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Ove Jacobsson
Ledamot i KSLA sedan 1991, började sin bana som skogsvårdare. Han var 
anställd vid skogsvårdsstyrelsen i Jämtlands län 1964-1974, från 1968 som 
chef för södra skogsvårdssektionen.

1975-1977 arbetade han som skogsvårdschef i Korsnäs AB, varefter 
han hösten 1977 värvades som skogschef till Skogsägarna Mellanskog. På 
denna befattning blev han kvar till och med 1989. Efter två år som skogs-
chef i Skogsägarna Norrskog tillträdde han 1 januari 1992 vd-tjänsten i 
denna förening. Han lämnade på egen begäran sin tjänst vid förenings-
stämman 1999.

Nils Nilsson 
tog sin jägmästarexamen 1985. Direkt efter examen anställdes han vid 
Forskningsstiftelsen Skogsarbeten där han under de följande fem åren 
kom att jobba med bl a mekaniserad plantering, datorstödd aptering och 
sedermera som projektledare för projektet mekaniserad röjning. Den 1 
februari 1990 anställdes han som transportchef vid Industriskog i Falun. 
Två år senare tillträdde Nilsson en befattning som Skogschef i Norrskog, 
som han upprätthöll fram till 1999 då han tog över vd-skapet i föreningen 
efter Ove Jacobsson. 

Från början av 90-talet och framåt skedde stora förändringar inom skogsnäringen i 
Norrskogs verksamhetsområde. Omstruktureringen av sågverksbranschen, ägarbyten 
inom cellulosaindustrin och en tilltagande konkurrens om virkesråvaran kom i väsent-
lig grad att påverka Norrskogs utveckling och inriktning. De svåra åren under NCB-
krisen hade påverkat föreningens syn på industriengagemang och ökat insikten om 
betydelsen av en stark ekonomi. Efter att i många år ha bedrivit en försiktig industripo-
litik ökar Norrskog undan för undan sitt engagemang inom den trämekaniska sektorn. 
Denna omvärdering av industripolitiken bottnar i de förändringar inom skogsindu-
strin som blir alltmer uppenbara.   
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Trevande start under 1980–talet
Den i tidigare avsnitt beskrivna Ncb-krisen fär-
gade länge medlemmarnas och styrelsens åsik ter 
rörande föreningens engagemang i skogsindu-
stri. Jämtlandsföreningen hade under 60-talet 
misslyckats med att få fart på Bräckesågen – den 

lades ner 1967. Ådalarnas skogsägareföre ning 
hade ingen industriell erfarenhet, eftersom Gun-
nar Hedlund drivit linjen att Ncb skulle svara för 
förädling av medlemmarnas virke. Inom Medel-
pad fanns en mer positiv inställning till föräd-
ling. Föreningen hade en såg i Stöde och drev 
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under 70- och 80-tal ett hyvleri i Bergsåker och 
ett byggvaruhus i Sundsvall. 

I Stöde fanns inte fysiskt utrymme för en ut-
byggnad av sågen. Norrskogs dotterbolag, SAEF 
AB, köpte därför en såg i Östavall i västra Med-
elpad och moderniserade denna 1984 –1985. In-
vesteringen uppgick till 80 Mkr för en beräknad 
produktion om 60 000 m³sv. Efter några år med 
inkörningsproblem lämnade sågen goda täck-
ningsbidrag till Norrskogs resultat. De goda såg-
verksåren 1989 och 1990 gav sammantaget över 
31 Mkr före skatt. 

Rädslan för industriella misslyckanden fanns 
dock kvar ute i medlemsleden, särskilt i Jämt-
land. Så sent som 1991 fick styrelsen en skrivelse 
från sbo-råden i Hissmofors och Offerdal, där 
man avrådde från nya industriengagemang.  

Flera mindre köpsågverk 
försvann 1992–1994
Den utdragna lågkonjunkturen 1990 – 1993 led-
de till stora ekonomiska problem för några köp-
sågverk och därmed även för föreningen. Över-
skottet på sågtimmer medförde i enstaka fall 
oplanerad inkörning av timmer, som föreningen 
hade svårt att få full betalning för.  De samlade 
kundförlusterna under de aktuella åren blev för 
Norrskog ändå begränsade, ca 2 Mkr. När trä-
varukonjunkturen i mitten av 90-talet äntligen 
förbättrades hade fem köpsågverk försvun nit 
från kundlistan.

Kursändring vad gäller industripolitik
Norrskogs styrelse beslutade hösten 1993 att 
föreningen framgent skulle driva en mer aktiv 
industripolitik. Föreningen skulle, för att bättre 
kunna bevaka medlemmarnas intressen, bli en 
aktiv part i de mindre och medelstora sågver-
kens utveckling. Bland motiven för en mer aktiv 
industripolitik fanns de stora avsättningspro-
blemen under lågkonjunkturen 1991 – 1993. En 
annan faktor som definitivt påverkade beslutet 
var de stora bolagens ökade intresse för träva-
ruindustrin. Föreningen måste agera så att det 
på sågverkssidan inte blev samma ägarkoncent-
ration som på fibersidan. Industripolicyn slog 
samtidigt fast att det under överskådlig tid inte 

fanns några möjligheter för Norrskog att enga-
gera sig i cellulosa- och pappersindustri.

Ett fjärde skogsblock bildades 1993
På en presskonferens i oktober 1993 meddelade 
dåvarande näringsministern Per Westerberg att 
de statliga bolagen ASSI och Domän skulle slås 
ihop och att även det statsdominerade Ncb skul-
le ingå i den nya koncernen. De privata ägarna i 
Ncb skulle erbjudas att byta ut sina aktier i Ncb 
mot aktier i det nybildade AssiDomän, vilket 
också skedde. Denna strukturförändring föran-
ledde endast detaljändringar i avtalet rörande 
Norrskogs åtagande beträffande virkesför-
sörjning till Dynäsfabriken. 

Försök att skapa en 
sågverksgrupp i inlandet
Ägarna till två mindre sågverk i västra Ånger-
manland erbjöd i slutet av 1993 Norrskog att 
köpa de båda verken, Backe och Tågsjöberg, med 
en sammanlagd kapacitet av 50 000 m³sv.

Det visade sig då att fler företag, bl.a. Assi Do-
män (AD), som ägde sågar i Dorotea och Vil-
helmina, fått erbjudande om att köpa sågarna. 
AD föreslog att de tillsammans med Norrskog 
skulle köpa de båda sågarna för att bilda ett såg-
verksbolag, som också skulle ta över Dorotea 
Emballage och Vilhelminasågen. AD hade inlett 
en strukturomvandling av sin sågverksrörelse 
och ville begränsa sitt ägande i områden som var 
grandominerade och där AD hade små skogstill-
gångar. AD ville därför endast ha en minoritets-
post i det nya bolaget.

Detta förslag blev av olika skäl aldrig förverk-
ligat. Backe–Tågsjöberg försattes så småningom 
i konkurs och bjöds av konkursförvaltaren  ut 
på anbud. Norrskog lämnade tillsammans med 
Camfore AB, en jämtländsk sågverksgrupp, ett 
anbud på ca 30 Mkr för de båda sågarna. AD 
hade räknat med att kunna köpa verken för 
högst 20 Mkr. 

Norrskog kunde sedermera konstatera att 
virkesstrategiska överväganden ledde till anbud 
på långt högre tal. Jämtlamell tillsammans med 
Ramsele Skogsägareförening och SCA lämnade 
nämligen ett bud på över 50 Mkr och blev ägare 
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till sågarna. Den höga anbudssumman sades 
bero på rykten om att någon lämnat ett bud på 
47 Mkr. Det sägs att den största långivaren ge-
nom det generösa anbudet fick tillbaka varenda 
krona av de lämnade lånen. Båda sågarna är se-
dan några år nedlagda.  

Köp av 20 % av aktierna i Camfore AB
Samarbetet med Camfore kring anbud på 
Backe-Tågsjöberg blev inledningen till en dialog 
om delägande i Camfore AB.  Detta privatägda 
bolag behövde kapitaltillskott efter en struk-
turomvandling och fann Norrskog vara en in-
tressant samarbetspartner. Camfores sågverk låg 
nämligen inom områden, som var dominerade 
av privatskog.  

Våren 1994 förvärvade Norrskog 20 % av 
kapital och röster i Camfore AB, som hade tre  
produktionsenheter i Jämtland. Med den begyn-
nande högkonjunkturen som bakgrund blev 
priset för de 20 procenten relativt högt, ca 22,7 
milj. kr. Då är de tilläggslikvider, som föll ut 
1995 och 1996 inräknade. I slutet av 1994 köpte 
Camfore in Doroteasågen i södra Lappmar ken. 
Camforegruppens totala produktion av sågat 
virke var därefter ca  200 tusen m³sv, varav ca 50 
tusen m³sv förädlades genom hyvling. Under de 
närmaste åren köpte Norrskog in några mindre 
aktieposter i Camfore så att ägarandelen i slutet 
av år 1999 uppgick till ca 21 %. 

 Norrskog var en stor virkesleverantör till Cam-
foregruppens sågverk. Även efter Norrskogs in-
tåg på ägarsidan fungerade Camfore som en helt 
självständig grupp med egen virkesan skaffning 
vid sidan av Norrskogs leveranser. Detta vållade 
en del problem för Norrskogs fält personal, som 
ibland mötte Camfores virkesköpare som kon-
kurrenter på virkesposter hos norrskogsmed-
lemmar.   

