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Det lokala skogsföretaget 
- en långsiktig partner



ATA Timber är det lokala sågverksföretaget som kan 
erbjuda dig som skogsägare  tjänster och virkespriser 
med målsättningen att vara bäst på sista raden.   Vi er-
bjuder alla de tjänster som skogsägare kan behöva. Vi 
tar ut en hög timmerandel  i avverkningarna och erbjud-
er konkurrenskraftiga virkespriser för bästa netto.  När 
du summerar intäkter och kostnader efter några års tid, 
ska resultatet vara  det bästa möjliga.  

Skogsråvaran är grunden i vår verksamhet och det är 
viktigt för oss att bygga upp  ett ömsesidigt förtroende 
med skogsägarna i närområdena till våra sågverk. På 
samma sätt är det också viktigt för oss att samarbeta 
med och värna om lokala  entreprenörer och företag i 
vårt närområde. Som ett privatägt företag med korta  
beslutsvägar har vi möjlighet att ge snabba besked och 
anpassa oss till rådande  förhållanden.  

ATA Timber tar till vara på allt som trädet erbjuder, vil-
ket innebär gynnsamma effekter från ett hållbarhets-
perspektiv. Råvaran är förnybar i grunden och efter en 
förädlingsprocess produceras sågade trävaror med po-
sitiv påverkan på CO2 balansen i jämförelse med andra 
byggmaterial. 

Därutöver används biprodukter från sågver-
ken till att framställa massa i Waggeryd Cell,  
som är ledande inom klimatvänlig produktion av  
BCTMP-massa. ATA Timber driver även egen energi-
produktion och levererar bränsle till flera kommunala 
energiverk.

Våra skogsinköpare är välutbildade och har lång erfa-
renhet i branschen,  det möjliggör att vi kan erbjuda den 
bästa rådgivning för dig som skogsägare.  Vår målsätt-
ning är vi ska vara positiva och rejäla att ha att göra 
med.  Vi är inte störst i branschen, men förhoppnings-
vis är vi ditt bästa val. Välkommen till ATA Timber.

Claes Svensson, VD ATA Timber

Som ett privatägt företag med korta besluts-
vägar har vi möjlighet att ge snabba besked 
och anpassa oss till rådande förhållanden.”

Det lokala skogsföretaget – en långsiktig partner

Ett företag av det rätta virket
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ATA Timber har skapat mervärde för lokala skogs-
ägare sedan 1945. Vi är en pålitlig och långsiktig 
samarbetspartner - med god betalningsförmåga.”

• Gedigna, betrodda och ekonomiskt stabi-
la med god betalningsförmåga

• Tillgängliga, kunniga och långsiktiga - 
skogsägaren är alltid i fokus

• Erbjuder stöd med allt som rör skogs- 
fastigheten genom en kontakt 

• Sätter värde på allt skogen erbjuder - hög 
andel sågbart i avverkningar

• Flexibel, familjeägd organisation -  
effektiva och snabba beslutsvägar

• Goda referenser från skogsägare som har 
varit leverantörer i generationer

De största fördelarna för dig som skogsägare



ATA Timber erbjuder skogsägaren fullständiga 
skogliga tjänster och konkurrenskraftiga virkes-
priser med målsättningen att vara bäst på sista 
raden.
”

Den sydsvenska skogen är en av Sveriges viktigaste 
tillgångar. Ett aktivt, professionellt och tryggt skogs-
bruk banar väg för en fortsatt hållbar tillväxt med god 
lönsamhet för dig som skogsägare. Det är kärnan i vår 
verksamhet och sedan starten 1945 har ATA Timber 
skapat mervärde för skogsägaren. Det märks genom 
våra återkommande leverantörer som i många fall valt 
ATA Timber i generationer. En stark lokal närvaro med-
för en unik tillgänglighet och möjliggör ett långsiktigt 
samarbete. 

