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VI HAR INLETT ett nytt skogsår, och detta nummer av tid-
ningen är det första med ny layout och ett större sidan-
tal. Det elektroniska nyhetsbrevet har också lanserats. 
Framöver har varje tidning ett huvudtema, som vi för-
söker lyfta fram med hjälp av ett varierande antal tema-
specifika artiklar. Tidningens teman följer de fyra årsti-
derna och det som är aktuellt just då. Temana täcker un-
der året i rätt stor utsträckning de stora praktiska frågor-
na skogsbruket innefattar.

Skogsskador är huvudetmat i det här numret. Vi be-
rättar bland annat om sork- och älgskador, vilka de fles-
ta skogsägare tyvärr någon gång råkar ut för. Här finns 
metoder för preventiva åtgärder, inventering och åter-
ställande av skadorna. En stor del av arbetet med dessa 
skogsskador kräver en regelbunden vistelse i skogen och 
åtgärder i rätt tid. Mycket av arbetet lämpar sig även för 
självverksamhet. Spridningen av älgbekämpningsmedlet 
Trico har visat sig ha god effekt, men kräver arbetstid 
under de år som plantskogen är i fara. Sorkskadorna är 
svårare att bekämpa, men identifieringen av skadorna är 
ändå viktig så att eventuella kompletteringar eller ersätt-
ningsyrkanden kan göras i tid.

Körskador som uppkommer i samband med avverk-
ning och utkörning är skogsskador som vi människor or-
sakar. Omfattningen av skadorna på marken och på de 

växande träden och rötterna beror främst på vädret, vil-
ka maskiner som används och förarnas skicklighet. Man 
har satsat mycket på utbildning samt utveckling av ma-
skinerna och avverkningssystemen. Detta har gett öns-
kat resultat. 

Vidare noterar vi i den här tidningen att samhällets 
och myndigheternas behov av att samhällsplanera verkar 
bli allt större. Planeringen sker på allt från regional nivå, 
i form av landskapsplaner, till detaljplaner på begränsa-
de områden. Skogsmarken blir i allt större utsträckning 
en del av dessa planer och därigenom ökar risken för oli-
ka former av restriktioner för skogsbruket och en inrikt-
ning av skötseln av skogen som inte utgår från skogsäga-
rens långsiktiga målsättningar. Kraven på åtgärdstillstånd 
på planerat område skapar onödigt mycket extra arbete. 
Det har visat sig att åtgärdstillstånden ofta är obefogade, 
eftersom skogsbruket ändå styrs av skogslagen. Ett nytt 
lagförslag kring detta kan förhoppningsvis minska kost-
naderna och byråkratin.

I samband med utgivningen av detta nummer av tid-
ningen Skogsbruket lanserar vi även en läsarundersök-
ning. För att också framöver kunna producera en intres-
sant och givande tidning, vill vi höra din åsikt. Under-
sökningen kan besvaras genom att fylla i ett frågeformu-
lär som finns på tidningens webbplats. •

Samhällsplaneringen försvårar skogsbruket

ledaren

TOMAS LANDERS
ORDFÖRANDE FÖR FÖRENINGEN 

FÖR SKOGSKULTUR
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Ålands skogsvårdsförening är en nybliven 
innehavare av ett gruppcertifikat enligt 
FSC-standard. Det delades ut vid höstmö-
tet i december och innebär att föreningen 
är den första skogsvårdsföreningen i Fin-
land som har detta certifikat.

Skogsvårdsföreningen är därmed para-
plyorganisation, vilket innebär att intres-
serade skogsägare kan bli FSC-certifierade 
via den. Föreningen ska se till att skogs-
ägarna får grundläggande utbildning och 
att de hålls à jour med de krav som certi-
fieringen ställer.

I sista hand är det klassningssällska-
pet Det Norske Veritas som gör stickprov 
bland skogsägarna och övervakar att kra-
ven följs.

BÄSTA SÄTTET
Torbjörn Björkman, verksamhetsleda-
re för Ålands skogsvårdsförening, säger 
att man under ett par års tid funderat på 
hur man bäst ska kunna erbjuda åländs-
ka skogsägare möjligheten att certifiera sig 
enligt FSC – Forest Stewardship Council.

Ett huvudskäl är att Åland säljer all 
massaved till bolaget BillerudKorsnäs i 
Gävle i Sverige. Cirka 140 000 kubik skep-
pas över havet årligen. Bolaget tillverkar 
bland annat kartong för vätskeförpack-
ningar och en stor aktör i den branschen, 
TetraPak, vill ha kartong gjord av FSC-cer-
tifierad råvara. 

– Efterfrågan har ökat och det har i sin 

Åland är i gång med FSC –
skogsvårdsföreningen är huvudman

tur satt press på oss. Det har blivit en ked-
jereaktion, säger Torbjörn Björkman.

FEM FÖRST
Konsultbolaget Indufor Ab anlitades för 
att göra en utredning angående lämpliga 
sätt att införa FSC-certifiering.

– Eftersom Åland har många skogsäga-
re och eftersom många av dem har förhål-
landevis små skogsarealer, ansågs det bäst 
att skogsvårdsföreningen, som när utred-
ningen gjordes hade alla skogsägare som 
medlemmar, blir huvudman för certifika-
tet, säger Torbjörn Björkman.

I ett första skede har fem skogsägare 
anslutit sig. En av dem är Brage Eklund 
i Eckerö på västra Åland. Han är en ak-
tiv skogsägare med cirka 160 hektar skog. 
Han ville gärna hoppa på FSC-tåget så fort 
som möjligt och anser inte att det ger så 
mycket mer arbete.

– Man måste bland annat bokföra av-
verkningen noggrannare än hittills men 
det känns inte speciellt betungande. 

BÄTTRE BETALT
Kravet på att 5 procent av arealen ska läm-
nas helt orörd är inte heller någon stor sak.

– Jag har markområden som är mindre 
lämpade för aktivt skogsbruk och strand-
linjer, som redan nu är fredade och som 
får räknas in, säger han.

Dessutom betalar Ålands skogsindustri-
er två euro mera per kubikmeter för FSC-
certifierat virke, vilket utgör ett hyggligt 
lockbete.

Bland kraven finns också att 5 procent 
av arealen inte får kalavverkas. Vill man 
avverka måste man plocka enskilda träd. 
Dessutom ska man se till att få in mer löv-
träd i sina skogar.

– Det känns bra att vi kommit igång. 
Målet är att få fler skogsägare att ansluta 
sig efterhand och intresse finns. Men det 
är viktigt att vi gör det i en takt som vi kla-
rar av att hantera, säger Torbjörn Björk-
man. •

TEXT OCH FOTO: HELENA FORSGÅRD

Skogsägaren Brage Eklund är en av 
fem pionjärer på Åland som anslu-
tit sig till FSC-certifieringen. Ålands 
skogsvårdsförening, som är huvud-
man för certifieringen på Åland, 
hoppas att ännu fler ansluter sig i 
år. Storkoncernen BillerudKorsnäs i 
Gävle, som köper all åländsk massa-
ved, har länge efterlyst FSC-certifie-
rat virke.

Torbjörn Björkman.
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Tidningen Skogsbruket ska utvecklas så att den  
ännu bättre svarar mot läsarnas förväntningar. För 

att få en bild av hur läsarna upplever tidningen och få 
förslag på förbättringar har Föreningen för Skogskul-
tur r.f. beställt en läsarundersökning av skogsbruks-
studerande Cecilia Eklund vid Yrkeshögskolan Novia. 
Hon kommer att skicka ut en enkät till ett urval av 
tidningens prenumeranter. Också den som inte finns 
med i urvalet kan delta i läsarundersökningen på 
Skogsbrukets webbplats www.skogsbruket.fi. •

Läsarrespons efterlyses

Ny metod 
känner igen 
trädslag
Nu finns det ett nytt sätt att artbe-

stämma trädslag automatiskt med 
hjälp av laserteknologi. Tammerfors 
tekniska högskola och Naturresursinsti-
tutet (Luke) har tillsammans utvecklat 
metoden, som gör det möjligt att göra 
klassificeringar på ett helt nytt sätt.

Hittills har forskarna fått lovande 
testresultat. Metoden ska användas vid 
till exempel avverkningar och avsikten 
är att underlätta beräkningar av bland 
annat virkesmängd, att förenkla urvalet 
av träd som ska fällas och att optimera 
kapningen.

Metoden ska också förbättra de 
skogsekologiska forskarnas möjlighet att 
analysera enskilda träd ända in på stam- 
och kvistegenskaper. 

Trädslagsidentifieringen görs med 
hjälp av olika klassificeringsegenskaper 
som bestämts för varje trädslag. Klassi-
ficeringsmetoden har delvis använts 
också i tidigare forskning, men fungerar 
nu med större precision. •
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Engångskärl av löv
Det tyska företaget Leaf Republic tillverkar engångsserviser av löv från 

asiatiska och latinamerikanska träd. Företaget tillverkar tallrikar, skålar 
och förpackningar av löven, med lock av bioplast eller återvunnen plast. 

Kärlen innehåller inga tillsatser som lim, syntetiska ämnen eller färg och 
är uppbyggda av blad, som sys ihop med fibrer av palmblad. Det mittersta skiktet 
består av vattentät pappersmassa. Materialet är nedbrytbart och ska bytas ner på 
28 dagar. •

Forskare på Sveriges Lantbruksuniversitet SLU har fått ett så kallat akutbidrag 
av det svenska forskningsrådet Formas för att genast undersöka skade-

göraren Diplodia pinea som angriper tallar. I september 2016 upptäcktes det 
första större utbrottet i Sverige av skadegöraren, på planterad tall i närheten av 
Arlanda.

Avsikten är att forskarna, från SLUs institution för skoglig mykologi och växt-
patologi, ska göra en riskbedömning. 

Diplodia pinea är vanlig i Sydeuropa, men har på senare år rapporterats 
längre norrut, antagligen som en följd av den globala uppvärmningen. Den 
dödar årsskotten, inklusive toppskottet. Angreppen medför sannolikt tillväxt-
förluster och träden kan dö eller, om de överlever, utveckla buskiga kronor. 
Skadegöraren har funnits i Sverige åtminstone sedan 2013. Den har också hit-
tats i Finland. •

Ny tallfiende studeras
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Kampanjen Min naturgåva till hundraåringen har lanserats. Den går ut 
på att markägare uppmuntras att inrätta naturskyddsområden på sina 

marker och staten går med i kampanjen med en motsvarande skyddsinsats. 
Skyddet genomförs på frivillig basis och utan ersättning, genom att man 
inrättar ett privat naturskyddsområde enligt naturvårdslagen. Kampanjen 
gäller alla privata markägare, även företag och stiftelser, uppger Miljöminis-
teriet och Jord- och skogsbruksministeriet.

Kampanjen genomförs en enda gång, och det sker under 2017. Målet är 
att varje landskap ska få minst 100 hektar nya permanenta skyddsområden, 
vilka fortfarande ägs av markägaren. De områden som skyddas kan bestå av 
till exempel skogs- eller myrmark.

De områden som erbjudits som skyddsobjekt inom ramen för kampan-
jen presenteras på webbplatsen luontolahjani.fi, där man också hittar mer 
information om kampanjen samt en ansökningsblankett för markägare. I 
sociala medier kan hashtaggen #luontolahjani användas. •
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Virkeshandeln
livlig i november

Den avverkade mängden industrivirke i november var 
5,6 miljoner kubikmeter, vilket var 13 procent mer än 

samma tid året innan. Det avverkade industrivirket bestod av 
2,7 miljoner kubikmeter sågtimmer och 2,9 miljoner kubikmeter 
massaved. Mängden sågtimmer ökade med 10 och mängden 
massaved med 16 procent jämfört med samma period året innan.  

Avverkningarna av industrivirke i privatskogarna ökade med 15 
procent till 4,7 miljoner kubikmeter. I skogsindustriföretagens och 
Forststyrelsens skogar avverkades 0,9 miljoner kubikmeter virke, 
vilket var 4 procent mer än året innan.

Utrikeshandeln ökade en aning jämfört med 2015. Under perioden 
januari–oktober 2016 importerades 8,25 miljoner kubikmeter trä till 
Finland. Träimporten ökade med 3 procent jämfört med året innan. 
De viktigaste importerade virkessortimenten var björkmassaved och 
flis. 

I oktober importerades 0,82 miljoner kubikmeter trä till Finland. 
Exportvärdet för skogsindustriprodukter var 0,94 miljarder euro. 

Ifjol var de månatliga virkeshandelsvolymerna på den högsta 
nivån i november, då skogsindustrin köpte 5,43 miljoner 
kubikmeter råvirke från de privata skogarna. För tallstock
betalades 53,50 euro per kubikmeter och för granstock 55,80 
euro per kubikmeter vid rotförsäljning. 

Rotpriset på tallmassaved var i november 15,60 euro 
per kubikmeter och på granmassaved 17,30 euro per 
kubikmeter. Leveranspriset för tallmassaved 28,00 
euro per kubikmeter och för granmassaved 
29,50 euro per kubikmeter. Leveransköpen 
är massaved dominerade. •

Staten vill ha skog 
i 100-årsgåva

En annons i 
Skogsbruket
bokar du lätt genom att ringa  
Eva Kivilaakso-Wellmann, 
tfn 050 301 9987

Källa: Naturresursinstitutet (Luke).
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Snön vräker ner och marken, som va-
rit bar i flera veckor, täcks snabbt av ett 
mjukt snötäcke. Ove Simosas, teamchef 
och revirinstruktör vid Södra Skogsrevi-
rets kontor i Borgå, spanar ut över det cir-
ka 20 hektar stora området med ung plant-
skog. Skogsägaren har observerat sorkska-
dor och bett Simosas ta en titt på skador-
nas omfattning.

Vi går runt och hittar till en början mest 
älgskadade tallar och frostskadade granar. 
På det stora hela är Simosas nöjd med det 
han ser – terrängen är bra och bördig, det 
finns inte mycket sly och antalet plantor, 
vilka är mellan tre och fem år gamla, är 
tillräckligt många.

– Jag brukar sällan leta efter enbart 
sorkskador utan bildar mig främst en hel-
hetsuppfattning. 

Efter ett tag upptäcker Simosas en li-
ten granplanta som lyser vit, all bark är 
bortgnagad tio centimeter upp längs stam-
men. Ett klart fall, och snart hittar Simo-
sas fler plantor där sorkar varit framme.

– Visst förstår jag att skadorna stör 
skogsägaren. Det är ingen risk att området 
inte skulle beskogas, men utan komplet-
terande plantering kan det uppstå luckor.

SVÅRARE ATT GÖRA PROGNOSER 
Sorkbeståndet varierar och brukar nå 
sin topp med tre till fyra års mellanrum. 
Cyklerna gäller särskilt åkersorken. Skogs-
sorkens bestånd varierar också, men inte 
lika mycket.

– Under ett toppår kan det på åkermark 
finnas upp till 600 åkersorkar per hektar, 

Sorken aktiv 
under snötäcket
Sorkbeståndet nådde i höstas en 
toppnivå i södra, sydvästra och östra 
Finland. I Borgåtrakten finns tecken 
på att sorkarna är fler än vanligt. 

berättar sorkexperten och ledande forska-
ren Otso Huitu vid Naturresursinstitutet 
(Luke) som bistår skogsägare med infor-
mation och prognoser om sorkbeståndet.

Lukes prognoser bygger på mätningar 
som görs på ungefär 20 olika platser runt 
om i landet. När beståndet mäts läggs 100 
fällor ut på fångststället under en natt. An-
talet fångade sorkar ger ett index med vil-
ket forskarna kan uppskatta sorkarnas to-
tala antal men sorkbeståndet kan ändå va-
riera stort både lokalt och regionalt. 