 Under 2000 erbjöd dåvarande huvudägaren i 
Camfore, Per Stjernström, Norrskog att köpa yt-
terligare 10 %  i Camfore. Affären genomfördes 
vilket skapade en del uppståndelse bland övriga 
delägare då det, genant nog, stod klart att såväl 
säljare som köpare förbisett aktieägar avtalets 
hembudsklausul. Efter en del diskussion, klar-
görande och förhandlande reddes dock frågan 

ut och Norrskog stod som ägare till 31 % av ak-
tierna i Camfore    

Daikichi – vidareförädling av gran
År 1996 beslöt Norrskog, genom det helägda 
dotterbolaget SAEF AB, att gå in som en av två 
huvudägare i ett nytt bolag för vidareförädling, 
Daikichi Corporation AB. Detta bolag byggde en 
fabrik i Ljungaverk för tillverkning av limmade 
byggelement för den japanska marknaden. Den 
andra huvudägaren i bolaget var ett japanskt fö-
retag, Nagao Corporation, som hade fa briker för  
byggelement i Japan och som skulle svara för all 
försäljning av produkterna. 

Daikichi fick redan från starten 1997-98 pro-
blem med avsättning till lönsamma priser på 
grund av vikande byggmarknad i Japan och 
kraftigt ökad konkurrens från tillverkare i Tysk-
land och Österrike. De följande årens kraftiga 
produktivitetsförbättringar i anläggningen för-
mådde dessvärre inte hålla takten med fortsatt 
sjunkande priser och ogynnsam valutautveck-
ling (betalning erhölls i japanska Yen). Den i 
starten förväntade fördelen med att endast pro-
ducera en produkt mot en marknad och försälj-
ning genom en enda kanal förbyttes snart till 
en klar nackdel för Daikichi. Till detta kom att 
huvuddelägarna hade vitt skilda synsätt på hur 
ledning, drift av verksamheten och försäljning 
skulle organiseras, skillnader som i hög grad var 
kulturellt betingade. 

 Med tiden och i takt med en allt mer ansträngd 
finansiell situation i bolaget insåg huvuddel-
ägarna att en renodling av ägandet måste till för 
att ge Daikichi rimliga förutsättningar för en 
fortsatt drift. Under 2003-2004 köpte Norrskog 
ut övriga delägare i företaget. Under ytterli gare 
tre år har produktionen i Ljungaverk fortsatt 
som tidigare med huvudsaklig inriktning på 
byggelement för den japanska byggindustrin. 
Under 2007 mattades den japanska markna-
den av, mycket på grund av ändrade regler för 
bygglov som stoppade upp nybyggnationer. 
Situa tionen för Daikichi blev snabbt akut och 
ledningen tvingades permittera huvuddelen av 
perso nalen 

 Fabriken har under det senaste året gått på 
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sparlåga och verksamheten har idag karaktären 
av utvecklingsverkstad för att finna nya pro-
dukter och marknader, som passar den mycket 
ni schade och specialiserade produktionsanlägg-
ning som fabriken i Ljungaverk utgör.      

Modernisering av sågen i Östavall  
 Styrelserna i SAEF-bolaget och i Norrskog tog 
1998 beslut om att under åren 1998 – 2000 mo-
dernisera och bygga ut sågen i Östavall. De tunga 
delarna i investeringen var byggande av ett nytt 
justerverk och nya timmerintag. Efter investe-
ringarna skulle båda såglinjerna kunna köras 
samtidigt. Investeringsplanen om totalt 130 
Mkr omfattade även ombyggnad av mätsta tion 
och utökning av timmerplan m.m. Sågen drab-
bades åren 1999 och 2000 av omfattande drifts-
störningar i det nya justerverket, vilket medförde 
kraftiga resultatförsämringar för SAEF-bolaget 
och koncernen.  

Walk on Wood Flooring AB – ett i 
Norrskog misslyckat förädlingsprojekt 
I början av 1999 tog Norrskog ytterligare ett steg 
i sitt industriengagemang genom att gå in som 
20-procentig delägare i projektet Bräcke Golv AB. 
Övriga delägare i detta vidareföräd lingsprojekt, 
som syftade till att bygga en fabrik för treskikts-
limmade golv, var Byggelit, SCA Skog och Trä, 
Jämtlamell och Z-Invest. Ur Norrskogs perspek-
tiv betraktades Bräcke Golv, sedermera Walk On 
Wood Flooring AB (WOW), som ett intressant 
samarbets projekt med starka delägare som skul-
le kunna bidra till att öka förädlingsgraden på 
regionens skogsråvara. Med en begränsad kapi-
talinsats, ca 4 Mkr, bedömde dåvarande styrelse 
i Norr skog att projektet också skulle kunna öka 
föreningens kompetens och kunnande inom 
vidare förädling. Den främsta risken/svagheten 
man identifierade i projektet var att ingen av 
huvud delägarna hade branschkunnande när det 
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Interiör från limträfabriken i Ljungaverk.

Foto:  Anders Ohlsson
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gällde skiktlimmade produkter, som i flertalet 
fall riktar sig direkt mot konsumentmarknaden. 
Huvudägarnas roll begränsades därmed till att 
bli finansiärernas.

Relativt snart blev denna svaghet uppenbar. 
Gillis Blomqvist, initiativtagare till och pådri-
vare av projektet, tillika mindre delägare i WoW 
och marknadschef i bolaget, var vid sidan om 
den externt rekryterade ordföranden, Lars The-
lander, de enda som egentligen hade kompetens 
på treskiktslimmade golv. Blomqvist var tidigare 
ägare till golvfabriken Hedex i Rätan, Thelan-
der hade verkat som konsult inom golv och trä 
hos Tarkett. Efter en relativt motig bygg- och 
uppstartsperiod av fabriken och upprepade ka-
pitaltillskott avsade sig Blomqvist uppdraget 
som marknadschef för att efter ytterligare en tid 
avyttra sina aktier i bolaget. I maj 2001 av sade sig 
ordföranden Lars Thelander omval till styrelsen 
vilket innebar att den sista personen med kun-
skap om golvtillverkning i lednings- och ägar-
kretsen lämnade bolaget. 

Under de följande åren fram till 2003 fortsatte 
ägarbilden i WOW successivt att förändras. Efter 
att såväl Z-Invest som SCA valt att avveckla sitt 
ägande i WOW, utgjordes ägarkretsen i början 
av 2003 av Jämtlamell med 58 %, Norrskog med 
25 % och Byggelit med resterande 17 % av ak-
tierna. Bolaget var då återigen i akut behov av 
kapitaltillskott för att undvika en kon kurs. För 
att möjliggöra ett brett finansieringsupplägg 
ställdes krav på en tydligare ägarbild bl a för att 
underlätta en effektiv styrning av företaget. Res-
pektive delägare hade därför att ta ställning till 
att ta över samtliga aktier i bolaget eller sälja sina 
egna aktier. 

I maj 2003 valde Norrskogs styrelse att sälja 
sina aktier i WOW till Jämtlamell. Styrelsens 
bedömning var att en konsekvent och kraftfull 
satsning i WOW skulle ha minskat föreningens 
utrymme för investeringar på sågsidan och mer 
näraliggande vidareförädling. Äventyret i WOW 
ledde till en reaförlust för Norrskog på 17,5 
mkr.    

WoW som i dag ägs av finansmannen Maths 
O Sundqvist är sedan 2007 i drift igen och till-
verkar golv för IKEAs räkning. 

Norrskog köper hela Camforegruppen 
 I mars 2004 offentliggjorde Norrskog och Cam-
fores grundare, f d riksdagsmannen, entrepre-
nören och industrialisten Per Stjernström, vid 
en gemensam presskonferens att Norrskog köpt 
samtliga aktier i den jämtländska sågverksgrup-
pen. Föreningen, som grundat på erfarenhe-
terna från NCB-krisen, hade bedrivit en mycket 
försiktig industripolitik blev i ett slag ägare till 
en sågverksgrupp som i produktionskapacitet 
kunde räknas in bland de 8-9 största i landet. 
Naturligtvis gav affären eko av skiftande valör 
bland medlemmar och andra skogsägare. De 
jämtländska tidningarna tillkännagav att nu var 
en jämtländsk industriepok till ända. Det jämt-
ländska företaget Camfore hade absorberats 
av Norrskog. Medlemmar vid kusten ansåg att 
detta var början på slutet för Norrskog medan 
kollegorna i inlandet menade att affären bor gade 
för trygg avsättning och bra priser på timmer.       

 Hur kom det sig då att  Norrskog efter sina 
bittra erfarenheter från NCB-äventyret återi-
gen engagerade sig tungt i skogsindustri? Av det 
ovan sagda framgår att Norrskog kommit att  
bli den enskilt  största ägaren i Camfore, dock 
utan egen majoritet. Ägarbilden i bolaget var  
splittrad med ett stort antal mindre delägare 
som bedömdes ha divergerande intressen av sitt 
engagemang i Camfore. I takt med att Camfo-
res finansiella situation blev alltmer ansträngd 
växte förväntningarna på att Norrskog som va-
rande den störste ägaren skulle agera för att lösa 
bolagets finansiella kris. Dessa förväntningar i 
kombination med att Norrskog med sina 30 % 
av aktierna de facto inte hade ett avgörande in-
flytande på bolagets utveckling, kom med tiden 
att bli allt mer besvärande. 

 Samtidigt hade strukturförändringarna inom 
sågverksindustrin i området fortsatt med oför-
minskad styrka. Nya sågverksgrupperingar och 
nerläggning av flera enheter parallellt med SCAs 
förvärv av Graninge Skog och Trä hade skapat 
en helt ny situation på virkesmarknaden.  Färre 
fristående köpsågverk och ett SCA med en helt 
ny strategisk syn på sin sågverksrörelse indike-
rade en utveckling mot en timmermarknad med 
få starka köpare av sågtimmer. För Norrskogs 



Camfores huvudkontor i Hammerdal.
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medlemmar, som levt i en oligopolmarknad på 
massavedssidan var en sådan ut veckling på tim-
mersidan allt annat än önskvärd. Det strategiska 
motivet för att förvärva  Cam fore stod klart och 
det första steget mot bildandet av industrigrup-
pen Norrskog Wood Pro ducts hade därmed ta-
gits.

