe. Genom att 
avverka i tid kan du omsätta virkesvärdet 
och samtidigt påbörja en ny omloppstid 
tidigare.
– Jag tycker att god skogsvård och 
avverkning i rätt tid är logiska beslut i ett 
långsiktigt skogsägande. 

Den 35-åriga tallskogen bakom Anders har en avkastning på 5,7%. Den 120-åriga granskogen har stannat i avkastning.
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Skogen växer mest vid 30-40 års ålder.
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Skogens värde ökar med tiden men efter 80-100 år avstannar 
värdeutvecklingen.
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Vi finns alltid 
nära din skog
Vårt huvudkontor ligger i Sidensjö. 2015 öppnade vi ett 
distriktskontor för Höga Kusten i Ullånger. Nätraälven 
Skog har en liten och smidig organisation med korta 
beslutsvägar. Vi arbetar med att ge våra medlemmar 
service och rådgivning i frågeställningar som gäller sko-
gen, såväl praktiska som affärsmässiga och ekonomiska.

Vi finns alltid nära din skog med våra resurser.

Vill du bli medlem eller diskutera en skogsåtgärd? 
Kontakta din köpare/rådgivare på telefon 0660-260055 
eller via www.natraalven.se

Besöksadress huvudkontor
Bredåker 100, Sidensjö
Besöksadress Ullånger
Sundbrogatan 43, Ullånger

Tel: 0660-26 00 55
Fax: 0660-26 03 75

Solberg 
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Husum 

Gideå 

Skorped 

Bjästa 
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Ramsele 
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