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FÖRVÄNTNINGARNA, speciellt hos oerfarna skogsägare, är 
ofta stora då man bestämt sig för att avverka skog. Ef-
tersom det heter att skogen är Finlands gröna guld, tror 
skogsägare ibland att inkomsterna från en avverkning 
ska vara betydande. Kanske det äntligen går att sätta un-
dan en slant, köpa en ny bil eller unna sig någon annan 
guldkant i vardagen. Besvikelsen kan bli stor. Den full-
vuxna granskogen kan vara full med röta, och att förnya 
skogen är allt annat än gratis. 

Förnyelsekostnaderna ses ofta som en belastning, men 
är främst en investering för framtiden. Det bästa med 
skogen är att den är en naturlig resurs. Om vi spelar kor-
ten rätt kan kommande generationer njuta av både eko-
nomisk nytta och allt annat som skogen har att erbjuda i 
form av till exempel rekreation i alla dess former. 

Omloppstiderna i skogen är långa. Genom att använ-
da oss av rätt förnyelsemetoder och sköta om plantsko-
gen tryggar vi att skogen växer optimalt. Med en väl ut-
förd markberedning säkras att plantmaterialet tar fart. 
Det finns alla förutsättningar för att plantor från plant-
skolan ska bli timmer och massa i framtiden. 

Arbetet med att få fram bra frömaterial är kontinuer-
ligt. Forskarna jobbar till och med med att få fram gra-
nar som skulle vara mer resistenta mot rotröta. Det skul-
le vara mycket enklare att förnya rötskadade bestånd om 
skogsägaren och skogsfackmannen kunde använda dyli-

ka plantor. Tyvärr kommer problemet med röta troligen 
att fortsätta. Att undvika avverkningar på sommaren, då 
sporerna är som aktivast, är knappast heller ett alterna-
tiv. Industrin behöver virke i en jämn ström och långt 
ifrån alla avverkningar kan utföras på vintern.

Att plantera granplantor för att låta dem drunkna un-
der gräset under andra hösten eller låta slyet slå sönder 
topparna på tallplantorna är idiotiskt. Varför inte slutföra 
det man påbörjat och se till att plantskogen börjar växa? 
Att trampa gräs är dessutom varken svårt eller tungt, 
möjligen lite långtråkigt, men med rätt sällskap går det 
som en dans. Att tvingas komplettera, eller rent av göra 
om, hela förnyelsekedjan är både dyrt och tidskrävande.

Skogen är ett hem för många arter och allt mer be-
aktas även de arter som inte är synliga för det mänskli-
ga ögat. Med små medel, till exempel genom att lämna 
högstubbar, kan både människor och djur trivas i sko-
gen i alla skeden. Genom att vara förutseende och re-
dan i gallringar bestämma sig för var sparträdsgruppen 
ska vara placerad, tryggar man förekomsten av död ved 
i ett tidigt skede. 
Kanske drönarna, som utnyttjas på allt fler användnings-
områden, i framtiden kan hjälpa till med att hitta de om-
råden som har det största behovet av skydd. Men re-
dan nu kan man med ringa ekonomiska uppoffringar 
ge många arter bättre förutsättningar för att överleva. •

Välskött förnyelse ger utdelning

ledaren

SIV WESTERLUND-KARLSSON
MEDLEM I SKOGSBRUKETS 

REDAKTIONSRÅD
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Den internationella jämförelsen, där bland 
annat Finland och Sverige ingår, är gjord 
inom ramarna för det svenska forsknings-
programmet Future Forests.

– Det svenska skogsbruket står inför en 
rad utmaningar, som har med globala tren-
der att göra. De är inte specifika för Sveri-
ge utan ser ganska lika ut för alla skogspro-
ducerande länder. Det vi gjort är att titta på 
hur olika länder med olika skogsbruksmo-
deller möter utmaningarna och vad de oli-
ka modellerna har för styrkor och svaghe-
ter. Alla vill ha hållbar utveckling. Frågan 
är hur man valt att försöka komma dit, sä-
ger Karin Beland Lindahl. Hon är statsve-
tare vid Luleå tekniska universitet och en 
av dem som lett studien.

MER AV ALLT I SVERIGE OCH 
FINLAND
Delstudierna är gjorda av forskare i olika 
länder. Forskarna har analyserat resultaten 
och grupperat de olika skogsbruksmodel-
lerna utgående från deras inbördes likhe-
ter och skillnader.

Både Finland och Sverige representerar 
gruppen man valt att kalla ”Mer av allt”. 
Det innebär att man möter ökade anspråk 
genom att försöka göra mer av allt på sam-
ma marker, till exempel att producera vir-
ke, bioenergi, plocka bär och bedriva ren-
skötsel.

Målen är både ambitiösa och optimis-
tiska men inte alltid förenliga. Avvägning-
ar mellan målen sker ofta under förhållan-
den där den traditionella skogssektorn är 
stark. När målen ska implementeras blir 
slutresultat därför ganska likriktat. Alla 
mål nås inte och det är i slutändan pro-
duktionen som prioriteras. 

Då det gäller genomförandet beskrivs det 

Mer av allt 
är modellen för Finland
Skogen ska räcka till för mycket. För-
utom att kraven ökat är de ibland 
också svårförenliga. 

En färsk studie jämför hur olika 
länder med olika skogsbruksmodel-
ler möter utmaningarna.

finländska beslutsfattandet som mer hierar-
kiskt än det svenska. De instrument som 
finns för att hantera konflikter är svaga.

BALANSERING I TYSKLAND
I Tyskland, som är tätare befolkat och in-
te har en lika inflytelserik skogsindustri 
som Finland och Sverige, sker avvägning-
en mellan olika mål i en miljö, där de so-
ciala och miljöorienterade intressena är 
starkare. Det har lett till en modell där de 
sociala och ekologiska målen uppgrade-
rats och där man försöker balansera de 
olika värdena, delvis till priset av en lägre 
virkesproduktion. 

I Kanada har skogsindustrin stått inför 
ekonomiska problem, vilket, tillsammans 
med konflikter mellan miljö- och produk-
tionsintressen, har varit en drivkraft för 
att försöka hitta nya sätt att hantera mål-
konflikterna och gå mot en större diversi-
fiering av skogliga produkter, bruknings- 
och förvaltningsformer.

I Australien och Nya Zeeland är skogs-
marken zonerad så att olika geografiska 
områden brukas för olika mål och förval-
tas av olika myndigheter, enligt olika re-
gelsystem. 

INGEN MODELL KLOCKREN
Enligt Karin Beland Lindahl är det utifrån 
resultaten svårt att säga att någon modell 
skulle vara genomgående bättre eller säm-
re än de andra. De kämpar med olika ty-
per av utmaningar och har olika styrkor 
och svagheter. Gemensamt är att de alla 
brottas med genomförandet – att gå från 
ord till handling och åstadkomma den för-
ändring som krävs för att nå en hållbar ut-
veckling. 

Även om ingen modell är klockren, ver-
kar de kanadensiska och tyska modeller-
na vara mer förändringsbenägna och där 
har sociala och miljövärden uppgraderats. 
Styrkan i de finländska och svenska mo-
dellerna ligger på inputsidan, det vill sä-
ga i målformuleringen, medan svagheter 
finns i genomförandet. 

Future Forests–programmet avslutades 

vid årsskiftet, men på forskarhåll skul-
le man gärna vilja fortsätta forskningen 
kring de olika modellerna. 

– Nu när vi har ett välutvecklat ram-
verk skulle vi vilja undersöka flera fall – 
dels för att validera resultaten, dels för att 
vi är övertygade om att det finns flera ty-
per av modeller och strategier, som vi inte 
fångat i den här studien, säger Karin Be-
land Lindahl. •

TEXT: AGNETA SJÖBLOM
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Olika länder har olika skogsbruksmodel-
ler, för allt från tallskogar till regnsko-
gar. Denna regnskog finns i Australien.
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Emma Berglund, 29 år, som är ge-
neralsekreterare för Europeiska 

familjeskogsbrukets konfederation CEPF, 
har av den svenska föreningen Skogen 
utsetts till mottagare av årets Greve Carl 
Bernadottes Skogspris. Priset delas ut av 
kung Carl XVI Gustaf i Stockholm i april.  

Enligt prismotiveringarna får Berg-
lund priset bland annat för att hon, efter 
bara ett år på sin post, har lyckats ut-
veckla organisationen och nya relationer 
med markägarorganisationer, skogsin-
dustri och tjänstemän och politiker i EUs 
institutioner i Bryssel.

Priset delas ut, av den oberoende 
föreningen Skogen, till en person som 
gjort det svenska skogsbruket utomor-
dentliga tjänster, och består av en me-
dalj och ett penningbelopp. 

Skogsskade-
anmälan på 
svenska
Naturresursinstitutet (Luke) sam-

lar information om skogsskador 
från många olika källor och gör år-
ligen upp en rapport över observe-
rade skador. Med hjälp av anmäl-
ningsblanketten kan du anmäla dina 
observationer om skogsskador till 
den databas som Luke upprätthåller.

För att identifiera skadorna kan 
du få hjälp från tjänstens Identifika-
tionsavsnitt eller avsnittet Skogsska-
deguiden, där de i Finland vanligast 
förekommande svamparna, insek-
terna, ryggradsdjuren och abiotiska 
skadegörarna är beskrivna.

Luke ber att man fyller i skadean-
mälningsblanketten så fullständigt 
som möjligt, men påpekar att avsak-
nad av information inte ska hindra 
någon från att göra en anmälan. I 
anmälan kan man ange bland annat 
det skadade trädets eller områdets 
trädslag, områdets areal, typ av ska-
da, om hela trädet är skadat eller 
bara en del, hur många träd som är 
skadade och när skadan börjat.

Blanketten för skogsskadean-
mälan finns på nätet på adressen 
http://www.metla.fi/metinfo/met-
sienterveys/tuhoilmoitus/index-sv.
htm •

Ung Bryssellobbare prisbelönt

Enligt preliminära uppgifter från Naturresursinstitutet (Luke) fick skogsägarna år 
2016 bruttorotprisinkomster på 1,97 miljarder euro. Av detta gick 1,68 miljarder 

euro till privata skogsägare, medan skogsindustrins och statens skogar drog in 0,29 
miljarder euro. 

Avverkningarna hamnade på nästan samma nivå som under det föregående re-
kordåret 2015 och rotpriserna ökade något. I euro räknat var inkomsterna nästan de 
samma som året innan, men på grund av sänkta producentpriser ökade realinkoms-
terna med 0,9 procent, då penningsvärdet ändrades utifrån partiprisindexet. 

Det viktigaste virkesslaget, grantimmer, stod för 39 procent av inkomsterna. Gran 
var också det viktigaste trävaruslaget, med en andel på 47 procent. Det viktigaste 
fiberträvaruslaget var tallfibervirke. Timrets andel av inkomsterna uppgick till 69 
procent.

Jämfört med medelvärdet för de tio föregående åren ökade rotprisinkomsterna 
reellt med 3 procent. För privata skogsägare var inkomsterna 7 procent högre än 
medelvärdet, men för skogsindustrin och staten 14 procent lägre. •

Goda rotprisinkomster ifjol
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En längre intervju med rikssvenska 
Emma Berglund fanns i Skogsbruket 
nummer 11 2016.•



  Skogsbruket 3/2017  7

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

Enligt Naturresursinstitutets (Luke) beräkningar fanns det ifjol 
2 500 till 2 900 europeiska bävrar i Finland. Det har inte skett 

några större förändringar i stammen sedan föregående räkning, 
som gjordes 2013. 

Flest europeiska bävrar finns det i Satakunta, men stammen 
växer i Sydösterbotten och sprider sig småningom längre norrut. 
Förekomsten av europeisk bäver har också bekräftats i Loimaa i 
Egentliga Finland.

I södra Finland hittades 760 bäverbon, de flesta av dem i Sata-
kunta. I Österbotten och Sydösterbotten hittades 150 bon, största 
delen av dem i Kauhajoki. Också i Birkaland hittades några bon. 

I Birkaland och Sydösterbotten förekommer också kanadensisk 
bäver.

Luke genomförde hösten 2016 en nationell räkning av bäverbon i 
samarbete med Finlands viltcentral och lokala jägare. •

Den europeiska 
bävern sprider sig
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Filmtips om 
skogsbruk utan 
skogsskador
Forskningsinstitutet Skogsforsk har 

lett ett projekt om hur det går att 
avverka skog utan att orsaka skador 
på mark och vatten. Nu finns filmen 
Spårlös, där maskinförare och forskare 
visar hur man bäst avverkar skonsamt. 
Filmen är en halvtimme lång och finns 
tillgänglig för vem som helst på nät-
tjänsten Youtube.

