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VÅREN OCH FÖRSOMMAREN håller på att explodera ut i sin 
grönska och frodighet. Jag tycker det alltid är lika fasci-
nerande att följa med hur naturens växtkraft sätter igång 
kring dessa tider och sätter sin speciella prägel också på 
den här årstiden.

Skogens tillväxt syns kanske mest konkret i plantsko-
garna som välskötta skjuter i höjden och sluter sig med 
en glädjande fart. Många förvånas av hur den nyligen 
planterade förnyelseavverkningsfiguren plötsligt reser sig 
med hjälp av årsskott på minst drygt en halv meter, obe-
roende om det är fråga om gran, tall eller björk. Med den 
här tillväxttakten kommer också behovet av plantskogs-
vård snabbt emot.

Nu har de efterlängtade Kemera-stöden för vård av 
ungskog igen släppts fria. Återkommande förändringar 
och uppehåll i Kemera-stöden har skapat onödiga speku-
lationer och oro kring själva utförandet av arbetena.  Se-
nast nu lönar det sig, hur som helst, att se över behoven, 
ansöka om stöd och börja röja. Kemera-stödens fram-
tid på längre sikt är ifrågasatt och som skogsägare anser 
jag att vi i varje fall ska vänja oss vid tanken på att va-
ra oberoende av dessa stöd. Stödpolitiken ska inte styra 
hur och när våra skogar sköts, utan här ska skogens be-
hov stå i främsta rummet. 

Under året kan du ha en del personliga prioriteringar 

kring när det röjs. Detta kan till exempel bero på att man 
vill gynna klövviltet så att det får sin beskärda del av röj-
ningsresterna under höst, vinter och vår, eller att man 
vill jämna ut arbetstopparna under året eller kanske in-
te vill utsätta sig för värmebölja, myggor och insekter i 
samband med arbetet. Nu och några månader framöver 
är hur som helst en av de bästa tiderna att röja. Manuell 
röjning skapar ofta lokala arbetstillfällen, men ger ock-
så givande arbete åt den självverksamma skogsägaren.

Markägarfrågorna får även i detta nummer av tidning-
en en del spaltutrymme. Allt färre i samhället verkar för-
svara äganderätten. Vi skogsägare har en viktig roll att 
stärka förståelsen för dessa frågor. Detta arbete börjar 
med att man på lokal nivå ser till att till exempel de ny-
invalda kommunpolitikerna är medvetna om dessa frå-
gor och agerar på rätt sätt. Kommunerna har nämligen 
en av de viktigaste rollerna ibland annat markplanering-
en, där en mängd inskränkningar på äganderätten fort-
löpande sker.

Till slut vill jag trumma för föreningens senaste initi-
ativ att välja Årets entreprenör i Svensk-Finland. Skogs-
entreprenörerna utför ett stort och viktigt arbete i skogs-
bruket. Därför vill vi med denna tävling framöver lyfta 
och visa våra stora uppskattning gentemot denna dukti-
ga kår av företagare.  •

Den blomstertid nu kommer

ledaren

TOMAS LANDERS
ORDFÖRANDE FÖR FÖRENINGEN 

FÖR SKOGSKULTUR
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Jari Leppä, född 1959 i Södra Savolax, är 
utbildad skogstekniker men riksdagsleda-
mot sedan 1999 och långvarig ordföran-
de för riksdagens jord- och skogsbruksut-
skott. Han är förväntansfull inför det nya 
uppdraget, men väl medveten om att det 
inte kommer att bli lätt. 

– Jag är en praktisk och pragmatisk per-
son, och det vill jag vara också i minister-
arbetet. 

Han talar hellre om möjligheter än om 
utmaningar, långvarig politiker som han är.

– Bioekonomin håller äntligen på att ta 
fart på allvar, också ute i världen, även om 
den ännu trampar i barnskorna. Vi är en 
föregångare på det området, och kan bi-
dra med kunskap. Övergången från fossil- 
ekonomi till bioekonomi kommer att krä-
va stora insatser, och arbetet har ännu ba-
ra börjat.

Leppä äger själv omkring 200 hektar 
skog och ser Finland som en stormakt in-
om naturresursekonomin.

– Vi har stora skogar, världens renaste 
mat och bra produktionskedjor. Allt detta 
ska vi utnyttja och vidareutveckla.

Leppä kommer från östra Finland och 
talar inte svenska, även om han säger sig 
känna till tidningen Skogsbruket och förstå 
skriven svenska. Hurdan är hans förståelse 
för att till exempel Finlands skogscentral 
ska kunna erbjuda tjänster på svenska?

– Från Skogscentralen ska man också i 
fortsättningen få tjänster på svenska. Och 
om så inte sker måste vi följa med läget, 
säger han bestämt.

UTBILDNING, FÖRÄDLING 
OCH EXPORT
Skogsbruket ringer upp Jari Leppä samma 
dag som han ska svära ministereden. Job-
bet är nytt för honom, men efter långva-
rigt arbete i jord- och skogsbrukssamman-

Storbonde tog över Jord- och skogsbruksministeriet
I slutet av april utsågs Centerpartis-
ten Jari Leppä till ny jord- och skogs-
bruksminister. Hans partikamrat 
Kimmo Tiilikainen fortsätter som mil-
jöminister med ansvar för klimatfrå-
gor.

hang i riksdagen har han en klar bild av 
vad han vill göra.

– Vi måste satsa på forskning och ut-
veckling i allmänhet och teknologin mås-
te utvecklas. För det krävs mer utbild-
ning. Exporten från Finland bör öka och 
det innebär att förädlingsgraden på våra 
produkter, också de från skogen, måste 
höjas. Det genererar jobb, vilket är nöd-
vändigt för att vår ekonomi ska bli bättre. 
Marknaden måste vara i balans, och det är 
den inte nu. Det är ett problem. Samtidigt 
måste vi se till att utvecklingen sker på ett 
hållbart och långsiktigt sätt.

Enligt Leppä är en av de största utma-
ningarna att få EU att förstå hur vi sköter 
våra skogar.

– På vilket sätt ska vi få använda vå-
ra skogar i framtiden? Det är kanske den 
mest kritiska frågan. Vi måste få förstå-
else från EU för vår situation. Frågeteck-
nen kring LULUCF, beräkningarna av kol-
dioxidsänkor och andra stora frågor mås-
te benas ut som en helhet, inte som en-
skilda delar.

Förra jordbruks- och miljöministern 
Kimmo Tiilikainen fortsätter att, som mil-
jöminister, sköta klimatfrågorna. Jari Leppä 
är nöjd med den arbetsfördelningen.

– Tiilikainen har gjort ett bra jobb med 
klimatfrågorna och har stor kunskap om 
dem, men visst kommer mycket som tang-
erar klimatet att dyka upp också på mitt 
bord.

HÅLLBART OCH EXPANSIVT
Den nationella skogsstrategins mål är att 
öka de årliga avverkningarna till 80 miljo-
ner kubikmeter före 2025. Den färska mi-
nistern anser att det är möjligt.

– Visst är det realistiskt, vi har mer ka-
pacitet på kommande inom industrin, och 
användningen av skogsråvara kommer att 
öka. Vi måste få fart på energisidan, vi har 
ju skogar, men arbetet måste göras på ett 
hållbart sätt. I skogsstrategin betonas håll-
barheten, och vattendrag och andra käns-
liga helheter måste skyddas.

Han ser skogssektorn som en viktig del 
av den stora helheten, vilken kan bidra till 
att förbättra det ekonomiska läget i stort. 
Några specifika lösningar erbjuder han än-
då inte.

– Vi måste satsa på utbildning ock-
så här, det behövs fler entreprenörer, det 
krävs investeringar och ett bra försälj-
nings- och exportarbete. Arbetet med vat-
tenvård och med att skydda den biologis-
ka mångfalden kräver kunskap och tek-
nik.

SKOGENS MÅNGA VÄRDEN
Som storbonde på en gård som varit i släk-
tens ägo sedan 1500-talet, uppskattar Jari 
Leppä möjligheten att frivilligt skydda 
skog, till exempel via METSO-program-
met.

– Programmet är viktigt och vid vårens 
budgetförhandlingar kom det lite mer 
pengar för det. Jag tänker se till att METSO- 
arbetet fortsätter.

Han påpekar ändå att det finns många 
sätt att skydda unika miljöer.

– Jag tror inte att det stämmer att vi in-
te har tillräckligt stora skyddade områden. 
Det finns områden som bevarats i genera-
tioner, utan att vara med i något program. 

Sina egna skogar sköter han enligt en 
skogsbruksplan, som uppdateras kontinu-
erligt. Han har också en del orörda områ-
den som avsiktligt bevarats, men inte är 
upptagna i något register. 