VAD PÅVERKAR BESTÅNDET?
– Vinterföda, fångst, sjukdomar och para-
siter orsakar variationen i cyklerna. Hur 
kraftiga cyklerna är varierar geografiskt 
och från år till år, men varför de här skill-
naderna förekommer vet man inte exakt.

Ett område är enligt Huitu särskilt svårt 
att göra prognoser för, och det är kustre-
gionen. 

– Det har antagligen att göra med väder, 
klimat och rovdjursbeståndet.

I Finland finns en lång tradition av att 
följa med sorkbeståndet. 

– Vi har flera tiotals år långa obrutna da-
taserier med fångstinformation. Den längs-
ta enhetliga serien är från Kilpisjärvi där 
man fångat sork i forskningssyfte i över 65 
år, säger Huitu. Han ingår i ett forsknings-
projekt som fokuserar bland annat på kli-
matförändringens inverkan på sorkarna. 

Vad vet ni i dag?
– Regelbundenheten i variationerna i 

sorkbestånden kommer på sikt att försvin-
na. Vissa år kommer vi att ha verkligt hö-
ga toppar i sorkbestånden, något som ock-
så påverkar rovdjuren. 

INGEN ERSÄTTNING AV STATEN
Sett som ett skadedjur är sorken vanligen 
inte ett stort bekymmer, men det finns un-
dantag. Rekordåret 2008–2009, då sorkbe-
ståndet var högt i hela landet, totalförstör-
des kring 20 000 hektar ung plantskog. Då 
kunde skogsägaren genom Kemera-stödet 
få ersättning av staten för att göra nyplan-
teringar efter sorkskador. År 2015 ändra-

Hoppet ute? Trots att sorken ätit barken 
runt hela stammen kan plantan åter-
hämta sig. 

– Den har hunnit utveckla en stark rot, 
säger revirinstruktör Ove Simosas.
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Sorken aktiv 
under snötäcket des stödsystemet och i dag står både sork-

skador och stormskador utanför stödet. 
Den enda möjligheten till ersättning är 
med andra ord en omfattande skogsför-
säkring.

Skogsägaren gör därför bäst i att satsa 
på preventiva skogsvårdsåtgärder.

– Gräs på marken och snö som skyddar 
är idealet för sorkarna, konstaterar Simo-
sas när han blickar ut i snöyran.

Gräset erbjuder både skydd och näring 
åt sorkarna och genom att röja undan grä-
set kan man göra att sorkarna trivs sämre. 
Också avverkningsrester från hyggen er-
bjuder skydd så de är bra att föra bort, re-
kommenderar Otso Huitu. 

Han tipsar om några knep till, för den 
som har tid och engagemang.

– Stamskydd är bra, både för ädel-
träd och i trädgården. Ett effektivt sätt att 
minska sorkstammen lokalt är att lägga 
ut ett stort antal fällor i några dagars tid.

Vad gillar sorkarna?
– Rågbröd och ost – precis som i Kal-

le Anka.

HA TÅLAMOD 
Ove Simosas har sett tillräckligt av plant-
skogen. Skadorna är så pass omfattan-
de att skogsägaren antagligen kommer 
att få en ersättning från sitt försäkrings-
bolag. Den noggranna kartläggningen av 
skadorna lämnar han ändå till våren då 
snön smultit. Sorkarna har dessutom än-
nu några månader på sig att äta fler plan-
tor på området.

– Men också då kan det vara för tidigt 
att säga hur plantorna kommer att må på 
lång sikt. Under det stora sorkåret fanns 
det träd som var betade långt upp på 
stammen och ut på grenarna. Jag rekom-
menderade då skogsägaren att vänta och 
när vi återvände till skogen några år sena-
re var de flesta träd fina och gröna.

Otsu Huitu bekräftar att plantor, särskilt 
små sådana, har en god återhämtnings-
förmåga.

– Gör inga förhastade slutsatser i maj 
utan vänta till midsommaren. Först då kan 
man avgöra om plantskogen försvunnit el-
ler ej. •

TEXT & FOTO: LINA LAURENT

INGEN BEHANDLING MOT SORKFEBER
Sorkfeber är en virussjukdom som sprids av 
smittade skogssorkar (Myodes glareolus). 

Sjukdomen orsakas av Puumalaviruset 
som är ett så kallat hantavirus.

Du kan bli sjuk om du rör djuren, deras 
urin eller avföring eller andas in damm som 
innehåller urin eller avföring. 

Symtomen är hög feber, muskelvärk, ont 
i magen och ryggen.

Det finns ingen behandling mot sorkfe-
ber, men de flesta blir friska efter en till två 
veckor.

Använd handskar och eventuellt and-
ningsskydd när du städar i vedboden eller 
på andra ställen där sorken trivs. 
Källor: Luke, Vårdguiden och Folkhälsomyn-
digheten.

– Sly är minst lika förödande för tall-
plantor som sorkskador, säger Ove 
Simosas.

FYRA TIPS AV EXPERTERNA:
• Använd så stora plantor som 
möjligt.
• Plantera plantorna så tidigt 
som möjligt på våren. Plantor 
som planteras sent på hösten är 
fulla med kväve, vilket sorkarna 
gillar. Kvävehalten i en planta som 
planterats på våren hinner sjunka 
under sommaren. Plantan hinner 
dessutom utveckla en starkare rot, 
vilket främjar återhämtningen vid 
en eventuell skada.
• Skjut upp planteringen om du 
vet att det är ett rikligt sorkår på 
kommande.
• Satsa på gräsröjning kring plan-
torna.
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Efter en rad milda vintrar är drivningsför-
hållandena i södra Finland mer idealiska 
än på länge. Ingåentreprenören Mikael 
Mangström, som kört ut virke för Söd-
ra Skogsreviret i över 20 år, hör till dem 
som är nöjda. 

– Marken frös innan det kom snö och 
trots att snön försvann blev det inte men-
före, säger han.

Tidigare år har det hänt att man fått 
skjuta fram jobb på grund av dålig bärig-
het, men det har inte varit aktuellt den här 
vintern. Också hösten var torr. 

Det pågående jobbet med att köra ut 
virke till åkern från ett kalhygge i Ingå hör 
till dem som under blötare förhållanden 
hade fått vänta. Nu bär både åker- och 
skogsvägar bra. Förutom att risken för kör-
skador minskar, underlättar tjälen också 
arbetet på andra sätt.

– Ska man ut med maskinen på vägar-
na när det är blött, och man har banden 

Jobb under rätta förhållanden 
lämnar färre spår
En av skogsbrukets utmaningar är att 
undvika drivningsskador, vilket bland 
annat under milda vintrar kan vara 
svårt. Enligt statistiken har utveck-
lingen ändå gått mot det bättre. 

under, drar man med sig mycket lera, sä-
ger Mangström som kör en Eco Log  med 
12 tons lastkapacitet.

Att undvika körskador är en större ut-
maning när det gäller gallringar än när 
det är fråga om slutavverkningar. Körska-
dor är något man under Mangströms år i 
branschen börjat fästa mer uppmärksam-
het vid. Som förare gäller det att förlita sig 
på den egna erfarenheten att läsa terräng-
en och köra enligt det så gott det går.

– När man själv är skogsägare vill man 
inte gärna lämna spår i andras skog hel-
ler. Men om virket måste ut är det ibland 
svårt att undvika. Det brukar ändå inte or-
saka några problem. Här ute på fältet får 
man ofta också feedback av skogsägaren 
direkt, säger Mangström.

MER DYNAMIK ETT MÅL
Drivningsspåren i de finländska skogar-
na granskas och utvärderas årligen av 
Skogscentralen. Utvärderingen bygger på 
skogsvårdsrekommendationerna och de i 
skogslagen angivna gränsvärdena. Till det 
som granskas hör bland annat skador på 
bestånd och mark samt körstråkens bredd 
och avståndet mellan dem. Resultaten de-
las in i kategorierna god, nöjaktig och svag. 

För ett gott resultat får exempelvis stam-
skador förekomma på högst fem procent 
av de träd som lämnas kvar i en gallring. 

– Stamskadorna har stabiliserat sig 
kring ett par, tre procent, men med de mil-
da vintrar som varit har det på sina håll 
varit svårt att undvika markskador, säger 
Matti Sirén som är forskare vid Naturre-
sursinstitutet (Luke).

Med tanke på virkesanskaffningen vo-
re det enligt honom önskvärt om drivning-
en kunde fördelas jämnare längs med året.

– Ett pågående utvecklingsarbete hand-
lar om att försöka göra den nuvarande 
klassificeringen av stämplingsposter mer 
dynamisk, så att det skulle gå lättare att 
reagera på förändringar i väderleksförhål-
landena och den vägen få mer rörelsemån 
i verksamheten, säger Sirén.

EGEN KONTROLL
Skogscentralen är inte ensam om att följa 
drivningskvaliteten. 

Stefan Borgman är ordförande för Söd-
ra skogscertifieringskommittén, som i fjol 
gjorde en överenskommelse om att varje 
aktör som gör gallringar på området ska 
ha en egen kontroll.

Medeltalet av den egna granskningen 
och Skogscentralens ger en siffra på 3,9 
procent för andelen skadade stammar. 
Markskadorna låg på 2,5 procent. Borg-
man tycker att man med det kan vara rätt 
nöjd.

– Tidigare har det funnits en del prob- 
lem men nu har siffrorna kommit neråt, 
säger han.

Resultaten är ändå något man tänker 
fortsätta följa upp.

Också enligt Skogscentralens färska ut-
värdering har drivningskvaliteten klart sti-
git från året innan. Bästa drivningsresul-
tat i förhållande till granskad areal nådde 
man i mellersta Österbotten. Lägst var an-
delen i Nyland och Norra Savolax.

FÖRAREN I CENTRAL ROLL
Ser man till intäkterna från hela omlopps-

Mikael Mangström har kört ut virke för Södra Skogsreviret i drygt 20 år. Hittills har 
denna vinter bjudit på bättre arbetsförhållanden än på länge.
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ROTRÖTA ORSAKAS AV OLIKA FORMER AV ROTTICKOR
Rotskador, stubbskär eller brottytor på färska gran- eller tallstubbar utgör 
grogrund för rottickans sporer. Från angripna stubbar och träd sprids smittan via 
rötterna till friska träd i närheten, under den tid marken inte är frusen. 

Den som avverkar skog mellan första maj och sista november, på riskområ-
dena i södra och mellersta Finland, är tvungen att bekämpa rottickan. Bekämp-
ningsskyldigheten gäller på mineraljordar där trädbeståndets volym före avverk-
ningen till mer än 50 procent utgörs av gran och/eller tall; på torvmarker där 
volymen före avverkningen till mer än 50 procent utgörs av gran.

Godtagbara bekämpningsmetoder är stubbehandling med ett godkänt väx-
tskyddsmedel, byte av trädslag till lövträd efter förnyelseavverkning eller annan 
motsvarande åtgärd. Alla granstubbar med en diameter över 10 centimeter ska 
behandlas.

Tidigare finansierades bekämpningen med medel för hållbart skogsbruk, så 
kallat Kemera-stöd, men inte längre.
Källor: Skogscentralen, Metla m.fl.

KRITERIER FÖR DRIVNING VID GALLRING 
Gallringen utförs enligt gallringsmallarna, om man inte kommit överens om an-
nat. 

Högst 5 procent av de stammar som finns kvar får ha stam- och rotskador. Till 
rotskador räknas skador som finns inom 1 meter från stammens mittpunkt, på 
rötter som har en diameter på över 2 centimeter.

På mineraljord och i grandominerade skogar på torvmarker får högst 5 pro-
cent av körstråkens sammanlagda längd ha körskador, på övriga torvmarker högst 
10 procent. Till spårbildning räknas spår som är över 10 centimeter djupa på en 
över 50 centimeter lång sträcka. 

Avståndet mellan körstråken ska vara minst 20 meter. På torvmarker beaktas 
även dikesnätet och eventuellt behov av iståndsättningsdikning samt gödsling. På 
mineraljordsmarker ska körstråken vara 4,0–4,5 meter breda och på torvmarker 
4,0–5,0 meter breda. 
Källa: Tapio m.fl.

tiden brukar förlusterna, som drivningsskador-
na orsakar skogsägare, vara små. 

– Störst förlust blir det av att inte göra nå-
gonting alls åt skogen, utan låta den växa igen, 
säger Matti Sirén.

Leder skadorna på stammar och rötter till in-
fektion av rotticka och andra rötsvampar blir 
förlusterna större. Rotskadorna är allvarligare 
om det handlar om gran än om det är fråga om 
tall, eftersom granen har tunnare bark och ytli-
gare rotsystem. 

Andra följder av skador på stam och rot är 
tillväxtförlust, sämre kvalitet och stormfasthet.

Skogsmaskinsförarens roll är central då det 
gäller att minimera drivningsskadorna. 

– Men inte ens en skicklig förare kan göra un-
derverk en regnig vinter, säger Sirén. 

Att drivningsskador i skogen skulle leda till 
ekonomiska skadestånd hör till ovanligheter-
na. Enligt Sirén är en orsak till det att skador-
na sällan beror på att man skulle ha gått utan-
för de av skogslagen angivna ramarna. En an-
nan anledning är att följderna av skadorna of-
ta är svåra att estimera. 

– De gånger det blivit aktuellt med ersätt-
ningar har det främst handlat om saker som 
körning på någon annan skogsägares marker. 

NYA HJÄLPMEDEL
Också då det gäller drivningsskador går utveck-
lingen mot allt fler digitala hjälpmedel.

Ett framtida mål är att i högre grad automa-
tisera mätningen av skadorna. Det kunde ske 
med hjälp av skogsmaskinerna, som hör till de 
mest högteknologiska av maskiner och redan 
nu samlar in mycket info. 

– I framtiden kunde de kanske snappa upp 
ännu mer av omgivningen och mäta saker som 
de kvarvarande trädens antal, kvalitet och po-
sition, samt skador på både mark och träd. In-
formationen kunde sedan användas bland an-
nat i planeringen av framtida skogsvårds- och 
drivningsarbeten. Det är mycket på gång inom 
det området just nu, säger Matti Sirén.

Ett annat nytt arbetsverktyg är laserskan-
ningen genom vilken man kan samla informa-
tion om beståndens struktur och om terräng-
en. Informationen kan sedan förmedlas till fö-
raren via kartsystem och fungera som vägled-
ning då man drar upp körstråk och väljer plats 
för lagring av virket. 

– En viktig fråga är också hur skogsägarens 
åsikter och önskemål, bland annat gällande 
gallringsstyrka och -metoder, bäst kunde för-
medlas till förarhytten, säger Sirén. •

TEXT OCH FOTO: AGNETA SJÖBLOM
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Det har inte varit någon bra vin-
ter hittills. Men trots det går avverk-
ningsmaskinerna på högvarv i Öster-
botten. Ännu kallare väder framöver 
är något som Metsä Groups inköpa-
re hoppas på. 

 
I Österbotten började vintern med kallt vä-
der redan i december. Men efter det har 
kvicksilvret åkt upp och ner hela tiden, 
vilket påverkar avverkningsarbetet på så 
kallade vinterstämplingar negativt. 

– Vi har varit tvungna att välja mel-
lan olika stämplingar utgående från väd-
ret. Men trots det varierande vinterväd-
ret är det definitivt ingen panik ännu. Fry-
ser det nu och blir en riktig vinter torde vi 
inte ligga efter när våren kommer, säger 
Tobias Käld, operativ chef för Metsä 
Groups Vasa- och Seinäjokidistrikt. 

Det är gallringar på våta marker och 
torvmarker som är känsligast om marken 
inte är frusen. Om det inte finns tjäle ris-
kerar man stor markpåverkan med rotska-
dor som följd. 

– Efter flera år av dåliga vintrar har vi 

börjat vänja oss, man vet aldrig hur vin-
terföret blir. Vi har alltså en reserv med 
stämplingar som går att avverka om det 
blir dålig vinter, förklarar Käld. 