Skogforsk är det svenska skogsbru-
kets forskningsinstitut, finansierat av 
skogsnäringen och svenska staten. •

56 miljoner i 
årets Kemera-pott
Statens bidrag till privata skogsägare för 

skogsvård och skogsförbättring uppgår i år till 
56,23 miljoner euro, uppger Jord- och skogsbruks-
ministeriet. Målet är att främja en hållbar vård och 
användning av skogarna. Stöden beviljas av Finlands 
skogscentral med stöd av lagen om hållbart skogsbruk 
(Kemera).

Anslaget kan användas till att finansiera vård av 
ungskog (124 000 hektar) och tidig vård av plantbestånd 
(41 160 hektar), vitaliseringsgödsling (13 420 hektar), 
skogsförnyelse (7 850 hektar), samt vård av torvmarksskog 
och dikesröjning (63 000 hektar). Vid beviljande av stöd 
ska särskild vikt fästas vid miljökonsekvenserna av vården 
av torvmarksskog. 

För grundförbättring av skogsvägar beviljas också 
stöd, likaså för byggande av nya skogsvägar (975 km). 

För närvarande beviljar Skogscentralen ingen 
finansiering till projekt för vård av ungskog. 
Stödansökningar kan åter börja godkännas 
ändringen av Kemera-lagen träder i kraft. 
Målet är att en ansökningsomgång ska 
inledas senast den 1 maj 2017. 
Ansökningar om stöd för övriga arbets-
slag tas emot normalt. •
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Fröna ska komma
från rätt klimatområde
Den årliga medeltemperaturen håller på att stiga 
och plantor, som tidigare rekommenderats för en 
viss breddgrad, passar nu och under en överskåd-
lig framtid bättre på lite nordligare breddgrader.



  Skogsbruket 3/2017  9

När man planterar träd är det viktigt att 
man väljer plantor med frön från rätt kli-
matområde. Inne i ett frö finns mycket ge-
netisk information, som plantan behöver 
för att stå emot väder och vind. En tall, 
som härstammar från södra Finland, kla-
rar kanske inte av de temperaturförhål-
landen som råder i Österbotten, och vi-
ce versa.

– När ett träd har anpassat sig till det 
lokala klimatet, har dess tillväxtrytm ock-
så anpassats till de lokala förhållandena. 
Trädet avslutar sin tillväxt tillräckligt ti-
digt, för att inte frysa när höst- och vinter-
kylan kommer. Likaså återupptar det sin 
tillväxt när risken för vårfrost är tillräckligt 
liten. Eftersom det finns ganska stor vari-
ation mellan åren, har evolutionen gett en 
viss säkerhetsmarginal både på våren och 
på hösten, förklarar Seppo Ruotsalainen, 
forskare på Naturresursinstitutet (Luke) 
och medförfattare till rapporten Männyn 
siemenviljelyaineiston käyttöalueen mää-
rittäminen som publicerades 2016.

Gränserna är dock inte knivskarpa mel-
lan olika klimatzoner inom landet.

– Det finns en viss tolerans för att an-
vända något främmande provenienser, 
men om man använder för sydligt mate-
rial kan det bli frostskador på hösten, när 
träden växer för länge. Å andra sidan, om 
man använder för nordligt material kan 
det bli skador på våren, speciellt i havs-
klimat, när träden börjar växa för tidigt.

DE FÖRSTA TIO ÅREN KRITISKA
När klimatet blivit varmare har också till-
växtsäsongen blivit längre Det ökar möj-
ligheterna att flytta materialet något norr-
ut. I rapporten rekommenderas att grän-
serna för användningsområden flyttas 50 
kilometer norrut i södra och mellersta Fin-
land och norröver ytterligare en bit.

– Jag hade kanske förväntat mig att jus-
teringarna skulle bli större. Temperatur-
summorna har stigit märkbart under de 
senaste decennierna och kommer att fort-
sätta stiga, säger Ruotsalainen. 

Att rekommendationerna ändå in-
te ändrat mer beror delvis på att plantan 
måste få en bra start under sina första år 
och delvis på att beräkningsmodellerna 
också beaktar det lokala materialets till-
växtökning.

FAKTA OM FRÖN

Beståndsfrö kallas frön som sam-
las in i vanliga produktionsskogar, 
ofta vid slutavverkning. Används 
främst i de kallare norra regioner-
na, från Uleåborg och norrut.

Plantagefrö kallas frön som kom-
mer från utvalda träd, så kallade 
plusträd som är klonade. Planta-
gefrön har oftast betydligt högre 
och jämnare frökvalitet än be-
ståndsfrön. I södra och mellersta 
Finland används enbart planta-
gefrön.

Temperatursumman är den sam-
manlagda dygnsmedeltemperatu-
ren över +5 grader under vege-
tationsperioden. Detta mått ger 
alltså en beskrivning av hur varm 
vegetationsperioden är.

Proveniens betyder härkomst, 
inom plantproduktion en grupp 
växter av samma art som härrör 
från samma geografiska område. 
Benämningen avser antingen den 
plats, som träden, som används 
för fröinsamling växer på, eller 
den plats plantmaterialet ur-
sprungligen kommer från.

– För plantans överlevnad är de första 
tio åren viktiga. När den kommit över den 
tillväxtfasen klarar den bättre av variatio-
ner i klimatet.

Hittills har man förlitat sig på de rekom-
mendationer, som presenterades 1999. De 
baserar sig på gammal forskning och på 
metoder som utvecklades under 1980-ta-
let. Det finns två huvudsakliga skäl till att 
man just nu gjort en uppdatering av re-
kommendationerna.

– Dels måste vi reagera på att klima-
tet blir varmare och dels fick vi äntligen 
tillgång till bra modeller, som Luke och 
svenska forskningsinstitutet Skogsforsk ta-
git fram, för att beräkna förskjutningen.

LITAR PÅ PLANTSKOLOR
Luke har gjort två olika aktuella utred-
ningar om användningsområden för 
plantagefrön respektive beståndsfrön. 
När det gäller plantagefrön har uppgif-
terna överlämnats till Livsmedelssäker-
hetsverket Evira, som senare i år kom-
mer att publicera kartor över använd-
ningsområden.

– En vanlig skogsägare påverkas inte di-
rekt av de nya rekommendationerna. De 
förlitar sig vanligtvis på fackfolk som väl-
jer ut det material som lämpar sig bäst på 
ett visst område, säger Ruotsalainen.

På skogsvårdsföreningarna väljer man 
plantor och frön åt sina kunder utifrån den 
aktuella skogens geografiska placering.

– Vi har inte satt oss närmare in i upp-
dateringen, utan litar på att våra leveran-
törer förser oss med plantor och frön av 
rätt proveniens, säger Johnny Fagerholm, 
skogsvårdsinstruktör på Skogsvårdsfören-
ingen Österbotten.

Inom plantbranschen känner man till 
att en uppdatering är på gång och nu vän-
tar man på att Evira ska publicera infor-
mationen under vårvintern.

– Det kommer nog att bli en viss över-
gångsperiod. Vi sätter nu igång med såd-
den för de plantor som ska i marken vå-
ren 2018, och de hinner inte med i upp-
dateringen, säger Rainer Bodman, vd på 
Mellanå Plant, som är en av landets störs-
ta plantskolor. •

TEXT: JOHAN SVENLIN
FOTO: PETER NORDLING

”Temperatur-
summorna har 
stigit märkbart 

under de senaste 
decennierna 

och kommer att 
fortsätta stiga.”

SEPPO RUOTSALAINEN, FORSKARE
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Knappt 3 miljoner gran- och tallplantor 
drivs årligen upp vid företaget Rosenback-
en i Vårdö, en liten kommun i den åländs-
ka skärgården. En mindre del av dem – i 
runda slängar 400 000 plantor – stannar 
hemma och planteras i de åländska sko-
garna. Resten säljs till Sverige.

– Vi hade plantor över ett år och lycka-
des sälja dem till Sverige. Det var för sju-
åtta år sedan och det blev startskottet för 
vår Sverige-export som vuxit efterhand, 
säger Björn Boman som äger företaget 
tillsammans med sin fru Gunilla Boman.

Plantorna från Åland planteras ”lite 
överallt” i Sverige men mest i Skåne.

Åländska granplantor 
växer i Skåne
Runt 2,5 miljoner granplantor skeppas årligen över Ålands hav från plantsko-
lan Rosenbacken och planteras i skogar i bland annat Skåne i södra Sverige. 

En del av plantorna måste numera vaxas från roten och uppåt som skydd 
mot snytbaggar i stället för att behandlas med kemiska medel – helt i enlig-
het med kraven i FSC-certifieringen.

– Vi använder speciella frön för dem, fyra-
fem olika sorter beroende på i vilken växtzon 
de ska planteras, säger Björn Boman.

PRIS OCH KVALITET?
– Vi har långtidskontrakt med uppköpare 
i Sverige, både skogs- och planteringsbo-
lag, och marknaden känns relativt stabil, 
säger Björn Boman.

Det är inte precis ont om plantskolor i 
Sverige. Hur kommer det sig att åländska 
Rosenbacken ändå fått in en fot där?

– Kanske för att många mindre plantsko-
lor lagts ner och att de som finns kvar bli-
vit allt större. Vi som en liten aktör kan vara 

mer flexibla. Det kan också bero på att vårt 
pris är konkurrenskraftigt och att vår kva-
litet är bra. Vi packar allt för hand, i mot-
sats till de stora, som har maskinell pack-
ning. Det innebär att vi ser vad vi lägger i lå-
dorna och kan plocka bort dåliga exemplar. 

VAX SOM SKYDD
En del av Sverige-plantorna utsätts nu-
mera för en specialbehandling. Ett parti 
på 10–15 cm från torvklumpen och uppåt 
täcks av vax som ska skydda plantan mot 
angrepp av snytbaggar. 

En specialmaskin har skaffats för pro-
cessen. Vaxet hettas upp till 80 grader och 
sprutas upp som ur en fontän. Plantorna 
får sedan en snabbdusch i fontänen.

– Det görs för hand, varje planta du-
schas skilt för sig, och det är ganska tids-
krävande.

Efteråt måste plantorna snabbt kylas 
ner med hjälp av kalluftsfläktar. Annars 

Pontus Grunér visar brätten där man sått granfrön i torv. Ovan-
på ligger ett tunt lager av styroxkulor.

Björn Boman har drivit Rosenbacken sedan 1989 och säljer nu-
mera största delen av plantorna till Sverige.
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En planta har behandlats 
med vax som skydd mot 
snytbaggar.

Rosenbacken har under årens lopp haft 
andra ben att stå på. En tid var krukcy-
presser huvudgrödan, men dem har man 
upphört med. Grönsaksplantor har man 
också drivit upp, ibland mer, men just nu 
lite mindre.

Tack vare marknaden i Sverige har man 
i dag fullt fokus på trädplantor där granen 
dominerar. Men man har även tall och li-
te björk.

KÄNSLIG TID
I mars var sådden i full gång och mycket 
görs automatiskt längs ett band. Torv fylls 
i så kallade brätten, planteringslådor, och 
sedan trycks små gropar i torven. Vid näs-
ta station sugs granfrön upp och släpps i 
groparna. 

Sedan täcks brättet av små vita styrox-
kulor, som hjälper till att hålla fukten och 
till sist väntar en riktig vattendusch. Se-
dan körs brättena ut i växthusen. Efter ba-
ra någon vecka gror fröna och en skir ljus-
grön matta breder ut sig.

Den första tiden efter sådden är känslig. 
Då måste fröna hållas fuktiga och vattnas 
många gånger per dygn. I början av juni 
körs de ut på ett fält där de vattnas vid be-
hov. I augusti börjar invintringen. Varje 
kväll under fyra veckor rullas mörk plast 
ut över fälten till natten för att plantorna 
ska gå i viloläge.

kan de ta skada av hettan.
Vaxet används i stället för kemiska be-

kämpningsmedel, som vanligen sprutas in 
i lådorna, där man packat plantorna, och 
är ett krav för de skogsägare som är FSC-
certifierade. Under en övergångstid kan 
man dock få dispens för att även använda 
plantor som behandlats med konventio-
nella skyddsmetoder.

– En del vaxade plantor stannar på 
Åland, där några skogsägare gått med i 
FSC-certifieringen.

För Sverige-marknaden har Rosenback-
en även ett parti tvååriga plantor. De är 
speciellt efterfrågade i Skåne, där man gär-
na vill ha större plantor på grund av kraf-
tig gräsväxt.

HAR HAFT KRUKCYPRESSER
Företagarna på Rosenbacken startade sin 
verksamhet 1989. Då hade plantskolan på 
Åland, som drivits i landskapets regi, lagts 
ned och det fanns ett utrymme för privata 
krafter att ta över.

– Första året hade vi ett enda växthus. 
Nu är ytan inomhus fem gånger så stor, vi 
har totalt 7 000 kvadrat i växthus, säger 
Björn Boman.

Behovet av tall- och granplantor på 
Åland ligger i stort sett på samma nivå-
er år efter år och behovet väntas inte öka 
markant. 