Norrskog Wood Products  föds
Omedelbart efter förvärvet av Camfore inled-
des arbetet med att se över hur industriinneha-
vet skulle organiseras. Sammantaget fanns nu 
i Norrskogs ägo fyra sågverk (Östavall, Sikås,  
Hissmofors och Ocke) två hyvlerier (Hissmofors 
och Hammerdal) och en limträfabrik (Glu lam). 
Två år senare, 2006, tillkom ytterligare en enhet 
genom förvärv av ett hyvleri i Forsa utanför Hu-
diksvall. 

De industrienheter som övertogs i Camfo-
reköpet liksom de två enheterna i Östavall och 
Ljungaverk var egna juridiska enheter med sty-
relse, vd, egna försäljningsorganisationer och 
administration. Ganska snart stod det klart att 
betydande besparingar kunde göras genom att 
samordna en rad funktioner och ombilda bola-
gen till driftsställen i ett enda dotterbolag, Norr-
skog Wood Products AB (NWP). Bland annat 
kunde man genom att utnyttja de administrativa 
resurser och system som redan fanns i Norrskog 
minska administrationen i NWP med 40 %. 

Översyn av försäljningsorganisation och inköps-
funktion ledde också till positiva effekter genom 
bättre överblick och samordning och därmed 
också besparingar. 

Som framgått av tidigare avsnitt var de indu-
strienheter från Norrskog som kom att ingå i 
NWP relativt väl investerade. Däremot fanns ett 
mycket stort behov av investeringar i de enheter 
som kom från Camfore. Under många år hade 
investeringsnivån varit låg i Cam fore till följd av 
bolagets finansiellt ansträngda situation. Därför 
beslutade Norrskogs styrelse 2007 att anslå en 
investeringsram för perioden 2007-2010 om ca 
300 mkr för att genomföra nödvändiga uppgra-
deringar. Hittills under 2007 och 2008 har föl-
jande projekt beslu tats/genomförts:

● Ny plock- och  tradinghall i Hammerdal
● Ny såglinje i Sikås
● Ny hyvel i Hissmofors
● Såglinjeuppgradering i Hissmofors
● Uppgradering av torkar och 
   råsortering i Östavall
● Såglinjeinvestering i Östavall 2009

Bildandet av NWP - vägen till 
100-procentigt ägande av SÅTAB 
Norrskog blev 1999 delägare i biobränsleföre-
taget Sågverkens Träprodukter AB (SÅTAB). 
Ursprungligen bildades SÅTAB av sågverksföre-
ningen i Mellannorrland och de till före ningen 
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Norrskog Wood Products organisation 2008
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anslutna köpsågverken, däribland Camforegrup-
pen, Jämtlamell och Persson Invest. SÅTABs pri-
mära uppgift blev att hantera sågverkens bipro-
dukter, spån, torrflis, avkap m m och bygga upp 
marknaden för biobränslen. Köpsågverken hade 
under lång tid haft problem med avsättning och 
prisbildning för dessa biprodukter. SÅTAB hade 
med tiden, vid sidan av SCAs Norrbränslen, 
blivit en viktig och dominerande aktör på bio-
bränslemarknaden inom Norrskogs område.

I slutet av 90-talet hade  SÅTAB lönsamhets-
problem vilket föranledde delägarna att ta kon-
takt med Norrskog och erbjuda delägarskap. 
Norrskog, som historiskt avhållit sig från enga-
gemang på biobränslesidan, hade under senare 
delen av 90-talet börjat överväga någon form av 
engagemang inom biobränslesektorn. Ledning 
och styrelse konstaterade att  bioenergisek torn 
började bli alltmer intressant med ökande ef-
terfrågan och stigande priser på skogs- och trä-

bränslen. Dessutom fanns det bland föreningens 
medlemmar ett allt större tryck på att Norrskog 
skulle engagera sig på GROT-sidan. Ledningen 
ansåg dock att föreningen inte var mogen att 
starta verksamhet i egen regi då Norrskog sak-
nade såväl produktionskunnande som tillräck-
liga marknadskontakter på området. SÅTABs 
ekonomiska problem och det därav för anledda 
erbjudandet om delägarskap stämde därför väl 
överens med Norrskogs önskan om ett engage-
mang på biobränslesidan. Vårvintern 1999 för-
värvade Norrskog, genom en riktad emission, 
drygt 20 % av aktierna i SÅTAB. 

Under de följande fem årens strukturrationa-
lisering bland köpsågverken minskade antalet 
delägare i SÅTAB. Genom den hembudsklausul, 
som reglerade köp och försäljning av aktier i 
SÅTAB, bibehölls dock de kvarvarande ägarnas 
inbördes maktfördelning i bolaget. Vid års skiftet 
2003/2004 ägde Norrskog 24 % av SÅTAB, Cam-
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foregruppen 24 %, Jämtlamell 24 %, Persson In-
vest ca 13 %, Rödins Trävaru ca 8 % och Callans 
såg ca 7 %. 

När Norrskog i mars 2004 köpte  samtliga ak-
tier i Camforegruppen med avsikten att bilda 
ett nytt industribolag under namnet Norrskog 
Wood Products övergick Camfores aktier i SÅ-
TAB i Norrskogs ägo. Norrskog blev därmed den 
enskilt största ägaren i SÅTAB med 48 % av ak-
tierna.   

Tre år senare sålde Jämtlamells tidigare hu-
vudägare, finansmannen Mats O Sundqvist, sin 
aktiepost i SÅTAB till Norrskog. Sundqvist, som 
året dessförinnan sålt 10 %  av Jämtlamell till 
SCA, med option för detta bolag  att på sikt köpa 
resterande del i Jämtlamell, undantog SÅTAB-
aktierna i SCA-affären. Dessa aktier erbjöds istäl-
let de mindre delägarna i SÅTAB, men dessa del-
ägare antog av  någon anledning inte Sundqvists 
erbjudande. Vägen låg nu öp pen för en affär 
med Norrskog som med förvärvet av Sundqvists 
post i SÅTAB fick en tyd lig majoritetsställning i 
bolaget. Övriga delägare tog relativt omgående 
kontakt med Norrskog med en uttalad ambition 
att avyttra sina innehav i SÅTAB. Det stod klart 
att man hade svårt att acceptera ett delägarskap i 
bolaget med Norrskog som majoritetsägare. Ef-
ter stundtals hårda förhandlingar blev Norrskog 
i juli 2007 ensam ägare av SÅTAB. ❏

  

Gammal prissättningsmodell 
ända in på 90-talet 
Virkesmarknaden i norra Sverige präglades 
ännu under 80-talet av konservatism och låg 
för ändringstakt. Den prissättningsmodell, som 
allmänt användes, hade tillkommit under flott-
ningsepoken. Då var det viktigt att skogsägarna 
tidigt fick signaler om virkesbehov och priser för 
att kunna planera säsongens avverkningar. Det 
tog ju mellan ett halvt och ett år, ibland längre 
tid, innan virket nådde industrin. 

Trots att flottningen försvunnit och industrins 
krav på färskt virke efterhand hade ökat höll 
virkesmarknadens parter i norra Sverige under 
hela 80-talet fast vid s.k. marknadspriser för 
större områden. Hela norra Sverige, från Ljung-

ans dalgång och norrut, var ett prisområde med 
gemensamma förhandlingar för sågtimmer och 
massaved. (Eftersom alla säljare och köpare ville 
vara representerade vid förhandlingarna blev 
delegationerna stora och man förhandlade av 
praktiska skäl oftast i Stockholm.) De virkespri-
ser, som överenskoms vid dessa förhand lingar, 
användes sedan som grund vid affärsuppgörel-
ser med varje rundvirkeskund. För skogsägar-
föreningarna, som skulle sprida information 
om priser och krav på tillredning till många 
medlemmar, var systemet med marknadspri-
ser praktiskt. Alla aktörer på virkesmark naden, 
såväl säljare som köpare, kunde därtill klara sig 
med små virkesavdelningar, eftersom man hade 
en gemensam prisuppdatering hos SDC och den 
prisuppdateringen låg till grund även för faktu-
reringen av virket. 

Nånstans i skiftet mellan 80- och 90-tal delades 
prisområde I upp så att Norr-och Västerbotten 
förhandlade för sig och Norrskogsområdet blev 
ett eget prisområde. Timmer- och massaveds-
förhandlingarna separerades också inom res-
pektive område.

I början av 90-talet stod det klart att nya pris-
sättningsmodeller måste till. Köparna ville ha 
kortare prisperioder för att få färskt virke och 
kunna hålla låga lagernivåer. Därtill kom ön-
skemål om anpassning av längder på timret 
för varje sågverks behov. Inom Norrskog hade 
vi därtill börjat lära oss att det gick att variera 
priset på virket utifrån levererad volym, grad av 
anpassning av aptering, uppfyllnad av leverans-
plan, m.m. 

Ny konkurrenslag – definitivt  slut 
på marknadspriser
Övergången till affärsuppgörelse med varje en-
skild köpare påskyndades av att vi i Sverige den 
1 juli 1993 fick en ny konkurrenslagstiftning ef-
ter förebild från EU. Man kan säga att det gamla 
prissättningssystemet begravdes vid ett samråd 
mellan köpare och säljare i Umeå den 23 febru-
ari 1993. Parterna var överens om att från 1994 
tillämpa rena affärsuppgörelser men att man 
även i fortsättningen skulle söka komma över-
ens om gemensamma  bestämmelser för tillred-
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ningskrav, minimidimensioner m.m. Detta för 
att underlätta virkesbyten. 

 Norrskog lämnade från och med säsong 93/94 
prissättningsmodellen med marknadspriser. 
Priserna gentemot virkesköparna har sedan dess 
fastställts genom affärsuppgörelser med varje 
enskild kund. Föreningens styrelse har därefter, 
utifrån resultaten av träffade och förväntade af-
färsuppgörelser, fastställt de priser som ska gälla 
för medlemmarnas leveranser.

 Hos de stora skogsbolagen finns dock de gam-
la takterna med försök till bevakning och styr-
ning av den totala virkesmarknaden i regionen 
kvar. Affärer utöver de normala flödena leder 
till beska kommentarer från högsta ansvariga i 
de bolag, som känner sig förfördelade och/eller 
förbigångna. Den allmänna bristen på råvara 
förstärker givetvis ett sådant beteende. 