Han förevisar en gallring som pågår 
på mark som gränsar till en våtmark. Ef-
ter några dagar med kallare väder kun-
de skogsmaskinförarna äntligen inleda ar-
betet.

– Skiftet gränsar dessutom till en bra 
skogsväg som också kan användas som-
martid. Så det är ingen utmaning med 
fjärrtransporten heller när virkesbilen 
hämtar virket från vägkanten. 

RIS MINSKAR RISKEN
Under mildare perioder är det inte lika ris-
kabelt att ta sig an förnyelseavverkningar, 
eftersom det är lättare att undvika mark-
påverkan när man har mycket ris att tillgå. 

– När vädret har varit sämre har vi kon-
centrerat oss mera på förnyelser. Men det 
kräver också att skogsvägarna håller. Det 
är omöjligt att transportera virket på dåli-
ga skogsvägar så det är en hel del plane-
ring som krävs. 

Virkeshandeln har enligt Käld varit gan-

ska livlig i Österbotten under hösten, med 
bra utbud. Metsä Group har köpt objekt 
utgående från sitt eget behov och så att 
drivningen kan genomföras flexibelt. 

– Just nu ökar vi våra stocklager och 
satsar mycket på förnyelseavverkningar. 
Sedan, när det blir kallare och tjälen dju-
pare, kan vi i stället fokusera mera på de 
mest utmanande gallringarna. Om väd-
ret skulle förbli milt måste vi skjuta fram 
en del av avverkningarna, men det inne-
bär ingen större katastrof. Situationen är 
rätt bra efter fjolårets hyggliga vinter, sä-
ger Käld. 

Det som han hoppas på nu är först någ-
ra veckor av sträng kyla. Först därefter ska 
det börja snöa. 

– Om det börjar snöa mycket nu fry-
ser inte marken och det bildas ingen tjä-
le. Men drivningsarbetet underlättas ändå 
om det finns snö, för den kan packas och 
på så sätt undviks markpåverkan. Hand-
lingsutrymmet är större om det finns snö, 
även utan tjäle. •

TEXT OCH FOTO: 
CHRISTOFFER THOMASFOLK

Virkesköparna 
hoppas på kallare väder

Milda vintrar medför utmaningar för virkesdrivningen. Många marker måste vara frusna för att kunna avverkas. Trots den milda 
vintern har arbetet förlöpt rätt bra i Österbotten. 
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Älgskador:

Goda erfarenheter av 
bekämpningsmedel
I sju år har markägaren Stig Simons 
använt Trico för att bekämpa älgska-
dor i plantskogen. Det biologiska be-
kämpningsmedlet har gett utmärk-
ta resultat. Inga toppskott har blivit 
skadade. 

Det bästa sättet att motverka älgskador i 
plantskogen är att hålla älgstammen på 
en låg nivå. Men i utsatta områden finns 
det alternativ för att förebygga skador. Tri-
co – ett biologiskt bekämpningsmedel – 
är ett exempel. 

– Jag har väldigt goda erfarenheter av 
Trico. Första gången jag besprutade plant-
skogen var på hösten 2010 och redan då 
fungerade det bra. Men jag ville testa un-
der flera år. Efter sju års användning står 
det klart att Trico åtminstone i min skog 
har fungerat ypperligt, säger Stig Simons, 
markägare i Yttermark i Närpes. 

Det han syftar på är att han inte har hit-
tat ett enda uppätet toppskott på skiftet 
som har besprutats. Endast tallarnas top-
par besprutas. 

– Under årens lopp har jag bara noterat 
att några sidoskott har gnagts bort och en 
del kvistar längre ner på träden. Jag kan 
naturligtvis inte kontrollera varje planta 
men det ser faktiskt riktigt bra ut, konsta-
terar Simons. 

AVSKRÄCKANDE EFFEKT
Huvudingrediensen i medlet Trico är njur-
talg, som har en avskräckande effekt på 
älgar och hjortdjur. Djuren tål inte medlet 
och undviker bestånd som har besprutats. 
Simons använder en trädgårdskanna, en 
pump med munstycke och slang när han 
utför bekämpningen. 

– Det tar ungefär två timmar att bespru-
ta en hektar och arbetet är inte svårt. Utma-
ningen är att hitta rätt tidpunkt. Bekämp-
ningsarbetet ska nämligen göras under sen-
hösten och det måste vara torrt väder, efter-
som medlet är vattenlösligt, förklarar han. 

Trico kan köpas hos den regionala Vilt-
centralen, som subventionerar priset så att 
en burk på tio liter kostar 50 euro istället 
för cirka 135 euro. Subventionen finansie-
ras med inkomster från jaktlicenser. Det 
innebär att Simons varje år betalar cirka 
200 euro för bekämpningen på 4,5 hektar. 

– Trots att det kostar pengar och tid att 
bekämpa älgskador har jag vunnit på det. 
Jag ser det som en investering, eftersom 
mina plantor har fått vara ifred. I stället 
för att ha ett skadat bestånd kommer den 
här plantskogen förhoppningsvis att pro-
ducera kvalitetstimmer när mitt barnbarn 
ska avverka den. 

LÄMPAR SIG BÄST 
PÅ MINDRE SKIFTEN
Simons rekommenderar medlet för skogs-
ägare som har 1–4 hektar stora plantsko-
gar. När det handlar om skiften på upp till 
tio hektar blir det för dyrt att bekämpa. 

– Det blir nästan för arbetsdrygt och för 
stora summor om det handlar om större 
plantskogar. 

Han har också tillämpat en annan me-
tod för att bekämpa älgskador – gula band. 
Banden fästs på stolpar runt ett skifte i syf-
te att skrämma bort älgarna. 

– Det systemet har också fungerat bra, 

men det ger otroligt mycket jobb jämfört 
med att bespruta plantorna. Banden för-
störs när det blåser hårt och tar skada när 
det är varmt och soligt. Men erfarenheter-
na är goda. 

Enligt Simons har älgstammen varit på 
en någorlunda lämplig nivå på de områ-
den där han har använt Trico, det vill sä-
ga på 2–4 älgar per 1 000 hektar. Men han 
understryker att bekämpningsmedel och 
andra metoder inte är lösningen på en 
överstor viltstam. 

– Jag har skyddat min egen plantskog 
men andra skiften i grannskapet har kan-
ske tagit skada i stället. Genom att använ-
da Trico har jag flyttat problemet till nå-
gon annan. Älgarna går inte hungriga trots 
att jag använder bekämpningsmedel på 
4,5 hektar av ett område på 5 000 hektar. 

Simons känner inte någon annan mark-
ägare som har använt Trico trots att med-
let verkar ge effekt. 

– Det verkar vara ovanligt, och jag tror 
det beror på att många skogsägare inte 
hinner utföra den här typen av åtgärder. 
Har skogsägaren jobb att gå till är det svårt 
att hitta tid, säger han. •

TEXT: CHRISTOFFER THOMASFOLK
FOTO: FOTOAKUTEN
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Tallarna som ska fällas står invid gatan in-
klämda mellan staketet och huset. De skul-
le vara ganska omöjliga att fälla på traditio-
nellt sätt utan risk för omgivningen.  

Jörgen Törnroos berättar att han av 
säkerhets- och effektivitetsskäl ofta har 
någon annan van trädfällare med sig på 
uppdragen. Det gäller speciellt arbeten på 
trånga gårdar. 

– Allting går så mycket snabbare med 
en medhjälpare. Det blir en cirkus uppe i 
korgen om man ska hantera motorsågen, 
köra liften och droppa ner grenarna och 
stammarna kontrollerat, säger han.

ÖPPNA LANDSKAP
I väntan på att dagens samarbetspartner, 
skogsingenjör Stefan Haase, ska komma 
från ett annat trädfällningsuppdrag, pas-
sar jag på att ta en tur upp i den grå skyn 
tillsammans med Törnroos, tryggt inpake-
terad i säkerhetsselar. 

– Det är numera obligatoriskt med fall-
skydd i det här jobbet, säger Törnroos.

Då vi redan befinner oss ganska högt 
uppe i en backe, öppnar sig i höjd med 
trädtopparna magiska vyer över lägre be-
lägna Huktis och åt andra hållet mot vat-
tentornet i Borgå. 

– När man är uppe i korgen gäller det 
i alla fall att helt koncentrera sig på träd-
fällningen, inte beundra landskapet. Dess-
utom är vi ju ganska lågt nere, knappt 20 
meter upp i luften. Ta 30 meter till och det 
känns ganska annorlunda, skrattar Törn-
roos medan han mjukt tar oss ner till mar-
ken igen.

PERSONLIFTUTBILDARE
Till sitt egentliga yrke är Törnroos brand-
man. Hans vana handlag med liften får en 
förklaring då han berättar att han är rädd-
ningsverkets i Östra Nyland officiella ut-

Mannen i liften
När Jörgen Törnroos ska fälla två 
tallar på en trång gård i en ganska 
brant backe i Borgå i januari ser hela 
grannskapet att han är där med sin 
massiva lift.

bildare i användning av personliftar.
– Det gäller att på alla sätt säkra att un-

derredet står stadigt och att det inte finns 
risk för att ett stag till exempel sjunker ner 
i marken. Det har till och med hänt döds-
olyckor då liftar har fallit. Men genom att 
noggrant kontrollera underlaget på för-
hand och se till att utrustningen är i skick 
kan riskerna minimeras, säger han. 

Törnroos har sett företag som försökt 
arbeta året runt med trädfällningar på går-
dar. Men då högsäsongen är ganska kort, 
det är egentligen närmast på våren och 
hösten som trädfällningsintresset flammar 
upp hos husägarna, har  specialiserade fö-
retag det inte så enkelt.

– Är det inte något annat i vägen kan 
vädret ställa till det. Därför är det bra att 
ha det här jobbet som ett yrke på sidan 
om, säger han. 

Kundupplysning är en viktig del av job-

bet och då gäller det att veta vad man ta-
lar om.

– Ibland föreslår jag att vi skjuter upp 
fällandet till vintern om marken är extra 
mjuk. När jag kommer med den stora lif-
ten på vintern blir det vanligtvis inte över-
huvudtaget några spår i marken.

ARBORIST I VARDANDE
För något år sedan började Törnroos fun-
dera på att han kan en hel del om träd 
och skog men att han inte har några be-
tyg på det. Därför började han i fjol stu-
dera till arborist och ska få sina examens-
papper i höst.

– Yrkesutbildningen ger en hel del till-
läggskompetens gällande trädskötsel. För 
mig har utbildningen varit ganska enkel, 
eftersom mycket har varit bekant från tidi-
gare. Det är en fristående examen där jag i 
praktiken visar vad jag kan. 

Upp i skyn. När Jörgen Törn-
roos med van hand för upp 
liftkorgen på ungefär 20 
meters höjd till toppen på 
trädet som ska fällas öpp-
nas en magisk utsikt över 
Huktis. När de sista kvistar-
na har kapats kan trädet 
börja förkortas nedåt.
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YRKESEXAMEN FÖR ARBORIST
De obligatoriska delarna i examen 
är odling och skötsel av unga träd, 
skötsel av äldre träd, trädinven-
tering, fällning av träd, skötsel av 
park- och landskapsskogar samt 
företagsamhet och kundbetjäning. 
Dessutom kan examinanderna 
avlägga frivilliga examensdelar i 
företagsverksamhet, anskaffning 
och produktion av förökningsma-
terial, internationell trädvård eller 
identifiering av skador och behär-
skande av skaderisker.

Men trädsvampar, som exempelvis tickor, 
är ett nytt kompetensområde för Törnroos. 

– Svamparna berättar mycket om i vilket 
skick träden är. Den kursen startar i feb- 
ruari och jag har faktiskt väntat på den ef-
tersom det är något helt nytt för mig.

Då utbildningen ger fördjupad kunskap 
om trädens biologi får Törnroos samtidigt 
en bredare arsenal av tjänster som kan er-
bjudas under olika årstider.

– Utbildningen ger mig en chans att i 
egenskap av trädexpert erbjuda många 
sorter av trädvård.

SPECIALKOMPETENS
När Stefan Haase dök upp på utlovad 
tid räckte det inte länge förrän männen 
stod i liftens korg och motorsågen började 
sjunga. Tekniken är att börja nerifrån och 
ta bort kvistarna på hela trädet. 

– Sedan kapas stammen i lämpliga 
längder på väg ner. Den här metoden är 
bra framför allt i tätbebyggd stadsmiljö 
men det finns givetvis andra sätt att fäl-

la träden. Det är platsen som avgör vil-
ken metod som är bäst att använda, sä-
ger Törnroos.

Han betonar att det krävs specialkom-
petens att arbeta med en skylift.

– Jag har utbildat arborister och skogs-
huggare i säkerhetsfrågor då det gäller 
korgarbete. Och då man arbetar parvis i 
en korg måste båda veta exakt vad de gör 
så att det inte uppstår farligheter.

SAMARBETSNÄTVERK
Törnroos berättar att han är på uppdrag 
över stora delar av Nyland, ofta också i 
egenskap av underleverantör.

– Samarbete är överlag sättet vi arbe-
tar på i branschen i dag. Konkurrerande 
trädfällare runtom hela Nyland vill ibland 
ha mig med på vissa projekt eftersom min 
lift går nästan 50 meter rakt upp i luften. 
Då jag arbetar med liftar så gott som dag-
ligen vet de också att arbetet går smidigt 
och tryggt fast det är fråga om riktigt hö-
ga träd.

Dagens uppdrag är ett typiskt fall där 
kunden också vill ha grenarna bortforsla-
de. När träden är fällda samlas grenarna 
ihop med en stor lastbil med stockbilskran 
baktill som ägs av en samarbetspartner till 
Törnroos.

– Genom vårt nätverk kan vi hjälpa 
till med det mesta som gäller trädfällning 
och röjning, också på större arealer, sä-
ger Törnroos.

Uppdragsgivaren för dagens jobb berät-
tar att han fick idén att fälla träden då han 
såg Jörgen Törnroos ta ner ett väldigt träd 
på en granntomt.

– Det var ett verkligt krävande jobb så 
det var lätt att fråga honom om han kunde 
komma och ta ner två träd som hade växt 
sig för stora på framsidan av huset. Det är 
ett nöje att se hur snabbt arbetet går, sä-
ger ägaren då endast torson återstår av det 
första trädet. •

TEXT OCH FOTO: BO INGVES

Verktygsarsenal. En hel hög med mo-
torsågar med olika klinglängd och di-
verse annan utrustning hör till trädfäl-
larens vardag. Med hjälp av specialka-
nistrar går det snabbt att fylla på ben-
sin och olja.

JÖRGEN TÖRNROOS:
37 år.
Fru, två barn på fem och tre år, tre 
hundar.
Bor i Borgå.
Brandman, trädfällare.
Har en stor skylift som når nästan 
50 meter rakt upp. 
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Fast MTK (Maa- ja metsätaloustuottajain 
Keskusliitto) för många främst förknippas 
med jordbruk framgår det ur namnet att 
skogsbruket är jämställt. Bland annat hör 
de finska skogsvårdsföreningarna till cen-
tralförbundet. 

– Därför går skogs- och jordbruket hand 
i hand under jubelåret och vi presenterar 
tillväxthistorier inom båda sektorerna, sä-
ger Juha Hakkarainen som är chef för 
skogslinjen på MTK. 

Han betonar att den finländska lands-
bygden och skogsbruket alltid har haft en 
betydande roll i det självständiga Finlands 
historia.

– Eftersom landsbygdsnäringarna de-
cennium efter decennium har baserat sig 
på hållbar tillväxt är namnet 100 år av till-
växt egentligen en självklarhet. De nya 
innovationerna inom bioekonomin skapar 
dessutom helt nya möjligheter för tillväxt i 
framtiden, säger Hakkarainen.