Sedan väntar den brådaste tiden på Ro-
senbacken – packningen på senhösten. 
Då behövs tio till tolv personer mot fyra 
under sådden. Bruna papplådor fylls med 
plantor, sveps in i plast och ställs i frysla-
gret, där det är cirka 4 minusgrader. Där 
får de vänta på våren, då de tinas upp och 
levereras till skogsägarna.

VÄRMER MED FLIS
– Med nuvarande utrymme och utrust-
ning är vårt tak i det närmaste nått. Vi 
har inga tillväxtplaner i nuläget. För fem 
år sedan gjorde vi vår senaste stora in-
vestering. Då skaffade vi en värmepan-
na som eldas med flis och med kapaci-
tet att värma alla växthus, berättar Björn 
Boman.

Flisen, som går åt, levereras av en 
skogsägare i kommunen.

Att de plantor, som behövs på Åland, 
också odlas här har sina fördelar, en-
ligt Boman. Det skapar arbetsplatser och 
pengarna blir kvar i landskapet.

– Dessutom får skogsägarna bra servi-
ce och behöver inte vänta på någon leve-
rans. Vi har ett centrallager i Jomala där 
skogsägarna kan hämta sina plantor. Det 
har även hänt att jag kört plantor hem till 
dörren, säger Björn Boman. •

TEXT OCH FOTO: HELENA FORSGÅRD
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Granrottickan är den klart vanligaste röt-
svampen i levande gran. Ett angripet träd 
dör i allmänhet inte, men virket blir brun-
färgat och poröst och av betydligt sämre 
kvalitet. Därmed sjunker priset. I Finland 
räknar man i dag med att förlusterna på 
grund av rotröta uppgår till närmare 50 mil-
joner euro per år. Motsvarande siffra i Sveri-
ge är en halv till en miljard svenska kronor.

Jan Stenlid, professor vid Institutionen 
för skoglig mykologi och växtpatologi vid 
Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har 
lett flera forskningsprojekt om rottickan 

Mellan 15 och 20 procent av de granar som slutavverkas i Sverige är angrip-
na av rotröta. I Finland ligger andelen på samma nivå och de ekonomiska för-
lusterna är betydande. Forskning pågår i båda länderna för att begränsa pro-
blemet, bland annat genom att ta fram gransorter som är mer resistenta mot 
angrepp.

och metoder att begränsa de skador som 
den förorsakar.

– Svampens sporer, som finns i miljar-
der i luften sommartid, gror och svampens 
myceltrådar växer ner i trädens rotsystem, 
framför allt via stubbar efter gallringar och 
slutavverkningar. Därifrån sprider de sig 
till levande träds rotsystem i närheten. Det 
är det som är det stora problemet, att spo-
rerna kan hoppa från träd till träd under 
jorden. Träd har stora rotsystem och svam-
pen kan därmed spridas över stora områ-
den, säger Jan Stenlid.

VÄRRE I VÄRME
Ju varmare det är, desto större är risken 
för angrepp.

– Svampen har i princip alltid funnits i 
våra skogar, men den har gynnats av det 
moderna skogsbruket, som pågår året om 
därför att industrin kräver en jämn till-
gång på virke. Om man enbart avverkade 
vid temperaturer under plus 5 grader skul-
le problemet inte ha blivit så omfattande.

Södra Sverige är mer drabbat än norra. 
Samma förhållande gäller i Finland, enligt 
forskaren Tuula Piri vid Naturresursinsti-
tutet (Luke). De största skadorna förekom-
mer söder om linjen Karleby–Joensuu.

– I södra Finland är rotrötan ett verkligt 
stort problem och med tanke på att våren 
tycks komma allt tidigare, medan hösten 
infaller senare och vintrarna är varmare 

Kraftigt kådflöde från granar kan vara ett 
tecken på rotröta.

Fruktkroppen av en granrotticka – heterobasidion parviporum.

Skador för 50 miljoner euro per år 

Förädling 
kan ge gransorter mer resistens mot rotröta
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Skador för 50 miljoner euro per år 

Förädling 
kan ge gransorter mer resistens mot rotröta

blir perioden med ”säker avverkningstem-
peratur” allt kortare, medan perioden då 
risken för svampinfektion är hög blir allt 
längre, säger hon.

TECKEN UTANPÅ
Andra riskfaktorer är kalkhaltig mark. 
Även första generationens skog som plan-
terats på gammal jordbruksmark verkar 
vara mer utsatt.

– Det är inte helt klarlagt varför den 
drabbas mer, kanske därför att gammal 
jordbruksmark inte är så artrik och för att 
träden har grundare rötter och mer rotkon-
takt, säger Jan Stenlid.

Det är inte alltid lätt att avgöra om en 
gran drabbats utan att fälla den, men det 
finns vissa tecken. Ibland är kronorna gle-
sare, ibland är kådförekomsten rikligare. Att 
trädet är mer uppsvullet längst ner kan ock-
så vara ett tecken, liksom sämre tillväxt.

För att bekämpa rotröta kan stubbar 
behandlas – både vid gallring och slutav-
verkning – antingen med en lösning base-
rad på det kemiska ämnet urea eller med 
en naturlig konkurrent till rottickan, näm-
ligen pergamentsvampen som är allmän i 
barrskogar.

Jan Stenlid säger att fältförsök i Sverige, 
som gjorts på 13 olika orter och som man 
följt under 15 år, visar att stubbhandling 
haft bra effekt. I genomsnitt har man fått 
bort 90–95 procent av infektionen.

– Statistiskt sett lönar det sig att be-
handla ett större område, eftersom man 
får in mindre ny röta. Men den röta som 
redan finns i markerna kommer man inte 
åt genom stubbehandling, den blir alltså 
inte helt utrotad, säger han.

Tuula Piri säger samma sak – stubbe-
handlingen har i stort visat sig vara ef-
fektiv.

LAGSTADGAT I FINLAND
I Finland är det numera lag på att stubbe-
handling måste göras i de södra och mel-
lersta delarna av landet om man avverkar 
från början av maj till slutet av september. 

Behandlingen görs av avverkarna och 
de använder nästan uteslutande urealös-
ning.

– Den är billigare och lättare att hante-
ra, säger Piri.

Förr fick skogsägarna stöd för stubbe-
handlingen men när den blev lagstadgad 
togs stödet bort. Finns det en risk för att 
den därför glöms bort?

– Det övervakas på olika sätt att det 
görs. Bland annat har ett system för egen-
kontroll utvecklats som maskinentrepre-
nörerna måste följa, säger Tuula Piri.

I Sverige behandlas stubbar sommartid, 
men behandlingen är inte lagstadgad. Det 
är den inte heller på Åland, som har egen 
skogsvårdslagstiftning och där rotröta är 
mycket vanligt. Enligt en inventering som 

gjordes på 1970-talet var drygt 25 procent 
av stamantalet angripet. 

Däremot krävs stubbehandling enligt 
PEFC-standarden. I praktiken betyder det 
att stubbar i all industriell avverkning på 
Åland behandlas. Dessutom betalar land-
skapsregeringen ett visst stöd för behand-
lingen.

TÅLIGARE SORTER
Det finns annat man kan göra för att mins-
ka förekomsten av rotröta. Byta trädslag 
om markerna tillåter det – rottickan på-
träffas inte i bestånd av enbart lövträd – 
och avverka så mycket som möjligt vid 
kallare väder. 

Vid SLU har man också flera förädlings-
projekt på gång för att få fram gransorter 
som är mer resistenta mot rotröta.

– Vi har identifierat några gener som 
tycks höra ihop med bättre resistens. Vi 
vet en hel del i dag men mer forskning 
behövs och än så länge finns inga ”super-
frön” i omlopp i professionell plantodling, 
säger Jan Stenlid.

Också vid Luke pågår forskning om röt-
svampsangrepp, bland annat om att ut-
veckla nya skyddsmetoder och att utreda 
hur länge effekterna av olika behandling-
ar varar. •

TEXT: HELENA FORSGÅRD
FOTO: JONÀS OLIVA

Rötskador av olika 
omfattning i en vir-
kestrave.
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Som bäst levereras otaliga mängder skogs-
plantor till skogsvårdsföreningarna runt 
om i landet. Efter att de frysta plantorna 
har tinat ska de planteras så snabbt som 
möjligt. 

– Vi brukar komma igång med plante-
ringsarbetet ungefär två veckor senare än i 
landets södra delar. En eller ett par veckor 
in i maj brukar arbetet vara i full gång, och 
planteringen pågår ungefär fram till mid-
sommar. Men det optimala är att plantor-
na planteras redan i maj, så att de hinner 
växa litet, säger Kim Back, skogsvårdsin-
struktör vid Skogsvårdsföreningen Öster-
botten i Malax. 

Valet av förnyelsemetod beror på mark-
typen. Är det fråga om bördiga marker 
lämpar sig plantering bäst. Men i de nor-
ra delarna av Österbotten finns karga mar-
ker där naturlig förnyelse av tall rekom-
menderas. 

Så är fallet också på Hangö udd, där 
35–40 procent av alla tallskogar förnyas 
naturligt. 

– På mitt område har vi de bästa för-
utsättningarna för naturlig förnyelse. Här 
finns många små mosaiker med olika bo-
nitet och trädslag, och småskaligheten ger 
en möjlighet att gå in för olika lösning-
ar gällande förnyelsen, säger revirinstruk-
tör Stefan Sundqvist, ansvarig för områ-
det Hangö udd. 

HÖGLÄGGNING OCH PLANTERING 
VANLIGAST
I Skogsvårdsföreningen Skogsrevirets di-
strikt Norra Sibbo dominerar plantering 
som förnyelsemetod, på grund av att mar-
kerna är bördiga. Orsaken till att bördiga 
marker inte är lämpade för naturlig förny-

Snart ska plantorna
ner i jorden
I maj inleds arbetet med att förnya skogen. Då planteras miljontals trädplan-
tor och det är plantering med markberedning som i allmänhet är den bästa 
förnyelsemetoden. Men det finns också många ytor där naturlig förnyelse av 
tall rekommenderas. 

else är att gräset tar över och kan konkur-
rera ut naturliga plantor. 

– Den effektivaste förnyelsemetoden på 
det här området är en ordentlig höglägg-
ning och plantering. Men det finns skogs-
ägare som inte vill ha markberedning, för 
metoden kan se ganska våldsam ut. Där-
för väljer vissa bort markberedningen och 
lovar att utföra manuell gräsbekämpning 
när plantorna börjar bli intäckta av gräs, 
säger Rolf Wickström, revirinstruktör i 
norra Sibbo. 

Han påpekar ändå att endast cirka fem 
procent av skogsägarna har tid och energi 
att utföra det jobbet. På de allra bördigas-
te markerna borde gräsbekämpning utfö-
ras fastän de har blivit markberedda. 

Wickström får medhåll av Kim Back. 
– Markberedning och plantering ger 

den bästa starten och ökar chanserna att 
på sikt få en kvalitativt bra skog. Är mar-
ken inte bergsbunden och karg rekom-
menderar jag nästan alltid den här förny-
elsemetoden. 

Den vanligaste markberedningsmeto-
den är högläggning, men i Österbotten är 
harvning också vanligt. Enligt Back kan 
markberedningsmetoden variera på en 
och samma yta. 

– I dag är det vanligt att det harvas i hö-
gre terräng, medan högläggning används 
som åtgärd på lägre partier i samma be-
stånd. Högläggning är vanligast, och en för-
del med den metoden är att det samtidigt är 
möjligt att göra en ytdränering genom att 
rensa diken, vilket inte görs vid harvning.

I de södra delarna av landet råder det 
brist på grävmaskinsentreprenörer, vilket 
har bidragit till att det inte alltid är möjligt 
att utföra högläggning. 

– Men nu är situationen bättre och i dag 
finns det entreprenörer med rätt maskiner, 
som kan utföra den här typen av markbe-
redning, säger Stefan Sundqvist. 

– I Östra Nyland har vi för närvarande en 
högläggare, som också kan utföra fläckhög-
läggning. Men valet av markberedning be-
ror i många fall på tillgången på maskiner 
och entreprenörer. Det viktiga är att markbe-
redning utförs, för utan den blir dödligheten 
bland plantorna cirka 20 procent. Då borde 
man plantera lite tätare med plantor för att 
få ett godtagbart plantbestånd, berättar Rolf 
Wickström.

 
ROTRÖTA KAN PÅSKYNDA 
FÖRNYELSEN
Den vanligaste tidpunkten att förnyelse-
avverka är när beståndet är omkring 80 år 
gammalt. Men i de södra delarna av lan-
det, där rotrötan är utbredd i granskogar, 
kan förnyelsen göras tidigare. 

– Ett av de största problemen är rotrö-
tan. Granbestånd i södra Finland kan 
ibland innehålla över 30 procent rötska-
dat virke, vilket tär enormt på rotnettot. 
Rötans andel har att göra med beståndets 
historia och om det tidigare har funnits 
betesskogar och blädningsavverkade be-
stånd. De är mest utsatta och i sådana fall 
kan det vara skäl att avverka tidigare, sä-
ger Wickström. 

