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tio år i ett företagsperspektiv är inte mycket 
när många i vår bransch redan firat 25, 50 eller hundra. 
Men för oss känns våra tio första, och mycket händelserika år 
väl värda att fira.  
Med stolthet, framtidstro och ödmjukhet.

skene i juni 2019

Magnus wallin  Hans lindberg
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Alla berättelser har en historia innan historien 
börjar: 

Magnus Wallin är uppvuxen i Hyssna, ett sam
hälle i Marks kommun i Västra Götaland. Skog, 
lantbruk, lastbilar och maskiner var delar i Magnus 
uppväxtmiljö.

1990 träffade han Madeleine också hon född 1966. 
De är gifta och har stor familj med fem barn, nu i 
åldrarna 16 till 30 år. 

   

1988 hade Magnus blivit klar med sin ingenjörs
utbildning vid Högskolan i Östersund. Titeln på 
examensjobbet var:  
”Dimensionera  
hydrostatisk  
transmission på  
en skogsmaskin”.     

– Väldigt bra  
med tanke på min  
framtida karriär,  
men det visste jag inte då. 

Efter militärtjänsten och ett halvår för att bygga 
träbearbetningsmaskiner blev det 1990 AB Statens 
Anläggningsprovning. Där väntade uppdraget att 
som anläggningsingenjör besiktiga och kontrollera 
lyftanordningar, hissar, kranar, liftar och traverser. 

Efter fem år där vidare till ÅFKontroll AB med 
samma uppdrag, men jobbet förändrades kapitalt. 
Nu handlade det om att sälja in sina tjänster och 
kompetens. 

– Jag gillade marknadsföring och försäljning och 
särskilt att tillsammans med kunder utveckla 
metoder för tillsyn och besiktning där alla kunde 
ta del av och kontrollera resultaten. För Volvo 
utvecklade jag redan 1996 en webbplats med insyn 
för alla inblandade inklusive fack och skyddsombud. 
Jo, jag har klättrat och krupit på alla traverser i 
fabrikerna på Hisingen. 

Hem-PC-reformen 1998, som gav anställda i Sverige 
möjlighet att låna eller hyra en hemdator på för
månliga villkor blev väldigt betydelsefull för mig. 
Jag blev som besatt av Internet och letade produkter, 
teknik och nyheter på Alta Vista och Google. 

Samtidigt rullade karriären rullade på, men 
kostymen började bli trång. Jag blev alltmera på
verkad av och nyfiken på vad som hände utanför min 
egen jobbvärld. Entreprenören i mig hade vaknat. 

2004 tog jag tjänsteledigt och importerade på försök 
en halv container japanska små traktorer. De såldes 
fort via nätet. Under fem år importerade och sålde 
jag mer än 200 begagnade traktorer, som via en 
verkstad i Riga kom till mig i mycket bra skick. 

Fortfarande möter jag kunder som visar sin upp
skattning över dessa fenomenalt bra maskiner.

Under traktorperioden började också tankarna 
på en annan framtid att växa. Jag ville utveckla och 
bygga något eget. 

Tack vare traktorerna och alla möten med kunder 
hade jag fått kunskap och erfarenhet av markägares 
och lantbrukares bekymmer, behov och önskemål.

2008 hade mina tankar mognat och resulterade i 
en modell till en skogsmaskin.

Det var så det började. 

Innan Malwa 

Madeleine och Magnus Wallin.

Liten japansk traktor.
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Nu börjar Malwa 
2009 tog jag med mig mina tankar om en skogs
maskin och hyrde kontor och verkstad på Berghems 
Mekaniska i Skene. 

   

Där träffade jag en nittonårig yngling, Ludvig 
Johansson, med 3årigt tekniskt gymnasium som 
enda formella bakgrund. En konstruktörsbegåvning 
som delade min besatthet att kolla, inspireras och 
lära av Internet. Vi fann varandra. 

Jag hyrde honom på timmar av Berghems och vi 
jobbade dagar och nätter för att konstruera och ta 
fram skogsmaskinen. På ritningarna, som Ludvig 
gjorde, fick jag två kontrakt och därmed var det 
igång. 

Vi kallade skapelsen modell 360 (3 står för ton, 
6 för antal hjul och 0 för noll fel).  

Två kontrakt, men inga pengar. Att starta tillverkning 
kräver finansiering. 