– Skogen är ett andningshål för mig, jag 
jagar själv och är ute i skogen under varje 
veckoslut då jag är hemma. •

TEXT: ÅSA NYMAN

Jari Leppä.
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Tävling: Årets entreprenör 
i Svenskfinland
Föreningen för Skogskulturs styrelse har tagit initiativ till en tävling där Skogsbru-
kets läsare, både skogsägare och fackmän kan komma med förslag till årets skogs-
maskinentreprenör eller -chaufför.

Utvecklingen inom skogsbruket har lett till att maskinentreprenörerna i dag spe-
lar en mycket viktig roll både i virkesanskaffningen och i andra arbeten i skogen. Av 
dagens entreprenörer krävs både tekniskt kunnande och kunskaper i bl.a. skogs- 
och naturvård samt arbetarskydd och säkerhet.

Entreprenörerna har tagit över en stor del av de uppgifter som arbetsledningen 
utförde tidigare. Förutom trädvalet i gallringar så gör entreprenörerna numera ock-
så en allt större del av stämplingsplaneringen. Det krävs att de kvarblivande träden 
och marken inte får ta för mycket skada och samtidigt skall arbetet gå undan för att 
avverkningsmålen skall uppnås för att göra arbetet ekonomiskt lönsamt.

Naturvården med beaktande av livsmiljöer och kvarlämnade naturvårdsträd 
ingår också i arbetsuppgifterna. I vissa fall krävs det att entreprenörerna behärskar 
två olika certifieringssystem som förutsätter mångsidiga kunskaper om arbetet i 
skogen. 

Entreprenörerna förtjänar vår uppskattning och föreningen vill ge mera syn-
lighet till denna yrkeskår och den uppskattning som de är väl förtjänta av. 

Vi hoppas att så många som möjligt deltar i tävlingen genom att skicka in fritt 
formulerade förslag på maskinentreprenörer eller chaufförer som arbetar i skogen.

Kom ihåg att skriva i förslaget både anmälarens och entreprenörens kontakt-
uppgifter samt motiveringar varför den föreslagna entreprenören förtjänar att bli 
vald till årets entreprenör i Svenskfinland.

Entreprenören beviljas ett pris och ett reportage om vinnaren publiceras i 
Skogsbrukets nummer 7/2017 som utkommer 1.11.2017. Också personen som har 
kommit med förslaget premieras. Förslagen skall skickas in senast 30 september 
2017.

Skicka in förslagen per post under adressen:
Föreningen för Skogskultur r.f., Genvägen 4, 10600 Ekenäs
eller per e-post: klaus.yrjonen@nctraining.fi

Tilläggsinformation:
Klaus Yrjönen
Föreningens sekreterare
Tel. 040 547 9075
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Mera METSO-
pengar
METSO-programmet för skydd av 

skog får fem miljoner euro till per 
år från och med nästa år. Målet är att 
kunna skydda speciellt lundområden 
i södra Finland och moskogsområden 
med rikligt med död ved, eftersom de är 
viktiga för naturens mångfald.

Finansieringen av METSO-program-
met har skurits ner betydligt under de 
senaste åren, men nu har regeringen 
fattat beslut om att öka finansieringen 
av programmet för ökad mångfald i 
södra Finlands skogar, via vilket privata 
skogsägare kan skydda sin skog och få 
ersättning för det. 

Tre miljoner går till Miljöministeriet 
och två miljoner till Jord- och skogs-
bruksministeriet. Jord- och skogsbruks-
ministeriet har, via Finlands skogscen-
tral, beviljat pengar till miljöstödsobjekt 
och naturvårdsarbeten. Med hjälp av 
stödet har man till exempel skött lundar, 
restaurerat småvattendrag och restau-
rerat torvmark på olika håll i Finland. 
Miljöstödsavtalens antal har minskat

I år har ungefär 14 miljoner euro 
reserverats för METSO-finansiering. 
Målet är att skydda 96 000 hektar 
värdefulla skogsområden före år 2025. 
Omkring 60 000 hektar skog har redan 
skyddats permanent och 37 000 hektar 
tillfälligt. •
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En annons i Skogsbruket bokar du lätt genom att ringa  
Eva Kivilaakso-Wellmann, tfn 050 301 9987

Granbarkborrens svärmning väntas i sommar vara mindre eller högst på 
samma nivå som förut, uppger man på Finlands skogscentral. Vårens 

värmeförhållanden avgör svärmningens tidpunkt och omfattning.
Granbarkborren led av den svala och regniga sommaren i fjol. Barkbor-

rarna kunde inte producera två generationer under sommaren och det är 
därför sannolikt att stammens storlek har minskat och att svärmningen i år 
är mindre än under fjolåret.

Barkborren börjar svärma när temperaturen i skogens bottenvegetation 
stiger till närmare +20 grader. Vårens värmeförhållanden avgör när svärm-
ningen inträffar och hur omfattande den är.

Under de senaste åren har barkborrestammen varit stor och de har 
dödat mycket granar. Det typiska är att träden dör i grupper om 4 till 40 
granar. Träden blir bruna och barren faller av på hösten. Skaderisken kan 
effektivt minskas genom att obarkat granvirke som lämpar sig som förök-
ningsplats för barkborrarna transporteras bort från skogen innan den 
utsatta tiden i mitten av sommaren.

Om det finns mer än tio kubikmeter skadade granar per hektar i skogen 
måste andelen som överskrider gränsen enligt skogsskadelagen transpor-
teras bort. Om det finns rikligt med barkborrar lönar det sig att föra bort 
också mindre virkesmängder än så från skogen.

Döda träd som redan tappat barken kan stå kvar eftersom stammen 
inte minskar av att de förs bort. Däremot lever granbarkborrens naturliga 
fiender i de här träden. Den döda veden har också en viktig betydelse för 
naturens biologiska mångfald.  •

Mindre risk för 
granbarkborreskador 

God åtgång 
på råvirke
År 2016 använde skogsindustrin 

sammanlagt 67,4 miljoner kubikme-
ter råvirke. Mängden var fyra procent 
mer än året innan och sju procent mer 
än under den föregående femårsperio-
den i genomsnitt. Förbrukningen av 
biprodukter från skogsindustrin, främst 
sågflis och spån, uppgick till 9,3 miljoner 
kubikmeter.

Användningen av inhemskt råvir-
ke ökade från 2015 till 2016 med fem 
procent till 58,9 miljoner kubikmeter. 
Mängden var den näst största sedan 
2007. 

En femtedel av råvirket eller 13,3 
miljoner kubikmeter förädlades inom 
landskapet Södra Karelen. Näst mest 
råvirke användes i Kymmenedalen och 
Lappland. •

Kom ihåg: 
Stubbehandling 
är obligatorisk 

1.5–30.11.
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Våren och försommaren är den idealis-
ka årstiden att röja i plantskog, men un-
der samma veckor tar plantering ofta upp 
traktens tillgängliga arbetskraftsresurser. 
Därför utförs röjning ofta på sensomma-
ren och på hösten.

–  Den bästa tiden att röja, med tanke 
på effektivitet och resultat, är när löven 
ännu inte spruckit ut helt och sikten är 
god. Men det viktigaste är ändå att plan-
terad skog får åtminstone en ordentlig röj-
ning innan den är redo för första gallring-
en, säger Jari Miina, forskare på Naturre-
sursinstitutet (Luke) och medförfattare till 
boken Taimikonhoito – tavoitteet, mene-
telmät ja kustannukset (ung. Plantskötsel 
– målsättningar, metoder och kostnader), 
som gavs ut 2016.

Enligt Miina får landets plantskogar va-
rierande skötsel och det syns också på en 
varierande tillväxt i skogarna. Statens eko-
nomiska styrmedel har haft viss inverkan 
på skötseln under olika decennier.

– På 1980-talet, när jag sommarjobbade 
bland annat med att plantera skog, upp-
muntrade regelverket till en aktiv skötsel 
av plantskog. Reformerna på 90-talet led-
de till att plantskog och ungskog fick fri 
uppfostran, vad statliga subventioner be-
träffar, och växte sämre.

När Kemera-lagen kom, uppmuntrade 
den i början inte till tidiga röjningar, vil-
ket ledde till att skogsägare i många fall lät 
träden växa sig tre till fyra meter höga inn-
an de gavs större svängrum.

– Efter att forskare påtalat de negati-
va effekterna av fördröjda röjningar har 
Kemera-stöden justerats för att motivera 
skogsägare att satsa på tidig röjning. Det 
är upp till skogsägaren att se till att sko-
gen sköts.

STÅR EMOT STORM OCH SNÖ
För att få ett bra och ett dåligt exempel på 
hur man sköter plantskog följer vi med 

Plantskogen svarar som man ropar
I en välskött plantskog växer träden sig kraftiga och står emot väder och vind. 
Uppfattningarna går i sär bland olika experter om hur många röjningar som 
behövs och när man ska sätta in åtgärderna, men det viktiga är att åtminsto-
ne en rejäl röjning blir gjord.