Båda skogsvårdsföreningarna använder 
plantor från Mellanå Plant i Kristinestad. 

– Frö- och plantmaterialet, som levere-
ras hit, är framtaget för att växa specifikt 
på det här området, säger Back. 

– På fem år brukar granplantorna upp-
nå cirka två meters höjd på markbered-
da områden. Vi har varit nöjda, fortsät-
ter Wickström. 

Skogsägarna har rätt att bestämma för-
nyelsemetod och att välja trädslag. Men de 
flesta lyssnar på experterna som vet vilket 
trädslag som lämpar sig bäst på ytan som 
ska förnyas.
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– Under 2000-talet har vi i högre 
grad börjat se över ytorna. Gran ska 
planteras där det trädslaget lämpar sig 
bäst och det samma gäller tall. Men på 
grund av stora älgskador under 1980- 
och 90-talen, har gran planterats oftare 
på ytor som egentligen lämpar sig bätt-
re för tall. Så de senaste åren har gran-
planteringarna ökat mycket i Österbot-
ten, berättar Back. 

Längs sydkusten och på Hangö udd 
planteras mera gran, men om området har 
varit rötskadat och jordmånen inte är lerig 
brukar Wickström rekommendera att man 
planterar björk.

– Björkplantorna är snabbväxande och 
det räcker inte länge förrän de vita stam-
marna vajar för vinden. På lermarker har 
vi inga andra alternativ än gran.

SLYRÖJNINGEN MYCKET VIKTIG
Skötseln av plantskogen är viktig. På bör-
diga marker är det viktigt för markägare 
att bekämpa gräs genom att trampa ner 
gräset runt plantorna ett eller två år ef-
ter förnyelsen. Några år efter det är slyröj-
ningen en åtgärd som bör vidtas. 

– De flesta markägare utför slyröjning, 
som berättigar till Kemera-stöd, i bestånd 
redan från 0,7 meters höjd. Det är myck-

et viktigt att utföra slyröjningen, det ger 
den växande skogen en bra start, säger 
Kim Back. 

Rolf Wickström och Stefan Sundqvist 
håller med.

– För varje år som man väntar blir röj-
ningsarbetet tio procent dyrare – per år. 
Slyet blir grövre och plantorna svagare. 
Skjuts slyröjningen upp väntar obönhör-
ligen nästa röjning bakom knuten inom 
några år. •

TEXT OCH FOTO:
CHRISTOFFER THOMASFOLK

Skogsvårdsinstruktör Kim Back på Skogsvårdsföreningen Österbotten i Malax inspekterar en yta som planterades för två år se-
dan. Ytan markbereddes genom högläggning. Han konstaterar att det ser bra ut och att ingen gräsbekämpning behövs. 
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Allt fler skogsägare har klara mål med sin 
skog, men inte alla, enligt en ny under-
sökning som gjorts av forskare på Pellervo 
ekonomiska forskning (PTT). Enligt un-
dersökningen blir natur- och miljövärde-
na allt viktigare för skogsägarna, utöver 
de ekonomiska värdena. 

Skogsvårdsexpert Annikka Selander 
på Finlands skogscentral benar ut vad 
man får och inte får göra i sin egen skog 
numera. 

– Skogslagen ger numera skogsägarna 
väldigt fria händer att sköta sina skogar. 
Skogsvårdsrekommendationerna, i boken 
Råd i god skogsvård, presenterar de me-
toder som med minsta risk leder till ett 
bra resultat och därför hänvisar vi rådgi-
vare till dem. 

Den skogsvårdsmetod som används 
mest i vårt land är skogsbruk i likåldri-
ga skogar. Det finns många och tillförlit-
liga forskningsresultat om metoden, samt 
praktiska erfarenheter från lång tid bakåt. 

TRE BEN ATT STÅ PÅ
Boken Råd i god skogsvård finns att ladda 
ner som pdf, och den innehåller motivera-

Skogsvård 
i likåldriga skogar
– vår vanligaste skogsbruksmetod

God skogsvård är grundläggande för 
att vi ska få ut maximal nytta ur våra 
skogar. För skogsägarna gäller det att 
noga fundera igenom vad de vill ha 
ut av sin skog.  Tapios handbok Råd i 
god skogsvård ger många bra tips för 
den som är osäker. De flesta skogar-
na i Finland är likåldriga.
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de skogsbrukstips och olika alternativ för 
skogsägare med olika mål. 

– Det finns en triangel i skogsvårds-
rekommendationerna, och fundamentet 
som triangeln står på är hållbarhet i skogs-
bruket, säger Annikka Selander.

De tre benen är ekologi, ekonomi och 
teknik. 

Ekologibenet innefattar bland annat 
marktyp, bördighet och trädslagen och 
deras olika behov, som till exempel krav 
på växtförhållanden. Ekonomibenet hand-
lar om räntesatser, investeringar, gall-
ringsmallar med mera. 

– Följer man bokens råd uppnår man 
en avkastning på 2–3 procent. Vill man ha 
högre ränta kan man bland annat använda 
kortare omloppstider, och tvärtom.

Det tredje, tekniska benet, definierar 
vilka skogsbruksåtgärder som, tekniskt 
sett, är realistiskt möjliga att använda på 
olika ställen.

BESTÅNDSSKOGSBRUKET 
DOMINERANDE
– Skogsvård i likåldriga skogar är be-
ståndsskogsbruk, vilket innebär att trä-
den i bestånden är ungefär lika gamla och 
av samma storlek. 

Olika skogsvårdsåtgärder och avverk-
ningar planeras utifrån skogens utveck-
lingsklass: yngre plantskog, äldre plant-
skog, klenare och grövre ungskog och av-
verkningsmogen skog. 

– Omloppstiden räknas från då skogen 
anlades, alltså från år noll. Längden på 
omloppet varierar med trädslag, växtplats 
och skogsägarens mål med skogen. I det 
likåldriga skogsbruket finns det en början 
och ett slut för varje trädbestånd, förkla-
rar Selander.

Skogslagen skiljer mellan beståndsvår-
dande avverkning och förnyelseavverk-
ning.

Förnyelsebeslutet är ett stort beslut, 
och när det beslutet fattas bör skogsäga-

ren också fundera med vilket trädslag och 
med vilken förnyelsemetod, inklusive 
markberedning, den nya skogen ska an-
läggas. 

– Före förnyelseavverkningen ska man 
lämna in en anmälan om användning av 
skog till Skogscentralen och i anmälan 
uppge hur man tänker anlägga det nya 
plantbeståndet. 

Skogsägaren kan göra anmälan själv 
eller via ett ombud. Det är en lagstad-
gad skyldighet att göra en anmälan, all-
tid minst 10 dagar före man säljer virke. 

ÅTGÄRDER I INTERVALLER
Plantskogsvården i en likåldrig skog 
bör ske vid rätt tid för att vara kos-
tadseffektiv. 

– Gräsröjning, slyröjning och 
plantskogsröjning är de åtgärder 
man inte får slarva med. De sker 
under år 0 till 20, längs hela plant-
skogsskedet, och bestäms av bland 

annat trädslaget och typen av växtplats. 
De ramar som finns i skogsvårdsrekom-
mendationerna är resultatet av både forsk-
ning och praktiska erfarenheter, säger Se-
lander.

Tidpunkten för den första gallringen är 
avgörande för hela beståndets framtid. 

– Där måste man se på trädens kronor. 
Av tallens totala längd ska 40 procent va-
ra levande, grön, frisk krona för att trädet 
ska växa bra. Fotosyntesen sker i barren, 
och en balanserad krona och livskraftiga 
rötter gör att grovleksutvecklingen blir op-
timal. Växer tallarna för tätt växer de ba-
ra på längden och blir en störskog, var-
nar Selander. 

Motvarande siffra för björk är 50 pro-
cent och för gran 60, eftersom granen kan 
assimilera i mindre ljus.  Selander varnar 
för att det inte är bra att stirra sig blind på 
rekommendationerna då tidpunkten för 
första gallringen bestäms. 

–  Man måste ut i skogen och kolla 
själv! Första gallringen ska göras då trä-
den behöver mera växtutrymme, annars 
leder det till tillväxtförluster.

SKOGSÄGAREN BESTÄMMER
Skogslagen ger numera större möjligheter 
till ekonomiskt tänkande på beståndsnivå, 
eftersom förnyelsegränserna har slopats. 
Enligt skogsvårdsrekommendationerna är 

”Första gallringen är en skogs-
vårdande åtgärd som har stor 
betydelse för trädbeståndets 

utveckling och värdetillväxten.”
RÅD I GOD SKOGVÅRD, TAPIO

det dags att förnya ett bestånd när skogs-
ägaren har större nytta av att förnya det än 
av att låta det växa vidare. Det kan i vissa 
fall vara bra att slå ihop mindre bestånds-
figurer till en större förnyelseyta för effek-
tivare skogsvård.

– Det är vettigt att göra större ytor där 
det är möjligt. Man får möjlighet att fun-
dera själv, och det blir bättre ekonomi om 
man bjuder ut mer virke på en gång. Det 
kan också spara kostnader i skogsvården, 
konstaterar Annikka Selander. 

Skogen är ingen bra bank, speciellt in-
te grandominerad skog, utan det lönar sig 
att avverka i tid. Riskerna för torkstress, 
stormskador och rotröta ökar ju äldre sko-
gen är. 

Att skogsbruket är avreglerat numera 
ger skogsägarna stor frihet, men kräver 
också egen aktivitet. 

– Det gäller att definiera sina mål med 
skogsbruket. Alla mål är lika värdefulla 
när skogsägaren sätter upp dem själv. Sko-
gens möjligheter och skogsägarens mål 
bildar en syntes, säger Annikka Selander.

Alternativen är många, och inget hin-
drar att en skogsägare sköter olika delar 
av sina skogar på olika sätt.

Skogsdata och de egna målsättningarna 
ger många valmöjligheter.

– Var målinriktad och motivera för dig 
själv vad du vill ha ut av din skog. Håll dej 
uppdaterad om vad som händer i skogen. 
Skogsägaren ska vara steget före sin skog. 

När man beställer en gallring gäller det 
att berätta hur man vill att skogen ska se 
ut efter gallringen. Målet är att utnyttja 
växtplatsens virkesproduktionsförmåga 
maximalt. 

– Skogsvårdsrekommendationerna ger 
riktgivade värden, men skogsmaskinföra-
ren har en viktig roll i detta.

Första gallring är en låggallring. I sis-
ta skedet, före slutavverkningen, kan en 
höggallring göras. Det innebär att man tar 
ut även större träd i ett tidigare skede, fö-
re slutavverkningen.

– Höggallring passar enbart i skötta 
skogar där alla tidigare åtgärder utförts 
vid rätt tidpunkt, säger Selander.

NATURHÄNSYNEN VIKTIG
Naturhänsynen är en del av ett hållbart 
skogsbruk och god skogsvård. Vardags-
hänsynen vid  avverkningar innebär bland 
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GALLRING I LIKÅLDRIGA SKOGAR:
BESTÅNDET AVGÖR 

• Låggallring lämpar sig i bestånd 
av alla åldrar och i bestånd med 
olika trädslag som till sin struktur 
är jämna. Målet med låggallring är 
att få en snabb diameterutveckling i 
beståndet.
• Kvalitetsgallring är en gallrings-
form som kan rekommenderas vid 
första gallringen i tallbestånd när 
kvaliteten är medelmåttlig eller när 
beståndet i plantskogsskedet blivit 
bristfälligt skött. 
• Höggallring lämpar sig i grövre 
gallringsbestånd med jämn bes-
tåndsstruktur där du förutom min-
dre träd delvis tar bort större träd 
med ekonomiskt högre värde.

Källa: Äijälä, Koistinen, Sved, Vanha-
talo, Väisänen (red.) 2014. Råd i god 
skogsvård. Skogsbrukets utveck-
lingscentral Tapio.

Boken finns också på nätet: 
www.metsanhoitosuositukset.fi
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annat att man lämnar levande naturvårds-
träd och grov död stamved i skogen. 

Den som har förbundit sig att följa PE-
FC-cerifieringskriterierna ska observera 
att man numera är skyldig att lämna na-
turvårdsträd också vid gallringarna. An-
dra exempel på god naturhänsyn är skydd-

zoner mot vattendragen och några oröjda 
viltbuskage per hektar.

I nästa nummer av tidningen tar vi oss 
an kalhyggesfritt skogsbruk, eller skogs-
bruk i olikåldriga skogar. •

TEXT: ÅSA NYMAN

Du kan beställa böckerna genom att mejla klaus.yrjonen@nctraining.fi 
eller ringa på tfn 040 547 9075.

Beställ av oss!
Granfrönas uppbrott
Boken skildrar granfrönas resa från kotte till 
växtplats. Fröna ger sig ut på en spännande resa 
mot okänt mål. Den underhållande och uttrycks-
fulla sagan håller också rent vetenskapligt.

