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Kartellanklagelse mot massaindustrin

2012-02-09  Massaindustrin i Sverige samarbetar för att hålla nere 
priserna på massaved. Det hävdar  skogsprofessorn Peter Lohmander.

Peter Lohmander, professor i skogsvetenskap vid SLU, Statens 
Lantbruksuniversitet, i Umeå, hävdar, att svensk massaindustri samarbetar 
för att hålla massavedspriserna nere. Dagens kalhyggesbruk gynnar 
massaindustrin på bekostnad av staten, sågverken, miljön och enskilda 
skogsägare, menar Lohmander. 
 
- Hellre än att betala mer för svensk massaved och eventuellt köpa från andra 
svenska industriers verksamhetsområde, så köper man dyr importved. 
Prisskillnaden ligger konstant cirka 200 kronor lägre i Sverige. Det är vad de 
privata skogsägarna förlorar på bristerna i dagens virkesmarknad, en brist 
som självklart även drabbar samhällsekonomin, säger Peter Lohmander till 
tidningen Skogsland. 
 
- Beviset för att svensk massaindustri samarbetar i en kartell finns i skillnaden 
mellan massavedspriset till skogsägaren och priset för importveden, som man 
lite förenklat kan kalla världsmarknadspriset, hävdar Peter Lohmander. 
 
Enligt Lomander bör lagreglerna röjas upp för ekonomins och miljöns skull.
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M-real byter namn 
2012-02-09  M-reals styrelse föreslår bolagsstämman, som äger rum 28 
mars, att företaget ska byta namn till Metsä Board.

Kartellanklagelse mot massaindustrin 
2012-02-09  Massaindustrin i Sverige samarbetar för att hålla nere priserna 
på massaved. Det hävdar  skogsprofessorn Peter Lohmander.

Korsnäs vill minska personalen med en procent per år 
2012-02-09  Korsnäs ledning har ambitionen att minska personalen med en 
procent per år för att undvika drastiska nedskärningar i framtiden.
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Rottneros höjer CTMP-priset 
2012-02-09  Från och med 1 mars höjer Rottneros försäljningspriset för alla 
CTMP-kvaliteter och leveranser med 30 euro per ton.

130 jobb bort inom Stora Enso i Sverige 
2012-02-08  Ytterligare neddragningar väntar Stora Ensos anställda. I Sverige 
väntas 130 jobb försvinna, och i Finland, Frankrike och Tyskland försvinner 
cirka 110 jobb.

Tufft fjärde kvartal för Stora Enso 
2012-02-08  Stora Enso redovisar en vinst före skatt på 110,3 miljoner euro, 
motsvarande cirka 975 miljoner kronor, för fjärde kvartalet 2011. Det kan 
jämföras med vinsten på 364,1 miljoner euro motsvarande period 2010.

Norske Skog: Bättre än väntat men fortsatt miljardförlust 
2012-02-08  Norske Skog uppvisar ett förbättrat rörelseresultat både för 
fjärde kvartalet och helåret 2011, men engångskostnader leder till fortsatt 
miljardförlust på sista raden.

SCAs GP-bud har antagits 
2012-02-08  Efter överläggningar med berörda arbetstagarrepresentanter har 
Georgia-Pacific antagit SCAs bindande bud på GPs europeiska 
mjukpappersverksamheter. Ett försäljnings- och köpeavtal har undertecknats 
av båda parter.

Stora Enso rankas etta av Forest Footprint Disclosure 
2012-02-08  Stora Enso rankas som branschledande i rapporten Forest 
Footprint Disclosure Review 2011, som har offentliggjorts i London. Företaget 
får erkännande för att tydligt redovisa sitt ”skogsfotavtryck”.

Åmotfors varslar ett 20-tal 
2012-02-07  Ett 20-tal personer varslas om uppsägning vid Nordic Paper 
Åmotfors. Anledningen är fortsatt effektivisering på bruket för att förbättra 
lönsamheten.

Ny barktrumma på plats i Skoghall 
2012-02-07  En milstolpe i projektet Wood 2012 på Stora Enso Skoghall 
nåddes i lördags, då den nya, 42 meter långa barktrumman till renseriet 
anlände, levererad sjövägen av Andritz.

Galenskapare? Nej, nyskapare! 
 
The Virgin Car 
 
The First Virgin Car Conference 
 
Världens första talldieselfabrik 
 
Pilotfabrik för bio-DME 
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Barrmassaindex ned – lövmassaindex kraftigt upp 
2012-02-07  Prisutvecklingen för barrsulfatmassa tar ny fart utför. Foex 
barrmassaindex föll på tisdagen med 4,60 dollar från föregående vecka, 
medan lövmassaindex steg mycket kraftigt.