Anders Råstedt, skogsvårdsinstruktör i 
Nykarleby, ut till en röjd plantskog och 
sedan till en plantskog som är i behov av 
röjning.

– Många skogsägare väntar lite för 
länge med att sätta in åtgärder. De tror att 
de kommer att få tid att röja själva, men i 
stället växer både slyet och det dåliga sam-
vetet, säger Råstedt.

Första anhalten är en plantskog i Mun-
sala. Vi stiger ur bilen, hoppar över di-
ket och går in i skiftet med snart tonåri-
ga granar. 

– Här har vi en välskött plantskog. 
Toppskotten är robusta och granarna 
kommer att stå emot belastning av stor-
mar och snö tack vare att de fått rum att 
växa. Man ska inte bedöma plantorna ut-
ifrån hur långa de är utan hur kraftiga de 
är, berättar Anders Råstedt.

De planterade träden lever i en hård 
konkurrens med andra organismer. Om de 
måste konkurrera om ljus och näring med 
annan växtlighet skjuter de iväg uppåt för 
att nå högst, men försakar då stabiliteten. 
Ett träd, som däremot får svängrum un-
der sin uppväxt, tar god tid på sig att växa 
uppåt och satsar i stället på att bli kraftigt.

Granskogen i Munsala fick sin första 
röjning av ett proffs för ett år sedan, vå-
ren 2016.

– Resultatet blir bättre när man anlitar 
någon som röjer dagligen. De får ett vant 
öga för hur beståndet ska se ut.

TIDSKRÄVANDE FOTARBETE
Gräsröjningen är däremot en insats som 
skogsägaren lämpligen kan göra själv, ef-
tersom den utförs manuellt. Den är tids-
krävande och därmed kostsam. Redan för-
sta hösten efter att plantan kommit ner i 
jorden behöver den skyddas från att snär-
jas in av gräs, så att den inte böjs omkull 
när snön kommer. Även andra och tredje 
året är det värt att utföra gräsröjning.

– Det svåraste med gräsröjningen är of-
ta att hitta plantorna. Det lönar sig därför 
att sätta en pinne i marken bredvid plan-
tan, redan i samband med planteringen, 
så är den lättare att hitta.

Sedan trampar man ner gräset runt 
plantan eller slår det med lie för att se till 
att plantan står upprätt.

– Om man använder en trimmer finns 
det risk för att man skadar plantan. I syn-
nerhet om man använder trimmer med 
tråd.

Dags för exempel två, plantskogen som 
behöver röjas. Vi kör länge och väl längs 
en rak men gropig skogsväg, innan vi ser 
en flakbil som står parkerad. Den tillhör 
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Plantskogen svarar som man ropar
Henrik Jansson som arbetar någonstans 
därinne i skogen. Ljudet från hans röjsåg 
hörs på avstånd.

Här var det svårare att välja var vi ska 
gå in i plantskogen. Vi tar fart och böjer 
undan tunna lövträdsvidjor framför oss.

– Det är ett tecken på att röjning be-
hövs om det är svårt att gå i plantskogen. 
Här borde första röjningen egentligen ha 
gjorts för tre år sedan, men annars är det 
en bra plantskog.

ÄLGEN LOCKAS AV SLY
Ett tiotal meter in i skogen stannar Anders 
Råstedt upp och pekar på en asymmetrisk 
gren på en meters höjd på en av tallarna.

– Här har vi en älgskada som kommer 
att förstöra stocken. Lövträd lockar till sig 
älgar. Risken för älgskador på tallplantor-
na är ytterligare en orsak att sköta röjning-
en i plantskogar. Älgar äter helst rönn och 
asp, sedan går de över till björk och när 
den tar slut börjar de tugga tall. En älgko 
med kalvar kan ställa till med stor skada i 
plantskogen på vintern.

Vi hittar Jansson, som har tagit en paus 
och ställt ner sin såg. Han har arbetat 30 
år i skogen och de senaste fem åren som 
privatföretagare.

– Det här är den bästa tiden på året 
för röjningsarbete. Vi hade en bra vin-
ter också med ordentlig tjäle och lagom 

snö, konstaterar han medan han skalar 
en apelsin.

För en tidig röjning får skogsägaren be-
tala 250–300 euro per hektar, men om 
skogsägaren siktar på att klara sig med en 
röjning ökar arbetstimmarna per hektar 
och kostnaden hamnar på 400–500 euro. 
Med beviljat Kemera-stöd kan skogsäga-
ren få hälften av kostnaderna täckta.

– Som skogsägare är det bra att kom-
ma ihåg att om man skjuter upp första röj-
ningen flyttas också första gallringen, den 
som ger de första intäkterna, framåt i ti-
den, påminner Anders Råstedt. •

TEXT OCH FOTO: JOHAN SVENLIN

Skogsvårdsinstruktör Anders Råstedt mäter avstånden mellan granarna. Henrik Jansson har röjt skog i 30 år.
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På Naturresursinstitutet (Luke) följer man 
med gödslingsförsök av vilka en del star-
tades redan på 1950-talet.

– I Luumäki i Södra Karelen finns ett 
tallskogsområde som vi vid det här laget 
gödslat sex eller sju gånger. Varje gång har 
gödslingen gett ökad tillväxt, säger profes-
sor Hannu Ilvesniemi på Luke.

Ett tillskott av kväve på momark beräk-
nas, på 5 till 7 år, kunna öka trädbestån-
dets tillväxt med 15 till 20 kubikmeter per 
hektar.

– Den ekonomiskt bästa avkastningen 
ger gödsling av gamla skogar som man 

Lönsamhet och traditioner 
styr intresset för gödsling

Gödsling ökar skogens produktivitet och anses, om den utförs vid rätt tid-
punkt och under rätta förhållanden, vara en lönsam investering. Bäst avkast-
ning ger gödsling av skog som närmar sig slutavverkning.

tänkt slutavverka inom tio år. Vill man öka 
tillväxten på sikt ska man gödsla vart tion-
de år, säger Ilvesniemi.

I motsats till kvävegödsling ger så kall-
lad askgödsling vanligtvis ingen tillväxt 
i fastmarksskogar men den har däremot 
långvarig effekt, upp till 30–40 år, på torv-
marker där tillväxten är begränsad av 
knapp tillgång på kalium och fosfor.

STIGANDE TREND?
Hannu Ilvesniemi uppskattar att det i nu-
läget gödslas omkring 40 000 hektar skog 
om året i Finland.

Att arealerna inte är större tror han att, 
förutom kostnader och lönsamhet, ock-
så har att göra med traditioner. Han räk-
nar ändå med att gödslandet kommer att 
öka igen.

– På 1970-talet var det vanligare med 
skogsgödsling, sedan gick intresset ner, 
men verkar nu vara på väg uppåt igen. 
Det är en av de bästa investeringarna 
man kan göra inom skogsbruket och det 
byggs många nya fabriker som behöver 
träråvara. 

Efterfrågan på och prisutvecklingen för 
skogsråvaran i förhållande till gödslings-
kostnaderna är avgörande för gödslingens 
lönsamhet. Det sig ändå inte att gödsla al-
la skogar. Detta gäller till exempel oskött 
skog. 

– Tumregeln är att skog som annars 
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har god tillväxt har god tillväxt också med 
gödsel, säger Ilvesniemi.

Finns det några negativa sidor med 
gödsling? 

– Inte om man gödslar det man ska, det 
vill säga skogen, säger Hannu Ilvesniemi.

EGNA FÖRSÖK PÅ NOVIA
På yrkeshögskolan Novia i Raseborg star-
tade man för några år sedan egna göds-
lingsförsök. Försöksområdena finns i Ra-
seborg och omfattar några hundratal 
stammar. Det ena av de två områdena är 
ett omkring 40-årigt tallbestånd som gall-
rats en gång, det andra är ett tallskogsom-

Vid yrkeshögskolan Novia i Raseborg på-
går gödslingsförsök vars resultat kom-
mer att finnas att tillgå om några år.

OLIKA METODER 

Gödsling med kväve:
Trädets tillväxt står i proportion till 
dess barrmassa. När kväve tillförs får 
träden mer barr som blir längre och 
kraftigare. Trädets fotosyntes får ökad 
kapacitet och tillväxten tar fart.

I Södra Finland används vid gödsling 
normalt cirka 150 kg kväve per hektar, 
i Norra Finland cirka 120 kg per hektar. 

Gödsling med aska:
Med undantag för kväve innehåller 
träaska alla närings- och spårämnen 
som träd behöver, också i ungefär rätt 
proportion. På torvmark råder i all-
mänhet ingen kvävebrist. 