INFORMATION VIA KULTUR
Bettina Lindfors är producent för MTK:s 
jubelår och hon har haft händerna fulla 
med arrangemangen.

– Inledningen på jubelåret var när vi 
som officiell samarbetspartner med ljus-
festivalen Lux Helsinki deltog med Teemu 
Lehmusruusus ljusinstallation Maa jalko-
jemme alla (Marken under våra fötter) i 
början av januari, berättar hon. 

Programmet under jubelåret Hundra år 
av tillväxt är enligt Lindfors uppbyggt så 
att det ska vara lockande för så många fin-
ländare som möjligt. 

MTK fyller 100 år i år. Jubileumsåret 
firas både lokalt och genom större 
nationella evenemang under hela 
året. Skogen utgör en synlig del av 
programmet.

– Många av evenemangen har kultu-
rella förtecken för att nå nya målgrup-
per och samtidigt sprida information om 
landsbygdsnäringarna, intressebevakning-
en samt branschens forskning och utveck-
ling.

Under början av året turnerar videoin-
stallationen 5.5 i 11 städer i Finland. 

– Initiativet till Teemu Lehmusruu- 
sus videoinstallation togs av MTK:s unga 
medlemmar. Den visar visuellt upp de oli-
ka sidorna av dagens skogs- och lantbruk, 
säger Lindfors.  

Jubelåret kulminerar i förbundskon-
gressen och jubileumsårets fest i Mäss-
centret den 9–10 juni. 

– För allmänheten ordnas en historisk 
traktor, maskin- och hästkavalkad samt 
en folkfest på Järnvägstorget i Helsingfors 
den 9 juni. Den stora medlemsfesten går 
av stapeln under mässan Farmari den 14–
17 juni i Seinäjoki samt skogskulturdagar-
na Metku i Punkaharju den 16–18 juni. 

SPONSORERNA VIKTIGA
MTK:s mat- och skogslinjer bjuder ock-
så tillsammans med andra samarbetspar-
ter på olika projekt som ingår i firandet av 
Finland 100 år: 

Syödään yhdessä (Låt oss äta tillsam-
mans) koordineras av matkulturstiftelsen 
Elo och riktas till familjer. Turnén Bioai-

ka (Biotidevarvet) riktas till skolungdomar 
och koordineras av Skogsstyrelsen. 

Under namnet Tulevaisuuden kuusi 
(Framtidens gran) planteras ett tusental 
plantor från den 100 år gamla självstän-
dighetsgranen i Brunnsparken i Helsing-
fors runt om i Finland. 

– En viktig målsättning med jubileums-
året är att samla organisationens alla nivå-
er för att berätta sina tillväxthistorier och 
samtidigt stärka landsbygdsnäringarnas 
yrkesstolthet, säger Lindfors.

Det finns också internationella inslag 
under året.

– Den 12–15 juni har det internationel-
la producentförbundet WFO (World Far-
mers’ Organisation) sin världskongress 
i Finlandiahuset i Helsingfors. Det är ett 
verkligt stort evenemang med cirka 500 
deltagare, säger Lindfors.

Bettina Lindfors betonar att jubileums-
året inte påverkar MTK:s normala verk-
samhet eller ekonomi.

– Våra sponsorer står för största delen 
av de extra kostnaderna för de olika kul-
turella evenemangen. Den största enskilda 
summan går till förbundets hundraårsfest.

Information om jubelåret hittas på 
www.kasvutarinoita.fi. •

TEXT: BO INGVES
FOTO: MTK

MTK – 100 år av tillväxt

MTK inledde sitt jubelår med video- 
installationen Maa jalkojemme alla 
(Marken under våra fötter), som i bör-
jan av januari projicerades mot Riddar-
husets vägg i Helsingfors som ett av de 
15 officiella verken under ljusfestivalen 
LUX Helsinki. 
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Det kan kännas som en djungel att köpa 
skog. Det råder en säljarens marknad på 
skogsfastigheter sedan en tid tillbaka och 
de objekt som bjuds ut till försäljning har 
ofta flera spekulanter. I vissa fall kontak-
tas skogsägare direkt av grannar, som bju-
der ut angränsande skiften.

Innan man kan kalla sig själv lycklig 
ägare till en skogsfastighet finns det en rad 
saker att reda ut. De första frågorna mås-
te köparen ställa sig själv.

– För vilket ändamål ska jag ha sko-
gen? Ska jag bedriva skogsbruk och efter-
sträva största möjliga avkastning eller är 
jag ute efter en hobbyspalt som ger mig 
andra värden än ekonomiska? Om syftet 
är att placera pengar är skog en god in-
vestering på kapitalet. Det lönar sig ock-
så att köpa skog med lånat kapital, förut-
satt att avverkningsmöjligheterna är goda, 
säger Päivi Kaisto, fastighetschef på Otso 
Skogstjänster.

SVÅRT ATT HITTA RÄTT PRIS
Nästa fråga är prissättningen. Där finns 
det många faktorer som spelar in, bland 
annat det geografiska läget, affektionsvär-
det, jakträtten och framför allt de väntade 
virkesintäkterna. Ann-Mari Snickars, för-
säljningssekreterare på Ab Skogsfastighe-
ter AMF, rekommenderar att köparen an-
litar en fackman som gör en regelrätt vär-
dering av skogen. Säljare och köpare kan 
förslagsvis komma överens om att dela på 
kostnaderna för värderingen.

– Lita inte enbart på prisuppgifterna 
i webbtjänsten Min skog. När en fack-
man gör en regelrätt värdering av skogen 

Skogsköp
– säljarens marknad råder
Att köpa skog har blivit ett placeringsalternativ också för personer som in-
te är skogsägare från tidigare. Oavsett om man är rutinerad skogsägare eller 
grön på området finns det en tågordning som ska följas. 

kan man vara säker på att man får skogs-
fastighetens gängse värde i dagsläget. 
Skogsvårdsföreningar och olika skogsbo-
lag har sina egna taxor för värderings-
tjänsten, men den är värd sitt pris, an-
ser Snickars.

Skogsfastighetens gängse värde inne-
bär inte automatiskt det samma som kö-
pesumman. 

– Sällan säljs en skogsfastighet numera 
till gängse värde, oftast landar priset hög- 
re. Det beror på att efterfrågan på skogs-
fastigheter är stor, tillägger Snickars.

DE VIKTIGA DOKUMENTEN
Innan köparen bestämmer sig finns det 
två dokument som bör granskas, nämli-
gen lagfart och gravationsbevis. Både lag-
farten och gravationsbeviset kan bestäl-
las från Lantmäteriverkets webbplats för 
18 euro per styck och de ska vara så färs-
ka som möjligt.

Lagfarten är som en identitetshandling 
för fastigheten, där det framkommer upp-
gifter bland annat om fastighetens geogra-
fiska position och dess ägare. I gravations-
beviset finns nedtecknade alla eventuella 
belastningar på fastigheten.

– Det kan handla om pantbrev, eller ar-
rendeavtal med vindkraftsbolag. För kö-
paren är det också viktigt att veta om det 
finns eventuella miljöskydd som begrän-
sar skogsbruket på fastigheten, upplyser 
Snickars.

Ett köpebrev ska också upprättas enligt 
lagens bestämmelser och även där finns 
experthjälp att få, bland annat hos bok-
föringsbyråer, fastighetsförmedlingar och 
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Skogsköp
– säljarens marknad råder

skogsvårdsföreningar. Nästa steg blir se-
dan att kontakta ett köpvittne. Tillbaka 
till Lantmäteriverkets webbplats, där man 
kan söka auktoriserade köpvittnen för var-
je kommun eller postnummer.

– Platsen för köpet bestäms i samråd 
mellan köparen och säljaren. Det görs 
vanligtvis på parternas hemort. Vi har in-
om vår organisation ett rikstäckande nät-
verk och vid behov kan parterna ge full-
makt åt någon av våra tjänstemän för att 
underteckna köpekontraktet i deras ställe, 
säger Päivi Kaisto på Otso.

STYCKNING EN OVÄNTAD UTGIFT
När kontraktet väl är undertecknat och 
pengarna bytt ägare har köparen ännu 
några viktiga saker att komma ihåg. En 
skatt på fyra procent av köpesumman ska 
betalas till Skatte-
verket ganska snart 
efter köpet och en 
ansökan om lag-
fart ska lämnas in 
till Lantmäteriver-
ket inom sex måna-
der för att göra ägarbytet fullständigt. Ut-
gifterna slutar inte där. Om det handlar 
om ett ouppbrutet område måste köparen 
också betala för en styckning av fastighe-
ten. Den utförs av Lantmäteriverket när 
lagfarten beviljats.

– Styckningskostnaden kan komma 
som en otrevlig överraskning för en del 
köpare. Avgiften fastställs enligt arealen 
på det utstyckade området, det brukar rö-
ra sig om tusen euro och mer, berättar 
Ann-Mari Snickars.

Någon egentlig ångervecka på skogs-
fastigheter finns inte, såvida det inte 
framkommer något som säljaren medve-
tet mörkat.

– Om det visar sig att köparen råkar 

ut för obehagliga överraskningar kan köp 
hävas. I första hand försöker man lösa en 
sådan situation genom att säljaren ger en 
ekonomisk ersättning åt köparen. Det kan 
också finnas detaljer som berör fastighe-
ten som säljaren faktiskt glömt eller inte 
känner till. Ta till exempel ett väg- och di-
kesprojekt som kan pågå under flera års 
tid.

LÄTTJA ÄR INTE OLAGLIGT
Efter den här pappersexcercisen kan den 
nya skogsägaren behöva pusta ut, dra in 
den fräscha barrträdsdoften och njuta av 
fågelkvittret. Och även om det kanske in-
te är så lönsamt att vara lat så är det fak-
tiskt helt tillåtet.

– En skogsägare har ingen juridisk 
skyldighet att hugga i sin skog. Däremot 

ställer lagen mi-
nimikrav för hur 
huggning, avverk-
ningar och plante-
ringar får utföras. 
Till exempel när 
man gör en föryng-

ringshuggning måste man spara tillräck-
ligt många utvecklingsdugliga träd och 
vid förnyelseavverkningar är man skyl-
dig att se till att en ny generation träd 
får möjlighet att växa, sammanfattar Pä-
ivi Kaisto.

Som ny skogsägare finns det en hel 
värld av kunskap att ta sig in i och en 
djungel av begrepp att ta sig igenom. 

– Ingen förväntar sig att en skogsägare 
ska veta allt om skogsfrågor. Det finns ex-
perter som sitter på kunskap och de hjäl-
per gärna bara man frågar, säger Ann-Ma-
ri Snickars.

TEXT: JOHAN SVENLIN
FOTO: MAJ-LEN ROOS

”Skogsfastigheter
säljs sällan till 
gängse värde.”

ANN-MARI SNICKARS
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Den som inte har något att deklarera be-
höver inte returnera blanketten. Men re-
dan om du har betalt avdragsgill skogs-
vårdsavgift lönar det sig att skicka in de-
klarationen, eftersom ett negativt resul-
tat minskar skatten på dina övriga kapi-
talinkomster i motsvarande grad. Har du 
inga kapitalinkomster får du en så kallad 
underskottsgottgörelse i beskattningen av 
förvärvsinkomster. 

Kom också ihåg att försäkringsersätt-
ningar, ersättningar för älgskador, Keme-
ra-stöden och ersättningar för tidsbund-
na miljöstödsavtal som ingåtts med skogs-
centralen är skattepliktig inkomst.

Det gäller också att beakta värdet av 
eventuellt leveransarbete, försäljning av 
brännved och julgranar, virke som tagits 
från egen skog samt skogsavdrag. Genom 
en reservering på skogsbrukets skatteplik-

Deklarationsdags igen
Nu närmar sig den tid på året då det 
är dags att fylla i deklarationsblan-
ketten för skogsverksamhet (2C) som 
du fått i januari. 

tiga kapitalinkomst kan du överföra en del 
av inkomsten för att täcka utgifter som 
kommer att uppstå under kommande år.

DE VIKTIGA VERIFIKATEN
Börja deklarationen med att samla alla ve-
rifikat som har anknytning till skogsbru-
ket, numrera dem i löpande ordning och 
räkna ihop årets inkomster och utgifter i 
varsin spalt. Är du momspliktig anteck-
nar du mervärdesskatten i kolumnerna för 
skatten. Är du inte momspliktig upptar du 
hela summan som utgift.

Svårare än så är egentligen inte enkel 
bokföring, men i praktiken är försvunna 
kvitton en typisk sak som försvårar bok-
föringen. Eftersom skattemyndigheterna 
godkänner fotografering av kvitton som 
lagringssätt kan det därför löna sig att 
åtminstone från och med nu fotografera 
kvittona med smarttelefonen direkt när du 
får dem och sända dem till din e-post. Om 
du ger alla mail samma rubrik, som till ex-
empel Skogen, är de lätta att hitta.

Var också noga med att se till att alla 
skogsbruksrelaterade resor med egen bil 

finns antecknade i kördagboken eftersom 
kilometerersättningen är en avdragbar ut-
gift i beskattningen. Avdraget för använ-
dande av egen bil i näringsverksamhet var 
0,25 euro per kilometer 2016. Om du fär-
das med allmänna fortskaffningsmedel av-
drar du de verkliga kostnaderna.

Om du i skogsbruket använder din pri-
vata terrängfyrhjuling kan kostnaderna 
för den avdras till den del den använts i 
skogsbruket. Kostnaderna kan i brist på 
annan utredning uppskattas till cirka 14 
euro per användningstimme. 

Du kan också göra avdrag för dagtrak-
tamenten för resor till exempelvis skogs-
mässor och kurser men inte för resor till 
en egen skogsparcell.

Som med alla dagtraktamenten mås-
te det finnas antecknat när resan börja-
de och när den slutade. I fjol var heldags-
traktamentet 40 euro och halvdagstrakta-
mentet 19 euro. 

Bifoga inga verifikat eller förklaringar 
till skattedeklarationen, men spara dem 
eftersom Skatteförvaltningen kan begära 
tilläggsutredningar.
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VIKTIGA DATUM FÖR DEKLARATION 
FÖR SKOGSBRUK

Icke momsskyldiga: I maj
Om du inte är momsskyldig ska du läm-
na in skattedeklarationen för skogsbruk 
(2C) tillsammans med den förhandsifyll-
da personliga skattedeklarationen anting-
en 9.5.2017 eller 16.5.2017. Kontrollera 
datumet i din skattedeklaration. 

Deklarera skogsbrukets utgifter in-
klusive moms i skattedeklarationen för 
skogsbruk 2C. Om du inte har några in-
komster eller avdrag som anknyter till 
skogsbruksidkandet och inga uppgifter 
om skogsavdrag eller reserveringar som 
ska deklareras, behöver deklarationen för 
skogsbruk inte returneras.

Om du inte returnerar den förhands- 
ifyllda personliga skattedeklarationen an-
ses du ha lämnat in din skattedeklaration 
med det förhandsifyllda innehållet.

Momsskyldiga: 28.2
Om du är mervärdesskatteskyldig och 
din skatteperiod är ett kalenderår ska du 
lämna din skattedeklaration för skogs-
bruk (2C) och momsdeklarationen senast 
28.2.2017. Då ska också momsen senast 
vara betald.

Därefter får du en förhandsifylld skatte-
deklaration för dina personliga inkomster 
i mars eller april kompletterad med dina 
skogsbeskattningsuppgifter.

Observera att från och med skatteåret 
2016 behöver en momsskyldig skogsägare 
inte längre lämna en momsdeklaration om 
det inte finns något att deklarera om det 
inte finns annan momspliktig verksamhet.

Beskattningssammanslutning: 28.2
En beskattningssammanslutning som bil-
dats av två eller flera personer lämnar 
en gemensam deklaration för skogsbruk 
och eventuell momsdeklaration senast 
28.2.2017. Det här gäller bland annat ma-
kar som tillsammans äger skog. 