Ökade timmeruttag i avverkningarna 
genom klentimmer
De mycket låga priserna på massaved 1991-
1993 ledde till att Norrskog på alla sätt försökte 
att öka timmeruttaget i avverkningarna. Detta 
gällde såväl i avverkningsuppdrag som i skogs-
ägarnas egna leveranser. För att stimulera denna 
utveckling startade Norrskog i slutet av 1994 en 
klentimmerlinje vid sågen i Östavall. Försågning 
av klentimmer bedrevs också vid sågarna i Gran-
inge, Kälarne, Ocke i västjämtland och Ålsta i 
centraljämtland. Genom uttag av klen timmer 
och en mer strikt aptering och sortering ökade 
timmerandelen i Norrskogs leveranser från 41 % 
år 1990 till 49 % år 1995.

Ökade krav på detaljerade 
leveransplaner
När konjunkturuppgången äntligen kom 1994 
och virkespriserna kunde höjas mötte Norrskog 
krav från såväl sågverk som fiberindustri på mer 
detaljerade leveransplaner. Industrin ville i fort-
sättningen genom en hårdare styrd inkörning 
begränsa lagersvängningarna och därigenom få 
arbeta med färsk ved. Norrskog beslutade att ge-
nom omläggning av de interna rutinerna möta 
industrins krav så snabbt som det var praktiskt 
möjligt. Erfarenheter från Prisområde 2-3 (Mel-

lanskogs område) visade nämligen att föreningen 
genom anpassning av leveranserna till industrins 
krav kunde få bättre betalt för råvaran. Fören-
ingens personal gjorde under åren i mitten av 
90-talet ett stort och gott arbete med att upplysa 
alla medlemmar och leverantörer om den nya 
prissättningsmodellen och om de ökade kraven 
på virkeskvalitet och leveranspla ner från virkes-
köparna. Fältpersonalens arbete med detaljerade 
leveransplaner underlättades av att Norrskog vid 
denna tid satte i drift ett egenutvecklat skogligt 
planeringssystem, Norr plan. 

De genom åren ökade kraven på virkeskvalitet 
har för skogsägarna i viss mån inneburit en be-
svärande utveckling, eftersom volymen lågbetal-
da sortiment (övrigt löv, brännved, rötved, etc.) 
från avverkningarna efterhand har ökat.  

Goda skogskonjunkturer 1994 – 1995
Skogsindustrin, såväl sågverk som fiberindu-
stri, hade mycket små råvarulager efter lågkon-
junkturåren 1991 – 1993. Virkesbehovet inför 
säsongen 1994/95  var därför stort.

Efterfrågan på sågade trävaror hade ökat på-
tagligt redan hösten 1993 och sågverken började 
tjäna pengar. Under första halvåret 1994 började 
priserna på cellulosa och papper också att stiga. 
Mot denna bakgrund gick Norrskog i maj 1994 
ut med avräkningspriser, som innebar höjningar 
med 12 – 15 % för sågtimmer och 18 – 20 % för 
massaved.

Gensvaret från medlemmarna blev gott och 
Norrskog kontrakterade tidigt stora volymer in-
för 1994/95.

Konjunkturuppgången fortsatte under hösten 
1994 och i december kunde Norrskogs styrelse 
fastställa slutpriser, som innebar ytterligare höj-
ningar. De kraftiga prisökningarna mellan sä-
songerna 93/94 och 94/95 framgår av nedanstå-
ende tabell.

 Den goda skogskonjunkturen innebar också 
att föreningens sågverk i Östavall tjänade pengar 
1994 och 1995. Det samlade resultaten för kon-
cernen  under dessa båda år blev före skatt och 
ränta på insatser ca 53 milj. kr varav ca 43 milj. 
kr kom från sågverken. Dessa resultat med förde 
att Norrskogs egna kapital vid utgången av 1995 
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var helt återställt och t.o.m. högre än år 1990.

Stor diskussion om efterlikvid 1995
Styrelsens beslut beträffande utläggning av ef-
terlikvid för år 1994 vållade häftig debatt i med-
lemsleden under våren 1995. Många medlemmar 
ansåg att styrelsen gjorde fel när den frångick sä-
song som grund för efterlikvid, detta oavsett vad 
som stod i stadgarna.

Så här i efterhand kan sägas att debatten 
1995 väl speglade den brytningstid, som rådde 
i mit ten av 90-talet beträffande prissättning av 
virkesråvara. Industrin ville arbeta med kor-
tare prisperioder för att snabbt kunna anpassa 
priser och flöden av råvara till utvecklingen på 
fär digvarumarknaden. För skogsägarna och för-
eningen var det både praktiskt och känslomäs-
sigt svårt att lämna säsongspriser, som varit det 
normala ända sedan skogsägareföreningarna 
bil dades. 

Ägarförändringar inom cellulosaindu-
strin, nya massavedsköpare och bra drag 
i bio bränslemarknaden ett lyft för mas-
savedspriserna under 2000-talet
Skogsbolagen har historiskt haft en domine-
rande ställning över prisbildningen på massa-
ved i norra Sverige. Under i princip hela 90-talet 
präglades virkesmarknaden i regionen av denna 
dominans som i hög grad byggde på ett tydligt 
överskott av virkesråvara. Det var mot den bak-
grunden mycket svårt att få gehör hos köparna 
för rimliga prisnivåer och leveransvillkor. Under 
denna period kan med fog sägas att Norrskogs 
verksamhetsområde utgjorde ett ”pris dike” i för-
hållande till omgivande områden. 

Den successiva ökningen av råvaruförbruk-

ningen i regionens industrier och de förändring-
ar i ägarbild som inleddes i mitten av 90-talet 
med Ncb:s uppgående i AssiDomän (AD) blev 
in ledningen till en mer balanserad maktfördel-
ning mellan säljare och köpare av massaved. När 
AssiDomän år 2000 sålde Dynäsenheten till den 
österrikiska säck- och kraftpapperstillverka ren 
Frantschach och MoDo år 1999-2000 sålde sin 
massa- och pappersindustri i norra Sverige (Hu-
sum via MoDo Paper till finska Metsälliitto och 
Domsjö till ett privat ägarkonsortium) föränd-
rades spel planen för säljare och köpare av mas-
saved. Gamla strukturer och historisk intresse-
gemenskap bröts sönder. 

 Under loppet av några år uppträdde alltså 
nya industriella aktörer som saknade en egen 
råva rubas i form av eget skogsinnehav och 
som därmed var beroende av att köpa hela sitt 
råvaru behov på virkesmarknaden (utbud från 
familjeskogsbruket, import och fria volymer 
från stor skogsbruket). Parallellt med detta ske-
ende hade efterfrågan på skogsbränslen börjat 
öka med stigande priser som följd. Från tid till 
annan var efterfrågan och prisbild så hög på bio-
bränslen att massaved kunde avsättas för bräns-
leändamål. Den tidigare överskottssituationen 
på såväl timmer som massaved hade vid den här 
tidpunkten förbytts till balans eller t o m under-
skott.

 I januari 2005 slog stormen Gudrun till i söd-
ra Sverige. Motsvarande en svensk årsavverkning 
hade fällts över en natt. De första farhågorna 
om att stora volymer från södra Sverige skulle 
förskjutas mot norr och därmed pressa virkes-
priserna i norra Sverige visade sig efter ett tag 
vara ogrundade. Visserligen flyttades volymer 
norrut men absorberades, trots ett bra regio-
nalt utbud, snabbt av industrin i regionen. En 
befarad överskottssituation undveks därmed. 
Trots Gudrun, och sedermera också stormen 
Per, blev virkesmarknaden i Norrskogs verk-
samhets område snabbt överhettad med obalans 
i tillgång och efterfrågan på virke. Det ledde till 
en massiv uppbyggnad av många skogsföretags 
virkesanskaffningsorganisationer och en rot-
postmarknad med skenande prisutveckling som 
lyfte priserna på timmer och massaved till histo-
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riskt höga nivåer. Under 2006 och 2007 började 
dessutom delar av den finska skogsindu strin 
att importera massaved från Sverige, bl a från 
Norrskogs verksamhetsområde. Bakgrun den till 
detta var att importmöjligheterna från de Bal-
tiska staterna successivt minskade och att den 
ryska regeringen sedan tidigare aviserat stegvisa 
höjningar av exporttullarna (med slut målet 50 
Euro/m3vid årsskiftet 2008/2009) på rundvirke 
från Ryssland.   

Dessa skeenden och förändringar har i allt vä-
sentligt bidragit till att Norrskog under 2000-ta-
let successivt har kunnat höja virkespriserna i 
allmänhet och massavedspriserna i synnerhet till 
en nivå som idag är bland de högsta i Sverige.

Kortare prisperioder och tillsvidarepriser 
För att minska föreningens risktagande i sam-
band med egna prisutspel samtidigt som beho-
ven av ökad flexibilitet i prissättningsfrågor blev 

alltmer uppenbara infördes 1997 två prisperio-
der per år mot medlemmarna. På detta sätt, ge-
nom att gå ifrån årligt fastställda priser, halvera-
de Norrskog sin risk när det gällde att garantera 
virkespriserna ut mot medlemmarna. 