Beroende på markens näringshalter 
sprids 3 till 5 ton aska per hektar för 
att uppnå önskad effekt.

Källa: Luke m.fl

STÖDMÖJLIGHETER 

Kemera-stöd beviljas för vitalise-
ringsgödsling av skog, där närings-
obalanser i marken rättas till för att 
trygga beståndets tillväxtförutsätt-
ningar. Stöd beviljas däremot inte 
för så kallad tillväxtgödsling. 

Till stödvillkoren hör bland annat 
att objektets areal är minst 2 hek-
tar, figurstorleken minst 0,5 hektar. 
På torvmark ska näringshalten på 
objektet motsvara minst lingon-
torvmo. Området ska vara dränerat 
på lämpligt sätt. Gödslingen utförs 
antingen med borgödsel eller med 
aska. 

Stödet är 30 procent av gödsling-
ens totalkostnader. 

Källa: Finlands skogscentral

råde i slutavverkningsskede.
– Tyvärr har försöken pågått för kort tid 

för att man ska kunna säga något om re-
sultaten. Till det dröjer det ännu tre, fyra 
år, säger lektor Kaj Hällfors. 

Vanligtvis sprids gödseln med hjälp av 
GPS-system från luften med helikopter, el-
ler med skogstraktor från körstråk. I det 
här fallet har gödslingen ändå gjorts för 
hand av de studerande, vilket bland annat 
har fördelen att gödselmängderna är ex-
akt utmätta. Som en del av undervisning-
en besöker man och mäter ytorna årligen. 

– Det yngre försöksområdet planerar vi 
att följa med under en längre tid. I sam-
band med gallringen kommer vi att ta ut 
träd för analys och kartlägga de numrera-
de träden. Oberoende av resultatet kom-
mer vi att gödsla en gång till och fortsätta 
dokumentera, säger Hällfors.

Försök är ändå alltid försök:
– När det är naturen man har att göra 

med går det inte alltid som det gjorde se-
naste gång eller som det står i böckerna.

ASKGÖDSLING INTRESSERAR
Britt-Mari Fagerström, som är ansvarig 
för Novias skogsbruksutbildning, konsta-
terar i likhet med Hannu Ilvesniemi att in-
tresset för skogsgödsling gått i vågor. 

– Under en period fick man stöd för till-

växtökande gödsling och då gödslades det 
mycket. Nu får man stöd enbart för göds-
ling vid tillväxtstörningar, så kallad vitali-
seringsgödsling, säger Fagerström.

Ursprungligen hade man på Novia pla-
nerat att i försökssyfte, förutom med kvä-
ve, också gödsla med ett fosfor- och ka-
liumtillskott. Eftersom gödseltillverkaren 
drog tillbaka det tilltänkta medlet från 
marknaden har det försöket fått anstå. 

– Alternativet hade varit att gödsla med 
aska och askgödsling är svår att förverk-
liga när det gäller små objekt, säger Kaj 
Hällfors.

Både Britt-Marie Fagerström och Kaj 
Hällfors nämner ändå askgödsling som 
ett intressant och aktuellt alternativ. Brän-
nandet av bioenergi har ökat och de fin-
ländska värmeverken producerar årligen 
cirka 200 000 ton aska av vilket en stor del 
nu blir avfall. En åsikt inom skogsbran-
schen är att mer kunde användas som 
skogsgödsel och genom det också stöda 
den cirkulära ekonomin. I Nokia öppna-
de en gödseltillverkare i våras en återvin-
ningsanläggning som med sin kapacitet 
för att granulera 130 000 ton aska är Nor-
dens största. •

TEXT: AGNETA SJÖBLOM
FOTO: KAJ HÄLLFORS 
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Flygekorren har länge varit omtalad inom 
det finländska skogsbruket. Orsaken är att 
arten är skyddad i lag, och förekomst kan 
bidra till begränsningar inom ekonomi-
skogsbruket. 

 – Det finns markägare som är negativt 
inställda till flygekorren, i synnerhet om 
de har påverkats av begränsningar i sam-
band med avverkningen. Men det finns 
också många markägare som har en po-
sitiv inställning. Den allmänna attityden 
till flygekorren skulle jag säga är neutral, 
säger Johanna Kullas, överinspektör vid 

Markägarens ansvar betonas 
om flygekorren dyker upp
Flygekorrar kan innebära begränsningar i skogsbruket. Men många markäga-
re är omedvetna om att de kan ha djuren – som är skyddade i lag – i skogen. 
Efter en lagändring i fjol betonas markägarens ansvar.

NTM-centralens enhet för naturmiljö i 
Södra Österbotten. 

 Det finns tusentals observationer av 
flygekorrens föröknings- och rastplatser. 
Geografisk information finns lagrad i mil-
jömyndigheternas datasystem eller NTM-
centralens egna databaser.

– När en åtgärd planeras på en yta med 
känd förekomst av flygekorre brukar Fin-
lands skogscentral märka det i samband 
med behandlingen av en anmälan om an-
vändning av skog. Då tar Skogscentralen 
kontakt med NTM-centralen. Skogsbola-

gen har också i vissa fall tillgång till data-
baser, säger Kullas.  

Men eftersom hanar kan ha ett revir på 
upp till 30 hektar och förflyttar sig, finns 
det många observationer som inte har 
konstaterats ännu.

– Flygekorren rör på sig för att hitta 
nya boplatser. Därför kan markägare vara 
helt omedvetna om att det finns flygekor-
re i skogen. Misstänker man förekomst re-
kommenderar jag att man tar kontakt med 
till exempel NTM-centralen. Vi kan ge råd 
för hur markägaren ska gå vidare.

MARKÄGARENS ANSVAR
Flygekorren trivs bäst i förnyelsemogen 
skog. Den enda egentliga begränsningen 
för skogsbruket är att föröknings- och rast-

Många markägare är omedvetna om att de kan ha flygekor-
re på sina marker. Om flygekorreförekomst konstateras kan det 
innebära begränsningar i skogsbruket. Det bästa är att ta kon-
takt med NTM-centralen för rådgivning inför en avverkning. 
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platserna måste beaktas i samband med 
gallring eller förnyelseavverkning. Skogs-
ägaren, fackmän eller bolaget, som avver-
kar, är skyldiga att beakta flygekorre om 
en ny förekomst konstateras. 

– Markägaren har ingen skyldighet att 
anmäla förekomst till NTM-centralen el-
ler Skogscentralen. Däremot är man en-
ligt naturvårdslagen skyldig att bevara 
flygekorrens boplatser. Förstörs eventuel-
la bo- och rastplatser gör man sig skyldig 
till brott. Markägaren har det yttersta an-
svaret, förklarar Johanna Kullas. 

Det ansvaret betonades ännu mera efter 
den 15 april 2016, i samband med en änd-
ring i naturvårdslagen. NTM-centralen fattar 
inte längre förvaltningsbeslut i frågor som 
berör föröknings- och rastplatsernas av-
gränsning och tillåtna skogsbruksåtgärder. 

– Det var helt enkelt för arbetsdrygt och 
tog för mycket resurser. Lagförändringen 
betonar i stället det ansvar skogsägaren, 
avverkningsrättens innehavare och den 
som utför arbetet har för att beakta flyge-
korrens föröknings- och rastplatser i sam-
band med skogsbruksåtgärder.

– Vår uppgift är att ge nödvändig infor-
mation samt att övervaka naturskyddet på 
vårt område, säger Kullas. 

OFTAST MÅSTE MINDRE OMRÅDEN 
BEAKTAS
Förekomst av flygekorre leder sällan till att 
större områden måste beaktas i samband 
med en avverkning. Det är enbart flyge-
korrens förökningsplatser, rastplatser och 
födoträd som måste lämnas kvar. Också 
de träd som tolkas som boträd ska lämnas. 

– Det är oftast ett litet område, och he-
la reviret behöver inte skyddas. Det är de 
viktiga träden för flygekorre och skog i 
dess närområde, som måste lämnas kvar. 
Det finns inte definierat hur stort området 
måste vara, utan det planeras i samband 
med avverkningen.

Eftersom flygekorren rör sig mellan träd 
kan det också bli aktuellt att spara korri-
dorer med träd. 

– De ekologiska förbindelserna mellan 
föröknings- och rastplatserna och viktiga 
födoträd måste upprätthållas, så att flyg- 
ekorren kan röra sig längs dem. 

Avverkningen försvåras om viktiga träd 
för flygekorren finns i mitten av ytan. 

– Det kan leda till problem när korri-
doren planeras. Konstateras många bo- 
träd, så att avverkningen blir helt omöjlig, 

brukar vi rekommendera att ägaren skyd-
dar skogen enligt Metso-programmet. Det 
innebär att markägaren frivilligt skyddar 
skogen mot ersättning. 