Ola Hildingsson till Södra Cells styrelse 
2012-02-07  Ola Hildingsson, avgående VD i Domsjö Fabriker, är invald som 
ny ledamot i Södra Cells styrelse.

M-real introducerar nytt papper från Husum 
2012-02-07  M-real introducerar ett nytt papper från Husums bruk, Modo Jet 
PRO. Det  ingår i Modo Paper-sortimentet och är ett av de första papperen 
som tillverkas med företagets ColorPRO Technology.

Ny Tetra Pak-fabrik i drift i Finland 
2012-02-06  Tetra Paks nya fabrik i Imatra i sydöstra Finland är nu klar för 
produktion av vätskekartong. Fabriken ligger i anslutning till Stora Ensos 
kartongbruk i Imatra.

Lovande cleantech-lösning för pappersmaskiner 
2012-02-06  På måndagen presenteras de 25 mest lovande nystartade 
miljöteknik-företagen i Norden. Ett av företagen är Vasasensor, vars sensorer 
bidrar till bättre avvattning i pappersmaskiners pressektion.

Tilldelning av utsläppsrätter gynnsam för branschen 
2012-02-06  Svenska industriföretag och värmeproducenter föreslås få en 
tilldelning på 30,2 miljoner utsläppsrätter 2013. Tilldelningsreglerna gynnar 
koldioxideffektiva anläggningar, som integrerade massa- och pappersbruk.

Rekordbelöning i Hallstavik 
2012-02-03  Tre operatörer vid Holmen Paper Hallstavik får dela på nästan 
700 000 kronor. Det är den största summa som någonsin delats ut av 
förslagskommittén vid bruket.

DS Smiths aktieägare godkänner SCA-köpet 
2012-02-03  Aktieägarna i det brittiska förpackningsföretaget DS Smith Plc 
godkände på fredagen företagets förslag att köpa SCAs 
förpackningsverksamhet.

  
 
Teckna din prenumeration nu! 
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Skärpta krav på Klippan 
2012-02-03  Länsstyrelsen i Skåne län kräver skärpta gränsvärden för 
Svenska Pappersbrukets utsläpp i Rönneå vid bruket i Klippan.

Omvärdering av skogen lyfte Holmens resultat 
2012-02-02  Holmen redovisar ett resultat efter skatt för 2011 på 3 955 
miljoner kronor (704 miljoner 2010). Omvärdering av skog har påverkat 
resultatet med 2 648 miljoner.

Svensk skogsindustri bromsade 2011 
2012-02-02  Produktion och export av skogsindustriprodukter bromsade in 
under 2011. Återhämtningen efter den ekonomiska krisen 2008–2009 bröts, 
och både produktion och export blev lägre än 2010.

UPM bygger bioraffinaderi för 1,3 miljarder 
2012-02-02  UPM har beslutat bygga sitt planerade bioraffinaderi vid Kaukas 
bruk i Villmanstrand i sydöstra Finland. Det handlar om en investering på runt 
1,3 miljarder kronor.

Nya pengar till Framtidens Bioraffinaderi 
2012-02-02  Projektet Framtidens Bioraffinaderi fas 2 är nu finansierat i sin 
helhet, sedan alla medfinansiärer fattat beslut om deltagande. Totalt omfattar 
finansieringen 8,3 miljoner kronor per år i tre år.

Billerud köper finska bruk från UPM 
2012-02-01  Billerud har träffat avtal med UPM om att förvärva UPMs 
förpackningspappersverksamhet i Jakobstad och Tervasaari. Köpeskillingen 
uppgår till cirka 1,2 miljarder kronor (130 miljoner euro).

Billerud: Tuff avslutning på ett bra år 
2012-02-01  Billerud noterar minskat rörelseresultat, fortsatt prispress och 
lägre priser på förpackningspapper i lokal valuta under fjärde kvartalet 2011. 
En tuff avslutning på ett bra år, enligt Billeruds VD.

EU-bråk om skogsbränslen 
2012-02-01  Enligt ett förslag från EU-kommissionen ska skogsbruket intyga 
att allt skogsbränsle kommer från hållbart brukade skogar. Sverige och sju 
andra EU-länder är bekymrade över idén.
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Massapriset fortsätter ned 
2012-01-31  Foex barrmassaindex sjönk ytterligare på tisdagen till nya 
noteringen 831,06 dollar per ton.

Tvist om förslagspengar blir försäkringsfråga 
2012-01-31  Uteblivna förslagspengar till sex anställda vid Figeholms bruk blir 
en försäkringsfråga för Pappers, som reserverat 2,6 miljoner kronor för 
ärendet i årets budget.

Ringhals 2 får starta igen 
2012-01-30  Strålsäkerhetsmyndigheten har beslutat att reaktor 2 vid 
Ringhals kärnkraftverk får starta igen efter den brand som inträffade i maj 
förra året.
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