 Denna prissättningsmodell med två fast de-
finierade prisperioder ersattes år 2000 med s k 
till svidarepriser. En modell där prisperiodernas 
längd istället styrs av den aktuella marknadssi-
tuationen för timmer och massaved. Norrskog 
kunde därmed på ett bättre sätt ut nyttja mark-
nadens svängningar och löpande anpassa priser 
och villkor till rådande efterfrågan utan att riske-
ra retroaktiva effekter på föreningens ekonomi. 
Utan tvivel var införandet av tillsvidarepriser 
något av en revolution i Norrskog. Hos styrelse 
och ledning var spänningen också stor inför hur 
medlemmarna skulle ta emot en förändring där 
virkespriserna utan före gående varning kunde 
förändras från en dag till en annan. Med facit i 
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hand kan det konstateras att införandet av tills-
vidarepriser varit lyckad och att negativa reak-
tioner från medlemshåll i stort sett har utebli-
vit. Samtidigt har Norrskog genom den ökade 
flexibiliteten i prisfrågor och därmed minskad 
riskexponering kunnat agera mer offensivt i 
prisbildningsfrågor.   ❏

    
   

Ekonomisk förening 
– en förlegad företagsform?
Företagsformen ekonomisk förening har ibland 
utmålats som underlägsen aktiebolaget. Kon-
kurserna i Skåneskog och i Vänerskog och de 

stora problemen i Mälarskog och Södra under 
slutet av 70-talet kan tala för detta. Det genom-
gående problemet i skogsägareföreningarna 
tycks ha varit att ledning och styrelse har under-
skattat kapitalbehovet i verksamheten och där-
för hamnat i ekonomiska problem, som krävt 
extraordinära insatser. I fallet Ncb och i viss mån 
även i Vänerskog drev en stark person, ordfö-
rande eller VD, en linje som var olycklig för före-
taget och där styrelsen inte hade kraft att ingripa 
och korrigera färdriktningen. Bristen på kapital 
ledde till att saneringsåtgärder blev för sent in-
satta och för svaga. 

Det är sant att otyd liga och inbördes diver-
gerande delmål kan leda till problem för den 
ekonomiska föreningen. Höga priser till med-
lemmarna ställs mot föreningens behov av lång-
siktig kapitalförsörjning. I det följande skall vi 
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belysa hur dessa frågor behandlats i Norrskog 
under 90-talet och 2000-talet. 

Föreningens kapitalbehov 
och finansiering
Under senare halvan av 1990 stod det klart att 
Norrskog stod inför en period av stora ekono-
miska påfrestningar. Cellulosa- och pappersin-
dustrin bantade sina lager och begränsade sina 
virkesinköp kraftigt. Föreningen blev tvungen 
att kvotera sina inköp från medlemmarna, d.v.s. 
sätta snäva gränser för vad varje skogsbruksom-
råde fick kontraktera. Det är mot denna bak-
grund styrelsens beslut att göra en översyn av 
föreningens kapitalbehov och finansiering ska 
ses. En utredningsgrupp bestående av styrel-
seledamöterna Nils-Ingemar Gohde och Karl-
Olof Faxén samt skogschefen Ove Jacobsson 
fick uppdraget. Parallellt med denna utredning 
gjorde Ove Jacobsson en översyn av föreningens 
fältorganisation. 

Alla medlemmarna i gruppen hade personliga 
erfarenheter från Ncb-krisen, som Stig Öster-
berg redogjort för i tidigare avsnitt. De var såle-
des väl medvetna om att den ekonomiska före-
ningens handlingsfrihet och möjlighet till eget 
agerande var helt beroende av styrkan i före-
ningens ekonomi. Dessa grundläggande värde-
ringar delades av flertalet ledamöter i Norrskogs 
styrelse. Denna styrelse beslöt därför i slutet av 
år 1991 att anta de finansiella mål, som gruppen 
satt upp och som hade starkt fokus på ökning av 
det egna kapitalet. Detta för att föreningen med 
bibehållen handlingsfrihet skulle klara några år 
med svaga konjunkturer och ändå kunna inves-
tera i föreningens sågverk. Som en grov tumre-
gel angavs bl a att det egna kapitalet i Norrskog 
skulle täcka föreningens engagemang i industri 
och annan exponering med affärsmässiga risker. 
Detta för att inte riskera medlemmarnas inne-
stående medel i före ningen. Trots några år under 
90-talet med svaga konjunkturer och låg virkes-
omsättning lyck ades Norrskog i allt väsentligt nå 
de mål som sattes upp 1991. 

Insatsemission – efterlängtad nyhet
I en ekonomisk förening är kapitaluppbyggnad 

och stor andel egen finansiering vid invester-
ingar en nödvändighet. Det är svårt att i den 
ekonomiska föreningen kräva in extra insatsbe-
talningar från medlemmarna, d.v.s att göra 
motsvarigheten till en nyemission i ett bolag. 
Södra lyckades visserligen att i en krissituation 
öka insatskapitalet, men det skedde till priset av 
en mycket stor medlemsavgång. Styrelsen i en 
skogsägareförening med förädlingsverk samhet 
har därför ett extra stort ansvar för ekonomi och 
särskilt då kapitalförsörjning. 

I slutet av 90-talet beslutade riksdagen, på 
Södras initiativ, att komplettera föreningslagen 
med  en ny reserveringsmöjlighet, insatsemis-
sion, som ger de ekonomiska föreningarna möj-
lighet att på likartat sätt som bolagen använda 
vinstmedel för konsolidering samtidigt som 
knytningen medlem-förening stärks. Vid insat-
semission omförs vinstmedel i föreningen till 
medlemmarnas individuella konton. Genom 
att medlen på dessa konton kan tas ut först när 
medlemmen avgår bidrar emitterade insatser till 
att underlätta föreningens kapitalförsörjning. 
Emitterade insatser jämställs i redovisningen 
med eget kapital. 

Norrskog genomförde en insatsemission för 
första gången år 2000, då 7,0 Mkr överfördes till 
medlemmarnas insatskonton. Även i boksluten 
för 2003, 2005, 2006 och 2007 genomfördes in-
satsemissioner tillsammans uppgående till 25 
Mkr.

Styrelseseminarier
Styrelsen i en skogsägareförening måste vara väl 
informerad och delaktig i besluten i högre grad 
än i ett aktiebolag av motsvarande storlek. Även 
om föreningen har väl upparbetade tra ditionella 
kanaler för extern och intern information har 
styrelsen huvudansvaret att inför medlemmarna 
förklara och motivera alla beslut av policykarak-
tär. Utredningen om kapitalbe hov, finansiering 
och ekonomiska mål förankrades i hela styrelsen 
genom ett seminarium kring ekonomiska frå-
gor. Denna modell med styrelseseminarier kom 
att bilda skola inom Norrskog och har därefter 
använts regelmässigt för att genomlysa och sätta 
upp mål för olika verksamheter. 
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Antalet styrelsemöten per år måste av ovan 
nämnda skäl vara fler, 7–9 st, i en skogsägareför-
ening än i ett bolag. Ordföranden i styrelsen har 
en nyckelroll och gott samar bete och balans i frå-
ga om ansvar och beslut mellan ordförande och 
VD är ett måste. VD måste också vara medveten 
om de särskilda krav beträffande information 
och förankring, som föreningsformen kräver.

Rådslag – ett sätt att lyssna och förankra
De snabba förändringarna i omvärlden och vir-
kesköparnas krav på leveransplaner m.m. med-
förde under 90-talet behov av förändringar i 
informationsflöden och i föreningens sätt att ar-
beta. Behovet av dialog och kommunikation med 
medlemmarna ökade därför påtagligt. Ut över de 
traditionella vägarna med skogsägarbrev och 
medlemstidning genomförde Norrskog under 
90-talet flera mötesomgångar, där styrelse och 
ledning informerade om nödvändiga föränd-
ringar och lyssnade av medlemmarnas synpunk-
ter. Vi kallade dessa mötesserier för rådslag.
Hösten 1995 diskuterades virkesmarknad och 

virkesprissättning  
Hösten 1996 var föreningens industripolitik 
föremål för diskussion
Hösten 1997 ventilerades certifieringssystem 
och förslag till naturvårdsstandard, som led-
ningen tagit fram.

Bland mer än 13 000 medlemmar i en ekono-
misk förening finns givetvis en stor spridning i 
åsikter om föreningens organisation, prisbild-
ning för virket m.m. En av styrelsens och led-
ningens främsta uppgifter är att genom informa-
tion och samråd vidmakthålla en levande dia log 
med medlemmarna och deras lokala företrädare 
i skogsbruksområdet. Vid varje omgång ordna-
des 44 möten och mellan 600 och 800 medlem-
mar deltog vid mötena. 

Skogsbruksområdet, grunden för 
skogsägarnas samverkan  
Landets första skogsbruksområde (sbo) bildades 
1955 i Hammerdal. Fram till 2007 har det levt 
kvar som ett av Norrskogs 24 skogsbruksområden 
och ingår fr o m 2008 i de nybildade skogsbruks-
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Rådslag.

Foto: Sidney Jämthagen
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områdena Strömsund och Krokom. Det som av 
många betraktades med en viss skepsis vid bil-
dandet är i dag en självklarhet och en grundbult 
i skogsägarföreningarnas upp byggnad. Idag är 
hela Sverige indelat i skogsbruksområden. Den 
ursprungliga tanken är idag lika självklar som 
den var när det första skogsbruksområdet bilda-
des, samverkan för att säker ställa försäljning av 
virke till så bra priser som möjligt och en enad 
front i näringspolitiska frågor. Därtill kommer 
att skogsbruksområdet är basen för det demo-
kratiska styrelseskicket i skogsägareföreningen. 
Förtroendemän väljs till skogsbruksområdenas 
råd och ombud väljs, bland medlemmarna i res-
pektive skogsbruksområde, till föreningens hög-
sta beslutande organ – föreningsstämman. De 
förtroendevalda inom respektive skogsbruks-
område är också ett starkt stöd i föreningens 
verksamhet i kraft av sin lokala förankring. De är 
samtidigt motorer i de olika medlemsaktiviteter 
som bedrivs på lokalplanet.   ❏

1990–talet blev en omdaningens period
Stig Österberg har i tidigare avsnitt berättat att 
Norrskog t.o.m. 1986 var en förvaltningsföre ning 
för tre ekonomiskt självständiga skogsägareför-
eningar, Jämtlands, Medelpads och Åda larnas 
skogsägareföreningar. Norrskogs organisation 
och arbetssätt präglades ännu i början av 90-talet 
av denna historik. Gränserna för de tre regioner-
na följde t.ex. helt de gamla före ningsgränserna. 
När vi nu blickar bakåt kan vi konstatera att så-
väl 90-talet som början på 2000-talet i mycket 
hög grad blev en omdaningens period.