Vad händer om förekomsten av flyge-
korre konstateras först i samband med att 
avverkningen har inletts?

– I sådana fall rekommenderar vi att av-
verkningen avbryts på just det stället och 
skogsägaren och arbetsledningen kontak-
tas. Arbetet kan fortsätta då man försäkrat 
sig om att eventuella föröknings- och rast-
platser kan tryggas vid fortsatt avverkning. 

STAMMEN FORTSÄTTER MINSKA
Flygekorren klassas inte längre som en ut-
rotad art. Orsaken till det är att stammen 
inte längre minskar med 30 procent under 
en tioårsperiod. Det betyder dock inte att 
artens fortlevnad är garanterad. 

– Stammen fortsätter att minska men 
inte längre i lika stor omfattning. Mellan 
åren 2006 och 2015 var minskningen 23 
procent, men stammen ökar inte, vilket 
många tycks tro, poängterar Johanna Kul-
las. 

I sitt jobb som skogsvårdsinstruktör för 
Skogsvårdsföreningen Österbotten påträf-
far Mats Linnsén flygekorre då och då. 
Enligt honom tror många att flygekorre är 
mera allmänt förekommande än vad den 
egentligen är. 

– Jag upplever inte att flygekorren skul-

le vara något större problem kring Vasa, 
trots att den förekommer där. Men flyg- 
ekorren används ofta som argument då 
man vill stoppa en avverkning, ett större 
bygge eller en väg. Det har gett den ett då-
ligt rykte, säger han.  

Att naturvårdslagen ändrades förra året 
bidrog till förbättringar. Enligt honom var 
det tidigare vanligt att man fick vänta i 
över ett år innan ett område i en avverk-
ning hade avgränsats. 

– Nu går processen snabbare, vilket är 
bra. Men det negativa är att ansvaret har 
påförts markägaren, som i de flesta fall 
inte vet att det finns flygekorre i skogen. 

Att avgränsa ett område med förekomst 
av flygekorre kan också vara en utmaning. 

– Bestämmelserna är ganska luddiga 
och ger utrymme för en del tolkningar, 
både då det gäller boträd och rastplatser, 
men också gällande hur den sparade kor-
ridoren ska se ut. 

Hans erfarenheter ger vid handen att 
flygekorrerevir oftast finns i kantzoner till 
större vattendrag och åkrar, där lövinsla-
get är stort, med inslag av större aspar och 
granar. 

– Sparas de här träden och grupper av 
stora aspar i en förnyelseavverkning tryg-
gas flygekorren, menar han. •

TEXT: CHRISTOFFER THOMASFOLK

Flygekorren rör på sig och nya observationer görs kontinuerligt. Därför är många 
markägare omedvetna om att djuret – som är skyddat i lag – kan finnas på deras 
marker, säger Johanna Kullas, överinspektör vid NTM-centralens enhet för naturmil-
jö i Södra Österbotten. 
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Skogsbruk i olikåldriga skogar kallas ock-
så kalhyggesfritt skogsbruk. Enligt Tapios 
handbok Råd i god skogsvård känneteck-
nas en olikåldrig skog av att marken he-
la tiden är mer eller mindre skogbevuxen 
och består av träd i olika ålder och med 
olika kronskikt. Det finns ingen omlopps-
tid och inget förnyelseskede. Man räk-
nar också med att det inte behövs någon 
plantskogsvård. Avverkningar görs med 
15–20 års intervaller.

Den som vill ställa om sitt skogsbruk 
till olikåldrigt i ett bestånd med likåldrig 
skog, bör bereda sig på en lång process.

– Det behövs omställningsavverkning-
ar för att övergå från likåldrig till olikåld-
rig skog, säger skogsvårdsexpert Annikka 
Selander på Finlands skogscentral. 

Skogen ska gallras etappvis för att det 

Skogsbruk i olikåldriga skogar – kalhyggesfritt skogsbruk
God skogsvård är grundläggande för att vi ska få ut maximal nytta ur våra sko-
gar. 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. Skogsbruk i olikåldriga skogar är än så länge inte så allmänt före-
kommande, bland annat för att risken för rotröta är stor i olikåldriga bestånd.

ska komma in tillräckligt ljus, så att den 
naturliga plantsättningen kan börja. 

Enligt de anmälningar om användning 
av skog som kom till Skogscentralen 2016 
planerades kalhyggesfria metoder i Ny-
land och i Österbotten på 1,3 procent av 
hela avverkningsarealen.

TRÄDSLAG OCH BÖRDIGHET AVGÖR
Det är främst ståndorten och huvudträd-
slaget som avgör om det finns förutsätt-
ningar för att idka kalhyggesfritt skogs-
bruk. Grandominerade skogar lämpar sig 
bäst, eftersom granen är det skuggtåligas-
te av våra trädslag, uppger man i Tapios 
handbok. Tallen behöver mera ljus för att 
plantsättningen ska lyckas. 

– Det är ändå skogsägaren som själv 
avgör, utgående från vilka mål och vilken 

avsikt man har med sitt skogsägande, sä-
ger Selander.

Samhällsstyrningen av skogsbruket 
minskar, men styrningen har varit med 
länge, eftersom skogen är och har varit 
nationalekonomiskt viktig för Finland. 

Den nuvarande skogslagen kom 1997 
och reviderades 2014. Lagen ger stora möj-
ligheter för skogsägare att själva bestäm-
ma hur de vill använda sina skogar. I den 
reviderade lagen jämställs hyggesfria me-
toder med skogsbruk i likåldrig skog.

PLOCK- OCH LUCKHUGGNING 
Den olikåldriga skogen förnyas kontinuer-
ligt med hjälp av den underväxt som upp-
kommer via naturligt plantuppslag. När 
skogen ska gallras har man att välja mel-
lan plockhuggning och luckhuggning. 

Plockhuggning innebär att man främjar 
naturlig förnyelse genom att ta bort större 
träd i beståndet och ge utrymme åt min-
dre, livskraftiga träd så att de kan växa till 
värdefulla dimensioner. Risken med meto-
den är att de kvarvarande, mindre träden 
och underväxten får skador vid avverk-

KALHYGGESFRITT SKOGSBRUK

Vid kalhyggesfritt skogsbruk läm-
nar man kvar friska, mindre träd, 
vilka har goda förutsättningar att 
utvecklas till högklassigt timmer. 
Dessutom eftersträvas en mång-
sidig blandning av olika trädslag. 
Naturvårdsträd och grupper av 
naturvårdsträd lämnas kvar, på 
samma sätt som vid alla andra 
avverkningar. 

Av alla skogar lämpar sig grando-
minerade skogar bäst för kalhyg-
gesfritt skogsbruk. Av våra huvud-
sakliga trädslag växer granen bäst 
som underväxt och träd med friska 
toppar mår bättre när de får mer 
utrymme att växa efter avverkning.

Källa: Finlands skogscentral
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HELA VÄRLDENS SKOGSMÄSSA
Elmia Wood byggs upp i skogarna utanför Jönköping 
vart fjärde år och välkomnar över 50 000 besökare 
och 500 utställare från 50 länder. Om du vill se de 
senaste trenderna för den globala skogsindustrin är 
mässan ett måste. Här kan du göra affärer, skaffa 
kunskap om tekniska innovationer från både stora 
maskintillverkare och småskaliga producenter, knyta 
kontakter, bli inspirerad och få nya idéer.

Välkommen till Elmia Wood 7–10 juni 2017!

elmiawood.com

KÖP BILJETT I DAG!
Spara tid och pengar vid entrén,  
köp din biljett på webben redan nu.

Skogsbruk i olikåldriga skogar – kalhyggesfritt skogsbruk
ningen. Därför måste det finnas flera min-
dre träd än stora träd.

Vid luckhuggning öppnar man upp små 
luckor, vilka ger möjligheter till ett natur-
ligt plantuppslag. Luckorna kan förstoras 
och man kan skapa nya luckor vid sena-
re avverkningar. 

I Tapios skogsbrukshandbok finns rikt-
givande tabeller för grundytan i tall- res-
pektive grandominerad skog före och efter 
plock- och luckhuggning. Enligt skogsla-
gen är plock- och luckhuggning bestånds-
vårdande avverkningar och lagen anger 
minimigrundytan på olika växtplatser. 
Luckorna får vara högst 0,3 hektar.

MÖJLIGHETER OCH RISKER
I Finland har vi inte så lång erfarenhet av 
metodiskt skogsbruk i olikåldriga skogar. 

Men forskningen om kalhyggesfria metoder 
är på uppåtgående och kunskaperna om de-
ras inverkan på virkesproduktion, skogs-
skador och den biologiska mångfalden ökar. 