ATA Timber erbjuder fullständiga skogliga tjänster och 
konkurrenskraftiga virkespriser med målsättningen att 
vara bäst på sista raden. Skogsinköparna på ATA Tim-
ber och ATA Värendskog har lång erfarenhet och stor 
kännedom om skogen. Vi vill göra det enkelt för dig 
som skogsägare och ger stöd och rådgivning med allt 
som rör din skogsfastighet genom en och samma kon-
takt. Tillsammans tar vi fram en plan som passar dina 
behov och ger lönsamhet på lång sikt. 

• Rådgivning

• Röjning

• Skogsbruksplan

• Gallring

• Hyggesrensning

• Avverkning

• Markberedning

• Plantering/föryngring

• Skogsvägbygge

• Dikesgrävning

• Förvaltning

• Värdering

• PEFC miljöcertifiering 

Skogliga tjänster för ett aktivt och hållbart skogsbruk:

Ett tryggt och lönsamt skogsbruk  

Det lokala skogsföretaget – en långsiktig partner



ATA Timber AB (Moheda) är den största sågverksan-
läggningen i koncernen och  här sågas det både klen- 
och normaltimmer. Såglinjen som sågar normaltimmer 
kommer från AriVislanda och är en reducerklinglinje 
med  profilering inbyggd i andra reduceraren. I delnings-
sågen så är det möjligt att såga med upp till sex ställ-
bara snitt. Kantverket är obemannat och övervakning 
sker av sågoperatören. I råsorteringen  så bedöms den 
sågade varan efter kvalité och dimension för att sedan 
längdsorteras och paketeras för torkning. Årlig produk-
tion är ca 95 000 m3 sågade varor per åttatimmars-
skift.  

Klentimmerlinjen har maskiner från AriVislanda och 
den består av två reducerare med profilering och en 
klyvsåg. I råsorteringen bedöms den sågade varan ef-
ter kvalité och dimension för att sedan längdsorteras 
och paketeras för torkning. Årlig produktion är ca 60 
000 m3 sågade varor per  åttatimmarsskift. Torkning 
av virket sker i någon av de åtta kammartorkarna eller 
de två vandringstorkarna. Förädlingen sker sedan i nå-
gon av de fyra hyvellinjer som finns i Moheda.

Moheda

Kontakt
Tel 0472-361 00 
Storgatan 17
342 60 Moheda
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Jan-Anders Jansson
070-333 61 08
jan-anders@ata.nu

Bo Johansson
070-683 61 51
bo@ata.nu

Bennie Johansson
070-870 02 39
bennie@ata.nu

Skogsinköpare



Kontakt
Tel 0382-577 010
Kyrkogatan 9
576 93 Rörvik

Skogsinköpare
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På ATA Timber R-vik AB (Rörvikssågen) sågas normal-
timmer av gran och fur. Stocken mäts i en 3D-mätram 
för att optimera rundvridning och sågutbyte. Sågen är 
en rak reducerprofilerklingsåg från AriVislanda. Sågen 
kan ta ut upp till fyra sidobrädor i första sågmaskin, ef-
ter det är en profilering inbyggd i andra reduceraren, se-
dan följer en kurvsågande delningssåg med fem ställ-
bara klingor. 

Mellan såg och råsortering finns en buffert. I råsorte-
ringen som kommer från C.Gunnarssons Verkstads 
AB mäts de sågade produkterna som sedan dimen-
sionssorteras i 50 fack samt paketeras. Därefter 
torkas virket i tre kanaltorkar och tio kammartorkar.  
Efter torkning går virket in i justerverket som består av 
Finscan kamerasortering och traysorter på 30 fack.  
Vidareförädling sker i hyvleri med integrerad klyvsåg 
och  hållfasthetssortering. Årlig produktion är ca 100 
000 m3 per niotimmarsskift.