Boken med hårda pärmar har 40 sidor.
Pris: 15 euro

Pris:
15 euro

Det gäller att gallra i tid. Här har 
snabbväxande björkar piskat gran-
topparna. Björken till vänster borde 
också tas bort.
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Att det finns tillräckligt med död ved i 
våra skogar är viktigt för tusentals arter. 
Forskarna räknar med att kring en fjär-
dedel av alla arter i den finländska sko-
gen, det vill säga 4 000–5 000 arter, väx-
ter och djur, är beroende av död ved för 
sin överlevnad.

Finlands skogscentral har, inom ramen 
för ett naturvårdsprojekt i Egentliga Fin-
land, studerat betydelsen av död ved. Ter-
ränggranskningar visade att organismer, 
som är beroende av död ved, generellt 
sett behöver skugga och ett fuktigt och 
svalt mikroklimat och att många organis-
mer dessutom behöver fuktig jordmån. 
Skogsbruksåtgärder som avverkning, röj-
ning och dikning utgör en risk för just de 
här särdragen, enligt Sirke Kajava, kund-
rådgivare inom skogs- och naturvård vid 
skogscentralen.

Andelen död ved har under en lång 
tid minskat i ekonomiskogarna, främst 
på grund av valet av skogsbruksmetoder. 
Studier visar att 190 av de arter, som nu är 
utrotningshotade, är det främst på grund 
av bristen på död ved.

– Glädjande nog har trenden vänt och 
mängden död ved har sakta börjat öka. 
Enligt den elfte riksskogstaxeringen finns 
det nu i södra Finland i medeltal 3,8 ku-
bikmeter död ved per hektar. Den vikti-
gaste förklaringen är att aktörerna följer 
rekommendationerna för naturhänsyn vid 
avverkningar. Det betyder till exempel na-
turvårdsträd och kantzoner, säger Sanna 
Kotiharju, vikarierande naturvårdsexpert 
vid Skogscentralen.  

VIKTIGA LIVSMILJÖER KAN SKYDDAS
Många av de här arternas typiska livsmil-
jöer är skyddade enligt skogslagen och 
dessutom har markägaren i en del fall valt 

att skydda skog. Ett sätt är att frivilligt 
skydda skogen, antingen för en viss tid 
eller permanent, inom ramen för METSO-
programmet. De värdefulla naturobjekten 
innehåller ofta både hård och mjuk död 
ved av olika trädslag.

– Det finns flera olika alternativ till att 
skydda skogen frivilligt. Alla intresserade 
kan gärna ta kontakt med Skogscentralen, 
säger Kotiharju. 

Om man i sin skog inte har objekt som 
uppfyller kriterierna för skyddsavtal, är 
det bästa sättet att följa skogsvårdsrekom-
mendationerna och certifieringskraven 
gällande avverkningar och lämna tillräck-
ligt många naturvårdsträd som är ekolo-
giskt värdefulla. 

– Skogsmaskinsentreprenörerna vet 
vad som gäller i samband med avverk-
ningarna, och om de här kriterierna följs, 
har vi kommit långt på vägen att öka 
mängden död ved i våra ekonomiskogar, 
säger Kotiharju. 

Och fortsätter:
– Rekommendationen är att lämna na-

turvårdsträden i grupper med olika träd-
slag och olika kronskikt. Man ska inte 
hyggesrensa i de här grupperna. Vi re-
kommenderar också att man koncentrerar 
naturhänsynen och lämnar naturvårds-
träd intill livsmiljöer, som är särskilt vikti-
ga enligt skogslagen, och andra ekologiskt 
värdefulla ställen. Där är förutsättningar-
na för utvecklingen av död ved bäst.

Det är också möjligt att lämna kvar så 
kallade högstubbar, det vill säga såga av 
trädet på ungefär fyra meters höjd .

– Det lönar sig att komma överens med 
virkesköparen om sådana här åtgärder. •

TEXT: CHRISTOFFER THOMASFOLK
FOTO: MAJ-LEN ROOS

Död ved 
– viktig för många arter
Närmare 200 arter hotas av utrotning på grund av att mängden död ved 
har minskat i våra ekonomiskogar. Därför är det viktigt att vid alla skogs-
bruksåtgärder spara den döda ved som finns och skapa förutsättningar för 
att ny sådan bildas.
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Tidigt i mars ligger snön fortfarande som 
ett tjockt täcke på marken. Det hindrar in-
te framfarten för labradoren Kiira som är 
Christofer Westerbacks ystra följeslaga-
re i skogen. Det är också där som Wester-
back i egenskap av skogsförman hos Före- 
ningen Konstsamfundet tillbringar stor del 
av sin arbetstid. 

Av föreningens skogsmarker på 6 500 
hektar har cirka 1 000 tillkommit under 

Amos skogsarv sysselsätter 
på Kimitoön

Föreningen Konstsamfundet är ägare till omkring en tiondedel av all jord- 
och skogsbruksmark på Kimitoön. Merparten härstammar från Amos Ander-
sons köp av Söderlångvik gård på 1920-talet, ägor som han sedan testamen-
terade till föreningen. 

Westerbacks tid som skogsförman.
– En tid hette det att Konstsamfundet 

köper all skog som finns, men så har det 
definitivt inte varit under senare år. Skogs-
marken har blivit dyr.

Konstsamfundets skogbruksfilosofi är lik 
mången annan skogsägares – man vill driva 
ett effektivt och ekonomiskt skogsbruk. Me-
ningen är att skogen ska ge mer än den tar.

– I och med det måste skogen också 

få tillbaka och vi har satsat en hel del på 
skogsvården. En stor skogsägare upplevs 
lätt som ansiktslös, men vi intresserar oss 
för vår skog. Det är inget vi bara äger och 
inte bryr oss om, säger Westerback.

LOKAL ARBETSKRAFT
All vinst, som skogen ger, blir kvar på ön och 
går till att upprätthålla Söderlångvik gård. 

I helheten, som går under namnet Konst-
samfundets Landsfastigheter, ingår förutom 
skogsbruk också äppelodling, stuguthyr-
ning och museiverksamhet. Gårdens växt-
hus och åkrar är numera uthyrda. 

Av gårdens tio anställda är Christofer 
Westerback ensam på skogssidan.

Som skogsförman hos Konst-
samfundet, som äger omkring 
6 500 hektar skogsmark, har 
Christofer Westerback tillbring-
at mycket av sin arbetstid ute 
på fältet.
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– Vi säljer det mesta på rot. Skogsvårds-
tjänsterna köper vi av firmor.

Företagen som anlitas är till 90 procent 
lokala, vilket är enligt styrelsens önskemål.

– Det är win-win situation. För oss är 
det en fördel med personer som känner 
området. 

Just den här dagen befinner sig en 
handfull entreprenörer ute på jobb. 
Bland dem Jimmy Sjöblom och Anton 
Fredriksson, som efter att ha gjort väl 
ifrån sig på gården som praktikanter blev 
uppmanade att registrera egna firmanamn 
och den vägen nu är sysselsatta på gården 
så gott som året om. 

– Ibland nappar trädgårdsavdelningen 

SÖDERLÅNGVIK 
Köptes 1927 av Amos Anderson 
som sommarställe. Markarealen 
omfattar totalt drygt 7 000 hektar 
och består av två större helheter, 
den ena runt själva gården och i 
Dalsbruk och den andra av utgår-
den Tolfsnäs i de nordvästra delar-
na av Kimitoön.

Gårdens skogar är PEFC-certi-
fierade och sköts enligt en skogs-
bruksplan som senast uppdate-
rades 2014. Cirka 2 000 hektar är 
impediment.

FÖRENINGEN 
KONSTSAMFUNDET 
Har som uppgift att förvalta den av 
Amos Anderson testamenterade 
förmögenheten och med avkastnin-
gen stöda finlandssvensk kultur.

I enlighet med Amos Andersons 
arv är Kimitoön ett av de kärnområ-
den som Föreningen Konstsamfun-
det värnar om. Föreningen betrak-
tar Söderlångvik som sin andra 
hemort. 

Anderson föddes i en småbru-
karfamilj på Kimitoön. Under sitt liv 
grundade han många företag och 
hade en viktig roll i bland annat 
Hufvudstadsbladets, Svenska Tea-
terns och Åbo Akademis historia. 

dem, på gott och ont. Äppelträden plante-
ras samtidigt som det planteras skog, sä-
ger Westerback.

Anton Fredriksson klagar inte.
– Klart man är nöjd så länge det finns 

jobb, säger han.
För Stefan Lindgren och Tomas 

Fredriksson är arbetsuppdragen för Konst-
samfundet en inkomstkälla sedan många 
år tillbaka.

– Det har alltid varit bra ledning på 
gården och samarbetet har fungerat bra. 
Konstsamfundet har en stor sysselsättan-
de verkan på ön, säger de.

OMFATTANDE PLANTERING
Vid planteringsjobben, som görs manu-
ellt, tas hjälp utifrån. Rekordåret plante-
rades 204 000 plantor. I år nöjer man sig 
med 150 000. 

– Då jag började på gården var det na-
turlig förnyelse som gällde till 50 procent. 
Nu har vi övergått till att plantera nästan 
allt. Jag har blivit kritiserad för det, men 
det tar jag, säger Christofer Westerback. 

Hans erfarenhet är att risken för att 
misslyckas är mindre vid plantering. 

– Det finns många som är överens med 
mig om att förutsättningarna för att lyckas 
med naturlig förnyelse blivit sämre, främst 
på grund av att grästillväxten ökat. 

Westerbacks tro på planteringens för-
delar stärktes också av stormen annandag 
jul 2011 som fällde många fröträd. Allt 
som allt uppgick stormskadorna på går-
den till 40 000 kubikmeter.

GRANNTÄTT 
Till särdragen för den som är stor skogs-
ägare hör de många rågrannarna. 

– Jag är förstås jävig att säga om vi 
lyckats, men vår förhoppning och strävan 
har varit att upprätthålla goda grannrela-
tioner, säger Christofer Westerback.

Konstsamfundet är delägare i många 
väglag och Westerback har varit ordföran-
de i flera av dem.

– Det är sådant som alla kanske inte 
tänker på, men i och med att jag varit med 
å tjänstens vägnar har det inte betalats 
arvode för min insats, utan det är i prakti-
ken Konstsamfundet som sponsorerat.

Utöver de samfällda vägarna har Konst-
samfundet också cirka 50 kilometer egna 
skogsbilvägar på Kimitoön att underhålla.

– Underhållsarbetet kostar, men betalar 
sig absolut tillbaka. Ett bra infranätverk är 

eftertraktat vid virkesförsäljning och det 
underlättar även vid skogsvårdsarbeten.

ANSÖKER OM FREDNING
Under ett kort dagsbesök hinner man ba-
ra köra förbi en bråkdel av ytorna som alla 
har en egen historia att berätta. Christofer 
Westerback pekar ut ett område med res-
liga furor som då det kalhöggs på 1970-ta-
let väckte stor uppståndelse.

– Stora skogsmaskiner var något nytt 
vid tidpunkten och lämnade stora spår ef-
ter sig. Det sades att här aldrig kommer 
att växa något mer, att det skulle bli öken.

Konstsamfundet har haft en del arm-
brytning med miljöorganisationerna längs 
med åren. Planerade slutavverkningar har 
väckt protester. Just nu förs diskussioner 
om att freda ett cirka 100 hektar stort om-
råde på Purunpää-udden. Området är se-
dan tidigare skyddat från bebyggelse men 
skulle, om det tas med i Metso-program-
met, också fredas från avverkning.

LÄMNAR GÅRDEN
Avverkningarna har under Westerbacks 
tid varierat mellan 17 000 och 27 000 ku-
bikmeter per år, då den årliga tillväxten 
ligger på 28 000 kubikmeter. 

Då Amos Anderson köpte Söderlång-
vik i slutet av 1920-talet var skogen hårt 
huggen på grund av Dalsbruks järnverks 
behov. I dag finns det mycket 70- till 
100-årig skog att avverka.

– Jag skördar frukterna av min före-
gångares livsverk och jag hoppas att mi-
na efterträdare ska ha något att skörda ef-
ter mig. Jag vågar påstå att all ungskog är 
sådan som jag inte behöver skämmas för 
att lämna efter mig, säger Christofer Wes-
terback.

Han har jobbat för Konstsamfundet se-
dan 1996, och är den tredje skogsförman-
nen sedan Amos tid, men i vår övergår 
han i en ny arbetsgivares tjänst. 

– I den här åldern går det inte så många 
tåg. När jag blev erbjuden ett nytt jobb vil-
le jag därför gärna ta chansen.

Konstsamfundet har varit en bra och 
trygg arbetsgivare och Westerback har 
trivts med sitt jobb.