– Och i takt med att flera prövar får vi 
nya erfarenheter. 

Till exempel städerna har haft olikåldri-
ga skogar redan länge, eftersom deras sko-
gar också ska tillgodose invånarnas behov 
av rekreation och man, av olika orsaker, 
har velat undvika kalavverkning.

Möjligheter och risker bör vägas mot 
varandra innan man fattar beslut om att 
övergå till skogsbruk i olikåldriga skogar. 

Kalhyggesfria metoder kan bli aktuella 
när skogsägaren vill poängtera andra vär-
den vid sidan om virkesproduktion. Ett ex-
empel är viltvården; plockhuggning och 
luckhuggning i granskog genererar under-

växt som ger viktiga skyddsplatser för spe-
ciellt skogshönsfåglar. Kalhyggesfria meto-
der är också ett bra sätt att nå landskaps-
mässiga mål speciellt i tallskogar.

– Riskbilden är mer komplicerad. En 
del skaderisker är sannolikt lägre än i be-
ståndsskogsbruket, till exempel risken för 
barkborreskador i granskog. Risken för av-
verkningsskador är däremot högre i fler-
skiktade skogar.  Och kalhyggesfritt skogs-
bruk, med relativt ofta förekommande av-
verkningar, passar inte i skogar som re-
dan drabbats av rotröta, påpekar Annik-
ka Selander.

Studier i både Finland och Sverige visar 
att drivningskostnaderna är högre i fler-
skiktade bestånd. •

TEXT: ÅSA NYMAN
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– Jag tycker att mark- och skogsägare ge-
nerellt åtnjuter ett bra rättsskydd i Fin-
land. Men just ersättningsnivåerna är en 
källa till missnöje och praxisen tillgodo-
ser inte alltid markägarens intressen, sä-
ger Helena Ålgars, jurist vid och vd för 
Jordägarnas Värderingscentral Ab.

I princip ger lagen stöd för full ersätt-

Markägarens rättigheter:

Värdenedsättningar borde 
beaktas bättre
På det hela taget har markägare i Finland ett bra skydd i lagen. Ingen kan gö-

ra intrång på privata marker utan avtal eller myndighetsbeslut. Men ersätt-

ningsfrågorna vid upplåtandet av mark väcker stundom missnöje.

ning då man måste upplåta mark för all-
männyttiga ändamål. Vad full ersättning 
innebär i praktiken är ofta föremål för dis-
kussion och kan i sista hand bestämmas 
av domstol. Det som enligt Ålgars erfaren-
het ofta leder till missnöje är ersättning-
arna för så kallad råmark och för värde-
nedsättningar på fastigheten. Exempel på 

värdenedsättande faktorer är bland annat 
buller, försämrad utsikt eller konsekvenser 
av nedgrävda kablar. 

– Då ledningar och kablar grävs ned i 
marken har jag noterat att man inte all-
tid beaktar jordpackning som påverkar det 
framtida odlandet, konstaterar hon.

 I Sverige reviderades lagstiftningen 
för några år sedan så, att markägarna får 
ett påslag på tjugofem procent på inlös-
ningspriset då mark exproprieras. Det är 
en slags kompensation för själva tvånget.

– Men det handlar också om att man 
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på ett bättre sätt vill säkerställa att ersätt-
ningen ligger på en nivå som kompense-
rar markägaren fullt ut. Jag önskar att vi 
skulle få en liknande lagändring, säger Ål-
gars.

Justitieministeriet har sett över inlös-
ningslagen, som detta baseras på. Det 
finns planer på att tillsätta en arbetsgrupp, 
som ska bereda eventuella lagändringar, 
för att säkerställa att kravet på full ersätt-
ning uppfylls.

ATT VARA UTE I TID
Som mark- och skogsägare kan man bli 
tvungen att upplåta mark för allmännyt-
tigt ändamål. De som gör intrången, pro-
jektägarna, kan vara staten, kommunen 
eller privata bolag, vilka tillgodoser något 
allmänt intresse.

– Elbolagen är ju numera helt vanli-
ga aktiebolag. Men de handhar samhälls-
funktioner som gör att de har rätt att till-
skansa sig den mark de behöver, då ex-
empelvis elkablar ska grävas ned i jorden, 
konstaterar Ålgars.

Varje intrång måste trots allt bygga på 
antingen ett avtal eller ett myndighetsbe-
slut. För mer omfattande projekt är det in-
te ovanligt att projektägaren väljer att gå 
myndighetsvägen och ansöker om ett in-
lösningstillstånd. För mindre projekt är av-
tal att föredra. Avtalen är ofta ett snabbare 
och smidigare sätt.

– Eftersom det i grunden finns en vil-
ja att sluta avtal i de mindre projekten, 
har markägarna där möjligheter att påver-
ka utgången.

Trots att lagen förutsätter upplåtande av 
mark för allmännytta, tycker Ålgars inte att 
markägarna står helt utan makt att påverka. 
Det är trots allt viktigt att vara uppmärksam 
och ta del av processen i ett så tidigt skede 
som möjligt. De flesta större projekt brukar 
föregås av informationsmöten. 

– I det skedet brukar det finnas möjlig-
het att framställa önskemål. De stora över-
gripande planerna är givetvis uppgjorda på 
förhand, men om det är frågan om någon 
mindre förflyttning eller liknande som gyn-
nar markägaren, brukar det gå att ordna.

LÄS AVTALEN NOGGRANT 
Det som allra oftast förorsakar tvistemål 
är oenighet kring ersättningsnivåerna. 
Om intrånget bygger på ett avtal, regle-
ras ersättningsnivåerna där. Men om det 
är ett projekt, där ersättningarna bestämts 

i en inlösningsförrättning via lantmäteriet, 
kan man besvära sig över beslutet till Jord-
domstolen.

Kan projekt stoppas eller fördröjas via 
besvär? 

– Det beror lite på i vilket skede ärendet 
befinner sig. Projektägarna har ofta rätt att 
påbörja arbetet innan alla frågor är lösta, 
i synnerhet om det gäller större projekt, 
konstaterar Ålgars.

Utöver ersättningsnivåerna kan själva 
utförandet av arbetet ibland leda till miss-
nöje och konflikter. Det händer till exem-
pel att underleverantörer inte blivit infor-
merade om överenskomna specialarrange- 
mang med markägaren. 

– Det kan handla om att det huggits li-
te för mycket skog, eller kanske på fel stäl-
len. Det kan också handla om att något ta-

Mikaela Strömberg-Schalin, jurist vid 
Svenska lantbruksproducenternas central-
förbund r.f., tycker att en intressant detalj 
med exproprieringslagarna är att de kom-
mit till under 1970-talet, en tid då samhäl-
let såg helt annorlunda ut.

– Allt var småskaligare och det var sam-
hället som ombesörjde den grundläggan-
de infrastrukturen, inte privata bolag, så-
som ofta är fallet i dag. Mentalt är det stor 
skillnad.

SLC har inlämnat ett utlåtande till ut-
redningen om behovet av en revidering 
av inlösningslagstiftningen, där förbundet 
stöder tillsättandet av en arbetsgrupp som 
ser över ersättningsgrunderna.

– Det är viktigt att ersättningsgrun-
den verkligen uppfyller kravet på full er-
sättning. Vi har också framfört ett öns-
kemål om att få komma i åtanke då ar-
betsgruppen tillsätts, men hittills har vi 
inte blivit kontaktade, berättar Ström-
berg-Schalin.

PROCEDURBUNDET
För markägare finns det en rad olika om-
ständigheter, som kan leda till intrång, 
med stöd av lagen. Det som varit mycket 
på tapeten under de senaste åren har va-
rit arbetena med en mer driftsäker eldis- 
tribution. 

– Det här är en sak vi jobbat mycket 

Rekommenderar 
smidigt förfarande

med. Det har dels handlat om att infor-
mera markägarna och deras rättigheter 
och skyldigheter, dels att föra en dialog 
med Caruna om speciella omständigheter 
som behöver beaktas då man går in på ex-
empelvis odlad mark, berättar Strömberg-
Schalin.

Hon betonar att elmarknadslagen från 
2013 inte ger projektägaren en in blanco-
fullmakt att gå in på ett område, utan det 
finns vissa procedurer, som måste följas, 
och där ett avtal parterna emellan är en 
grundläggande sak. 

– Det finns inte heller något tvång att un-
derteckna det avtal som sätts framför en. 

Som markägare är man bästa experten 
på sitt område och kan framföra vissa öns-
kemål och villkor. Man har också rätt till 
ekonomisk kompensation.

– Det finns en intrångsersättning som 
följer en viss standard, den är inte för-
handlingsbar. Därutöver blir det frågan 
om ersättning för eventuella uppkomna 
skador, säger Strömberg-Schalin.