Rörvik

Det lokala skogsföretaget – en långsiktig partner

Anders Claesson
070-190 70 82 
anders.claesson@ata.nu

Hans Gustavsson
070-521 29 01
hans.gustavsson@ata.nu

Niclas Haag
072-511 04 95
niclas.haag@ata.nu 

Anton Larsson
076-323 31 93
anton.larsson@ata.nu



Kontakt
Tel 044-350 300
Degebergavägen 1078
297 92 Everöd

Skogsinköpare
På ATA Timber Widtsköfle AB sågas det normaltimmer. 
Såglinjen är ombyggd sommaren 2013 till en rak linje 
med senaste teknik. Innan stocken sågas så mäts den i 
en 3D mätram för att uppnå bästa möjliga utbyte. Sön-
derdelningen sker i en reducerklinglinje med profilering 
i  andra reduceraren. I delningssågen är det möjligt att 
såga med upp till fem snitt. 

I råsorteringen  bedöms den sågade varan efter kvalité 
och dimension automatiskt av en scanner för att sedan 
längdsorteras och paketeras för torkning. Kantverket är 
obemannat och övervakas av sågoperatören. Årlig pro-
duktion är ca 75 000 m3 sågade varor på åttatimmars-
skift. Torkning av virket sker i någon  av de 13 kammar-
torkarna. Efter torkning så justeras och sorteras virket i 
justerverket.  Där sker även hållfasthetsklassning.

Widtsköfle
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Otto Brandting
072-209 51 20 
otto@ata.nu

Henrik Hagen
072-552 12 81
henrik@ata.nu





Den sydsvenska skogen är en av Sveriges viktigaste 
tillgångar. Ett aktivt, professionellt och tryggt skogs-
bruk banar väg för en fortsatt hållbar tillväxt med 
god lönsamhet för dig som skogsägare. ”



www.ata.nu

ATA Timber R-vik AB (Sandsjöforssågen) är en ny-
byggd sågverksanläggning som startade produktion 
under hösten 2017. Råvaran utgörs av klenkubb i läng-
derna 2,5-3,1 m. Klenkubben dimensionssorteras i en 
nybyggd timmersortering, levererad av Ingenjörsfirma 
Gösta Hedlund AB. 

Såglinjen är helt nybyggd och består av Hedlunds tim-
merinmatning, Valon Kone barkmaskin, Veisto sågma-
skin och avslutningsvis paketläggare med utrustning 
från C.Gunnarssons Verkstads AB. Efter paketläggning 
torkas virket för att därefter justeras och förädlas i det 
moderna hyvleriet. Den senaste investeringen som 
gjordes i Sandsjöfors har resulterat i en ny panna samt 
en vandringstork från Valutec. Årlig produktion är ca 75 
000 m3 per åttatimmarsskift.

Sandsjöfors

Det lokala skogsföretaget – en långsiktig partner

Skogsinköpare

Kontakt
Tel 0382-577 010
Holsteryd 5
571 64 Sandsjöfors

Anders Claesson
070-190 70 82 
anders.claesson@ata.nu

Hans Gustavsson
070-521 29 01
hans.gustavsson@ata.nu

Niclas Haag
072-511 04 95
niclas.haag@ata.nu 

Anton Larsson
076-323 31 93
anton.larsson@ata.nu
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Sågverket ATA Timber AB (Åboda) är den första anlägg-
ningen som grundades i ATA-gruppen och  här sågas 
klentimmer. Klentimmerlinjen har maskiner från AriVis-
landa och den består av två reducerare med profilering  
och en klyvsåg. I råsorteringen bedöms den sågade va-
ran efter kvalité och dimension för att sedan längdsor-
teras och paketeras för torkning. 

Årlig produktion är ca 60 000 m3 sågade varor per åtta-
timmarsskift. De producerade varorna torkas i en vand-
ringstork och tre kammartorkar för att sedan sorteras, 
justeras och paketeras  i justerverket. En stor del av pro-
duktionen förädlas på hyvellinjerna i Moheda. 