– När jag först kom hit var det en stor 
utmaning på många sätt. Min yrkeskun-
skap har vuxit massor under åren och jag 
har fått ett stort kontaktnät. •

TEXT OCH FOTO: AGNETA SJÖBLOM
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Man kan i dag köpa en drönare, som du-
ger för såväl rekreationsändamål som för 

Drönarna 
söker sin plats inom skogsbruket
Priserna på drönare har kännbart sjunkit under de senaste åren, vilket gjort 
dem tillgängliga för den breda publiken. Drönarna har sannolikt en plats i det 
framtida skogsbruket, men tillämpningen är inte klart definierad.

professionellt bruk, för drygt ett tusen 
euro.

– Det är en teknik som i framtiden kom-
mer att användas också inom skogsbru-
ket, säger Romi Rancken, som är sakkun-
nig på området.

Men då det gäller användningen in-
om skogsbranschen går man än så länge 
i barnskorna. I dag ligger den största po-
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tentialen inom olika typer av inspektions-
uppdrag. Drönarna kan användas till ex-
empel för att kartlägga vindfällen, tork-
skador och förekomsten av inspektsan-
grepp.

En klar begränsning i nuläget är trots 
allt vidden på de tillåtna flygningarna. 
Drönaren måste hela tiden finnas inom 
synhåll, vilket i praktiken innebär en flyg-
radie på cirka en halv kilometer. 

– Om man till exempel misstänker ett 
granbarkborreangrepp på ett område på tio 
hektar, är det effektivare att inspektera läget 
till fots. Borrhålen i barken syns innan man 
ser förändringar i trädkronan, vilket är det 
man fotograferar med drönaren. 

KAN MÄTA TRÄDHÖJD
Andra tänkbara områden är inspektion av 
plantskogar. Det finns ett allmänt intresse 
bland branschfolket för hur tekniken kun-
de integreras i rutinerna. Arbetstakten har 
ständigt skruvats upp för dem, som ska 
granska plantbestånden, och om flygbil-
der tagna av drönare kunde rationalisera 
arbetet, vore det välkommet.

– Om man är ute vid rätt tidpunkt, 
då snön smält, borde man få tydliga och 
bra bilder av plantbestånden. I synnerhet 
barrträden syns bra, säger Romi Rancken.

Traditionella flygfoton har allt sedan 
1960–70-talen använts som hjälpmedel 
vid uppgörandet av skogsbruksplaner. 
Med dagens drönare kan man också ta 3D-
bilder. Rancken har varit med i ett projekt 
vid yrkeshögskolan Novia i Raseborg, där 
en komponent var att använda data pro-
ducerad med en fastvingedrönare.

– Vi testade bland annat hur väl höjd-
mätningen av träd fungerar med hjälp av 
3D-bilder. Det visade sig att man i de fles-
ta förhållanden får riktigt hyfsade resultat.

POTENTIAL INOM JORDBRUKET
Globalt sett bedömer man, trots allt, att 
den största kommersiella användningen 
för drönare finns inom jordbruket, inom 
ramen för precisionsodlingen. Med hjälp 
av data från drönarna vet man precis hur 
stort under- eller överskott av näring det 
finns på olika delar av en åkerareal. Man 
kan också identifiera platser som behö-
ver konstbevattnas, eller om det finns an-
gripna grödor, som kräver bekämpnings-
medel.

– Just med tanke på miljöaspekterna 
tror jag att vi också här, inom ett par år, 

har utvecklade system för precisionsod-
ling, där drönarna har en naturlig plats, 
säger Rancken.

USA går i bräschen för denna utveck-
ling. Eftersom den genomsnittliga åkera-
realen är betydligt större i USA, är det ra-
tionellt att använda drönare för inspek-
tionsuppdrag. Man har färdigt utvecklade 
system för hur drönaren sänder data till 
en mobiltelefon, samtidigt som den fly-
ger. Från mobiltelefonen går informatio-
nen vidare till en server för att analyseras.

– När drönaren landar har man färdiga 
kartor som visar var det växer bra och var 
det växer dåligt. Så metoderna för kom-
mersiellt bruk finns redan.

FÖGA RISKFYLLT
Romi Rancken ser få nackdelar med an-
vändningen av drönare.

– Egentligen inga. Sett ur samhällets 
synvinkel finns det främst två aspekter 
som brukar framkalla diskussion. Den ena 
gäller säkerheten, den andra gäller integri-
tetsskyddet.

Genomsnittsdrönaren är lätt, och vä-
ger under två kilo. Den utgör därför inte 
någon direkt livsfara också om man skul-
le ha oturen att den oplanerat föll ned. 
Rancken säger sig inte ha vetskap om ett 
enda dödsfall i världen, som skulle ha in-
träffat på grund av att någon träffats av en 
störtande drönare.

– Med tanke på att drönare flygs av mil-
jontals amatörer, tycker jag att det är ett 
bevis för att det inte är en speciellt risk-
fylld verksamhet.

Säkerheten har också förbättrats på nya 
drönare, så att de vid flygning väjer för 
hinder som kommer i deras väg. 

Beträffande integritetsskyddet kan det 
upplevas som känsligt att fota människ-
or och privata områden. Men regelverket 
är egentligen enkelt, tycker Rancken. Sam-
ma principer gäller som vid vanlig foto-
grafering.

Den springande punkten just nu är när-
mast att hitta vettiga användningsområ-
den inom skogsbruket. Den grundläggan-
de tekniken finns.

– Den är bra och inte särskilt dyr. Nu är 
det upp till skogsägarna att fråga sig hur 
de vill utnyttja tekniken, summerar Romi 
Rancken. •

TEXT: MIA BERG-LUNDQVIST
FOTO: ROMI RANCKEN

FAKTA OM DRÖNARE

• Det finns i huvudsak två typer av 
drönare; fastvinge- och helikoptermo-
dell. Den senare är lättare att landa i 
skogsförhållanden. På kommande är 
en hybridmodell som kan lyfta och 
landa som helikopter, men däremel-
lan flygas som en fastvingedrönare. 
Denna kan bli den ideala lösningen för 
skoglig användning.
• I Finland krävs ingen formell utbild-
ning för att flyga drönare. För kom-
mersiell flygning förutsätts avgiftsfri 
registrering hos Trafiksäkerhetsverket. 
Då EU-direktiven på området står 
klara, kommer reglerna att anpassas. 
Någon form av certifikat kommer då 
troligtvis att förutsättas.
• Hämeen ammattikorkeakoulu er-
bjuder från och med i vår en ganska 
omfattande kurs i drönaranvändning 
i skogen. 
• Den maximalt tillåtna flyghöjden för 
drönare är 150 meter. Undantag från 
detta kräver speciallov. Genomsnitts-
flygtiden för drönarna är en halv tim-
me. Därefter kräver de flesta modeller 
laddning.
• Inköp av drönare för skogsbruks-
ändamål är avdragsgilla vid beskatt-
ning, förutsatt att man kan påvisa att 
den till mer än hälften används för 
professionellt bruk.
• Flera av de finska försäkringsbola-
gen har börjat bevilja försäkringar för 
uppkomna skador vid flygning med 
drönare. Tidigare måste entusiasterna 
köpa drönarförsäkringar i utlandet, 
exempelvis i England eller Holland.

Genomsnittsdrönaren väger under 
två kilo och flyger cirka en halvtimme 
innan den behöver laddas.
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Det var ingen trevlig syn som mötte mark-
ägarna på Hangö udd efter att Finland 
återtog området av Sovjetunionen i slu-
tet av 1941. Stora delar av skogarna hade 
skövlats och förstörts av krigsoperationer 
och bränder. 

– En markägare hade före kriget mycket 
god skog på 63 hektar men när han åter-
vände stod ett enda träd kvar på hela om-
rådet. Så såg det ut på Hangö udd efter 
1941, berättar Helmer Wikström. 

Han är i dag 89 år och utbildade sig 
till forstmästare i mitten av 1950-talet. Då 
skrev han ett slutarbete om Hangö udds 
krigsskövlade skogar och deras återupp-
byggnad. Sitt forskningsarbete gjorde han 
1954, ungefär tretton år efter att återbe-
skogningen av området hade inletts. 

– Då hade det redan vuxit upp vackra 
ungskogar och resultaten av arbetet var 
redan mycket synliga. Men de som inled-
de arbetet fick jobba hårt, för i stort sett 
allt var förstört. Flera personer fick dess-
utom sätta livet till, därför att ryssarna ha-
de placerat ut minor. 

– Det var ett tufft jobb, konstaterar 
Wikström, som sedan många år bor i Solf 
i Korsholm, men växte upp i Hangö. 

LÅNGA FÖRSVARSLINJER SKÖVLADES
Helmer Wikström visar en karta med tio-
tals kilometer långa försvarslinjer som rys-
sarna hade skövlat för att bygga befäst-
ningar och så kallade korsur. Ryssarna 
lämnade kvar stubbar och grävde långa 
diken som skulle försvåra framfarten för 
fiendens pansarvagnar.

– Men stora skogsskador uppkom ock-
så av bombningar och eld som härjade ef-
ter stridsverksamhet, förklarar Wikström. 

Efter att Finland återtog Hangö udd var 

Gedigen arbetsinsats 
– Hangö udd återbeskogades efter kriget
I slutet av 1941 återtog Finland Hangö udd av ryssarna. Då inleddes en ge-
digen insats för att återbeskoga området som till stora delar hade skövlats. 
Forstmästare Helmer Wikström redogjorde för det här arbetet i en avhand-
ling som han skrev 1954. 

endast cirka 20 procent, ungefär 1  500 
hektar, av skogsarealen, oförstörd. De 
skadade bestånden uppgick till över 6 000 
hektar. I avhandlingen framgår att de för-
sta och viktigaste åtgärderna i dessa sko-
gar var att hugga upp, främst till ved, allt 
det bråte i form av hyggesavfall och brän-
da skogar som i stora mängder fanns kvar. 

– Man uppskattade att det fanns upp 
till 150 000 kubikmeter hyggesavfall som 
skulle bort. Efter att området hade rensats 
på minor började uppröjningen på initia-

tiv av Centralskogssällskapet Skogskultur. 
När huggningarna först kom igång var 

det med främst krigsfångar som arbetskraft. 
– Man tillvaratog också omkring 

100 000 stockar från ryssarnas byggnader, 
säger Wikström och bläddrar i avhand-
lingen. 

Efter röjningsarbetet inleddes ett om-
fattande sådd- och planteringsarbete. 
Åren 1950-53 planterade Nylands och 
Åbolands Skogsförbättringsdistrikt cirka 
246  000 tallplantor medan staden plan-
terade 210 000 tallplantor. Dessutom såd-
de Hangö stad cirka 16 hektar med tallfrö 
medan det i de privata skogarna användes 
3 kilo tallfrö, enligt avhandlingen. 

– Planteringarna lyckades i allmän-
het mycket bra, men naturen gjorde ock-
så sitt. Stora bestånd föryngrades natur-
ligt och enligt fackmännen berodde det på 
en lycklig kombination av goda fröår och 
gynnsamt väder, berättar Wikström. 

En annan stor insats gällande återupp-
byggnaden av skogarna på Hangö udd 
var en omfattande torrläggning. Orsaken 
till den var en järnväg som ryssarna hade 
byggt från Hangö till Tvärminne och det 
faktum att banvallen hade byggts utan ge-
nomlopp för vattnet, vilket bidrog till för-
sumpning. 

– Med facit på hand var det ett impo-
nerande arbete som gjordes för att återbe-
skoga Hangö udd, konstaterar han. 

DAGS FÖR FÖRNYELSEAVVERKNINGAR
I år firar Finland 100 år och Hangö udd har 
under hela självständighetstiden, och fö-
re det, varit ett strategiskt viktigt område, 
som varit föremål för flera krig. Till och 
med vikingarna rastade på udden på sina 
resor österut. 

I dag är en stor del av skogen, som för-
nyades för över sjuttio år sedan, avverk-
ningsmogen. 

– Nu börjar det bli dags att förnya de-
lar av den här skogen, säger Södra skogs-
revirets revirinstruktör Stefan Sundqvist, 

Ryssarna hade förstört stora delar av 
skogarna på Hangö udd när Finland 
återtog området 1941. Helmer Wik-
ström skrev 1954 en avhandling om 
återbeskogningen av Hangö udd. I dag 
börjar en stor del av den skog, som för-
nyades då, vara avverkningsmogen. 
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som ansvarar för Hangö udd. 
Enligt honom finns det, trots att skogen 

har vuxit, fortfarande tydliga spår från an-
dra världskriget.

– Det finns bland annat stora lämning-
ar av bangårdar där tågen vände. Ryssarna 
var också mycket flitiga grävare och spå-
ren efter det finns här och där. 

Sundqvist berättar också att en stor del 
av skogarna ägs av industrier, bland an-
nat företaget Fiskars är en stor skogsägare. 