Hon tillägger att SLC trots allt råder si-
na medlemmar att sköta den här typen av 
ärenden smidigt. 

– Det är i grunden en bra sak för oss 
på landsbygden att eldistributionen fung-
erar. •

MBL

git skada då arbetet utförts, berättar Ålgars 
och tillägger att projektägaren ändå alltid 
ansvarar gentemot markägaren för even-
tuella skador och är skyldig att betala er-
sättning för uppkomna skador. 

För att undvika tvister gäller det att gö-
ra grundarbetet bra, att avsätta tid till att 
förstå de avtal man undertecknar. Avtals-
blanketterna är ofta utformade av projekt-
ägaren och det finns skäl att läsa igenom 
dem med eftertanke.

– Om det finns något man ställer sig 
ens litet undrande till, tycker jag det lönar 
sig att låta en jurist ögna igenom avtalet 
och påpeka eventuella brister. Det är inget 
stort jobb, säger Ålgars. •

TEXT: MIA BERG-LUNDQVIST
FOTO: MAJ-LEN ROOS
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Lagförslaget har nyligen varit på remiss 
och lagen ska enligt planerna träda i kraft 
vid årsskiftet. 

– Avsikten är att lagen ska förbätt-
ra verksamhetsvillkoren för naturresurs-
ekonomi och övrigt näringsliv särskilt på 
landsbygden, säger kommunikationsmi-
nister Anne Berner.

En avsikt med den föreslagna lagen är 
att minska på kommunernas uppgifter och 
förtydliga ansvarsfördelningen då det gäl-
ler anläggning, underhåll och finansiering 
av enskilda vägar. 

Det här är också en sak som kommu-
nerna huvudsakligen är med på, visar en 
undersökning som Kommunförbundet 
och Vägföreningen i Finland gjorde i kom-
munerna i höstas. Undersökningen till-
ställdes Kommunikationsministeriet som 
underlag för lagberedningen.

– Statens bidrag har endast räckt till 
de mest brådskande och kritiska projek-
ten samtidigt som kommunerna har be-

Ny lag om enskilda vägar
Finland genomkorsas av enskilda vä-
gar som är ytterst viktiga även för 
skogsbruket. Nu ska den svårtydbara 
lagen om enskilda vägar skrivas om 
för att ge bättre chanser att utveck-
la och underhålla det enskilda väg-
nätet.

talat 30 miljoner euro i bidrag till enskil-
da vägar per år. Det är enligt kommunför-
bundets åsikt viktigt att den nya lagen in-
te ökar trycket på kommunerna att under-
stöda enskilda vägar, framhåller Johanna
Vilkuna, sakkunnig i trafikfrågor vid 
Kommunförbundet.

LITE FÖR STRÖMLINJEFORMAT
Som en del av moderniseringen av lagen 
föreslås att kommunernas vägnämnd ska 
läggas ner och uppgifterna överföras till 
Lantmäteriverket eller kommunernas fas- 
tighetsregister.

– I vår undersökning bland kommuner-
na fördes det fram att de kommuner som 
upprätthåller fastighetsregister också bor-
de kunna erbjuda sina vägförrättnings-
tjänster till andra kommuner. Den här sa-
ken har alltså beaktats i lagförslaget. Sam-
tidigt undviks problemet med att ha en en-
da aktör i monopolställning gällande väg-
förrättningarna, säger Matti Holopainen, 
utvecklingschef vid Kommunförbundet.

En av de punkter som SLC och MTK har 
reagerat på i sina utlåtanden gäller proces-
sen för hur ändring söks i ett väglags be-
slut. Enligt nuvarande lag beviljar kom-
munernas vägnämnder bland annat väg-
rätter och är första instans i tvistefrågor. 

– Ur processekonomisk synvinkel är det 
inte önskvärt att vägnämnderna läggs ned 

och jorddomstolen eller statens planera-
de tillstånds- och tillsynsmyndighet blir 
första instans vid tvister. En noggranna-
re utredning borde enligt vår åsikt göras 
i denna fråga, säger SLC:s jurist Mikaela 
Strömberg-Schalin. 

I lagförslaget har digitaliseringens krav 
beaktats så, att ett väglag ska kunna be-
vilja tillstånd för att placera bland annat 
el- och dataledningar på en enskild vägs 
område. 

– Eftersom luftkablar kan försvåra både 
jordbruk och skogsbruk anser vi att det ut-
tryckligen ska skrivas ut att kablarna i så 
fall ska dras under själva vägkroppen som 
kan sägas utgöra förlorad mark. Annars 
görs ett stort intrång på äganderätten till 
vägområdet som ju fortsättningsvis inne-
has av markägarna.

MÄRKLIG JÄVSREGEL
Förslaget att en delägare i ett väglag av jävs-
skäl inte ska få göra underhåll på vägen är 
enligt SLC och MTK en annan brist i lagför-
slaget. Den punkten hänger ihop med att la-
gen strävar efter att göra underhållet på en-
skilda vägar mera professionellt. 

– Det skulle dock inte minska på byrå-
kratin och kostnaderna då det gäller små 
och i praktiken fungerande väglag. Därför 
anser vi att sedvanligt underhåll i mindre 
väglag borde kunna fortsätta på nuvaran-
de vis, säger Strömberg-Schalin.

Utvecklingschef Stefan Borgman på 
Skogsvårdsföreningen Södra skogsreviret 
noterar att lagförslaget på många sätt är 
välkommet bland skogsägarna då skogs-
brukets omfattning ökar rejält i Finland 
och bilarna tenderar att bli större och 
tyngre hela tiden. 

– De skogsvägar som byggts under de 
senaste 20 åren har vanligtvis en bärig-
het som klarar tunga transporter. Det är 
de äldre enskilda vägarna som utgör det 
största praktiska problemet när påfrestnin-
gen ökar på vägen. Därför är det viktigt att 
den nya lagen skapar bättre förutsättning-
ar än tidigare att förbättra de enskilda vä-
gar och broar som är särskilt utsatta för 
tunga transporter, säger han. •

TEXT: BO INGVES

ENSKILDA VÄGAR

Enskilda vägar förmedlar trafik från 
landsvägar, som underhålls av staten, 
och från kommunernas gator till pri-
vata fastigheter.

Totalt finns det omkring 360 000 
kilometer enskilda vägar, av vilka om-
kring 90 000 kilometer betjänar fast 
bosättning. Uppskattningsvis 120 000 
kilometer är byggda skogsbilvägar 
och cirka 110 000 kilometer är andra 
farbara skogsvägar och vägar till som-
marstugor.

Vägföreningen i Finland upprätt-
håller en öppen telefontjänst i frågor 
som gäller enskilda vägar på 
tfn 0200 345 20.
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Finlands Skogscentral tar sedan slutet av 
april åter emot stödansökningar för vård 
av ungskog. Samtidigt har den förnyade la-
gen om finansiering av hållbart skogsbruk 
trätt i kraft. Skogsägarna har tidigare haft 
två år på sig att verkställa ungskogsvården 
från det att beslut om stöd inkommit. 

– Därtill har det funnits möjlighet till 
förlängning. Nu är det ett år som gäller 
och tilläggstid kommer inte att beviljas, 
berättar Martin Sjölind, t.f. chef för fi-
nansiering och granskning vid Skogscen-
tralen.

En mer komprimerad process ska göra 
det lättare att hålla koll på ekonomisidan 
och hjälpa Skogscentralen att förutspå när 
stöden ska utbetalas. Det har varit ganska 
vanligt med försenade redovisningar för 
verkställandet, vilket i sin tur lett till un-
derkända utbetalningar. 

– Då skogsägaren får beslut om beviljat 
stöd, meddelas samtidigt datumet då åt-
gärden ska vara utförd och redovisad. Det 
blir nu ännu viktigare än tidigare att hålla 
koll på det datumet.  

SVÅRTYDDA ANSÖKNINGAR
Av de arbetsslag, som ger möjlighet till Ke-
mera-stöd, är vård av ungskog och tidig 
vård av plantbestånd de klart mest efter-
sökta. De slukar hela sjuttio procent av 
den årliga budgeten för Kemera-stöd. För 

Kortare tidsfrist för vård av ungskog
Nu kan man igen ansöka om Keme-
ra-stöd för vård av ungskog. Nytt är 
att arbetena ska slutföras i snabbare 
takt och att tilläggstid inte beviljas.

2017 har Skogscentralen cirka 54,6 miljo-
ner euro till sitt förfogande för dessa två 
arbetsslag.

Från skogsbranschens sida var det ef-
terlängtat att ansökningsförfarandet för 
vård av ungskog öppnas upp. Men för 
Skogscentralen är tidpunkten inte opti-
mal, då detta är den tid på året då perso-
nalen tillbringar mycket tid ute på fältet. 
Sjölind säger att det är svårt att förutsäga 
hur många ansökningar som kommer att 
komma, men man förväntar sig ett stort 
ansökningstryck.