Jag gick först till banken SEB, men där blev 
det tvärstopp. Dålig tajming – Komatsu hade 
varslat 70 personer samma dag som jag var där, så 
skogsmaskiner trodde de inte alls på. 

Därefter till Swedbank Sjuhärad där jag träffade 
deras skoglige rådgivare CarlOlof Holmström. 
Han förstod bättre och uttryckte sig ungefär så här: 
”Många skogsägare kommer att vilja ha den här 
typen av maskiner”. Lånet beviljades och framtiden 
såg betydligt ljusare ut.

Samtidigt fick jag hjälp av min vän Jörgen Lillieroth 
och Ola Andreasson att skriva en affärsplan 
som presenterades för Almi i februari 2009. Den 
planen var värd sin vikt i guld. Både för att vi fick 

låna pengar på den, men också för att den i flera 
år blev ett rättesnöre för vår verksamhet. En av 
nyckelmeningarna 2009 lyder så här: 

”Ev. klimatförändringar kommer 
också att förstärka marknaden 
för maskiner som minimerar 
markskador och ger möjlighet till 
ett skogsbruk med större tålighet 
mot tex stormar”. 

Tiden har hunnit i kapp meningen och allt talar för 
att den i framtiden får allt större betydelse. 

Den 16 mars 2009 bildade min fru Madeleine och 
jag Malwa International AB med ett aktiekapital på 
100 000 kronor. Vi har ju båda rätt många bokstäver 
i det namnet och så gillar vi blomman. 

Den första 360-maskinen blev klar i mars, hade 
Cumminsmotor och kran vi byggt själva.

Den andra byggdes under våren. Båda visades 
på Elmia Wood samma år, men jag insåg redan då 
att 360modellen inte höll måttet och på mässan 
presenterades därför även ett produktblad på modell 
460, framför allt med större hjul. 

Magnus och Ludvig i tidigt projekt.

Första versionen  
av Malwas logotyp.

Malwa 360 på Elmia Wood 2009.
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Som kuriosa kan nämnas att den förstbyggda 
360:an fortfarande är i drift i Skatan, strax utanför 
Sundsvall. 

Tre 460-maskiner såldes under hösten 2009. Alla 
med Cumminsmotor.

Den första kunden, Christian Dahlqvist, köpte 
den från en bild och gav 30 % i handpeng, 40 % när 
vi lyfte i motorn och 30 % vid leverans. Maskinen 
levererades i april 2010.

Den andra 460:an köptes av Mats Gyllensvaan 
på Ekebergs gård i Tidaholm. Dit har flera Malwor 
levererats senare.

2010 hade Almi Invest fått pengar från bland annat 
EU:s strukturfonder för att öronmärkt kunna gå 
in nya företag med ägarkapital. Detta resulterade 
i att Almi Invest och Jörgen Lillieroth vardera 
gick in med 1,5 miljoner kronor i en emission mot 
cirka 30 % av aktierna. Det kapitaltillskottet var 
helt avgörande för att kunna börja bygga företaget 
Malwa. 

Den förste jag då anställde, utöver mig själv och 
Madeleine var Ludvig Johansson (Ludde) på 
Berghems Mekaniska. Jag frågade Lasse Ohlsson 
på Berghems om lämplig nyckelperson till Malwa 
och han svarade då: ”Det är väl Ludde du skall ha 
egentligen”. 

Lasses bror Björn var inte alls glad när Ludvig kom 
och sa upp sig. ”Då får du la sluta idag och så kan du 
börja hos Malwa i morgon”.

Samarbetet med Berghems måste nämnas. De två 
delägarna Lasse och Björn Ohlsson investerade 
väldigt mycket tid i Malwa. När deras ordinarie 
arbetstid var över drog de på sig overaller och 
tillverkade delar till Malwamaskinerna. Deras 
kunskap var också ovärderlig när Ludde och jag 
gjorde ritningar och de direkt på skärmen kunde 
kommentera och anpassa för produktion och 
tillverkning. 

Fortfarande finns Malwa och Berghems i samma 
kvarter och de är huvudleverantör av chassi, ramar, 
huvar, fästen och plåtdetaljer.