Om delägaruppgifterna har ändrats un-
der skatteåret ska dessutom en samman-
slutningsutredning lämnas in på blankett 
36.

I en beskattningssammanslutning de-
las den beskattningsbara vinsten som del-
ägarnas inkomst. Det här gäller dock inte 
dödsbon, fast de i övrigt ses som beskatt-
ningssammanslutning under dödsfallsåret 
och året därpå.

Rörelseidkare och yrkesutövare: 
3.4.2017 
Rörelseidkare och yrkesutövare ska lämna 
in skattedeklarationen för skogsbruk till-
sammans med de övriga inkomstskattede-
klarationerna senast 3.4.2017.

VISSA SPECIALFALL
Anmäl med blankett 9 vinst eller förlust 
för överlåtelse av skogsfastigheter och 
skogsbruksmaskiner. 

Inkomsten från vidareförädling av virke 
i liten skala ska anmälas som jordbruks-
inkomst med blankett 2. Till jordbruks-
inkomst hör även bland annat hyresin-
komster från en skogslägenhet och inkoms- 
ter av tillfällig maskinentreprenad som ut-
förts med egna skogsbruksmaskiner.

Deklarera inkomster och utgifter röran-
de försäljning av marksubstanser, som till 

NYTTIGA WEBB-ADRESSER:
www.skatt.fi/företags- och stamfundskunder/Jordbruksidkare och skogsägare
Andelsbankens omfattande skogsbeskattningsguide www.op.fi/media/
liitteet?cid=171828415

AVDRAGSGILLA ÅRSUTGIFTER 
Alla utgifter för skogsbruket är avdragsgilla, som till exempel: 
• bekämpningsmedel, bränslen, oljor, smörjmedel
• bokföring, deklaration, skatteutredningar
• byggmaterial till skogsbruket 
• kontorsmaterial, el, telefon och samtalsavgifter
• skogsvårdsåtgärder av olika slag
• fastighetsskatt för skogsbrukets byggnader 
• försäkringspremier 
• inträdesbiljetter till skogsmässor 
• kostnader för virkesaffär 
• kursavgifter 
• skogsbruksplan, skogsvårdsavgift
• skyddskläder, skyddsutrustning
• säljfrämjande avgift till Finlands Skogsstiftelse 
• tidningar och böcker med skoglig anknytning 
• utmärkning av rår

EXEMPEL PÅ AVDRAGSGILLA RESOR: 
• arbete i egen skog; gräsröjning, plantskogsröjning, avverkning, utmärkning av rår 
• kontroll av eventuella drivningsskador efter avverkning 
• kontroll av snö- och vindskador 
• kurser, mässor med skogsanknytning och skogsdagar 
• köp av reservdelar till motorsåg, röjsåg och andra skogsredskap 
• planering av virkesförsäljning: träff med skogsfackman, virkesköpare 
• planering av skogsvårdsarbeten: träff med skogsfackman, skogsarbetare
• underskrift av virkesförsäljningskontrakt 
• vår- och höstkontroll av plantskogar och såddytor

exempel grus och torv, på den förhands- 
ifyllda inkomstskattedeklarationen. 

Beskattningssammanslutningar dekla- 
rerar inkomsterna från försäljning av 
marksubstanser med blankett 36.

Skattekontot har slopats från årets bör-
jan och ersatts av tjänsten MinSkatt (skatt.
fi/minskatt) i vilken du kan deklarera och 
betala moms och andra skatter på eget in-
itiativ.

Moms och arbetsgivarprestationer kan 
ännu för 2016 deklareras också på pap-
persblanketten Deklaration av skatter på 
eget initiativ. Uppgifter för 2017 måste dä-
remot lämnas via nätet: du kan lämna 
momsdeklarationen med en pappersblan-
kett endast av särskilda skäl. •

TEXT: BO INGVES
FOTO: OTTO BRANDT OY
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Det är en dimmig vinterdag på Lapuan Sa-
ha, några kilometer utanför Lappo i Södra 
Österbotten. Vid en port lossas granstock 
för vidarehantering och vid den andra por-
ten står en långtradare som blir lastad med 
färdiga sågvarupaket. Emballaget pryds av 
bolagets logo, en tecknad silhuett av en 
man klädd i Jussipaita. Innehållet består 
av sågat granvirke, Lapuan Sahas stolthet. 

Satsning på gran 
gav en nykick
Sågbranschen i Finland har haft det kämpigt under de senaste åren, men för 
Lapuan Saha har exporten tagit fart. Kundkretsen i Centraleuropa och i Asien 
har breddats och nu går mer än 80 procent av sågvarorna på export.

Mellan portarna går produktionen på hög-
varv och allt som sågas är sålt.

– Läget är bra just nu. Vi är mitt i vin-
tern och har beställningar på sågvaror för 
två månader framåt, säger Kyösti Kurkela, 
vd på Lapuan Saha.

Han rekryterades för uppgiften 2015 
och har tillfört Lapuan Saha bland annat 
sin branschkunskap och sitt stora nätverk 

av kontakter. Innan hans intåg exportera-
de Lapuan Saha en femtedel av sin pro-
duktion. Numera står exporten för mer än 
fyra femtedelar av försäljningen.

– Försäljningen till utlandet har utveck-
lats bra sedan vi hittat de rätta produk-
terna för de rätta kunderna. Japanerna 
uppskattar vårt högklassiga granvirke och 
även till kunder i Kina och Mellaneuro-
pa har vi kunnat erbjuda våra specialpro-
dukter.

Gran, ja. Sedan 2015 har en ny strategi 
implementerats i bolaget. I den nya stra-
tegin står granen i fokus. Tidigare såga-

Sågvaror av granstock är Lapuan Sahas framgångsrecept.
– Vi fokuserar på gran också i vår virkesanskaffning, säger 
Johan Grönros och Timo Hongisto.
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de man tall till 70 procent och gran till 
30 procent, men numera står gran för 80 
procent.

– Vi behövde differentiera oss eftersom 
Lapuan Saha ligger mitt i ett talldistrikt 
och vi är omgivna av sågar som levererar 
furuprodukter. Dessutom insåg vi att gran-
virket i vårt eget område håller en myck-
et hög kvalitet, förklarar Kyösti Kurkela.

RÅVARAN RÄCKER TILL
Granstockar från kusten brukar anses kle-
na och därför ratas för vissa ändamål, 
men Lapuan Saha tar gärna in granstock 
även från kusttrakterna.

– Vi får ut bra specialprodukter ur dem 
också. De är visser-
ligen inte lika frisk-
kvistiga som in-
landsgranar, men 
de växer långsamt 
och passar utmärkt 
för de produkter 
som efterfrågas i Kina och Japan. Av in-
landsgranarna gör vi produkter som tillta-
lar kunder i Frankrike, Schweiz och Tysk-
land, berättar Kyösti Kurkela.

Den ökade försäljningen av granpro-
dukter sätter också sina krav på anskaff-
ningen. Hittills har det inte rått någon 
brist på råvara från anskaffningsområdet, 
som sträcker sig från Ähtäri ut till Replot 
och från Jalasjärvi upp till Jeppo.

– I samband med strategibytet började 
vi också rikta in inköpen på gran och nu 
är det känt bland skogsägarna att vi gär-
na köper granstock. Vi har också en fördel 
av att vara ganska ensamma om att köpa 
virke från Replot och andra områden som 
ligger utanför de stora virkesströmmarna, 
säger Johan Grönros, en av EPM Metsäs 
sex virkesuppköpare.

EPM Metsä är Lapuan Sahas och EPV 
Energias gemensamma anskaffningsbo-
lag. Liksom andra sågverk är Lapuan Sa-
ha en stor leverantör av energibränsle och 
en del av sidoprodukterna från sågen frak-
tas till EPV Energias biokraftverk på Vas-
klot utanför Vasa.

Tack vare samarbetet kan sågen och 
biokraftverket få ut maximalt av varje 
träd.

– EPM Metsä är det första och hittills 
enda virkesanskaffningsbolaget i Finland 
med en sådan ägarkonstellation. Lapuan 
Saha är den största av de fyra leverantörer 
som förser biokraftverket med skogsres-

ter, berättar Timo Hongisto, vd på EPM 
Metsä sedan starten 2011.

BARK BLIR FJÄRRVÄRME
Allt bark och flis som uppstår under pro-
duktionen på Lapuan Saha går dock inte 
till Vasklot. Sågverket har också ett eget 
värmeverk på åtta MW, som bränner en 
bark- och flisblandning.

– Vi använder en fjärdedel av värmen 
för vår egen torkanläggning och resten går 
till Lappo stads fjärrvärmenät, säger Ti-
mo Hongisto.

På gården står också en stor hög med 
sågvaruflis som ska transporteras till 
UPM:s fabrik i Jakobstad för att kokas till 

cellulosa.
– Sågvarorna är 

självklart vår hu-
vudprodukt, men 
det är en viktig del 
av affärsverksam-
heten att utnyttja 

sidoprodukterna och sälja dem till så bra 
pris som möjligt, tillägger Hongisto.

När det gäller sågverkens sidoproduk-
ter finns ett utbrett missnöje inom bran-
schen i Finland.

– Våra konkurrenter i Europa får sub-
ventioner för det energibränsle som de le-
vererar till el- och värmeproduktion. I Fin-
land skulle vi också behöva en långsiktig 
politik för att kunna göra nödvändiga in-
vesteringar, men här har riktlinjerna änd-
rat vid varje regeringsskifte, säger Kyös-
ti Kurkela.

På sågen har det gjorts en del investe-
ringar för att höja kapaciteten. Den drivs 
i tvåskift och automatiseringsgraden har 
höjts under åren. Det senaste tillskottet 
är en rotationsanläggning som ser till att 
stockarna kommer med toppen före in till 
sågen.

– En såglinje blir aldrig färdig, det finns 
alltid en lista med investeringar för fram-
tiden. Just nu flyter produktionen bra och 
kapaciteten motsvarar efterfrågan, säger 
Timo Hongisto.

LJUS FRAMTID FÖR SÅGVAROR
I porten är långtradaren snart fullastad 
och redo för avfärd. Sågvarorna har en 
lång resa framför sig innan de packas upp 
i Fjärran Östern.

– Logistiklösningar spelar en viktig roll 
i exporten. Vi försöker göra så korta frak-
ter som möjligt på gummihjul och an-

”Nu är det känt bland
skogsägarna att vi  

gärna köper granstock.”
JOHAN GRÖNROS, VIRKESUPPKÖPARE

LAPUAN SAHA

• har cirka 30 anställda, hela EPM 
Metsäs verksamhet, inklusive 
virkesanskaffningen, har cirka 90 
anställda. 
• producerar årligen 75 000 kubik-
meter sågvaror av gran och furu.
• huvudmarknader är Europa (Fin-
land, Frankrike, Schweiz, Tyskland, 
Storbritannien och Danmark), Asien 
(Japan, Kina) och Nordafrika (Egyp-
ten och Marocko).
• produkterna är kundanpassade 
och används i första hand för golv-
tillverkning och paneler.

vänder till största delen hamnarna mel-
lan Björneborg och Kalajoki för att skep-
pa ut varorna till kunderna, säger Kyös-
ti Kurkela.

Han ser optimistiskt på den finländska 
sågindustrins framtid på lång sikt, även 
om det inte råder någon boom just nu.

– I Kina har det gjorts stora politiska 
beslut som stöder en långsiktig tillväxt av 
certifierade högklassiga sågvaror. Miljöfrå-
gorna har blivit viktiga även där, och man 
har bland annat insett att trävirke funge-
rar som kolsänka.

I Japan har trä länge haft en stark ställ-
ning och den har bara blivit ännu starka-
re på senare år. 

– Efter de jordbävningar som drabbat 
Japan har man också där insett att trä är 
det säkraste byggnadsmaterialet. Markna-
den i Mellaneuropa visar också goda teck-
en. Vi får bara hoppas att priserna också 
följer samma utveckling som efterfrågan, 
säger Kyösti Kurkela. •

TEXT OCH FOTO: JOHAN SVENLIN
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För att utreda vad det är fråga om tog vi 
en diskussion med utvecklingschef Stefan 
Borgman på Södra skogsreviret, som om-
fattar cirka 4 600 skogsägare med ett sam-
manlagt skogsinnehav på 167 000 hektar.

Han betonar att skogsbruksområden i 
privat ägo är områden för laglig närings-

verksamhet. Denna verksamhet bör ges 
realistiska verksamhetsförutsättningar ge-
nom sakliga planbestämmelser. 

– Ett steg i rätt riktning är att slopa kra-
vet på tillstånd för miljöåtgärder på M-om-
råden, alltså jord- och skogsbruksdomine-
rat område. 

Därför välkomnar Borgman regeringens 
proposition till ändringar av markanvänd-
nings- och bygglagen. En svaghet i proposi-
tionen är ändå att lagändringen endast skulle 
gälla kommande planer, inte de nuvarande.

En viktig del av förslaget är planerna 
på att minska byråkratin i samband med 
lovprocesser för skogsbruk, framför allt på 
områden med dubbel lagstiftning. 

– Kravet på skilda tillstånd för miljöåt-
gärder i många skogar, vilka omfattas av 

När bokstaven avgör
De privata skogsägarna i Finland kämpar inte endast med att hålla ekonomi-
skogarna i skick utan också mot planbeteckningar, vilka kan rycka undan mat-
tan för hela skogsbruket på stora områden.
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skogslagen, är ett typiskt exempel på dub-
bel lagstiftning som försvårar verksamhe-
ten för skogsägarna.

SAMARBETE MED 
CENTRALFÖRBUNDEN
Borgman konstaterar att det huvudsakli-
gen är skogsreviret och skogsvårdsföre- 
ningarna som sätter sig in i de praktiska 
skogsvårdsfrågorna och sköter om avverk-
ningarna hos de privata skogsägarna som 

När bokstaven avgör

SPELREGLERNA KAN VARIERA
Här är exempel på planbeteckningar från en kommuns delgeneralplan. Hu-
vudbeteckningarna är alltid någorlunda lika, men texten under varierar från 
plan till plan helt beroende på vad planläggarna i de olika kommunerna har 
skrivit in. 

EV – Skyddsgrönområde.
VP – Park
MT – Jordbruksområde
M – Jord- och skogsbruksdominerat område. Vanliga skogsbruksområden 
där byggande av glesbygdskaraktär kan tillåtas på byggplatser som är minst 
5 000 kvadratmeter.
M1 – Jord- och skogsbruksdominerat område i anslutning till byaområde. 
Kompletterande byggande av glesbygdskaraktär kan tillåtas på byggplatser 
som är minst 5 000 kvadratmeter.
MU – Jord- och skogsbruksdominerat område med särskilt behov att styra 
friluftslivet. Områdena kan förutom för skogsbruk enligt skogslagen också 
användas för jordbruk och boende på byggplatser som är minst 5 000 kvad-
ratmeter.
MY – Jord- och skogsbruksdominerat område med särskilda miljövärden. 
Vidsträckta och enhetliga skogsområden som används främst för skogsbruk 
och som är viktiga för det regionala ekologiska nätverket eller har betydan-
de naturvärden. Skogsavverkningar för naturlig förnyelse och kalhyggen på 
områden större än 2 ha kräver tillstånd för miljöåtgärder.
MA – Landskapsmässigt värdefullt åkerområde. Återbeskogning av öppna 
åker- och ängsområden och byggande som förändrar landskapet förutsätter 
tillstånd för miljöåtgärder. Byggnader kan tillåtas.
SL – Naturskyddsområde. Området är skyddat eller avsett att skyddas enligt 
naturvårdslagen. Nybyggnation och fällande av träd är förbjudna till dess 
naturskyddsområdet enligt naturvårdslagen har inrättats.
Luo – Område med miljövärden som bör bevaras. På området får inte utfö-
ras trädfällning som förändrar landskapet.
Geo – Värdefull geologisk formation. På området får inte utföras trädfäll-
ning som förändrar landskapet.
Röda ofyllda bollar – Till sin sträckning riktgivande friluftsled.
Gröna fyllda bollar – Till sin sträckning riktgivande ridled.