Djup lågkonjunktur och stora 
besparingsprogram 
Början av 90-talet blev en tuff period för Norr-
skog och för skogsägarna. 

Lågkonjunkturen fortsatte under hela 1992. 
Såväl sågverken som cellulosa- och pap-
persindustrin sänkte virkespriserna kraftigt. I 

SKOGSÄGARNA NORRSKOG 1990–2008

Sbo-ordföranden i Norrskog på konferens.

Foto:  Anders Ohlsson
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oktober 1992 gick Nordsveriges Virkesköpare, 
som då fortfarande var verksamma, ut med en 
mycket kraftig prissänkning, 30 kr/m³f ub. Detta 
medförde ett hårt ekonomiskt slag för Norrskog, 
som under sommar och höst hade kontrakterat 
virke till oförändrade priser. När affärsuppgörel-
serna med industrin så små ningom var klara och 
föreningen kunde beräkna de ekonomiska effek-
terna kunde förlusterna på massavedsaffärerna 
summeras till ca 7 milj. kr.  Om timmeraffärerna 
inkluderas blev kost naderna för prisgarantin ca 
10 milj. kr.

För att så långt det var möjligt hålla förening-
ens egna kapital intakt beslöt Norrskogs styrelse 
på senhösten 1992 att genomföra ett mycket 
omfattande sparprogram. Åtgärdsprogrammet  

omfattade såväl personalminskningar, med ca 10 
% av antalet anställda  år 1992, som försäm rade 
likvidvillkor och premier för medlemmarna. 
I sparprogrammet ingick att alla maskin ägare 
skulle överföras till entreprenörer och ta fullt 
arbetsgivaransvar för sina medhjälpare. Dessa 
hade fram till denna tidpunkt varit formellt an-
ställda av föreningen och fått komplette rande 
sysselsättning och utbildning på Norrskogs be-
kostnad under perioder med maskinstille stånd 
o.dyl. Åtgärdsprogrammet innebar vidare att 
Norrskog från säsongen 1994/95 skulle arbeta 
med endast två regioner. Totalt miste över 70 
skogsarbetare och tjänstemän sina an ställningar 
i Norrskog åren 1992 – 1994.

Det år 1992 beslutade besparingsprogram-
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met var tufft. Resultatförbättringen beräknades 
för hela föreningen till ca 15 milj. kr, att jämföra 
med den totala kostnadsmassan på ca 60 milj. 
kr för hela föreningsverksamheten. För att höja 
sysselsättningsgraden för maskinentreprenö-
rerna åtog sig Norrskog att lösa in övertaliga 
skogsmaskiner, vilket kom att kosta föreningen 
3-4 milj. kr. Ovanstående tabell speglar väl den 
drastiska organisations- och resursföränd ringen 
1989 – 1993 och de efterföljande årens fortsatta 
utveckling.

Nya översyner av Norrskogs 
fältorganisation under 2000-talet
I samband med att Nils Nilsson tillträdde som 
vd i Norrskog beslutades att genomföra en ny 
organisationsöversyn. Målet för översynen var 
inte primärt, som vid omorganisationen 1992, 
att genomföra kraftfulla kostnadsbesparingar. 
Istället var det en höjning av intäkterna genom 
ökade virkesvolymer som var i fokus. Utgångs-
punkten var att föreningens relativt väl ut byggda 
fältorganisation, rätt använd, borde gå att ut-
nyttja som en konkurrensfördel   

De övergripande målen som formulerades 
var:

● Organisationen skulle medge en virkes-         
anskaffning om minst 1,7 miljoner m3  
● Maximera den tillgängliga tiden för 
skogsägarkontakter
● Förbättra möjligheterna för Norrskogs 
skogsmaskinentreprenörer att utveckla 
sina egna företag 

Efter  att ha genomfört benchmarking mot and-
ra  föreningar påbörjades organisationsöversy-
nen. Arbetet inleddes med två tydliga res-
triktioner, inga personalnerskärningar skulle 
genom föras och de två operativa regionerna 
som hade formerats vid omorganisationen 1992 
skulle vara kvar. 

 Våren 2000 introducerades den nya organi-
sationen där den mest synbara förändringen var 
att antalet produktionsområden/resultatområ-
den minskat från elva till sex områden. Inom 
re spektive resultatområde utsågs en s k sam-
ordningsansvarig inspektor vars uppgift blev 
att  samordna verksamheten inom respektive 
område och ta ansvar för att kommunikation 
m m fungerade mellan områdets olika befatt-
ningshavare. Det bör i detta sammanhang no-
teras att den samordningsansvarige tjänsteman-
nen inte hade någon formell chefsroll. Det var 
således fortfarande regionchefen som skötte 
de formella ledningsuppgifterna och hade det 
fulla per sonalansvaret. Denna något udda led-
ningsmodell var ett resultat av förankringspro-
cessen bland berörd personal. Historiskt hade 
Norrskog haft en organisation med inspektorer 
direkt underställda regionchefen utan mellan-
liggande chefsled i form av distriktschefer eller 
mot svarande. Personalens önskemål om att be-
hålla denna organisationsform i kombination 
med ledningens strävan om att åstadkomma en 
organisation med kortare avstånd mellan chef 
och medarbetare resulterade därför i en kom-
promiss, en samordningsansvarig tjänsteman i 

    1989 1990 1991 1992 1993 2000  2007
Anställda, totalt (1)    308   282  246  174   121    85  91

varav skogsarbetare                        35     36    27     16      13      9 7

Avverkningsmaskiner      63     56    49    45     43    53  55

Skotare        76     67    50     51     49    50 55

Virkesfångst/anställd, km³f    5,5    5,9   5,9    9,2  11,1     15,9  16,9

Norrskogs resurser m m i december åren 1989–1993 samt 2000 och 2007

(1)  I totalt antal anställda för åren 1989–1992 ingår anställda med 
egna skogsmaskiner och medarbetare.
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varje område. 
Kopplat till själva organisationsförändringen 

infördes också successivt en rad nya hjälpmedel 
(handdatorer, digitaliserade kartor, GPS etc) i 
syfte att underlätta och effektivisera persona lens 
fältarbete. Detta för att öka tillgänglig tid för 
kontakter med skogsägare.

Under de följande åren fram till 2006 genom-
fördes löpande utvärderingar av hur målen för 
den nya fältorganisationen uppnåddes. Det 
framkom då att man inte hade nått de förvänta-
de effektivitetsvinsterna med ökad tid för skogs-
ägarkontakter, samtidigt som funktio nen med 
samordningsansvariga skapade en otydlig orga-
nisationsstruktur. Därtill noterades att ledning 
och uppföljning av verksamheten haltade till 
följd av allt för stor belastning på regi oncheferna 
(varje regionchef hade personalansvar för 20-
25 personer). Under 2007 påbörja des därför en 
ny organisationsöversyn av fältsidan. Till detta 

kom att föreningsstäm man 2007 hade bifallit en 
motion från Ragunda skogsbruksområde på en 
översyn av Norrskogs 24 skogsbruks områden.

Under hösten/vintern 2007 tog en brett sam-
mansatt arbetsgrupp fram flera förslag på en 
samordnad fält- och förtroendemannaorgani-
sation. Efter förankring i flera omgångar kunde 
tjänstemän och förtroendevalda enas om ett 
förslag till organisation. I korthet resul terade 
översynen i att antalet skogsbruksområden ban-
tades från 24 till 16. I den nya fältorganisationen 
ersattes de ursprungliga två regionerna med sex 
skogsdistrikt till vilka 6-12 inspektorer knöts 
under ledning av en distriktschef. Distriktsche-
fen har fullt ut det formella chefsansvaret för sin 
personal och rapporterar närmast till fältchefen 
som har det över gripande ansvaret för Norr-
skogs skogliga verksamhet. Fältchefen är direkt 
underställd vd i Norrskog. Vid denna årsskrifts 
pressläggning har den nya organisationen im-

SKOGSÄGARNA NORRSKOG 1990–2008

Nöjda inspektorer framför det nya kontoret i Hackås.

Foto:  Jerker Bylander
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Dagens organisation, från 24 
till 16 skogsbruksområden

plementerats fullt ut och samtliga befattningar 
är tillsatta.   

Efter drygt 50 års separation - Norrskog 
+ Ramsele Skogsägareförening = sant  
Vid en extrainkallad föreningsstämma den 30 
december 2002, röstade medlemmarna i Ram-
sele Skogsägareförening ja till en återförening 
med Norrskog. Dryga 50 år tidigare bröt sig en 
grupp skogsägare ur Ådalarnas Skogsägarför-
ening (ÅSF) (en av de tre föreningar som kom 
att bilda dagens Norrskog) för att bilda Ramsele 
Skogsägarförening (RSF). Ett skäl som nämns 
till att dessa skogsägare valde att lämna ÅSF och 
bilda RSF lär ha varit att ÅSF beslutat att flytta 
föreningens kontor från Ramsele till Sollefteå. I 

själva verket var nog detta bara ett svepskäl och i 
botten låg snarast en personstrid mellan Gunnar 
Hedlund (en av grun darna av ÅSF och NCB) 
och Ramseles starke man Hugo Källkvist. 

Under ett halvt sekel verkade således de båda 
föreningarna inom samma område, stundtals 
som bittra fiender. RSFs kärnområde var hårt 
koncentrerat till Ramsele, Strömsund och Dju-
ped. Med tiden etablerades ett nära samarbete 
med SCA där RSFs roll och funktion kan ka-
raktäriseras som varande SCAs ”köpförvaltning”. 
Denna nära relation till SCA ledde så små ningom 
också till att RSF i större skala engagerade sig in-
dustriellt. Under andra halvan av 90-talet köpte 
RSF tillsammans med Jämtlamell och SCA ge-
nom investmentbolaget Släden AB, de konkur-
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sade sågverken i Backe och Tågsjöberg. Sågen i 
Tågsjöberg kom med tiden att spe cialiseras ge-
nom att man där började med den s k Stjärn-
sågningen, en metod för att såga fram virke med 
stående årsringar som ursprungligen utvecklats 
av professor Martin Wiklund vid KTH. 