En viktig nyckelperson blev också Sören Öhlin. Han 
var leverantör till Malwa och när jag en dag talade 
om att jag behövde en inköpare och administratör 
svarade han ”Det 
jobbet vill jag ha”. 
Han kom att bli 
väldigt betydelsefull 
och mer eller mindre 
pappa till hydrauliken 
i maskinerna. Han 
hade då mer än 40 års 
erfarenhet av hydraulik 
och kunskap ner på 
artikelnivå.

Sören Öhlin

Hjältarna från Berghems Mekaniska: 
Björn, Morgan, Lars,  Gerry, Ludvig och Jörgen.
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Utvecklingen och försäljningen av modell 460 
blev framgångsrik. Privata markägare var ju enligt 
affärsplanen vår huvudmålgrupp, men nu kom fler 
och fler entreprenörer och började visa intresse för 
vår maskin. Men vi fick en tydlig signal från den 
kundgruppen: ”Tänk om den haft en större motor”. 

   

Från 2010 och till maj 2013 sålde vi 40 stycken 460. 
De första hade Cumminsmotor på 37 hästkrafter, 
därefter Kubota på 35 hästar.

2012 byggde vi också den första 460skördaren, 
då med en Catmotor på 60 hästkrafter och Keto
aggregat. 

Entreprenörernas önskan om större motorkraft ledde 
till ett styrelsebeslut i november 2012 som kom att 
ha stor betydelse för Malwas utveckling. 

”Vi bygger Malwa 560 till Elmia Wood 2013”.

Cats 60 hk-motor höll inte steg4kraven, det högsta 
miljökravet 
då, men det 
gjorde deras 
75 hästkrafters 
motor. Den fick 
det bli och till 
skördaren ville 
vi ha ett LogMax 
928aggregat. 

Jag besökte LogMax i februari 2013 och sa att vi 
börjat rita på en 560modell för att presentera på 
Elmia till sommaren och tänkte oss ett 928aggregat. 
De var vana vid betydligt längre ledtider än så och 
var väl inte helt övertygade om seriositeten i vår 
plan och krävde därför att vi betalade i förskott. 

Den 8 maj 2013 var en stor dag
Då startade vi 560protoypen för första gången. 
Utöver betydligt ökad motorkraft hade den bättre 
hyttkomfort, säkerhet, produktionskapacitet och 
programvara för rapportering och driftsuppföljning. 
Skördaren var såld redan innan den visades på 
Elmia och skotaren blev klar precis till Elmia.

Gensvaret på 560 var mycket bra, men 2013 blev 
ändå ett tufft år. Vi gick med över 3 miljoner kronor 
back och både emissioner och konvertibler krävdes 
för att rädda bolaget. Ofta fick jag då också en 
känsla av att flera konkurrenter önskade att vi skulle 
försvinna från marknaden. Men så icke.

Vi sålde bra och det var dags att öka antalet 
anställda till tio personer. Och tid att förverkliga 
den tanke jag haft ända sedan starten. När vi blir tio 
skall jag inte längre vara VD, säger Magnus. Då vill 
jag helt kunna koncentrera mig på det jag brinner 
mest för – produktutveckling, marknadsföring, 
kundmöten och affärer. 

Jordbruksminister och skogsägare på besök under Elmia 2013.

Inbjudan till visning av 460.

LogMax 928-aggregat.
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72 personer sökte 

VD-jobbet och vi 
hittade Hans Lindberg. 
Han är född 1959 och 
hade bakgrund och 
erfarenhet som vi 
kände var både rätt och 
intressant. 

– Maskiningenjör 
från Chalmers, 
därefter tidiga jobb 
på Volvo Hydraulik och SKF och nästan 20 år på 
SuperCool i Göteborg. Ett företag som utvecklade 
termoelektriska kylsystem.

– Malwa lockade mig, säger Hans, en oslipad dia
mant med bra produktidé och personal som brann. 
Företaget hade dessutom både marknadsfokus och 
teknikfokus och det tilltalade mig. Vanligare är att 
man antingen har det ena eller det andra. 

– Både Magnus och jag insåg att en bra relation 
mellan honom och mig var avgörande. Vi talade 
mycket med varandra och kände att det skulle 
funka. Magnus hade ju dessutom länge haft upp
fattningen att lämna som VD när vi blivit tio 
anställda. Jag anställdes som nummer tio, så det blev 
ju perfekt.

Orderstocken när jag tillträdde i augusti 2014 var 
redan bra och jag kunde lägga mitt fokus på struktur 
och processer i produktion och marknad.