SKOGSÄGARENS ÖNSKELISTA 
• Planerade landskapsmässigt värdefulla områden, rekreationsområden, 
områden för grönförbindelse och friluftsleder borde inte begränsa verk-
samhetsförutsättningarna för jord- och skogsbruk. 
• Skötseln och användningen av skogarna borde även på dessa områden 
grunda sig på skogslagens och skogsvårdsrekommendationernas krav, efter-
som välskötta ekonomiskogar med livskraftiga trädbestånd har visat sig vara 
mycket omtyckta med tanke på friluftsliv. 
• Skogen är en förnybar naturresurs och eventuella ändringar i landskaps-
bilden hör till en levande landsbygd. Förändringarna är inte bestående och 
påverkar inte de geologiska säregenheterna. Eftersom områdena fungerar 
som praktiska exempel på hur primärnäringarna i samspel med naturvård 
ger mervärde och möjligheter till bland annat rekreation i ett mångsidigt 
värdefullt område borde inte utvecklingen hindras genom onödig byråkrati.
BI
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är deras medlemmar. Han betonar också 
organisationernas betydelse för det loka-
la näringslivet. 

– Vi använder lokala entreprenörer och 
skaffar till exempel gruset till skogsvägar-
na på så nära håll som möjligt, säger han. 

På ett högre plan har skogsreviret och 
skogsvårdsföreningarna redan ett bra samar- 
bete med både SLC (Svenska lantbruks-
producenternas centralförbund) och MTK 
(Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto).

– Det gäller till exempel lagstiftningsfrå-
gor som rör hela branschen. Skogsreviret 
och de andra finlandssvenska skogsvårds-
föreningarna är ju dessutom medlemmar 
i SLC, säger Borgman.

MILJÖVÅRDSASPEKTERNA 
BEAKTAS REDAN
Enligt skogsvårdsföreningarna borde 
skötseln och användningen av skogar-
na grunda sig på skogslagens och skogs-
vårdsrekommendationernas krav. Stefan 
Borgman betonar att Skogscentralen är 
den behöriga myndigheten på dessa om-
råden.

– Då den obligatoriska anmälan om 
användning av skog inlämnas till Skogs-
centralen granskas förutom lagenligheten 
även eventuella skyddsområden, livsmiljö-
er, fornminnesobjekt, flygekorrförekoms- 
ter och andra dylika rena miljöfrågor. 

Eftersom skogslagen är i kraft även på 
V-märkta rekreations- och friluftsområ-
den, anser Borgman att kravet på skilt till-
stånd för miljöåtgärder borde slopas ock-
så på dessa områden. 

– Dessutom borde i propositionen till-
läggas att på områden som omfattas av 
skogslagen är eventuella tilläggsbeteck-
ningar endast informativa. Exempel på 
detta är beteckningarna geo (värdefull 
geologisk formation) och luo (område 
med miljövärden som bör bevaras). De 
borde alltså inte tolkas som krav på till-
stånd för miljöåtgärder, vilket tyvärr sker 
på många håll i Finland. 

Som exempel nämner Borgman att så 
gott som all privat mark runt Sibbo stor-
skog, totalt nästan 2 000 hektar, har be-
teckningen luo fast det är helt vanlig eko-
nomiskog som i alla år skötts av skogs-
ägarna. 

– Det är fråga om verklig dubbelbyrå-
krati om skogsägaren måste söka tillstånd 
för miljöåtgärder för att få sköta sina sko-
gar så att de mår bra och samtidigt är fina 
rekreationsområden. 

VÄRST I SÖDER
Stefan Borgman konstaterar att det i hu-
vudstadsregionen har visat sig att den 
viktiga första gallringen går på minus om 
man måste söka både åtgärdstillstånd och 
dessutom höra alla rågrannar. 

– Det dämpar nog intresset för skogs-
vård bland privata skogsägare i huvud-
stadsregionen. 

Han betonar att dagens rationella, mil-
jö- och landskapsanpassade skogsbruk 
kan kräva snabba beslut för att kunna 
täcka den finländska skogsindustrins be-
hov just i det ögonblick det uppstår. 

– Om avverkningen inte förverkligas på 

grund av ett alltför byråkratiskt förfarande 
i samband med lovprocesserna, kan pri-
vata skogsägare lida märkbara ekonomis-
ka förluster. 

Skogens funktion som rekreations- och 
friluftsområde är viktig, men borde inte 
få begränsa verksamhetsförutsättningarna 
för jord- och skogsbruket. 

– Det borde inte vara de privata mark-
ägarnas skyldighet att på egen bekostnad 
erbjuda övriga medborgare rekreations- 
och friluftsmöjligheter även om det ver-
kar tolkas så i många kommuner, säger 
Borgman. 

I likhet med SLC:s utlåtande om re-
geringens proposition till en ändring av 
markanvändnings- och bygglagen (MBL) 
anser skogsvårdsföreningarna att markä-
garnas intresse för att låta grunda rekrea- 
tions- och friluftsområden på sin mark 
bör grunda sig på frivillighet och att er-
sättningsfrågorna bör utredas redan i pla-
neringsskedet. 

– I första hand bör rekreationsområde-
na enligt vår åsikt planeras in på kommu-
nal och statlig mark, säger Borgman.

SKOGSVÄGEN SOM BLEV RIDLED
Ett fall som visar hur enskilda tjänste-
män kan ställa till det för privata skogs-
ägare gäller ett skogsområde i norra Pai-
pis i Sibbo. 

Ägaren hade låtit anlägga en skogsväg 
för att underlätta skötseln av sin välvår-
dade ekonomiskog som i generalplanför-
slaget hade fått beteckningen MY (jord- 
och skogsbruksdominerat område med 
särskilda miljövärden). Men hux flux blev 
den privatfinansierade skogsvägen med 
ett pennstreck inritad som allmän frilufts- 
och ridled.

– Om förslaget godkänns, blir åtgär-
derna i skogen mycket mera komplicera-
de. Ändå gränsar skogen både till ett na-
turskyddsområde och ett planerat arbets-
platsområde och stigarna kunde bra ritas 
in längs rågränserna, säger Borgman.

Eftersom planeringspraxis varierar från 
kommun till kommun har Stefan Borgman 
ett enkelt råd till skogsägarna. 

– Bekanta dig omedelbart noggrant 
med vilka beteckningar dina skogsägor får 
enligt planerna. Om du reagerar i god tid 
kan du få en ändring till stånd. Gör du ing-
enting kan spelet vara förlorat. •

TEXT: BO INGVES

Stefan Borgman. 
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SKOGSSEKTORN HAR under de senaste åren förändrats mer 
än vi kanske förstår. Målet för regeringarnas politik har 
varit att öka konkurrensen och företagsamheten också 
inom skogssektorn. Lagstiftningsvägen har skogsvårds-
föreningarnas roll ändrats, skogsarbetare och maskinen-
treprenörer sköter oftare uppdrag direkt åt skogsägaren, 
de stora skogsbolagen har breddat sitt tjänsteregister och 
från Skogscentralen har man knoppat av all affärsverk-
samhet till privata bolag. 

Skogscentralen är en oberoende aktör inom skogssek-
torn, finansierad i huvudsak via statsbudgeten. Vår roll 
har ändrats i takt med att omvärlden ändrar. Idag arbetar 
vi, i enlighet med vår vision, som en samlande kraft och 
vägvisare. Där de nu konkurrerande företagen inte direkt 
kan samarbeta sinsemellan kan Skogscentralen fungera 
som brobyggare i många olika sammanhang.

Vi kan samarbeta runt samma bord. Alla fackmän är 
vana vid att få inbjudan till utbildningsdagar arrangera-
de av Skogscentralen. Idag är informationsutbyte vikti-
gare än någonsin eftersom de enskilda fackmännen in-
te annars träffar kolleger från andra företag eller organi-
sationer. En annan synlig samarbetsform är landskapets 
skogsråd. Alla centrala aktörer på området har sin repre-
sentant i skogsrådet och där kan samarbetet föras myck-
et långt. Skogsrådet utarbetar landskapets skogsprogram 
och samarbetar kring olika åtgärder för att genomföra 
programmet. En gemensam förteckning på de vägar som 
borde förbättras för att skogsbrukets transporter ska fung-
era bättre i Österbotten är ett konkret exempel på detta 
samarbete.

Samarbetet kan också vara digitalt. E-tjänsten MinSkog.fi 
som lanserades av Skogscentralen för något år sedan är 
skogssektorns kanske viktigaste samarbetsforum i det 
dagliga arbetet. Då alla skogsägare har tillgång till skogs-
data är förutsättningarna för branschens utveckling bra. 
Skogsägaren kan hitta tjänsteproducenter via MinSkog.fi, 
aktörerna kan marknadsföra sig själva och skapa nya 
tjänster åt skogsägarna genom att vidareförädla de skogs-
data som Skogscentralen producerar. Alla aktörer har till-
gång till digitala kanaler för att lämna in anmälningar och 
ansökningar för skogsägarens räkning, vilket underlättar 
byråkratin både för kunderna, aktörerna och för Skogs-
centralen.

Genom att effektivt utnyttja de nya möjligheter digita-
liseringen ger kan vi kanske spara till oss stunder för per-
sonliga träffar med skogsägare, planläggningspersonal i 
kommunerna, projektfinansiärer – ja, vem som helst som 
vi inom sektorn behöver för att föra arbetet vidare. Ett ge-
mensamt samarbetsprojekt för oss alla är att berätta om 
vår näring till så många som möjligt. Berätta vad skogen 
kan ge i form av arbetsplatser, inkomster, förnybara pro-
dukter, biologisk mångfald och naturupplevelser. Allt det 
vi kanske upplever som självklart, men som för dem vi 
ska samarbeta med i framtiden inte alls är det. Berätta 
om vilka fantastiska möjligheter skogen ger oss nu och 
långt in i framtiden.

Vi på Skogscentralen hoppas få träffa just dig för att 
kunna ge den hjälp och det stöd du behöver i ditt arbete 
inom skogsnäringen! •

Samarbete ger resurser

kolumnen

KAREN WIK-PORTIN 
ÄR REGIONDIREKTÖR PÅ 

SKOGSCENTRALEN, SÖDRA 
SERVICEOMRÅDET
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Erik och Nina Åberg bor i byn Sandö i 
den åländska skärgårdskommunen Vårdö. 
I papperen heter gården Östergårds men 
det känner knappt någon till, alla talar ba-
ra om Lundmans.

Erik växte upp på gården och tog över 
den efter sina föräldrar. Förr hade man 
kor men dem lämnade man 1997. Åkrar-
na finns kvar och på dem odlas foder för 
djurägare i kommunen.

Vårdö saknade förr fast vägförbindel-
se. Man åkte dit och därifrån med en fär-
ja som gick någon tur per dag enligt tur-
lista. Sedan dess har kommunikationerna 
förbättrats betydligt. Numera åker man ett 
kort pass från den åländska huvudön med 
en vajerfärja, som går dygnet runt så fort 
en bil dyker upp, och vidare över en bro 
som byggts över ett längre sund. Bron ska 
visserligen byggas om så för tillfället är 
den en flaskhals.

TALLEN TRIVS
Erik Åberg har knappt 80 hektar växtlig 
skogsmark och nästan det dubbla om man 
räknar med impediment. En del av skogen 
gränsar till strand.

Byn heter inte Sandö utan anledning.
– Marken består nästan enbart av sand. 

Tallarna växer bra, nästan väl snabbt, för 
virket blir poröst och inte av bästa kvalitet.

I den norra delen av byn, där Åbergs 
har en del av sin skog, finns även bergs-
bunden mark.

– Gården har gått i arv i familjen och 
intresset för skogsbruk har alltid funnits. 
Skogen har varit en bra säkerhet, men 
med dagens priser går det inte längre att 
hugga till en ny traktor – så där som man 
kunde förr.

Erik Åberg jobbar i skogen i stort sett 
varje vinter. 

– Förr gjorde jag första gallringar själv 

Älgarna förstörde tallplantorna
– planteringen blev en björkskog

I början av 2000-talet lät Erik Åberg 
avverka skog på cirka nio hektar. 
Området planterades senare med 
tall och gran, men det gick inte som 
han tänkte sig. Älgar och rådjur här-
jade vilt i planteringen som i dag 
är en björkskog med inslag av barr-
träd.

– Jag röjde björksly flera gånger 
men barr- och granplantorna tog sig 
aldrig på allvar, säger han.



  Skogsbruket 1/2017  29

Älgarna förstörde tallplantorna
– planteringen blev en björkskog

och körde ut virket med traktor, men det 
har jag slutat med. Nu håller jag mig till 
röjningar och lejer ut gallringarna, säger 
han.

OMFATTANDE SKADOR
2001 gjordes en förhållandevis stor insats 
på gårdens marker. Ett skifte på cirka nio 
hektar med uråldrig skog slutavverkades 
och något år senare planterades tall och 
gran på området.

– Det var hög tid att avverka, skogen 
var så gammal. En del var till och med 
ruttet. Vi gjorde det inte för priset utan för 
framtiden. Vi har planterat en del själva 
men just den planteringen lejde vi ut, sä-
ger Erik Åberg.

Tillväxten på skiftet har emellertid inte 
gått enligt planerna. Tidvis rör sig många 
älgar på Vårdö och just den här plantering-
en har de gått hårt åt. 

– I och för sig behövs det inte så många 
älgar för att förstöra en plantering. Det 
räcker med ett par kor som biter av top-
parna på tallplantorna. En stor del av tall- 
och granplantorna har blivit så illa åtgång-
na av både älgar och rådjur att det nume-
ra är en björkskog med enstaka inslag av 
tall och gran, inte tvärtom. Jag röjde björk 
sly i ett par omgångar, men gran- och tall-
plantorna tog sig aldrig på allvar. En del 
av dem dog, andra röjde jag bort för att de 
var så skadade. Vissa av tallarna, som står 
kvar, ser knappt ut som tallar. Mer som 
någon sorts buskar.

Rådjur har också rört sig i området och 
gnuggat sig mot plantorna.

– Jag tycker i och för sig om att ha vilt 
i mina skogar. Jag har varit en ivrig jäga-
re och jagar fortfarande gärna även om in-
tresset falnat något på senare år. Men just 
här har viltet härjat väl mycket. När jag 
röjde lämnade jag kvar skadade ungträd 
och tänkte att djuren kunde gå på dem ett 
varv till – men icke. Visst blir man både 
besviken och arg men vad kan man göra?

FRÖTRÄDSSTÄLLNING
Ett antal år efter ovannämnda satsning lät 
Åbergs slutavverka ytterligare ett skifte på 
sex hektar. Här planterade man inte nytt 
utan valde att lämna fröträd. De togs bort 
i december.

– Det ser mycket bättre ut i det här om-
rådet – än så länge. Det har kommit gott 
om tall- och granplantor på naturlig väg 
och de ser livskraftiga ut. Älgarna och rå-

djuren har varit snällare här och inte för-
stört lika mycket. Det verkar som om plan-
terade plantor är godare och mer attrakti-
va för viltet än de som kommer naturligt, 
säger Erik Åberg.

Om något år ska han röja björksly i om-
rådet och gallra bland plantorna.

– Jag har även andra skiften där jag kan 
röja. Det arbetet tar aldrig slut.

ÅLAND HAR EGNA REGLER
Erik Åberg har i flera omgångar sökt och 
fått ersättning för viltskador. 

– Det belopp man får är ett litet plåster 
på såren, men hellre såg man ju att sko-
gen tog sig som man ville.

Ålands landskapsregering har behörig-
het att bestämma över de stöd som beta-
las till skogsägarna och på vissa punkter 
skiljer de sig från stöden som betalas i öv-
riga Finland. 