Under 2002 ledde det industriella engage-
manget tillsammans med en negativ börsutveck-
ling och dålig kontroll över virkesköpen till att 
RSFs egna kapital närmade sig en kritisk gräns. 
Efter att man i slutet av 90-talet låtit värdera en 
kontors-/bostadsfastighet som RSF byggde kon-
staterades att föreningen stod på ruinens brant.  

För att rädda vad som räddas kunde valde 
styrelsen i RSF att ta upp förhandlingar med så-
väl SCA som Norrskog för att försöka finna en 
lösning på föreningens ekonomiska kris. De pa-
rallella förhandlingar som fördes med SCA och 
Norrskog ledde så småningom till att RSFs sty-
relse förordade en fusion med Norrskog. Vid två 
på varandra följande stämmor under de cember 
2002 röstade medlemmarna i RSF för en fusion 
med Norrskog vilket innebar att man därigenom 
fick behålla 14 % av sitt insatskapital i RSF. Från 
den första januari 2003 övertog Norrskog driften 

i RSF och under det följande året integrerades 
RSFs verksamhet i sin helhet i Norrskog. ❏

Bildande av Norrskogs 
Forskningsstiftelse
I slutet av år 1995 avsatte Norrskogs styrelse 
15 milj. kr till en stiftelse för forskning och ut-
veckling. Syftet med stiftelsen var att på sikt öka 
industrins betalningsförmåga genom att få fram 
nya kunskaper om virkesråvaran i Mellannorr-
land och om hur denna råvara skall använ das 
och förädlas. För att säkra forskningskompeten-
sen inom olika FoU-områden valde Norr skogs 
styrelse, vid sidan av föreningens representanter, 
att knyta extern expertis till stiftelsen. Sedan bil-
dandet har de externa ledamöterna i stiftelsens 
styrelse utgjorts av Jan Fryk, VD för Skogforsk, 
P O Bäckström, professor emeritus vid SLU, och 
Olle Stendahl tidigare VD för Trätek.

Då granen är det dominerande trädslaget 
inom Norrskogs område blev kungstanken bak-
om bildandet av stiftelsen att öka kunskaperna 

Styrelsen i Norrskogs Forskningsstiftelse 2007. Fr v Nils Nilsson, P O Bäckström, Björn Skogh, 
Anders Warg, Alf Bergkvist, Jan Fryk och Olle Stendahl.
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om anläggning och skötsel av granskog och om 
förädling av granråvara.  Mot den bakgrunden 
var det naturligt att stiftelsens styrelse i början 
av 1996 antog ett FoU-program under rubriken 
”Lönsammare Gran”. Denna programinrikt ning 
har styrelsen, efter flera utvärderingar, valt att 
hålla fast vid ända fram till 2008. 

Under 13 års verksamhet har Norrskogs 
Forskningsstiftelse beviljat anslag till ett stort 
antal forskningsprojekt med sammanlagt 18,8 
mkr. Vid bokslutet för räkenskapsåret 2007 upp-
gick stiftelsekapitalet till 16,3 mkr (inkluderar en 
avsättning om ytterligare 5 mkr som Norrskogs 
styrelse fattade beslut om under 2007).

 
Skogskurser för kvinnor 
– en populär aktivitet
Norrskog ordnade åren 1996 till 1998 särskilda 

kurser för kvinnor, som blev mycket efterfrå-
gade. Ett av motiven för detta var det faktum 
att 30 -35 % av de familjeägda skogarna ägs av 
kvinnor. Samtidigt kunde styrelse och ledning 
konstatera att mycket få kvinnor var engage rade 
i skötseln av den egna skogen. Frågor kring skog 
och skogsbruk har varit och är fortfa rande av 
tradition ett mansdominerat område. För att bi-
dra till ett ökat engagemang och själv förtroende 
bland kvinnliga skogsägare, togs därför initiativ 
till särskilda skogskurser för kvin nor.  Kurserna, 
som arrangerades i samarbete med LRF Konsult 
och Vuxenskolan,  innehöll fem kvällsträffar och 
en skogsexkursion. Vid kvällsträffarna behand-
lades grundläggande skogskunskap, naturvård, 
allmän skogsskötsel, praktisk skogsskötsel och 
skogsekonomi. Un der de nämnda åren ordnades 
totalt 36 kurser med 536 deltagare.  ❏

Inspektor Alpha Wikner utbildar kvinnliga skogsägare.

SKOGSÄGARNA NORRSKOG 1990–2008
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Foto: Anders Ohlsson



94

SKOGSÄGARNA NORRSKOG 1990–2008

 Område   89/90  90/91 91/92 92/93 93/94
 Östra Medelpad      287      277    260    238     208
 Västra Medelpad      285      275    255    227     197
 Nedre Ådalen      285      275    260    240     210
 Övre Ådalen          277      267    250    229     199
 Vilhelmina          268      258    240    210     180
 Hallen-Oviken      280      270    250    220     190
 Östra Jämtland      284      274    255    229     199 

Prisutveckling för barrmassaved 1989 – 1994

Område   89/90       91/92       92/93       93/94       07/08
Sollefteå  34 200    25 800       19 200       12 940       58 500
Övre Vilhelmina 16 300     10 000         4 100        -2 350       34 150
Ö Medelpad  47 500    37 000       29 500       22 400       90 150
V Medelpad  29 400    21 000      1 4 400       12 820       63 420
Föllinge-Hotagen 16 900    10 600         5 000         2 690       35 700
Ragunda   34 200    25 800       19 200      16 580        64 940
 

 Skogsfastighetens ekonomi – skogsnetto för 100 ha fastighet 

Kraftigt försämrad lönsamhet i 
skogsbruket 1990 – 1994 
Lönsamheten i medlemmarnas skogsbruk för-
sämrades drastiskt åren 1990 – 1994 på grund 
av kraftiga prissänkningar. Som framgår av ned-
anstående tabell uppgick prissänkningarna för 
massaved till 80 – 90 kr/m³. Prissänkningarna 
var större för inlandet än för mer industrinära 
områden. Priserna för sågtimmer sjönk något 
mindre under samma period, 70 – 80 kr/m³.   

Norrskogs beräkningar över förräntning av 
skogskapitalet visade på mycket låga tal för år 
1993, som blev det verkliga bottenåret. 
 Konjunkturförbättringen 1993 – 1994 och 
prishöjningar av Norrskog i två omgångar åter-

ställde till en del den lönsamhet, som rådde i slu-
tet av 80-talet. Förräntningen av skogskapi talet 
var dock fortfarande måttlig. 

Konjunkturväxlingarna under senare halvan 
av 90-talet och första delen av 2000-talet änd-
rade inte bilden av skogen som en lågavkastande 
tillgång. Virkespriserna var generellt låga och 
framtiden för det norrländska privatskogsbruket 
framstod som relativt dyster. Detta föran ledde 
Brattåsstiftelsen och Norrskogs Forskningsstif-
telse att bekosta en utredning, som gjor des av två 
forskare vid SLU, Uppsala, Lennart Eriksson och 
Lotta Voxblom. Utredningen visade att produk-
tionspotentialen i de framväxande nya skogarna 
var enorm och det skulle gå att bedriva ett lön-
samt skogsbruk i inlandet om de nya bestånden 
sköttes med tidiga hårda röjningar och en eller 
ett fåtal gallringar.   

Beräkningarna är gjorda för s.k. skogstaxeringsområden enligt allmän fastighetstaxering. För 
att förenkla beräkningarna har vi förutsatt att skogens produktionspotential nyttjas, dvs hela 
tillväxten tas i princip ut varje år. Pga avsättningssvårigheter har detta i realiteten inte alltid 
varit möjligt. Om man vid beräkningarna inte låter avverkningen i stort balansera tillväxten får 
vi betydande problem med värdering av virkesförråd i början och slutet av respektive period.

Skogsbrukets 
lönsamhet
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                                             2002     2003        2004        2005        2006        2007        2008
Kr per skogskubikmeter    129  130    128     168      193       263         274*
* prisuppgiften för 2008 grundas på överlåtelser under första halvåret.

Ordföranden i Norrskog 1970–2008  
Stig Österberg :
Gunnar Hedlund håller hårt i 
klubban 1970–1977
Gunnar Hedlund, blev en mycket viktig person 
när skogsägarrörelsen började ta form. Han en-
tusiasmerade de små skogsägarna och fick dem 
att inse hur viktigt det var att skapa ett al ternativ 
till skogsbolagen. Ty trots att det fanns många 
företag, så konkurrerade de inte med varandra 
om virket utan delade sinsemellan upp sina köp-
områden. Därför var det viktigt att skapa ett nytt 
alternativ. Hedlund arbetade hårt tillsammans 
med övriga idealister för att ÅSF skulle utvecklas 
till en stabil skogsägareförening.

 Jag minns första gången jag skulle vara före-
dragande i ÅSF styrelse med Hedlund som ordfö-
rande. Jag hade noga förberett mig och blev ir-
riterad när Hedlund tog fram en riksdagsmotion 
och satt och arbetade med den. Jag blev impone-
rad när han sedan gjorde en kort sammanfatt-
ning som slutade med ett beslut. Han hade en 
förmåga att snabbt sätta sig in i olika problem 
och beskriva komplicerade saker så även oin-
satta begrep. När han önskade mera pengar till 
Ncb använda han ofta ordspråket ”Den fattige 

har inte råd att handla klokt”. Han var också slug 
som när någon i styrelsen kom med ett förslag 
som Hedlund inte gillade så framförde han att 
han tyckte att det var ett intressant förslag, men 
omformade det så det passade hans egen åsikt.