– Jag tyckte, säger Hans, att vi då hade alltför 
mycket tekniska problem och det verkade över
huvudtaget finnas en attityd i skogsbranschen att det 
är OK att saker går sönder. Jag var inte van vid det. 

Ett stort arbete inleddes därför omgående med att 
analysera, prioritera och genomföra förändringar 
för att steg för steg höja maskinernas tillförlitlighet.

2016 kom version 560.2
560konceptet skapades 2013 och har förfinats och 
utvecklats sedan dess.

Vårvintern 2016 lanserade vi 560.2 där den 
viktigaste förändringen var en gjuten boggielösning 
som Malwa arbetat med sedan 2014. En milstolpe 
för att höja tillförlitlighet och prestanda.  

Den är utvecklad av Malwa i samarbete med ett 
gjuteriföretag och har rönt stor uppmärksamhet och 
intresse även från flera av våra konkurrenter och 
kollegor.     

Samtidigt konstruerade vi om bakram och midja 
där vi tog in extern konsulthjälp för att verifiera våra 
hållfasthets och livslängdsberäkningar. 

560.3 visades på Elmia Wood 2017
Malwa 560.3 lanserades sommaren 2017 på Elmia 
Wood där framför allt två förbättringar stack ut. 
Dels handlade det om ett starkare midjelås som ger 
bättre köregenskaper, dels ett förbättrat kylsystem. 
Resultatet är lägre hydrauloljetemperatur och bättre 
hyttklimat med kraftfullare AC. 
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Dessutom programvaror som i de största maskinerna 
med rapportering, driftsuppföljning och position. 
Bland annat en Malwagrupp med skördare och 
skotare, som kör för AB Karl Hedin, använder idag 
programvaror enligt standarden StanForD 2010 i 
både skördare och skotare. 

Med 560-konceptet skapade vi marknadens sanno
likt bästa maskin och verktyg för modern och skon
sam gallring. 

Vår ursprungliga kundgrupp, markägare, är 
fort satt en mycket stor och viktig kundgrupp. För
ändringen under senare år är att entreprenörerna 
i allt större utsträckning tagit till sig konceptet och 
satsar på Malwa. Helt enkelt därför att markägares 
önskan och krav på bättre gallring skapat växande 
efterfrågan på gallring med mindre maskiner.

Våra säljare är inte bara säljare
Malwa särskiljer sig från de flesta genom att 
våra säljare i Sverige besöker och säljer direkt 
till slutkund oavsett om det är en markägare, 
entreprenör eller skogsbolag.

Vi kommer med demomaskin på lastbil för att 
informera, köra och visa maskinens prestanda på 
önskad plats.  

Det blir en rak kontakt 
mellan säljare och kund, som 
vi båda kan ha stor nytta av. 
Du  kan ha fortsatt dialog med 
Malwa utan omvägar och vi 
får ofta tips och förslag, som 
många gånger går direkt till vår 
utvecklingsavdelning eller som 
tips till andra Malwaägare. 

Malwa växer
Under åren 2014/15 skrevs en ny affärsplan och 2015 
gjordes ytterligare en emission. För att finansiera 
och skapa muskler för tillväxt, skapa organisation 
för förfining av 560konceptet, bygga support och 
reservdelsorganisation och för att utveckla nya 
marknader. 

Vi är dubbelt så många som när jag började som 
VD 2014, konstaterar Hans.

2018 blev ett rekordår för Malwa. Omsättningen 
ökade till 82 miljoner kronor och resultatet landade 
på plus 4,5 miljoner.

Från utmanare till marknadsledare  
på mindre än tio år
Mer än hälften (57 %) av alla skotare, som lastar 
runt 5 ton, är en Malwa enligt Transportstyrelsens 
statistik för 2018.

Malwa Forest AB ägs av
Magnus Wallin, Madeleine Wallin, Jörgen 
Lillieroth, Hans Lindberg, Ludvig Johansson och 
Investmentbolaget Chiffonjén som i år förvärvat 
Almi Invests aktier.

”Tjänstebil” lastad för nytt kundbesök.
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En av de stora utmaningarna, utöver att utveckla och 
bygga bra maskiner har varit och är att påverka en 
hel bransch alltifrån skogsägare och skogsbolag till 
entreprenörer att ta till sig en annan syn på gallring. 

