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Skogen fylls av nyheter och innovationer 
Världens största internationella skogsmässa Elmia Wood blir i år större än någonsin. Branschen 

laddar för en riktig folk- och maskinfest när tillverkare och leverantörer ska visa upp sina nyheter 

och innovationer i skogarna söder om Jönköping 5-8 juni 2013. 

 

-Det är fortfarande tuffa tider i skogsbranschen, men trycket och intresset för mässan är större än 

någonsin. Vi har aldrig haft en så stor mässa i monteryta räknat, säger Torbjörn Johnsen, produktchef 

för Elmia Wood. 

 

En tredjedel av de 500 utställarna är internationella företag som kommer till Elmia Wood och visar 

upp sina nyheter på sammanlagt 80 000 kvadratmeter bokad monteryta ute i det specialuppbyggda 

mässområdet. Det innebär att den bokade monterytan t o m är större en förra rekordmässan 2001 

som är den största Elmia Wood som tidigare genomförts. Till denna yta kommer några tiotals hektar 

demoytor som många utställare har för att kunna visa upp nya maskiner och utrustning.  

 

Runt 50 000 besökare från drygt 50 länder väntas komma till mässan för att se, prova och känna på 

skogens nyhetspulsar. Många är långväga gäster från stora skogsländer som till exempel Brasilien, 

Kanada, USA och Ryssland som har gjort resan till Elmia Wood var fjärde år till en viktig tradition. 

 

-Även om virkesvolymerna minskat i vissa industrisegment och länder så drar den ökande 

bioenergianvändningen upp aktiviteten i världens skogar. Allt i skogen måste rulla och hela kedjan 

ska hålla igång, säger Torbjörn Johnsen.   

 

Tuffa tider och ekonomiska utmaningar gör att innovatörerna, de som kommer med idéer och 

uppfinningar, får större uppmärksamhet och behövs mer. Årets tema på Elmia Wood är också just 

innovationer och nytänkande, nya lösningar i skogsbruket som ser dagens ljus inför intressenter på 

plats från hela världen.  

 

- Det betyder otroligt mycket, särskilt för den enskilde innovatören. Det är många som ser deras 

saker, och bra grejer får bra spridning. Även en liten aktör kan få stor uppmärksamhet på Elmia 

Wood, säger Torbjörn Johnsen. 
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Förutom nyheter och innovationer bjuder Elmia Wood på massor av aktiviteter som till exempel 

”Skotar-VM”, som både är en rafflande uppvisning och världsmästerskap i att köra och lasta skotare, 

”Champs of Logging”, som är en tävling i skogshuggningens sköna konst med säkerhet som 

ledstjärna, samt prisutdelningarna ”Årets Guldyxa” och ”Årets Golden Logger”.  

 

För mer information kontakta Torbjörn Johnsen, produktchef för Elmia Wood, tel: 036-15 22 54 

 