 Hedlund var skicklig på att skapa en god kon-
takt med journalister, men också på att glida 
undan svåra frågor. Jag minns att en gång i Öst-
ersund kom det en kvinnlig journalist som öpp-
nade tufft, men Hedlund tyckte att de skulle gå 
till en lugnare och trevligare plats. Efter en stund 
fick vi se dem på en plats i parken glatt samsprå-
kande. Dagen därpå kom det en positiv artikel 
med en bild av Hedlund och han hade fått med 
det han önskade. 

En annan gång önskade en skribent en kom-
mentar av Hedlund beträffande kärnkraftver-
ken. Hedlund tyckte att det kanske kan vara bra 
med kärnkraft. Journalisten kontrade med att 
kärnkraften är ju farlig. Hedlund svarade snabbt. 
Är den farlig ska vi inte ha kärnkraftverk. Häri-
genom hade Hedlund undvikit att ta ställning 
till om kärnkraften var farlig eller inte.

Hedlund hade ett särdeles gott minne för 
namn på personer han träffat och även i vilket 

Kraftig prisökning på 
skogsfastigheter under 2000-talet
Intresset för att förvärva skogsfastigheter har 
ökat påtagligt under de senaste 7-8 åren, vilket 
lett till kraftiga prisökningar. Nya köparkatego-
rier, bl.a. danskar och tyskar, som är vana vid 
helt andra priser på skogsmark har bidragit till 
att höja prisnivån i södra och mellersta delarna 
av Sverige. Detta synes ha lett till att prisnivån på 
skogsmark har pressats upp även i landets norra 
delar. Nedanstående tabell visar prisutvecklingen 
i kronor per rotstående kubikmeter för mellersta 

och norra Norrland (prisområde V). Redovis-
ningen bygger på prisstatistik från LRF Konsult, 
en av de största aktörerna på fastighetsmarkna-
den i landet. 

På fem år har priserna på skogsmark fördubb-
lats i norra Sverige. Prisutvecklingen har främst 
styrts av god efterfrågan på fastigheter, men 
hyggliga skogsnetton och god tillgång på äldre 
skog har också verkat prisdrivande. I ett normalt 
långsiktigt skogsbruk är det omöjligt att förränta 
det skogskapital, som ovanstående priser indike-
rar. ❏
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sam manhang. Hedlund var ordförande i Norr-
skog 1970-1977. Han efterträddes av Per Svens-
son.

Stig Österberg:
Per Svensson 1977-1978 var en sågverksä-
gare och ägare till flera skogsfastigheter. Han var 
mycket kunnig inom sitt område, men ville inte 
stå i rampljuset. När han blev tillfrågad tog han 
motvilligt på sig att fungera som Norrskogs ord-
förande under högst ett år. Styrelsen ville byta 
ut Hedlund som ordförande. De tyckte att han 
var för mycket engagerad i Ncb och politiken. De 
förstod att Hedlund inte skulle acceptera Alback 
som sin efterträdare. Per Svensson ställde inte 
upp mer än ett år och då valdes Martin Alback 
till ordförande.

Stig Österberg:
Martin Alback 1979-1982 
Martin Alback var stor skogsägare och delägare i 
ett skogsbolag. När jag frågade honom var för han 
varit med i skogsägareföreningen ÅSF och sedan 
Norrskog, blev svaret: Vi stora gör det lättare för 
föreningen när det gäller att förhandla om vir-
kespriser men när det rör den när ingspolitiska 
bevakningen är det viktigt att ha med så många 
medlemmar som möjligt.

Alback hade en stark ställning bland skogsäga-
re inom ÅSF område och kom in i ÅSF:s sty relse 
utan att valberedningen föreslagit honom. Han 
var självständig och hade stort självför troende 
varför Hedlund inte ville ha med honom i ÅSF 
styrelse ty han ifrågasatte Hedlunds agerande i 
Ncb. Styrelseledamöter i Norrskog började så 
småningom tycka att Alback blev för dominant 
så han byttes ut mot Urban Falkeström med för-
klaringen att som ordförande i riksförbundet 
(SSR) var det inte så lämpligt att han också var 
ordförande i Norrskog.

Stig Österberg/Ove Jacobsson:
Urban Falkeström väljs överraskande 
till ordförande 1982
Vid föreningens årsstämma 1995 lämnade Ur-
ban Falkeström av hälsoskäl styrelsen och ord-
förandeposten i Norrskog. Urban hade då lett 

Norrskog sedan 1982, d.v.s. i 13 år. Han är en 
relativt lågmäld person som ändå vet vad han 
vill. Han var en i föreningsfrågor mycket kunnig 
ledare och var mycket respekterad i riksförbun-
dets styrelse och i LRF. Urban kände sina styrel-
sekollegor väl och kunde fatta beslut utan att i 
plenum höra allas åsikt. Han var helt orädd att 
framträda inför publik och tog gärna hand om 
den utåtriktade informationen. Han var noga 
med att följa de spelregler som bör tillämpas 
mellan styrelse och VD. Han var också noga med 
att inte i förväg skaffa sig majoritet i styrelsen 
genom kontakt med valda ledamöter. Han ville 
att alla i styrelsen skulle få del av samma infor-
mation före beslut. Han tog också utåt ansvar 
för styrelsebeslut, även de som avvek från hans 
åsikt. Genom sin kunnighet och förmåga att få 
igenom kloka beslut i styrelsen fick han naturligt 
en stark ställning trots sin ödmjukhet.

Ove Jacobsson:
1995  Stig Norberg tar över 
efter Urban Falkeström 
Med Stig Norberg kom en annan ledarstil in i 
styrelserum och i överläggningar med virkeskö-
parna. Stig var rakt på sak och älskade den öpp-
na debatten. Även om han i förväg kunde ha för-
ankrat en del åsikter hos några styrelsekollegor 
ville han ha en öppen debatt vid styrelse mötena 
och gick gärna ”laget runt” för att ge alla tillfälle 
att yttra sig. Och kanske ibland även tvinga alla 
ledamöter att säga sin mening.

Stig Norberg var en intensiv och mycket en-
gagerad ordförande, som under sina första 
ordfö randeår hade nästan daglig kontakt med 
föreningsledningen. Han var en av de sista 
förenings hövdingarna med begränsad formell 
utbildning men med god människokännedom 
och med född ledarbegåvning. Han var grund-
murad optimist, vilket framgår av några tän-
kespråk, som han frikostigt spred omkring sig 
och som är värda att återge. ”De flesta problem 
uppstår ald rig” och ”Ingen natt är så lång att det 
inte blir morgon”, det sistnämnda sägs vara ett 
kinesiskt ordspråk.

Tyvärr hade Stig Norberg inte samma förtro-
ende för LRF centralt och för Skogsägarnas Riks-
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förbund som Urban hade. Detta ledde till att Stig 
och flera av hans styrelsekollegor aldrig kunde 
godta den uppgörelse, som över huvudet på de 
mindre skogsägareföreningarna gjordes mellan 
LRF och Södra för att kompensera leverantörer 
till Skaraborgs Skogsägare för förluster de gjorde 
i samband med föreningens konkurs 1999. När 
en majoritet av medlemmarna röstat för att 
Norrskog skulle gå med i det nybildade centrala 
organet, LRF Skogsägarna, valde Stig Norberg 
att avgå år 2000 tillsammans med flera kollegor 
i styrelsen.

Nils Nilsson:
Jan Holmberg ny ordförande efter turbu-
lent extrastämma i Kramfors 
Nedläggningen av Skogsägarnas Riksförbund 
blev början på en uppslitande strid i Norrskogs 
styrelse som kulminerade år 2000 vid en ex-
trainsatt stämma i Kramfors. Flera av de leda-
möter som motsatt sig en anslutning av Norr-
skog till LRF Skogsägarna, däribland dåvarande 
ordföranden Stig Norberg, hade avsagt sig omval 
till Norrskogs styrelse eller inte nominerats av 
valberedningen.

Vid det efterföljande konstituerande styrelse-
mötet valdes Jan Holmberg till ny ordförande. 
Jan Holmberg som gjorde sin andra period i 
Norrskogs styrelse hade senast blivit invald som 
ledamot 1999. Jan som är bördig från Boberg i 
Ragunda kommun, hade före övertagandet av 
föräldrargården en karriär som fältflygare bak-
om sig. 

De mest utmärkande egenskaperna hos Jan är 
hans analytiska kapacitet och förmågan att alltid 

kunna skilja viktigt från mindre viktigt. Han im-
ponerade nog också på sin omgivning med att 
alltid vara påläst oavsett ämnesområde. Jans le-
darstil var avslappnad och han upplev des aldrig 
som dominerande utan lade sig alltid vinn om 
att styrelsen gemensamt skulle komma fram till 
beslut. Därmed inte sagt att det var någon tve-
kan om var han själv stod i olika frågor, men det 
gemensamma beslutsfattandet, helst i konsen-
sus, var viktigare än att själv få igenom sin vilja. 
Som person kunde Jan upplevas som lågmäld, 
lyssnande och en smula tillbakadragen. Kanske 
detta var en medveten hållning som visade att 
Jan hade förstått att vi föds med två öron och 
en mun, en väl så viktig insikt i affärssamman-
hang. Jan kom med tiden och till följd av sina 
egenskaper att bli mycket respekterad av såväl 
styrelsekollegor och tjänstemän i Norrskog som 
av kunder och konkurrenter.

Under Jans tid som ordförande skedde stora 
förändringar i Norrskog. Återföreningen med 
Ramsele Skogsägarförening, avvecklingen av 
WOW Flooring, förvärvet av Camfore – bil-
dandet av NWP är några exempel. För Norrskog 
stora och många gånger avgörande frågor som 
inte alltid var okontroversiella eller lätta att ta 
beslut om. I dessa stunder var Jan Holm berg all-
tid tryggheten själv, även när det blåste som värst 
stod Jan upp för gemensamt fattade beslut.

Till stämman 2007 avsade sig Jan Holmberg av 
privata skäl omval till Norrskogs styrelse och i 
hans ställe valdes nu sittande ordföranden Gun-
nar Heibring från Valsjöbyn i nordvästra Jämt-
land.  ❏
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