På senare tid har rykten florerat att 
stöden för just viltskador ska dras in på 
Åland men det stämmer inte, enligt land-
skapets jaktförvaltare Robin Juslin.

– Stöd betalas ut enligt samma regler 
som tidigare, men på senare år har an-
sökningarna varit väldigt få. 2015 betala-
des totalt 427 euro ut. Tidigare år har to-
talbeloppet legat kring 4 000–5 000 euro, 
säger han.

FUNDERAR PÅ FSC
Aktuellt på Åland just nu är en certifiering 
enligt standarden FSC. Huvudskälet är att 
storköparen av massaved från Åland, kon-
cernen BillerudKorsnäs i Sverige, föredrar 
FSC-märkt virke.

– Det låter intressant och jag kan tän-
ka mig att gå med. Men jag måste först 
ta reda på mer vad det innebär. I nuläget 
utlovas ett högre pris för FSC-virke och 
det lockar förstås, men å andra sidan har 
mycket lovats som sedan inte hållits, sä-
ger Erik Åberg.

Ett av kraven är att 5 procent av går-
dens skogsareal ska lämnas orörd för all 
framtid. Där ligger Erik Åberg ganska bra 
till redan.

– Jag har en udde på mina marker med 
urskog som jag bestämt mig för att spa-
ra. Där ska inga åtgärder vidtas. Jag tyck-
er att det är en speciell stämning i ett så-
dant område och det är fint för djur och 
fåglar, säger han. •

TEXT OCH FOTO: HELENA FORSGÅRD

Barken är avskavd, förmodligen av en älg. 
– Den här tallen överlever knappast, säger 
Erik Åberg.
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Föreningen för Skogskultur r.f. har redan över 100 år jobbat för skogsbruket i svenskbygderna. I dag 
lägger vi speciell vikt vid olika former av informationsspridning på svenska. Som medlem bidrar du 
till Skogskulturs arbete och kan påverka föreningens verksamhet.

Skogskultur:
• Ger ut tidskriften Skogsbruket
•  Ger ut skogligt informationsmaterial, till exempel senaste upplagan av Skogsbrukets handbok som  
 föreningen lät översätta och trycka
•  Beviljar stöd för skogsdagar och exkursioner, såsom Skogsbrukets vinterdagar och Skogskulturs 
 sommarexkursion
•  Beviljar reseunderstöd till skolklasser
•  Understöder examensprojekt
•  Premierar skogsägare, skogsfackmän, studerande och aktiva unga

Som medlem får du också hyra föreningens stuga i Ekenäs skärgård till ett förmånligt pris. Medlems- 
avgiften är 15 euro per år. Man ansöker om medlemskap genom att kontakta föreningens sekretera-
re Klaus Yrjönen, klaus.yrjonen@nctraining.fi.

Visst vill du bli medlem? 
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Vresalmen och skogsalmen har va-
rit hotade ända sedan almsjukan up-
penbarade sig på kontinenten cirka 
1910 och började undersökas inten-
sivt av holländska forskare på 1920-ta-
let. En fullskalig epidemi var igång på 
1930-talet i Centraleuropa och senare 
i Nordamerika, där en ny, mycket ag-
gressiv art av svampen uppstod, troli-
gen via mutation. 

Den aggressiva arten kom över till 
Europa, en ny förödande epidemi tog 
fart och lämnade endast enstaka indi-
vider och ynkliga buskbestånd kvar. 
I Sverige upptäcktes sjukan 1933 och 
i Finland 1963 av holländska och 
norska forskare, men man lyckades 
hindra fortsatt spridning genom att 
fälla träden och bränna upp allt. Sena-
re har sjukan påträffats i Helsingfors, 
Åbo och Lovisa, men vidare spridning 
har förhindrats. 

En förnyad epidemi i Skåne 1984 
spred sig till Stockholm och Uppsala i 
mitten på 1990-talet. Hotet mot almar-
na i Finland blev påtagligt då almsju-
kan fanns både i Estland och i Sankt 
Petersburgstrakten. Tills vidare har 
ändå inga nya fall av almsjukan kon-
staterats hos oss.
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Vid förra sekelskiftet kom svampsjukdomen almsjuka till Europa. Sedan dess har sjukan ställt till otyg på 
många håll. Än så länge har vi i Finland förskonats från större utbrott, men det är bra att känna igen symp-
tomen.

Symptom på almsjuka:
• Bladen gulnar i förtid och 
faller av (i en del av, eller i hela 
kronan).
• Bladen blir bruna och vissnar 
plötsligt, krullar ihop sig och sit-
ter kvar på grenarna en tid.
• Löven sitter glest i kronan och 
är svagt missfärgade.
• Skotten böjer sig neråt i top-
parna.
• På snittytan från ett skott ser 
man en mörk ring i den yttersta 
årsringen. I längdsnitt just under 
barken syns långa mörka eller 
violetta stråk.
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Hot mot ädelt träd

SAKNAS TILLS VIDARE I FINLAND
Det ser ut som om de almsplintbor-
rar (i Sverige 3 och i Norge 2 Scolytus-
arter) som överför svampen (2 arter 
av Ophiostoma sporsäckssvampar) in-
te kan övervintra i Finland. De tidiga-
re nämnda fynden kan ha haft att gö-
ra med lämpliga sydliga eller västliga 
vindar, vilka hämtat med sig enstaka 
sporbärande splintborrar. 

En annan möjlighet är att infekte-
rat almvirke importerats. Via oförsik-
tig import och/eller ett för skalbaggar-
na gynnsamt klimat kan man förvän-
ta sig enstaka angrepp, men eftersom 
almarna är få och långt ifrån varan-
dra och ofta är under ständig uppsikt 
borde vi, såsom tidigare, kunna hålla 
almsjukan stången.  

HÅLL TRÄDEN UNDER UPPSIKT
På kontinenten och i södra Sverige har 
man redan länge planterat nya sorter, 
vilka är motståndskraftiga och äkt-
hetsgaranteras med ett elektroniskt 
chip. Många sorter ser dock ut att ha 
förlorat den för almarna typiska och 
populära kronformen som kallas för 
vasform, och är smalare nertill och 
stegvis symmetriskt bredare upptill. 

Man kan också använda sig av 
två slags injicerade fungicider. Där-
till finns biologisk bekämpning ge-
nom vaccinering med en antagonis-
tisk svamp. Metoderna är osäkra, re-
lativt dyra och lämpar sig kanske bäst 
för värdefulla individer i till exempel 
parker.

Symptomen är ganska lätta att 
känna igen (se ruta), men i osäkra 
fall kan man skicka prover till Na-
turresursinstitutet (Luke). Det lönar 
sig knappast att kapa infekterade gre-
nar, eftersom svampens sporer redan 
spridit sig via kärlsträngarna till an-
dra delar av kronan. I Sverige rekom-
menderar man att hela trädet fälls och 
bränns upp. Eftersom spridning ock-
så kan ske till närstående träd via rot-
kontakter bör man hålla grannträden 
under uppsikt för att upptäcka tidi-
gast möjliga symptom. •

KIM VON WEISSENBERG
PROFESSOR EMERITUS 
EXPERT PÅ SKOGSPATOLOGI

Del 2 handlar bland annat om ask-
skottsjuka.
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Av tradition har sand varit det material 
man använt vid bekämpning av halka på 
gång- och cykelbanor. Men sanden har 
tyvärr en tendens att pressas ned i snön 
då vädertermometern rör sig kring noll-
strecket. Därför är man tvungen att upp-
repa sandandet ofta vid varmare väder-
lek. Därtill ger sanden upphov till damm. 
Nya alternativa material skulle därför va-
ra önskvärda.

Under vintern 2014–15 utförde Tra-
fikverket tillsammans med Norra Öster-
bottens NTM-central ett experiment med 
träflis som halkbekämpningsmaterial. Ex-
perimentet omfattade en tre kilometer 
lång gång- och cykelled i Uleåborg. Träfli-
set som användes kom från La Chaux de 
Fonds i Schweiz, där man också använder 
träflis i halkbekämpningssyfte.

Träfliset är en blandning av olika träd-
slag, däribland poppel, gran och björk. Fli-
sornas längd är 5–20 millimeter och de 
är några millimeter tjocka. I tillverknings-
skedet impregneras träflisorna i saltlake 
och torkas därefter. Den slutliga produk-
ten innehåller trots allt nästan fyrtio pro-
cent vatten, för att optimera saltets ver-
kan. Saltet gör att träflis snabbare smäl-
ter fast i isen och ger ett gott fäste. Den 
använda mängden salt är så pass låg att 
den inte anses ha en skadlig inverkan på 
miljön.

ANVÄNDARNA GILLADE
Under experimentets gång hade användar-
na möjlighet att ge respons på materialet. 
Enligt Jarkko Pirinen, som var projekt-
ansvarig för NTM-centralens del av pro-
jektet, var svaren övervägande positiva.

– Generellt sett var man nöjdare med 
träflis än med sand, säger Pirinen.

Utöver respons från användarna utför-
de såväl beställaren som entreprenören 
egna fältundersökningar och observatio-
ner av hur väl träflis fungerade i prakti-
ken. Fördelarna var flera. Utöver att träflis 
är ett ekologiskt material som är lätt att 
städa undan på våren då snön smält, är 

Träflis i stället för 
sand mot halka
det också ofarligt för hundtassar och skon-
samt för cykeldäck.

– En annan fördel är att träflis fungerar 
bra på hårt packad snö. Till nackdelarna 
får räknas att det inte ger någon friktion 
i vattenpölar eftersom fliset då flyter upp 
till ytan, konstaterar Pirinen.

Andra nackdelar är att det lätta materi-
alet har en tendens att röra på sig med vat-
ten och vind. Det har också svårt med fäs-
tet på riktigt blank is. 

DYRT MATERIAL
Den allra största nackdelen med träflis är 
trots allt priset, som konstaterades vara 
hela åtta gånger högre jämfört med pri-
set på sand. Pirinen påminner om att en 
betydande del av denna kostnad trots all 
beror på dyra frakter. Eftersom vi inte vet 
vilken tillverkningskostnaden skulle vara 
i Finland, är det svårt att i nuläget bedö-

ma vilken prisskillnaden skulle vara mel-
lan sand och flis.

I försöket användes träflis av märket 
Stop Gliss Bio, som är en patenterad pro-
dukt.

– Men det utesluter ju inte att den kun-
de tillverkas i Finland på licens, eller att 
man utvecklar en helt ny egen träbaserad 
produkt, säger Pirinen.

Man har inte använt träflis vid halkbe-
kämpning i Uleåborg efter experimentet 
och NTM-centralen har heller inte stött 
andra liknande projekt på andra håll i 
Finland. Pirinen säger att framtiden helt 
hänger på om det finns någon intresserad 
part som vill föra saken vidare

– Man kan sänka prisnivån, men det är 
inte säkert att det blir kostnadseffektivt, 
summerar Jarkko Pirinen försöket. •

TEXT: MIA BERG-LUNDQVIST

TRÄFLIS
• Är ett ekologiskt, dammfritt material som är skonsamt mot såväl hundtassar 
som cykeldäck.
• Fungerar väl på gång- och cykelleder, stigar och gårdsplaner.
• Är dyrt och fäster inte på riktigt glatt is. Vatten och vind får träfliset att röra på 
sig.

Träflis testades på en tre kilometer lång gång- och cykelled i Uleåborg 
under vintern 2014–15.
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Ekologiskt, dammfritt och möjlig-
het till inhemsk råvara – fördelarna 
med att ersätta sand med träflis är 
många, men priset är en bromsande 
faktor. Träflis fungerar heller inte op-
timalt då temperaturen är över noll-
strecket.
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FJOLÅRETS VIRKESHANDEL ökade i sin helhet med cirka en 
femtedel från år 2015. Under andra hälften av decem-
ber minskade inköpsvolymerna enligt förväntningar-
na, till exempel på grund av semestrar. I virkeshandelns 
mängdstatistik finns väldigt stora skillnader. I veckostatis-
tiken, vilken samlas in från Skogsindustrin rf:s medlem-
mar, ackumulerades under 2016 drygt 32 miljoner kubik-
meter virke från privatskogsägarnas försäljningar. I må-
nadsstatistiken, vilken innehåller några privata sågverk 
samt skogsvårdsföreningarnas drivningstjänst, fanns ef-
ter perioden januari–november redan nästan 38 miljoner 
kubikmeter rundvirke. Skogsindustrins medlemmars vir-
kesmarknadsandel i fjol minskade till under 80 procent.

Enligt virkesinköparnas utsagor ligger deras rundvirkes- 
lager på en någon lägre nivå i jämförelse med tidigare år. 
Från privatskogarna har rundvirkets försäljningsvolymer 
ändå ökat mera än virkesanvändningen eller marknads-
avverkningarna. Det betyder att rotpostlagren har växt. 
Virke har säkert redan anskaffats med tanke på Äänekos- 
kis nya bioproduktfabrik. Det är mycket sannolikt att 
minskningen av virkeslagren riktas mot importerat virke. 

Skogssektorns prognoser förutspår livlig virkeshandel 
också för detta år. Överutbudet på massavirke, vilket har 

varit virkesmarknadens kroniska problem, försvinner en-
dast genom investeringar. Finlands hållbara avverknings-
potential möjliggör implementering av alla planerade in-
vesteringar. Ökad efterfrågan vid behov förstärker säkert 
utbudet. 

Efterfrågan på granstock ser fortfarande gynnsammast 
ut. Ställvis finns det underutbud på granstock även på 
vinterstämplingarna. Efterfrågan på inhemsk björkmassa-
ved ser å andra sidan mycket svag ut. Till och med mas-
saindustrins inköpare har medgett att det inte lönar sig 
att erbjuda björkmassaved på marknaden under den när-
maste framtiden. Köparnas anbud innehåller många olika 
villkor, vilka alla måste medtas i jämförelsen av offerter. 

Skogsindustrins export drar fortfarande mängdmässigt 
väldigt fint. Det största problemet på den sidan är det 
minskade exportpriset på sågade tallträvaror. Den försva-
gade euron samt förstärkningen av rubeln lindrar läget 
delvis. Sågindustrins räntabilitet överlag är svag. Å andra 
sidan behöver sågarna kontinuerligt både gran- och tall-
stockar. Det ligger också i skogsägarnas intresse att så-
garna har tillräcklig mängd råvara för förädling. När  vir-
keshandelskraven ska tillgodoses gäller det att vara sär-
skilt noggrann. •

Virkeshandeln mot nytt rekordår

virkesmarknaden

ERNO JÄRVINEN, 
FORSKNINGSCHEF FÖR MTK:S 

SKOGSLINJE

Aktuella virkespriser på www.skogsbruket.fi. Inloggningsuppgifterna hittar du på prenumerationsfakturan.
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På den här annonsplatsen får privatpersoner, enmans- och familje-
företag annonsera ut sina tjänster gratis. Som villkor för annonsering 
gäller att tjänsterna ska anknyta till skog. 

En annons får omfatta högst 112 tecken, dvs. bokstäver inkl.  
mellanslag. Skicka in annonstexten till skogsbruket@nordinfo.fi. 
Det är viktigt att det ur texten framgår vilket område annonsören 
betjänar.

– Hur har ditt nyårslöfte ”vit januari” framskridit?
– Lite varierande, man kunde säga att det stundom har varit 
helt snöfritt!