Åboda Skogsinköpare

Kontakt
Tel 0472-361 00
Åboda
342 62 Moheda

Bo Johansson
070-683 61 51
bo@ata.nu

Bennie Johansson
070-870 02 39
bennie@ata.nu

Erik Holmström
076-174 6161
erik@ata.nu



På ATA Timber Eneryda AB sågas det klentimmer. Tim-
merintaget är helautomatiskt och ser till att  varje stock 
kommer in med toppänden först. Klentimmerlinjen har 
maskiner från AriVislanda och  den består av två redu-
cerare med profilering och en klyvsåg. I råsorteringen 
bedöms den sågade  varan efter kvalité och dimension 
för att sedan längdsorteras och paketeras för torkning. 

Årlig produktion är ca 60 000 m3 sågade varor per åt-
tatimmarsskift. De producerade varorna  torkas i vand-
ringstorken eller i någon av de tre kammartorkarna för 
att sedan sorteras/justeras och paketeras i justerver-
ket. En stor del av produktionen förädlas sedan i det 
moderna hyvleriet.  Kontakt

Tel 0476-221 38
Eneryda 3
34372 Eneryda

SkogsinköpareEneryda

Det lokala skogsföretaget – en långsiktig partner

Jan-Åke Persson
070-333 15 92
jan-ake@ata.nu

Mats Pettersson
073-026 61 93
mats@ata.nu

Magnus Svensson
070-333 61 06
magnus.svensson@ata.nu



ATA Värendskog köper skogsråvara och erbjuder ett 
komplett utbud av skogliga tjänster och rådgivning för 
skogsägare. Bolaget har sex anställda och ytterligare 
ca 30 indirekt sysselsatta, däribland heltidsanknutna 
maskinentreprenörer. Efterfrågan på virke är stort och 
vi har ett kontinuerligt behov av råvara. ATA Värendskog 
är din lokala samarbetspartner för ett stabilt och lön-
samt skogsbruk.

ATA Värendskog är ett traditionsrikt skogsinköpsbolag 
i Småland och är sedan 2011 en del av ATA gruppen. 
Värendskog grundades 1991 och har en väletablerad 
närvaro i regionen med huvudkontor i Lenhovda. 2016 
expanderade verksamheten på det småländska hög-
landet med ett nytt kontor i Ramkvilla. 

ATA Värendskog
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Kontakt
Tel 0474-312 60
info@varendskog.se
Tingsgatan 5
364 03 Lenhovda

Skogsinköpare

Lars-Erik Frisk
070-342 84 40
lars-erik@varendskog.se

Joakim Gustavsson
076-677 56 92
joakim@varendskog.se

Fredrik Rosell
070-382 12 60
fredrik@varendskog.se

Klas Sandberg
076-677 56 91
klas@varendskog.se

Leif Edvardsson
070-300 03 26 
leif@varendskog.se



Waggeryd Cell är en ledande svensk producent av BCT-
MP–massa och har varit en del av ATA gruppen sedan 
1989. Råvaran i form av sågverksflis kommer främst 
från ATA Timber sågverk i södra Sverige. Efter ett om-
fattande investeringsprogram och genom att använda 
senaste processteknologi är Waggeryd Cell idag en av 
världens mest effektiva tillverkare av BCTMP–massa. 
Ursprungligen byggdes Waggeryd Cell för en kapacitet 
på 60 000 årston. Bruket har 45 anställda och huvudde-
len av slutprodukten exporteras. Bruket har 45 anställ-
da vilket ger en produktion per anställd och år på ca 3 
900 ton. Huvuddelen av slutprodukten exporteras. 