Visa på Malwa som den sannolikt bästa maskinen 
och verktyget för bättre gallring. Markägarna insåg 
tidigt Malwas fördelar medan skogsbolag och entre
prenörer varit mera avvaktande och försvarare av 
traditionell gallring med stora maskiner.

Nu kan vi glädja oss åt att alltfler skogsbolag skriver 
avtal med entreprenörer för att kunna erbjuda 
privata markägare Malwagallring. Och det mest 
glädjande är att i områden där det redan finns en 
Malwagrupp verkar det snart bli en till. Efterfrågan 
på bättre gallring ökar ju fler som får se och jämföra.

Vi vill också vara rättvisa och säga att en riktigt 
skicklig entreprenör i en större maskin också kan 
göra bra gallringsjobb, men det blir ändå skillnad.

En Malwa-gallring är något dyrare och ger ofta något 
mindre volym till massa. Och det är meningen. Vi 
vill att fler stammar skall finnas kvar för att växa till 
värdefullt timmer. Det är det gallring går ut på.

Vi gallrar för framtiden för att skapa värden

Står din skog upprätt när det stormar?
www.malwa.se

Ring gärna  eller kom gärna på besök.  
Vi finns på Fältspatsvägen  i Skene. Välkommen! 

Kunskap och erfarenhet visar att två tidiga gallringar utan stickvägar ger 

stormsäkrare skogar.

 Skonsammare gallring, utan stickvägsnät, kan också ge –  fler träd 

kvar per hektar för att växa till värdefullt timmer.

 Varken första eller andragallring med Malwa kräver stickvägar. De kryssar 

fram mellan träden i stående skog och orsakar sällan eller aldrig markskador.

 Välkommen till Malwa.

MER A PÅ SKOGSÄGARES VILLKOR

Malwa Forest AB  Fältspatsvägen   Skene  

www.malwa.se

Myten  
om andra - 
gallring
De flesta små maskiner klarar enbart förstagallring, men 

Malwa är större än de små och visar gång på gång kapacitet 

och god produktions förmåga även i grov andra gallring.

Andragallringen på bilden görs i Karbenning i Sala- 

trakten i oktober . Medeltal Fub .

Produktionstakt  kubikmeter/månad.

Välkommen till Malwas värld!

Extra välkommen till SkogsElmia  
den –  juni för att se våra  
maskiner i arbete, avliva fler  
myter och ta del av Malwa-
gallringens betydelse för mera 
virkesrika och stormfasta bestånd.  
Du träffar oss i monter .

Malwa Forest AB
Fältspatsvägen 

 Skene

www.malwa.se

Malwa  Skördare
Byggd för entreprenörer. Ny boggi, midja och bak ram. 

Mycket bra förar miljö, bra ergonomi och utmärkta 

resultat i vibrationstest. 

Idealisk för beståndsgående första- och andra gallring och 

i områden där större maskiner skadar mark och vatten.

Kraftfull Cat -motor,  cm kapkapacitet med Log Max 

. Krantilt och boggilyft.

Rymlig förvaring för verktyg, svärd och extradiesel eller 

stubb ehan d lings vätska.

Väger endast  kg eller   kg med vatten fylld hjul. 

I Malwas -serie finns också nya skotaren , som 

med vagn ger ännu bättre produktions ekonomi och 

kombimaskinen  där du byter från högpresterande 

skördare till skotare på mindre än  minuter. Rekordet 

från skördare till skotare är  minuter och  sekunder – 

kolla filmen på vår hemsida. 

Malwa ritar om 
gallringskartan
Utvecklingen är tydlig. Allt fler mark ägare kräver 
gallring med Malwa och då börjar det hända 
saker.

Ett är att aktiva skogsbolag och sågverk har fått, 
och får, nya kunder genom att kunna erbjuda 
Malwa-gallring. Och omvänt, de som inte 
kan erbjuda Malwa-gallring riskerar att tappa 
kunder och affärer.

Det är därför fler och fler bolag på allvar inser 
att de behöver Malwa för att köpa virke.  

Förutom att det här leder utvecklingen till bättre 
gallrade ungskogar med mindre markskador, 
har den betytt att antalet  
Malwa-grupper runt om  
i landet ökat, och ökar,  
påtagligt. Med fullt upp  
att göra och god lönsamhet.

Välkommen till  
Malwas värld!

