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 Pressinformation 2016-01-29 

 

Nätraälven växer och har nu 1000 medlemmar 
 

Nätraälven Skog – med huvudkontoret i Sidensjö – har nu fler än 1000 

medlemmar. 

- Jag tror att en anledning till att vi växer är att alltfler skogsägare upptäckt 

fördelarna med en oberoende aktör som har en långsiktig syn på 

skogsägandet, säger Mattias Persson, VD för Nätraälven Skog. 

 

Nätraälven Skog är Sveriges äldsta skogsägarförening, bildad 1923 i 

Sidensjö utanför Örnsköldsvik. Föreningens medlemmar bor främst i 

Örnsköldsviks och Kramfors kommuner samt i omkringliggande områden.  

 

Den 27 januari hölls årsstämma på Valhalla i Drömme utanför Sidensjö. 

Årsstämman gladdes åt att föreningen fortsätter att öka medlemsantalet 

som nu passerat 1000 medlemmar. Verksamheten ökade med 20 procent. 

Nätraälven Skog omsatte under verksamhetsåret 2014/2015 113 miljoner kr 

och hanterade 194 000 kubikmeter virke. Föreningen visar ett resultat för 

2014/2015 på 1,3 miljoner kr. Den största anledningen till resultatet är 

ökade volymer.  

Stämman fastställde styrelsens förslag på utdelning av efterlikvid till 

medlemmarna på 7 kr/kubikmeter, totalt ca 1,2 miljoner kr.  

Fyra styrelseledamöter omvaldes till styrelsen som har följande 

sammansättning: Christer Kjellsson (ordförande), Rune Edin, Lennart 

Bylund, Marie Norberg, Bertil Nordin, Anders Broman, Anders Nilsson och 

Lars-Göran Häggström. Valberedningen meddelade att de vill ha förslag på 

lämplig styrelseledamot från Höga Kusten-området inför kommande 

Årsstämma.     

 

Föreningen växer och investerar 

De senaste åren har föreningen haft en stabil ökning av medlemmar och 

verksamhet. VD Mattias Persson informerade om att medlemsantalet idag är 

över 1000 med en stor ökning under hösten. Bland annat valdes 36 

medlemmar in under styrelsemötet i december. Många skogsägare som 

söker medlemskap uppskattar föreningens koncept med lokal förankring och 

oberoende ställning(utan egna industrier).   

 

Under 2015 har Nätraälven Skog anställt tre skogstjänstemän och öppnat 

ett lokalkontor i Ullånger. Under 2016 kommer huvudkontoret i Sidensjö att 

byggas ut.  

 

 

För mer information kan ni kontakta mig: 

Mattias Persson, VD 

0660-26 00 55, 070-21 77 650 

mattias.persson@natraalven.se 


