
   
 

 

Pressmeddelande 

Holmens affärsidé är att äga och förädla skog. Skogsinnehavet utgör basen för verksamheten, ett kretslopp där 

råvaran växer och förädlas till allt från trä för klimatsmart byggande till förnybara förpackningar, magasin och 
böcker. Skogen brukas för att ge god årlig avkastning och stabil värdetillväxt medan industrin drivs med fokus på 
lönsamhet och ökad förädling. 2017 uppgick Holmens omsättning till drygt 16 Mdr och antalet medarbetare till 
cirka 3 000. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap. För mer information besök oss på holmen.com. 
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Holmen förvärvar skogsfastigheten Långvind 

 
Holmen har tecknat avtal om köp av en större sammanhängande skogsfastighet i 

Hälsingland om 5 700 hektar produktiv skogsmark till ett pris om 285 Mkr. Fastigheten 

ligger tre mil från Holmens sågverk och kartongbruk i Iggesund och kompletterar 

bolagets skogsinnehav i regionen. 

- Vi är glada över möjligheten att förvärva en större välskött skogsfastighet. Efter att ha 

sålt ett antal skogsfastigheter, varav en större i västra Jämtland, är dagens förvärv ett 

naturligt steg i strategin att öka skogsinnehavet i anslutning till vår industri, säger 

Henrik Sjölund, vd och koncernchef för Holmen 

 

Långvind är beläget längst med kusten mellan Hudiksvall och Söderhamn och består av en 

total areal om 6 900 hektar, varav 5 700 produktiv skogsmark. Virkesförrådet uppgår till drygt 

700 000 m3sk.  

 

- Det känns bra att sälja till en långsiktig och stabil ägare som Holmen. Vi har en lång 

tradition tillsammans och jag är övertygad om att Holmen kommer fortsätta bruka 

skogen på ett ansvarfullt vis, säger Magnus Tottie, en av säljarna av Långvind.  

 

- Vi har en lång tradition av att vara verksamma i Hälsingland, vi kommer att fortsätta 

att förädla råvaran lokalt och vi kommer att fortsätta att ha ett nära samarbete och 

dialog med lokalsamhället, säger Thomas Bouvin, Regionchef Mitt, Holmen skog. 

 

Affären förutsätter att Holmen erhåller förvärvstillstånd, något som förväntas vara klart under 

hösten.  

 
För ytterligare information, vänligen kontakta:  

Hakim Belarbi, Public Affairs och PR-ansvarig Holmen, tel. +46 70 482 4487 

 

 

 

 

 

 

 
 