Uppdrag väntar för Malwa-grupp. 3-årsavtal i Sundsvallsregionen. Intresserad?  
Ring Magnus Wallin på Malwa 

Malwa skapar affärer och medlemmar 

Arnoldssons Skogstjänst fick förfrågan från en 
skogsägare som absolut ville ha Malwa-gallring. Det 
handlade om  hektar och  m3. Arnoldssons, som 
har avtal med Södra, kunde inte ta uppdraget eftersom 
skogsägaren inte var medlem, men rekommenderade 
honom att bli det.  
 Skogsägaren är numera medlem, leverans sker till 
Södra och Arnoldssons gör gallrings jobbet.

Derome erbjuder Malwa-gallring 

Derome Skog ha tagit in en ny 
gallrings entreprenör. Det är Petter 
Marklids Entreprenad tillsammans 
med Bröderna Larsson som utför 
skonsam gallring på markägarens 
villkor med Malwa skördare och 
Malwa skotare.

Exempel på Malwa-annonsering.
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Företaget  
Malwa startas  
med 100 000  
kronor i aktie
kapital.

Första Malwa  
460 levereras.

Kronprinsessan 
Victoria och  
Daniel gifter sig.

Första Malwa  
460c Kombi 
med Keto Forst 
levereras.

Stormen Dagmar 
drar in över norra 
och mellersta 
Sverige.

Första Malwa 460 
skördare med 60 
hk CATmotor 
tillverkas.

En Malwa 460 
skotare levereras  
till plantage
skogsbruk i 
Panama (är fort
farande i drift).

Barack Obama 
väljs för sin andra 
period som USA:s 
president.

Sista året för 
modell 460. Totalt 
har 40 maskiner 
sålts och levererats.

Malwa 560 
premiärvisas på 
Elmia Wood.

Flera kraftiga 
stormar över 
Sverige och Norra 
Europa – Simone, 
Sven och Ivar.

Första Malwa 
560c Kombi med 
LogMax 928 
levereras.

Extrem värme bölja 
i juli. Den då värsta 
skogsbranden 
i landet bryter 
ut och drabbar 
främst Sala och 
Surahammars 
kommuner. 

Riksdagsval.  
De Rödgröna blir 
större än Alliansen 
och bildar regering, 
S+Mp, och stöds 
av V.

Malwa 560.2 
lanseras. 

De två första 
maskinerna 
levererades till 
Baltikum.

Donald Trump  
vinner president
valet i USA mot 
Hillary Clinton.

Malwa 560.3 visas 
för första gången 
på SkogsElmia. 

Sveriges befolk
ning nu 10 
miljoner.

Malwa marknads
ledare enligt 
Transport
styrelsens statistik.

Rekord omsätt
ning och resultat. 

Ett femtiotal stora 
skogs bränder i 
Sverige. Totalt 
brand skadas 
25 000 hektar.

OS i Pyeonchang, 
Sydkorea. Stora 
svenska fram
gångar på skidor 
både utför och på 
längden.

FotbollsVM i 
Ryssland. Sverige 
ut i kvarten 
mot England. 
Frankrike guld
medaljörer.

Sverige  
först,  
världen 
sedan.  
Nu är vi 
mogna 
att inleda 
export
satningar. 

Rekordmånga 
besökare och 
stort intresse 
särskilt för  
Malwa 560 
Kombi på 
SkogsElmia.

Mer än 50 % av 
alla levererade 
maskiner var 
Malwa 560c 
Kombi.

Stor flyktingvåg 
främst orsakad 
av IS. Mer än 
160 000 per
soner, främst 
från Syrien, 
Afghanistan och 
Irak, kom till 
Sverige.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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M a lwa , de f ör s ta t io å r e n 2 0 0 9 –2 019
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åter  plantera urskog i Amazonas visat sig 
lycko samma, men urskog återskapar inte 
sig själv. Den måste gallras fram. Skonsamt.

I Sydafrika testar vi nu Malwa på en skogs
plantage inriktad på tall till plywood. 
Där växer det fort – efter 22 år sker 
slutavverkning. Ytan är 30 000 hektar och 
gallringen 30 000 kubikmeter om året i 
förstagallring. 

Utvecklingen mot autonoma, mer eller 
mindre själv körande maskiner, och nya 
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Det är vi som är Malwa 2019

Alla på plats den 26 april 2019.