Waggeryd Cell

Det lokala skogsföretaget – en långsiktig partner

Kartong Tissue Skriv- och
tryckpapper

Kontakt
Tel 0393-362 00
mail@waggerydcell.se 
Götafors Industriområde
567 21 Vaggeryd 
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ATA Timber producerar sågade trävaror av hög stan-
dard och bästa kvalitet. De sågade trävarorna används 
främst inom byggnadskonstruktion. Råvaran kommer 
från välskötta och hållbara skogar i södra Sverige. Ef-
ter omsorgsfull avverkning, transporteras råvaran till 
någon av våra sex produktionsenheter i södra Sverige. 
Produktionsprocessen är modern, effektiv och miljö-
medveten och resulterar i en högkvalitativ slutprodukt.
Produkterna, som huvudsakligen exporteras, har stor 

efterfrågan på ATA Timbers nyckelmarknader, vilka är: 
Europa (Sverige, Danmark, Storbritannien, Holland, Bel-
gien och Frankrike), Nordamerika (USA), Mellanöstern 
(Saudiarabien), Nordafrika (Egypten) och Asien (Kina 
och Indien). Under åren har vi byggt stabila och lång-
variga relationer med våra samarbetspartners världen 
över. Oftast arbetar vi med utvalda agenter som sköter 
försäljningen på plats.

Kvalitetsprodukter från södra Sveriges skogar 

Vi lagerför följande sortiment:

Råvaran kommer från välskötta och 
hållbara skogar i södra Sverige. ”

Sågat
22x100/125/150
25x100/125/150
32x125/150
38x125/150/175
47x100/125/150/175/200/225/250
75x75/100/150/175/200/225

Hyvlat
21x95
25x38/50
28x70/120
38x57/73
38x63/89/140 
45x45/70/95/120/145/170/195/220/245
73x95/145/170/195/220



ATA Timber är ett av Sveriges ledande skogsindustri-
bolag med verksamhet i södra Sverige. ATA gruppen 
har fyra övergripande verksamhetsområden: förädling 
av sågade trävaror, produktion av BCTMP-massa samt 
råvaruinköp och skogliga tjänster. ATA Timber grunda-
des 1945 av Tage Andersson och har under åren växt 
genom strategiska och långsiktiga investeringar. ATA 
Timber är fortfarande ett familjeföretag och idag är tre 
generationer representerade i verksamheten.   

De senaste årens händelserika utveckling i den syd-
svenska skogsindustrin med betydande konsolidering-
ar och ökat utländskt ägande har förändrat marknaden. 
Svensk skog har aldrig varit mer populär. Det ser vi som 
ett gott tecken. Men, med 70 års erfarenhet och kun-
skap, så vet vi att marknaden och konjunkturen föränd-
ras över tid. 

För oss är den svenska skogen bland det viktigaste vi 
har. Förutom att erbjuda en råvara som är förnybar, 
med positiva effekter på miljön, är skogen en beståen-
de källa till glädje och avkoppling, för stora som små, 
generation efter generation. Vi vill att det ska fortsätta 
vara så och att en levande landsbygd skapar gynnsam-
ma förutsättningar för hela Sverige.    

Därför är långsiktighet och engagemang avgörande för 
en genuin och varaktig relation till skogsägaren. Resul-
tatet är ett aktivt, tryggt och hållbart skogsbruk som är 
lönsamt i längden. I kombination med en modern och 
effektiv sågverks- och pappersmassaindustri i världs-
klass – där allt som trädet erbjuder tas tillvara – är ATA 
Timber ditt bästa val. Vi är helt enkelt ett företag av det 
rätta virket. 

Produktion 525 000 m3 sågade trävaror per år vid åttatimmarsskift 
samt 175 000 ton BCTMP- massa av hög kvalitet.  

Export 90% (trävaror) och 85% (massa)  
Omsättning 1.9 miljarder SEK (2018)  
Antal anställda ca 300  
Huvudkontor Moheda, Småland   
Besöksadress Storgatan, Moheda 
Tel.vx 0472-361 00 
E-post kontakt@ata.nu 
Webb www.ata.nu       

Vi ser positivt på framtiden och är övertygade 
om att en stark och utvecklande landsbygd ska-
par gynnsamma förutsättningar för hela Sverige!”
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Sandsjöfors

Waggeryd 
Cell

Rörvik

Värendskog

Eneryda

Widtsköfle

Moheda

Åboda


