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”

SKOGEN

Skogsbruksledning för Besparingsskogarna

– Det handlar om att planera
rätt volymer, trädslag och sortiment inför avverkning men
också att sköta skogen på ett
uthålligt sätt enligt miljöcertifieringens principer, säger
Håkan Lissman”.

LÅNGSIKTIG SKOGSSKÖTSEL
Det är dags för del fyra i serien där vi tar en titt på hur
arbetet inom den nya organisationen för skogsverksamheten ser ut. Vi träffar samordnings- system- och råvaruansvarig Håkan Lissman.
Skogsbruksledning, ansvarsområden:
• Samordning av den skogliga verksamheten
• Skogshushållning
• Virkesförsäljning
• Certifiering
• IT-system

Det som ytterst styr verksamheten på
Besparingsskogarna är Reglementet. Där
står bland annat: ”Besparingsskogen skall förvaltas för att långsiktigt ge en god avkastning.
Skogsmarken med växande skog skall skötas
på lämpligt sätt för att få jämn avkastning.”
SAMORDNING

Huvudmålen för Besparingsskogarnas
skogsdel är därför att sköta skogen på ett
hållbart och långsiktigt sätt och se till att
avkastningen på skogskapitalet är god.
Håkan Lissman arbetar med att samordna
planerings-, drivnings- och skogsvårdsfunktionerna så att dessa mål nås.
– Det handlar om att planera rätt volymer, trädslag och sortiment inför avverkning men också att sköta skogen på ett uthålligt sätt enligt miljöcertifieringens principer, säger Håkan Lissman.
Skogsavdelningen ombesörjer alla skogsbruksåtgärder på de tre Besparingsskogarna
Älvdalen, Särna-Idre och N. Venjan (ÄB,
SIB, NVB). Det ska fungera på varje del
men också som en helhet.

– Vi gör avverkningsberäkningar ungefär
vart tionde år för att räkna ut hur mycket
som är lämpligt att slutavverka respekive
gallra, berättar Håkan Lissman.

Fr v: Per Larsson, Regionchef Skogsstyrelsen, Magnus
Kindbom, Statssekreterare, Carl-Gustav Lundgren,
Jordens Vänner (pristagare), Håkan Lissman, Älvdalens och Särna-Idre Besparingsskogar (pristagare),
Sven-Erik Hammar, LRF (pristagare), Monica Stridsman, Generaldirektör Skogsstyrelsen. Foto: Per-Olov
Persson

Skogsstyrelsens förtjänstmedalj till Håkan
och Besparingsskogarna

VIRKESFÖRSÄLJNING

Den 4 december utdelades Skogsstyrelsens förtjänstmedalj till
Håkan Lissman, Älvdalens och
Särna-Idre Besparingsskogar.

Ledstjärnor och kännetecken för
Besparingsskogarnas virkesförsäljning är
leveranssäkerhet, långsiktighet och högkvalitativ råvara. Man jobbar med att maximera intäkterna genom att jämföra prislistor
från olika köpare och sälja mer till den som
betalar bäst. Nuvarande kunder är Siljan
Skog AB, Weda Skog AB och Fiskarheden
Trävaruaktiebolag för timret och Stora
Enso för massaveden.

Det var på Konferensen ”Framtidens
Skogsrike formas nu”, anordnat i
Bispgården av Skogsstyrelsen, som
priset delades ut av Generaldirektör
Monica Stridsman. Skogsstyrelsens
motivering löd:
”Håkan arbetar i sin yrkesroll aktivt
med att både utföra och sprida kunskap om praktisk miljöhänsyn inom
skogsbruket och dess betydelse för den
biologiska mångfalden. Håkan har också drivit på och utvecklat arbetet med
Besparingsskogarnas ekologiska landskapsplaner och sett fördelarna med att
verka för ett miljöanpassat skogsbruk i
ett landskapsperspektiv.”
– Det känns hedrande, jätteroligt och är ett erkännande att vi jobbar på rätt sätt med de här frågorna
på Besparingsskogarna, säger Håkan
Lissman.

CERTIFIERING

Det blir allt viktigare att vara certifierad,
inte minst när det gäller försäljningen av
virke. Genom miljöcertifieringen har man
en konkurrensfördel och det ger i vissa fall
mer intäkter. ÄB, SIB och NVB är alla certifierade enligt PEFC-standarden.
FUNGERANDE IT-SYSTEM - en förutsättning

Det krävs bra och ändamålsenliga ITsysstem för att allt ska fungera med beståndsregister, beskrivning och planering
av skogsvård, drivning och virkesförsäljning. Även detta ansvarar skogsbruksledningen för.

SKOGSHUSHÅLLNING

För att åstadkomma en långsiktig och jämn
avkastning på skogen måste man veta vilken skog man har att arbeta med. Därför
är beståndsregistret något av hjärtat i verksamheten. Registret uppdateras genom laserscanning. Det var förresten Älvdalen och
Särna-Idre som var först i världen med att
använda det i stor skala!

4

SKOGEN & KRAFTEN FEBRUARI 2014

Stora bilden: Håkan Lissman till höger på Naturvårdskurs tillsammans med några av sina kollegor f.v. Kurt Malm, Jonas Hårdén
och Knut Eriksson. FOTO: Per-Olov Persson. Små bilder ovan: Foto: Tobbe Nilsson.
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