– I Finlanad ägs en stor del av skogar-
na av privata markägare, men Hangö udd 
skiljer sig så till vida att skogarna där ägs 
huvudsakligen av industrier. Det finns 
faktiskt ganska få privata markägare. 

TILLVÄXTEN HAR ÖKAT
Helmer Wikström arbetade som forstmäs-
tare fram till pensionen 1990. Hans första 
arbete förde honom till Österbotten, där 
han arbetade på landskapets skogsförbätt-
ringsdistrikt. Där arbetade han i sex år för 
att därefter bli revirforstmästare i Lovisa 
på Östra Nylands privata skogsrevir. 

– Därefter kom jag 1966 tillbaka till Ös- 
terbotten och arbetade på Vasa distrikts 
skogsnämnd där jag blev kvar till pensio-
neringen, berättar han. 

Under sin aktiva karriär var Wikström 
med om stora förändringar i det finländ-
ska skogsbruket. I dag har tillväxten ökat 
märkbart jämfört med tidigare. 

– När jag kom till Österbotten 1954 
fanns det mycket trasigt huggna skogar ef-
ter kriget och en stor del av arbetet foku-
serades på att vända den trenden. Vi var 
tvungna att ta till radikala kalhuggningar 
för att få bort de skogarna, men i dag har 
de en mycket god tillväxt, säger han. 

Han tycker att skogarna sköts på ett bra 
sätt i dag jämfört med tidigare. 

– Tillväxten är mycket god, på en helt 
annan nivå än för 50–60 år sedan. Proble-
met i dag är väl att många markägare in-
te verkar vilja sköta sina skogar. Här har 
fackmännen en mycket viktig uppgift i att 
försöka öka intresset för skogsvården. 

Wikström har däremot aldrig varit 
skogsägare själv. Så vad var det som fick 
honom att arbeta inom det skogliga? 

– Det var ett allmänt intresse för sko-
gen. Jag tycker om att vara ute i friska luf-
ten och röra på mig, säger han. •

TEXT: CHRISTOFFER THOMASFOLK FO
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Skog på Hangöudd som skövlats av ryska trupper.
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bruketSkogs

Uppvakta med en 
prenumeration 
på Skogsbruket
Då du gör en gåvoprenumeration på ett år får mottagaren 
åtta gånger per år glädje av din gåva. 

Då vi mottagit din beställning sänder vi ett presentkort inkl. 
kuvert.

Presentkort

Kontakta Nesenta Oy
tfn 09 4190 2453
vardagar klockan 08.00–17.00
skogsbruket@nesenta.fi
eller fyll i prenumerations-
uppgifterna på 
www.skogsbruket.fi

”Håll hjulen rullande 
med Aktias fi nansiering”

Behöver du göra maskininvesteringar 
eller andra dyrare anskaffningar? 

Avbetalnings- eller leasingkontrakt kan 
vara det mest lämpliga sättet att fi nansiera 
investeringen. Berätta för oss om dina 
planer – tillsammans utreder vi det 
bästa alternativet för dig.

Kontakta oss för mera information! 
Boka tid på tfn 010 247 6700 eller 
på www.aktia.fi .

Välkommen till Aktia Bank!
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TEMAT FÖR DETTA nummer av Skogsbruket är ”förnyelse”. 
Ordet kan ha många innebörder, men det känns för mig 
som ett bra tillfälle att diskutera skogsförnyelse, eller det 
som vi i Sverige ofta kallar beståndsanläggning. 

Skogssådd har under lång tid varit en ovanlig företeel-
se i Sverige. Fram till för ett halvt decennium sedan för-
yngrades bara ungefär 1 procent av årsytan genom sådd, 
och då skedde det uteslutande i de allra nordligaste länen. 

Skälen till att det blivit så är många. Det fanns inte till-
räckligt med bra tallfrö för att räcka till sådd. Man ansåg 
åtgärden chansartad och när nästan ingen sådde läng-
re så avstannade den tekniska utvecklingen på området. 

Några få skogstjänstemän gick emot strömmen och pe-
kade på möjligheten att så i samband med markbered-
ningen, och därigenom också på möjligheten att förlänga 
säsongen. Dessutom kan man genom sådd minska bero-
endet att svårrekryterbar säsongsarbetskraft. Jämföran-
de försök med sådd respektive planterad contortatall vi-
sade hur mycket stabilare och även finkvistigare de såd-
da träden var.

På bara några år har vinden vänt. Andelen sådda be-
stånd ökar stadigt. Huvuddelen av detta händer på de 
breddgrader som ligger i höjd med Finska viken och norr-
ut. Jag hör hemma i en kommun som ligger strax söder 
om den 60:e breddgraden och kan konstatera att Svea-
skogs Marknadsområde Bergslagen numera sår cirka 30 
procent av sina föryngringar. 

Häromdagen tog jag mig en tur till ett av de första såd-
da objekten i närområdet, och kunde konstatera att det är 
hög tid för plantröjning. Det ska bli intressant att se hur 
man hanterar denna nygamla uppgift med dagens förut-
sättningar. Röjkniven kanske inte är så gångbar längre.

En helt annan association kring begreppet förnyelse 
får jag, när jag reflekterar över de högre skogliga utbild-
ningarnas situation i Sverige. Jag undervisar på Sveriges 
Lantbruksuniversitet SLU:s treåriga skogsmästarprogram, 
som är inriktat på skogsbrukets operativa verksamheter. 
Skogsmästarna arbetar som produktionsledare, logistiker, 
virkesköpare och mycket annat. Vi rekryterar våra stu-
denter från en glesnande landsbygd, där allt fler av skogs-
ägarna lever i stora eller mellanstora städer. 

Än så länge, och kanske i något decennium till, ser det 
bra ut. Vi har tillräckligt många och tillräckligt bra sökan-
de till utbildningen och branschen skickar positiva signa-
ler om hur de nyutexaminerade sköter sig. För universi-
tetets femåriga jägmästarutbildning ser det inte lika ljust 
ut. Utbildningen har länge haft rekryteringsproblem, och 
företrädare för branschen förefaller inte helt tillfreds med 
utbildningens inriktning och innehåll. 

Inom universitetet är man i färd med att tillsätta en ut-
redningsgrupp för att arbeta med frågan, och då kommer 
båda utbildningarna att behandlas. Det är hög tid, för det 
behövs en verklig förnyelse om utbildningarna ska kunna 
hävda sig i den framtid, som ligger mer än tio år framåt. •

Skogsförnyelse

kolumnen

HANS HÖGBERG 
ÄR CIVIL-JÄGMÄSTARE OCH LEKTOR I SKOGS-

HUSHÅLLNING VID SKOGSMÄSTARSKOLAN 
(SLU) I SKINNSKATTEBERG I SVERIGE. 
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Bröderna har sällskap 
av Fordson i skogen
I fyrtio år har bröderna Ekholm varje år avverkat skog tillsammans på sin fri-

tid, för att hedra ett löfte till sin farbror. Som hjälp har de en Fordson-traktor 

av årsmodell 1961, i övrigt kämpar de på för hand.

Timpengen är inte hög, men belöningen 
ligger i tillfredsställelsen av ett snyggt ut-
fört arbete.

– Det ekonomiska har aldrig varit av-
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• Gården Sandbacka har funnits 
i släktens ägo sedan mitten av 
1800-talet.
• Småbruket består totalt av 26 
hektar, varav 20 hektar är skogs-
mark med impediment.

Magnus, Leif och Bo Ekholm med sin 
trotjänare, en Fordson Super Major från 
1961.

görande. Det som funnits i bakgrunden är 
löftet till vår farbror Arne Ekholm att skö-
ta skogen väl, säger Magnus Ekholm som 
är yngst i brödraskaran.

– Det är också lite terapi och tidsför-
driv, inflikar mellanbrodern Leif Ekholm. 

Den tjugo hektar stora skogen i Bro-
marv samägs av bröderna i form av en 
fastighetssammanslutning, alla har li-
ka stora andelar. De ser inte samägandet 
som ett problem eller en potentiell källa 
till konflikt, tvärtom har den gemensam-
ma skogen fört bröderna närmare varan-
dra under åren.

– Vi har kunnat dela på kostnader som 
uppstått och alltid haft hjälp av varandra. 
Det har aldrig varit stridigheter. Det att vi 
ännu som drygt sextioåringar håller på, är 
ett bevis för att det gått bra, säger Magnus.

– Av en slump har arbetsfördelningen 
lyckats riktigt bra, vi har intresserat oss för 
olika saker. Magnus fäller och apterar, Leif 
kvistar och jag har skött körandet, berät-
tar Bo Ekholm som är äldst av bröderna.

AL FÖR JÄRPEN
Bröderna är uppvuxna i Ekenäs men alla 
har de senare flyttat till huvudstadsregio-
nen. Banden till Bromarv är välförankra-
de sedan barnsben. Deras farmor och far-
far bodde då på gården de nu äger i fjär-
de generation. 

– Vi tillbringade alla skollov här. Genast 
då skolan hade slutat skickades vi hit på 
”grönbete”, berättar Bo.

Redan i tidig ålder fick de hjälpa till 
med enklare sysslor på gården. Till upp-
gifterna hörde bland annat att rensa sock-
erbetor. Betalningen var en penni per ren-
sad meter.

– Jag minns att man fick skavsår på 
knäna av krypandet, skrattar Leif gott åt 
minnet.

Då Arne, som var ungkarl, överlät mar-
ken till brödratrion 1977, hade ingen av 
dem tidigare jobbat i skogen. De fick i 
princip börja från noll. När Magnus såg 
en annons om en skogsägarutbildning vid 
Forstis i Ekenäs, i början av 1990-talet, an-
mälde han sig omgående. 

– Då hade jag hade hunnit få en hel del 
praktik från den egna skogen, men jag vil-
le också ha teoridelen. Arton månader se-

nare avlade jag skogsbrukarexamen. Den 
gav mera självsäkerhet i arbetet.

Magnus nämner kursansvarige Bjarne 
Andersson som en viktig mentor och in-
spirationskälla för hur de skött sina sko-
gar. 

– Han betonar miljöhänsyn och vi har ett 
gemensamt jaktintresse, berättar Magnus.

Ur viltvårdssynpunkt är det bra om 
man kan spara buskage i skogen. Sälgen 
är i sin tur viktig för bin och humlor, ef-
tersom den är en av de första blommande 
växterna på våren. 

– Själv har jag några små skyddsobjekt 
med al. De är viktiga biotoper för bland 
annat järpen, som äter alens knoppar. Vi 
har också en bäck med skyddszoner, be-
rättar Magnus.

VARSAMMA MED SKOGEN
Bröderna valt att sköta de egna marker-
na med varsam hand. Skogen, som gall-
rats tre gånger på fyrtio år, sköts manuellt. 
Bröderna har medvetet undvikit att lägga 
ut avverkningen på entreprenad. I fjol var 
enda gången de låtit en skogsmaskin rulla 
in på ägorna. Andra gånger har utkörning-
en skötts med en liten traktor, en Fordson 
Super Major av årsmodell 1961. 

– Vi hade över fem hundra kubikme-
ter, i en sista gallring som skulle avver-
kas ifjol, och då kom realiteterna emot. Vi 
skulle inte haft kapacitet att sköta det själ-
va. Under normala år brukar vi ta ut 50–
100 kubikmeter, förklarar Magnus.

– Vi har varit lite skeptiska till att släp-
pa in stora skogsmaskiner. En liten trak-
tor lämnar ju helt andra spår i skogen. 
Men slutresultatet blev riktigt positivt, sä-
ger Bo.

De ville trots allt inte helt ge över an-
svaret för avverkningen i främmande hän-
der, utan stämplade först varje träd som 
skulle fällas. De ville bibehålla sin egen 
prägel på skogen. 

Det ekonomiska är en annan aspekt 
som styrt valet av arbetsmetoder. Sko-
gen består av drygt femton hektar växt-
lig skogsmark, vilket innebär att allt som 
sker på entreprenad äter upp de små vin-
ster skogen genererar.

– Priset på granmassaved var cirka två 
hundra mark per kubikmeter i slutet av 
1980-talet. I dag är priset trettio euro per 
kubikmeter på leverans. Det säger en hel 
del om hur priserna fallit och därmed ock-
så lönsamheten, säger Magnus.

Virkesförsäljningen har de däremot 
överlåtit till Skogsvårdsföreningen Södra 
skogsreviret, som de enbart har gott att 
orda om.

– Reviret är en viktig intresseorganisa-
tion. Utan dem hade virkespriserna varit 
ännu lägre. Vi har alltid haft ett gott sam-
arbete och har fått råd vid behov, säger 
Magnus.

GILLAR OLIKÅLDRIG SKOG 
Denna vinter har herrarna gallrat en figur 
som består av olikåldrig blandskog, ett 
kanske inte helt konventionellt koncept. 
Att man på vissa ställen valt att inte hål-
la skogen jämngammal har delvis att gö-
ra med estetik. De upplever att skogen ser 
trevligare ut på det sättet.