TOK

köp & sälj

Utbud av tjänster i Österbotten
• Skogsvårdstjänster, röjning och plantering mm. utföres i Pedersöre 
och Kronoby med omnejd. J Lövsund, tfn 040 751 7015.
• Närpes röjningstjänst utför röjningar och planteringar i Sydöster-
botten, tfn 050 366 6251.
• Maskinell slyröjning, Timberjack med kättingaggregat i Österbotten. 
Räckvidd 10 m, arb.bredd 1,7 m. Dan Renlund, tfn 040 583 2681.
• F:ma O. Sandström utför röjningar och andra skogsvårdsarbeten 
i Peders öre, Larsmo, Kronoby, Jakobstad, Nykarleby området, 
tfn 050 517 3712.
• Utkörning och transport av virke, ved mm. utförs med traktor 
i området Jakobstad-Vörå-Maxmo, Andreas, tfn 040 860 4749.
• Sprängningsarbeten utförs i Pedersöre med omnejd, 
tfn 050 534 8565. 
• Käld skogsservice utför manuell röjning, plantering och gallring 
i Karleby och Pedersörenejden, även inhoppare i skogsmaskin, 
tfn 041 435 8089.
• Skogsavverkning utförs med gallringsskördare, även huggning av 
tomter, virkestransport med traktor, röjning mm. utförs i Vasa med 
omnejd, tfn 050 322 0567.
• Maskinell avverkning med smidig skördare samt utkörning och trans-
port av virke i Korsholm-Korsnäs. Kenneth Forsman, tfn 050-3513197.
• Gallring och utkörning av virke utförs med Norcar 600, 490 
i Nykarleby med omnejd, P. Blomqvist, tfn 050 349 2888. 
• Skogsvårdsarbeten och avverkning, planering, värdering av skog 
och rådgivning i Nykarlebytrakten, Smedskog, tfn 050 466 4970. 
• Slyröjning av skogsbilvägar utförs i Närpes-Malax-Korsnäs 
området, tfn 050 344 3181, Tobias Dahlblom.
• Slyröjning av skogsbilvägar utförs i Närpes–Korsnäs området, 
tfn 040 750 7929. 
• ITA Nygård Ab utför röjningar, skogsvårdsarbeten och specialav-
verkningar i Terjärv med omnejd, tfn 050 366 0860.
• Trädfällning på tomter samt borttransport av ris i Vasatrakten, 
Österbottens farmartjänst, tfn 0500 567 171. 
• Maskinell gallring, uttag av energived, virkesutkörning med smidig 
Logset 500 i Pedersöre med omnejd, S. Backman, tfn 050 592 3043. 
• Avverkningstjänster, maskinell gallring, med gallringsskördare utförs 
i Vörå med omnejd, B. Svens, tfn 050 350 7249.
• Maskinell gallring med Norcar 600 i Österbotten, S. Ahlback, 
tfn 050 518 1054.
• Vägsladdning, slyröjning och övrigt underhåll av skogsvägar 
utförs mellan Vasa och Oravais, tfn 0500 138 414. 
• Närtransport av virke, gallringsavverkning, röjning mm. inom 
Norrskogs område, I. och A. Nynäs, Finnäs gård, Eugmo, 
tfn 050 598 3149 eller 050 562 2449. 
• Maskinell gallring och slutavverkning i Korsholm-Malax, 
H. Skog, tfn 0500 160 669. 
• Björnströms Avverkning och Röj utför skogsvårdsarbeten 
i Vasanejden, tfn 050 505 7088.
• Skogsavverkningar utförs med gallringsskördare i norra 
Österbotten, J. Slotte, tfn 0400 139 508. 
• Skogsdikning, skogsvägar och markarbeten utförs inom 
Vasaområdet, tfn 0400 867 373. 

Utbud av tjänser vid sydkusten
• Röjning, plantering, special trädfällning, tomthuggning på Kimitoön. 
Skogsfix, Sebastian Blomqvist, tfn 0442601740.
• Plantskogsröjningar och skötsel av ungskog i mellersta och västra 
Nyland. Oy Alessia Ab, Niclas Boström, tfn 040 579 9690, 
e-post alessia.oyab@gmail.com.
• Markberedning: Högläggning/fläckupptagning (eventuellt sådd) med 
tvåradig Bräcke högläggare utföres i Nyland, Forest Strömberg Oy Ab,  
tfn 0400 714 095.
• Röjningar och planteringar på Kimitoön, F:ma Johan Lindroos 
tfn 0400 435 236.
• Röjningar (Kemera), tomtavverkningar och trädfällningar  
utförs i västra Nyland. Fredriks Skogstjänst, tfn 040 716 2994.
• Trädfällning samt virkeskörning i södra Finland, 
MW Skogstjänst, Mats Wikström, tfn 0400 887 240. 
• Skogsvårdsarbeten och trädfällning i Östnyland, Skogsservice Åberg, 
tfn 040 5057 723. 
• Snöröjning, vägsladdning, röjning av vägslänter, virkestransport med 
traktor utförs i östra Nyland, tfn 0400 717 836.
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Har du synpunkter på tidningen?
Du kan ge respons per e-post till skogsbruket@nordinfo.fi eller per post till adressen
Skogsbruket, c/o Oy Nordinfo Ab, Lillviksvägen 6, 02360 Esbo.

Du kan också ringa redaktionen direkt, våra kontaktuppgifter finns på sidan 3 i tidningen.

bruketSkogs

Adressändringar och övriga 
prenumerationsärenden 
 

Nesenta Oy
tfn 09 4190 2443
vardagar klockan 08.00–17.00
skogsbruket@nesenta.fi

Till skogs på Kemeragranskning.
• Staden som skogsägare.
• Nya skogsägare på kurs.
• Tjädern trivs i välskött skog.
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Ny upplaga av 
Skogsbrukets handbok

Uppdatera dina kunskaper om skog 
och skogsbruk. Goda råd och fina 
tips för skogsägare, skogsfackmän, 
studerande och andra skogsintres-
serade. 

Beställningskupong (Var god texta)

Föreningen för
Skogskultur

betalar portot

Jag beställer                       stycken Skogsbrukets handbok

Boken/böckerna skickas till

Namn

Adress

Postnummer och postort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Föreningen för Skogskultur
INFO Handbok15
Kod: 5001298
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

Fyll i kupongen nedan. 
Du kan också mejla till martina.lindberg@
brev.fi eller ringa på tfn 050 5666 223.

Priset för en 
bok  är 50 €

(inklusive moms) 
+ porto.

Ny upplaga av 
Skogsbrukets handbok

Uppdatera dina kunskaper om skog 
och skogsbruk. Goda råd och fina 
tips för skogsägare, skogsfackmän, 
studerande och andra skogsintres-
serade. 

Beställningskupong (Var god texta)

Föreningen för
Skogskultur

betalar portot

Jag beställer                       stycken Skogsbrukets handbok

Boken/böckerna skickas till

Namn

Adress

Postnummer och postort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Föreningen för Skogskultur
INFO Handbok15
Kod: 5001298
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

Fyll i kupongen nedan. 
Du kan också mejla till martina.lindberg@
brev.fi eller ringa på tfn 050 5666 223.

Priset för en 
bok  är 50 €

(inklusive moms) 
+ porto.

25 €

Ny upplaga av 
Skogsbrukets handbok

Uppdatera dina kunskaper om skog 
och skogsbruk. Goda råd och fina 
tips för skogsägare, skogsfackmän, 
studerande och andra skogsintres-
serade. 

Beställningskupong (Var god texta)

Föreningen för
Skogskultur

betalar portot

Jag beställer                       stycken Skogsbrukets handbok

Boken/böckerna skickas till

Namn

Adress

Postnummer och postort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Föreningen för Skogskultur
INFO Handbok15
Kod: 5001298
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

Fyll i kupongen nedan. 
Du kan också mejla till martina.lindberg@
brev.fi eller ringa på tfn 050 5666 223.

Priset för en 
bok  är 50 €

(inklusive moms) 
+ porto.

Ny upplaga av 
Skogsbrukets handbok

Uppdatera dina kunskaper om skog 
och skogsbruk. Goda råd och fina 
tips för skogsägare, skogsfackmän, 
studerande och andra skogsintres-
serade. 

Beställningskupong (Var god texta)

Föreningen för
Skogskultur

betalar portot

Jag beställer                       stycken Skogsbrukets handbok

Boken/böckerna skickas till

Namn

Adress

Postnummer och postort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Föreningen för Skogskultur
INFO Handbok15
Kod: 5001298
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

Fyll i kupongen nedan. 
Du kan också mejla till martina.lindberg@
brev.fi eller ringa på tfn 050 5666 223.

Priset för en 
bok  är 50 €

(inklusive moms) 
+ porto.

Fyll i kupongen nedan. Du kan också 
mejla klaus.yrjonen@nctraining.fi 
eller ringa på tfn 040 547 9075.

Ny upplaga av 
Skogsbrukets handbok

Uppdatera dina kunskaper om skog 
och skogsbruk. Goda råd och fina 
tips för skogsägare, skogsfackmän, 
studerande och andra skogsintres-
serade. 

Beställningskupong (Var god texta)

Föreningen för
Skogskultur

betalar portot

Jag beställer                       stycken Skogsbrukets handbok

Boken/böckerna skickas till

Namn

Adress

Postnummer och postort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Föreningen för Skogskultur
INFO Handbok15
Kod: 5001298
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

Fyll i kupongen nedan. 
Du kan också mejla till martina.lindberg@
brev.fi eller ringa på tfn 050 5666 223.

Priset för en 
bok  är 50 €

(inklusive moms) 
+ porto.

Ny upplaga av 
Skogsbrukets handbok

Uppdatera dina kunskaper om skog 
och skogsbruk. Goda råd och fina 
tips för skogsägare, skogsfackmän, 
studerande och andra skogsintres-
serade. 

Beställningskupong (Var god texta)

Föreningen för
Skogskultur

betalar portot

Jag beställer                       stycken Skogsbrukets handbok

Boken/böckerna skickas till

Namn

Adress

Postnummer och postort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Föreningen för Skogskultur
INFO Handbok15
Kod: 5001298
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

Fyll i kupongen nedan. 
Du kan också mejla till martina.lindberg@
brev.fi eller ringa på tfn 050 5666 223.

Priset för en 
bok  är 50 €

(inklusive moms) 
+ porto.

Ny upplaga av 
Skogsbrukets handbok

Uppdatera dina kunskaper om skog 
och skogsbruk. Goda råd och fina 
tips för skogsägare, skogsfackmän, 
studerande och andra skogsintres-
serade. 

Beställningskupong (Var god texta)

Föreningen för
Skogskultur

betalar portot

Jag beställer                       stycken Skogsbrukets handbok

Boken/böckerna skickas till

Namn

Adress

Postnummer och postort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Föreningen för Skogskultur
INFO Handbok15
Kod: 5001298
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

Fyll i kupongen nedan. 
Du kan också mejla till martina.lindberg@
brev.fi eller ringa på tfn 050 5666 223.

Priset för en 
bok  är 50 €

(inklusive moms) 
+ porto.

Skogsbrukets
handbokNy upplaga av 

Skogsbrukets handbok
Uppdatera dina kunskaper om skog 
och skogsbruk. Goda råd och fina 
tips för skogsägare, skogsfackmän, 
studerande och andra skogsintres-
serade. 

Beställningskupong (Var god texta)

Föreningen för
Skogskultur

betalar portot

Jag beställer                       stycken Skogsbrukets handbok

Boken/böckerna skickas till

Namn

Adress

Postnummer och postort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Föreningen för Skogskultur
INFO Handbok15
Kod: 5001298
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

Fyll i kupongen nedan. 
Du kan också mejla till martina.lindberg@
brev.fi eller ringa på tfn 050 5666 223.

Priset för en 
bok  är 50 €

(inklusive moms) 
+ porto.

Ny upplaga av 
Skogsbrukets handbok

Uppdatera dina kunskaper om skog 
och skogsbruk. Goda råd och fina 
tips för skogsägare, skogsfackmän, 
studerande och andra skogsintres-
serade. 

Beställningskupong (Var god texta)

Föreningen för
Skogskultur

betalar portot

Jag beställer                       stycken Skogsbrukets handbok

Boken/böckerna skickas till

Namn

Adress

Postnummer och postort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Föreningen för Skogskultur
INFO Handbok15
Kod: 5001298
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

Fyll i kupongen nedan. 
Du kan också mejla till martina.lindberg@
brev.fi eller ringa på tfn 050 5666 223.

Priset för en 
bok  är 50 €

(inklusive moms) 
+ porto.

Ny upplaga av 
Skogsbrukets handbok

Uppdatera dina kunskaper om skog 
och skogsbruk. Goda råd och fina 
tips för skogsägare, skogsfackmän, 
studerande och andra skogsintres-
serade. 

Beställningskupong (Var god texta)

Föreningen för
Skogskultur

betalar portot

Jag beställer                       stycken Skogsbrukets handbok

Boken/böckerna skickas till

Namn

Adress

Postnummer och postort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Föreningen för Skogskultur
INFO Handbok15
Kod: 5001298
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

Fyll i kupongen nedan. 
Du kan också mejla till martina.lindberg@
brev.fi eller ringa på tfn 050 5666 223.

Priset för en 
bok  är 50 €

(inklusive moms) 
+ porto.

Ny upplaga av 
Skogsbrukets handbok

Uppdatera dina kunskaper om skog 
och skogsbruk. Goda råd och fina 
tips för skogsägare, skogsfackmän, 
studerande och andra skogsintres-
serade. 

Beställningskupong (Var god texta)

Föreningen för
Skogskultur

betalar portot

Jag beställer                       stycken Skogsbrukets handbok

Boken/böckerna skickas till

Namn

Adress

Postnummer och postort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Föreningen för Skogskultur
INFO Handbok15
Kod: 5001298
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

Fyll i kupongen nedan. 
Du kan också mejla till martina.lindberg@
brev.fi eller ringa på tfn 050 5666 223.

Priset för en 
bok  är 50 €

(inklusive moms) 
+ porto.

Ny upplaga av 
Skogsbrukets handbok

Uppdatera dina kunskaper om skog 
och skogsbruk. Goda råd och fina 
tips för skogsägare, skogsfackmän, 
studerande och andra skogsintres-
serade. 

Beställningskupong (Var god texta)

Föreningen för
Skogskultur

betalar portot

Jag beställer                       stycken Skogsbrukets handbok

Boken/böckerna skickas till

Namn

Adress

Postnummer och postort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Föreningen för Skogskultur
INFO Handbok15
Kod: 5001298
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

Fyll i kupongen nedan. 
Du kan också mejla till martina.lindberg@
brev.fi eller ringa på tfn 050 5666 223.

Priset för en 
bok  är 50 €

(inklusive moms) 
+ porto.

Ny upplaga av 
Skogsbrukets handbok

Uppdatera dina kunskaper om skog 
och skogsbruk. Goda råd och fina 
tips för skogsägare, skogsfackmän, 
studerande och andra skogsintres-
serade. 

Beställningskupong (Var god texta)

Föreningen för
Skogskultur

betalar portot

Jag beställer                       stycken Skogsbrukets handbok

Boken/böckerna skickas till

Namn

Adress

Postnummer och postort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Föreningen för Skogskultur
INFO Handbok15
Kod: 5001298
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

Fyll i kupongen nedan. 
Du kan också mejla till martina.lindberg@
brev.fi eller ringa på tfn 050 5666 223.

Priset för en 
bok  är 50 €

(inklusive moms) 
+ porto.

Telefon

Ny upplaga av 
Skogsbrukets handbok

Uppdatera dina kunskaper om skog 
och skogsbruk. Goda råd och fina 
tips för skogsägare, skogsfackmän, 
studerande och andra skogsintres-
serade. 

Beställningskupong (Var god texta)

Föreningen för
Skogskultur

betalar portot

Jag beställer                       stycken Skogsbrukets handbok

Boken/böckerna skickas till

Namn

Adress

Postnummer och postort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Föreningen för Skogskultur
INFO Handbok15
Kod: 5001298
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

Fyll i kupongen nedan. 
Du kan också mejla till martina.lindberg@
brev.fi eller ringa på tfn 050 5666 223.

Priset för en 
bok  är 50 €

(inklusive moms) 
+ porto.