– En olikåldrig skog tenderar också att 
vara friskare, tycker vi. Det är kanske inte 
ett helt rationellt förfarande, men då are-
alerna är små och man själv utför arbetet 
kan man improvisera, förklarar Magnus.

– Vi är heller inte så förtjusta i kala ytor, 
i alla fall inte några större sådana, tilläg-
ger Bo.

De har genomfört en riktad fällning och 
vinschat ut virket med traktor för att mini-
mera skadorna på de unga granplantorna. 
De sparade också en lövskärm av björk 
för att undvika att granplantorna drabbas 
av ljuschock.

– Det är ett arbetsdrygt förfarande, men 
man sparar in på kostnaderna för plante-
ring. I tid vinner man kanske fem–sex år 
på att inte behöva plantera, säger Magnus.

Bröderna Ekholm har inga planterings-
projekt denna vår. På kargare marker strä-
var de efter att lämna fröträd för naturlig 
föryngring. Men på bördiga marker, som 
granskogsmarker, har de märkt att plante-
ring är nödvändig.

Vinterns gallringar har resulterat i 
björk- och grantimmer, granmassaved och 
ved till de egna förråden.

– Det har vi rikliga mängder av, myser 
bröderna belåtet. •

TEXT OCH FOTO: MIA BERG-LUNDQVIST
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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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Tallens knäckesjuka hör till den för-
sta kategorin, men eftersom den före-
faller att ha gått tillbaka under de se-
naste 20–30 åren kan det vara skäl att 
syna den litet närmare. Förorsakaren 
Melampsora pinitorqua är en så kallad 
rostsvamp (efter sporernas orangegu-
la färg) som värdväxlar mellan tallens 
unga gröna skott och aspens nya löv. 

Livscykeln har fem stadier av vilka 
fyra intresserar oss. På försommaren, 
just då tallens knoppar har spruckit ut 
och skotten har börjat skjuta, är tal-
len mottaglig. Om det samtidigt reg-
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I jämförelse med gran drabbas tallen, ända från plantåldern, av betydligt fler skadegörare, av vilka en del 
är gamla godingar, medan andra är nya för oss och några väntar bakom knuten. 

de
l 3

   
kn

äc
ke

sju
ka

nKnäckesjukan

nat så mycket att aspens fjolårslöv på 
marken varit ordentligt blöta i minst 
12 timmar utvecklas mikroskopiska 
så kallade basidiesporer på asplövens 
undre sida, där svampens vinter- eller 
teliesporer funnits i små svarta prickar. 

Basidiesporerna förs med vinden 
och en del hamnar på tallskottens 
gröna yta där de snabbt gror, infekte-
rar och efter cirka 10 dagar utvecklar 
sår, som färgas orange av det så kall-
lade aecidiesporstadiet. Såret hindrar 
skottets längdtillväxt på sin sida av 
skottet, men inte på den andra, var-
för skottet böjs mot sårets sida. Om 
det finns flera sår kan skottet böjas åt 
olika håll men försöker, så länge skott-
skjutningen pågår, alltid räta upp sig. 
Ofta dör skottet ovanom såren. 

Slutresultatet är sorgligt att skå-
da, trots att någon sidogren till slut 
övertar rollen som toppskott och li-
vet går vidare. Aecidiesporerna sprids 
till aspens nya gröna blad där som-
mar- eller uredosporgömmor utveck-
lar sig. Dessa sporer fortsätter att spri-
da svampen till allt fler aspblad, utan 
att skada aspen i nämnvärd grad. Asp- 
bladen uppe i de höga kronorna ser 
inte ut att infekteras och bär alltså in-
te på svampen. 

Svampen dör snart på tallskotten 
men övervintrar på aspbladens undre 
sida för att spridas därifrån nästa vår.

BEKÄMPNING AV 
KNÄCKESJUKAN
Under livscykeln finns säkert fler 
svaga punkter där den kunde bry-
tas. I det praktiska skogsbruket finns 
egentligen bara två bekämpningsme-
toder: att byta trädslag och att hin-
dra uppkomsten av aspsly och rot-
skott. Vid trädslagsbyte är det värt att 
tänka på contortatallen om ståndor-
ten är lämplig. Denna nordamerikan-
ska art av tall är inte en värdväxt för 
svampen. 

Genom att ringbarka asparna 3–4 
år före avverkningen eller genom att 
lämna asparna stående (och hoppas 
att stormen inte fäller dem) uppkom-
mer inga rotskott. 

Kvarlämnade gamla aspar bidrar 
dessutom till främjandet av den biolo-
giska mångfalden. Att bekämpa asp- 
sly och att döda stora aspar med gly-
fosat rekommenderas inte, av både 
miljöhänsyn och hälsoskäl. En kritisk 
punkt i livscykeln är regnmängden 
just under tallplantornas tidiga skott-
skjutning. Torr väderlek under detta 
ett par veckor långa “fönster” mins-
kar knäckesjukan betydligt. Få se hur 
klimatförändringen påverkar detta. •

KIM VON WEISSENBERG
PROFESSOR EMERITUS 
EXPERT PÅ SKOGSPATOLOGI

FOTO: WIKIMEDIA
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I prisstatistiken anges de åtta vanli-
gaste virkessortimenten. Olika köpare 
kan ha olika mått- och kvalitetskrav 
för småstock. I den här statistiken avses 
med tallsmåstock virke vars toppdiameter 
är under 15 centimeter och som har mätts in 
som ett skilt sortiment. Gransmåstock har en 
toppdiameter under 16 centimeter.

Uppgifterna baserar sig på de priser som 
inskrivs i virkeshandelskontrakt. Till exem-
pel prisjusteringar som överenskommits 
med avtalskunder ingår 
inte och inte heller 
tidighetstillägg i leve-
ransaffärer. Priserna är 
utan moms.

Prisuppgifterna baserar 
sig på den information som 
Skogsindustrin r.f. varje vecka 
tillställer Naturresursinstitutet 
(Luke) om inköpta virkesmäng-
der från privatägda skogar och 
virkespriser. 

Med privatägda skogar avses skogar som ägs av privatpersoner, städer, 
kommuner och samägda och samfällda skogar. I statistiken ingår inte 
uppgifter från skogsbolagens egna skogar och inte heller Forststyrelsens 
skogar. 

Statistiken omfattar cirka 90 procent av alla virkesaffärer i privatägda 
skogar. Utanför materialet är små och medelstora sågar.

De virkespriser som anges per område och för hela landet är ett vägt 
medeltal av priserna på det virke som köpts de senaste fyra veckor-
na. Om virkesmängden för något sortiment vid rotköp är under 1 000 
kubikmeter och vid leveransköp under 500 kubikmeter anges inget pris 
(…). Om mängden är 0 kubikmeter, anges (–) som pris. •

Rotpriser vecka 13

Hela landet

Slutav-
verkning

Första 
gallring

Senare 
gallring

Tallstock

Granstock

Björkstock

Tallmv*)

Granmv

Björkmv

Tallsmåstock

Gransmåstock

*) mv=massaved

Södra Finland

Slutav-
verkning

Första 
gallring

Senare 
gallring

Tallstock

Granstock

Björkstock

Tallmv

Granmv

Björkmv

Tallsmåstock

Gransmåstock

Södra Österbotten

Slutav-
verkning

Första 
gallring

Senare 
gallring

Tallstock

Granstock

Björkstock

Tallmv

Granmv

Björkmv

Tallsmåstock

Gransmåstock

Leveranspriser vecka 13

Hela 
landet

Södra 
Finland

Södra 
Öster-
botten

Tallstock

Granstock

Björkstock

Tallmv*)

Granmv

Björkmv

Tallsmåstock

Gransmåstock

*) mv=massaved

På Skogsbrukets webbplats, www.skogsbruket.fi, under rubriken 
Skogsbruket för prenumeranter uppdaterar vi virkespriserna var-
je vecka. Du behöver loginuppgifter för att kunna öppna sidan. 
Dem hittar du på din faktura.

virkespriser

 55,99 40,54 47,38

 57,67 ...  48,18

 43,38 ...  36,56

 17,87 12,02 15,32

 18,71 11,43 15,38

 17,22 11,42 14,34

 25,63 ...  20,53

 24,17 ... 20,93

 57,06 ...  49,66

 58,67 ... 50,27

 41,01 ...  37,10 

 16,79 12,46  15,85

 19,12 11,66  15,66

 16,87 11,52  14,79

 ...  ...  ...

 ...  ...  ...

 56,05 ...  46,67

 56,26 ...  46,72

 ...  ...  ...

 18,47  12,26  15,26

 ... ...  ...

 18,06  12,26  14,93

 26,84  ...  20,96

 ...  ...  ...

 55,77 57,51 52,26

 55,90 57,10 51,54

 46,03 44,35  ...

 27,52 27,85 26,60

 28,69 30,08 ...

 28,06 27,91 26,39

 33,71  ...  ...

 33,05  ...  ...
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 56,05 ...  46,67

 56,26 ...  46,72

 ...  ...  ...

 18,47  12,26  15,26

 ... ...  ...

 18,06  12,26  14,93

 26,84  ...  20,96

 ...  ...  ...

 55,77 57,51 52,26

 55,90 57,10 51,54

 46,03 44,35  ...

 27,52 27,85 26,60

 28,69 30,08 ...

 28,06 27,91 26,39

 33,71  ...  ...

 33,05  ...  ...

FARTEN PÅ DEN den inhemska virkesförsäljningen har fort-
satt att vara mycket livlig. Under årets första tolv veckor 
har privata skogsägare sålt drygt en femtedel mera virke 
i jämförelse med under motsvarande veckor ifjol. Trots 
ökade försäljningsvolymer är virkesprisutvecklingen fort-
sättningsvis mycket stabil. Som en följd av de gynnsam-
ma avverkningsförhållandena har det även avverkats sto-
ra volymer rundvirke.

Efterfrågan på rundvirke kommer fortfarande att öka, 
på grund av konjunkturprognoserna och nya investering-
ar. Obalansen mellan utbudet och efterfrågan på massa-
ved har de pågående investeringarna hittills inte påverkat 
alls. Utgående från hållbara avverkningsmöjligheter och 
de senaste årens utveckling på virkesmarknaden, kom-
mer alla investeringsplaner att kunna realiseras. 

Enligt skogsvårdsföreningarnas uppskattningar har 
tyngdpunkten i efterfrågan på virke förskjutits mot som-
marstämplingarna. Överlag är det stockstämplingar med 
gran och tall som ligger högst på köparnas önskelista. 
Sågverken opererar med små rundvirkeslager, vilket ty-
der på att efterfrågan på stock kommer att vara stabil 
också i framtiden. I ett marknadsläge där det råder över-
utbud på massaved betonas betydelsen av konkurrensut-
sättning och noggrann kapning. I de flesta fall är de fak-
torerna till och med viktigare än enhetspriset. Skogsäga-

re kan få hjälp med dessa ärenden av bland annat skogs-
vårdsföreningarna. 

Björkmassaved har, med tanke på efterfrågan, blivit 
virkesmarknadens svåraste artikel, till och med som ap-
terat virke. I dagens inhemska virkesmarknadsläge borde 
man minska betydligt på virkesimporten. En starkare ru-
bel begränsar delvis importviljan.

Från trävarumarknaden kommer både goda och dåli-
ga nyheter. Produktions- och exportvolymerna av såga-
de tall- och granträvaror har fortsatt att utvecklas gynn-
samt. Sedan februari har trävaruproduktionen ökat med 
nästan en femtedel. Furustock behövs alltså även i fram-
tiden. Det ligger också i skogsägarnas intresse att sågver-
ken har tillräckligt med stock. 

I fjol exporterades mera sågade trävaror än någonsin 
förr. Det har presenterats många uppskattningar av hur 
Brexit kommer att påverka träproduktmarknaderna, men 
på kort sikt verkar effekterna vara marginella. Storbritan-
nien kommer i varje fall att vara beroende av import av 
träbaserade produkter också i framtiden. Det mest aktu-
ella problemet för finska trävaruproducenter just nu är de 
snabbt stigande sjöfraktpriserna. Priserna på sågade trä-
varor har stigit i Nordamerika, men prisökningen har hit-
tills inte höjt de finska exportpriserna. •

Livlig virkeshandel – fokus övergår till 
sommarstämplingarna 

virkesmarknaden

ERNO JÄRVINEN, 
FORSKNINGSCHEF FÖR MTK:S 

SKOGSLINJE
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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.

– Säger du att Bror Björn snart stiger upp! Sover han inte sin vin-
tersömn?
– Bror Björn sover ännu, men jag hör att hans mage redan har 
vaknat!

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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bruket 4|2017      kommer den 24 majSkogs

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 2453
vardagar klockan 08.00–17.00
skogsbruket@nesenta.fi

Plantskogsvård
– på rätt sätt, i rätt tid
• Lovisaföretag monterar träelement. 
• Församlingen som skogsägare.
• Glada Kocken i vårskogen.
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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.