– Då vi tidigare under året kunnat be-
handla ansökningar inom några dagar, 
finns det nu risk för fördröjningar. Men vi 
gör så gott vi kan.

För att underlätta ansökningsprocessen 
är det bra om man, i mån av möjlighet, 
sänder in ansökningarna elektroniskt via 
till exempel MinSkog.fi.

– Vi har tyvärr haft mycket kvalitets-
problem med ansökningarna, också de 
som fyllts i av fackmän, konstaterar Sjö-
lind, som nu hoppas att tid inte ska be-
höva slösas på ofullständiga och svårtyd-
da ansökningar.

VANLIGA MISSAR
Ett vanligt misstag är att man inte läst ige-
nom stödkriterierna ordentligt. 

– Då det gäller vård av ungskog ska det 
gå tio år innan stöd åter kan beviljas för 
samma bestånd. Det förbiser många.

Samma tidsram gäller för bestånd, för 
vilka erhållits Kemera-stöd för plantering 
efter naturskada, ett arbetsslag som det 
inte längre utbetalas stöd för. Om man er-

hållit stöd för skogsförnyelse är man skyl-
dig att hålla beståndet i skick i tio år efter 
utbetalat stöd. 

– Det betyder att man inte kan få stöd 
för vård av ungskog om man fått stöd för 
planteringen inom de senaste tio åren. Det 
här är en punkt som många missar, kon-
staterar Sjölind.

FÖRÄNDRINGAR ATT VÄNTA
Under våren kommer Jord- och skogs-
bruksministeriet att hålla flera diskus-
sionsmöten runt om i landet, för att dryf-
ta vad som ska hända efter att Kemera-la-
gen upphör att gälla år 2020. Ett nytt stöd-
system är att vänta, men idag vet ingen 
hur det ska se ut. 

– På Skogscentralen anser vi att alla de 
arbetsslag som nu finns är viktiga. Det 
handlar mera om teknikaliteter; om hur 
stöden ska beviljas för att göra dem min-
dre byråkratiska och om hur vi ska få me-
ra öppenhet i systemet.

Ett problem med nuvarande system är 
att man för vård av ungskog kan ansöka 
om stöd för träd som har en diameter på 
ända upp till sexton centimeter. 

– Då är det redan ganska grova be-
stånd, som kan vara relativt lönsamma.

Stödet borde istället fokusera på kle-
nare bestånd; mera på röjsågsarbete och 
mindre på skogsmaskinsarbete.

– Antagligen kommer det en sådan för-
ändring, tror Martin Sjölind. •

TEXT: MIA BERG-LUNDQVIST
FOTO: MAJ-LEN ROOS
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Många församlingar i Finland äger skog. 
Närpes församling är inget undantag. För-
samlingen är en förhållandevis stor skogs-
ägare med ett innehav på närmare 1 100 
hektar. 

– Vår viktigaste uppgift är att förvalta 
kyrkans egendom. Den största delen av 
skogsinnehavet har kommit via donatio-
ner. Det här arbetet slutar aldrig, vi skö-
ter våra skogar och strävar efter att vara 
en bra skogsägare, säger Johan Pått, ord-
förande för Närpes församlings ekonomi-
sektion. 

Det är ekonomisektionen som fattar al-
la beslut om församlingens skogsbruk. På 
grund av att innehavet är så omfattande 
finns det inga möjligheter för medlemmar-
na själva att ha en fullständig överblick. 
Därför anlitar församlingen Skogsvårds-
föreningen Österbotten, som har ansvaret 
för att skogen sköts.

– Vi har sedan många år en gällande 
skogsbruksplan som vi följer kontinuer-
ligt. Vi har uppdaterat den flera gånger, 
eftersom vi äger skog i Pörtom, Övermark 
och Närpes. Skogsvårdsföreningen åtar sig 
de uppdrag som finns i planen, förklarar 
Pått. 

FÖLJER MED VIRKESPRISERNA
Skogsvårdsföreningen utför planteringar, 
röjningar och gallringar. När församling-
en planerar att förnyelseavverka tar före- 
ningen in anbud, men det är ekonomisek-
tionen som fattar beslut om vem som blir 
den slutliga köparen av virket. 

– Det händer att vi skjuter upp en för-

Skogen ger Närpes församling goda inkomster
Skogsbruket har stor betydelse för Närpes församlings ekonomi. De årliga in-
täkterna från skogen innebär bland annat att medlemmarna betalar mycket 
låg kyrkoskatt. 

nyelseavverkning om prisnivån inte är 
gynnsam. Då ber vi skogsvårdsförening-
en att avvakta och i stället kanske vi foku-
serar på gallringar. Föreningen håller oss 

hela tiden uppdaterade på rådande mark-
nadspriser, säger församlingens ekono-
michef Kjell Storgeust.

Skogsvårdsinstruktör Kjell Huldén är 
Närpes församlings kontaktperson. 

– Jag har haft hand om församlingens 
skogsbruk i över tio år, det är en hel del att 
hålla reda på. Det är inte bara avverkning-

Närpes församling får årligen cirka 
70 000 euro i intäkter från skogsbru-
ket. Intäkterna bidrar till att församling-
en har en förhållandevis låg kyrkoskatt. 
Ekonomisektionens ordförande Johan 
Pått (t.v.) och ekonomichef Kjell Stor-
geust i mitten är nöjda. Skogsvårdsin-
struktör Kjell Huldén föreslår åtgärder 
och hjälper församlingen att sköta sitt 
skogsbruk på bästa sätt. 
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Skogen ger Närpes församling goda inkomster
ar och skogsvård. Skogen omfattar ock-
så områden där diken och skogsvägar ska 
iståndsättas. Vi föreslår åtgärder medan 
ekonomisektionen fattar besluten, förkla-
rar Huldén. 

Johan Pått är nöjd med föreningens ser-
vice. 

– Vi är mycket nöjda med det arbete 

som föreningen utför. Det är mycket vik-
tigt att vi har det organiserat på det här 
viset, för det är det enda sättet att ha koll 
på allt. 

Närpes församlings inkomster från sko-
gen uppgår till 110 000–120 000 euro per 
år, vilket omfattar cirka 3 000 kubikmeter 
virke. Men efter kostnader för skogsvård, 
eventuella vägunderhåll, högläggningar 
och planteringar landar årsnettot på cir-
ka 70 000 euro. 

1,5 PROCENT I KYRKOSKATT
Intäkterna är mycket viktiga för försam-
lingen. 

– Eftersom vi har så här stora inkomster 
från skogsbruket kan vi ha en låg kyrko-
skatt för våra medlemmar. Många försam-
lingar har en kyrkoskatt på omkring 1,8–
2,0 procent, men våra medlemmars kyr-
koskatt ligger på 1,5 procent. Om vi inte 
hade skogsbruksinkomsterna skulle kyr-
koskatten kanske ligga på 1,6 procent, sä-
ger Storgeust.  

Kyrkoskatteprocenten fastslås för ett år 
åt gången och 1,5 procent har gällt i snart 
40 års tid. 

Närpes församling varken köper eller 
säljer skogsmark. Fokus ligger på att för-
valta egendomen och få en hög avkast-
ning. 

– Det finns faktiskt inget utrymme att 
köpa mer skog när vi har så låg skatt. Vi 
har egentligen inget intresse av att kö-
pa eller sälja och vi har inte heller någ-
ra skulder som tvingar oss till att sälja, 
säger Pått. 

Pått och Storgeust anser att virkespri-
serna har varit på en mycket låg nivå un-
der senare år. Ingenting verkar heller hän-
da på virkesmarknaden och därför kan det 
bli aktuellt med en ändring av affärsstrate-
gin när virke ska säljas. 

– Eftersom prisförändringarna har va-
rit marginella börjar det nästan vara onö-
digt att ha anbudstävling. Alla bolag er-
bjuder i princip samma priser och det ver-
kar inte löna sig att vänta på att priserna 
ska gå upp. Det går inte att taktikera läng-
re, anser Pått. 

Naturen har också kommit emot och 
stör inkomstutfallet, tillägger Storgeust. 

– På grund av milda vintrar har vissa 
av våra skiften inte blivit avverkade, vilket 
påverkar vår årsredovisning. Vi har bud-
geterat för en viss inkomst, men på grund 
av att intäkterna från skogen släpar efter 
hamnar vi i otakt, säger han. 

TAR HÄNSYN TILL 
ANDRA SKOGSÄGARE
Eftersom församlingen är en stor skogs-
ägare strävar man efter att vara en part 
som lyssnar till andra skogsägare. Det gäl-
ler i synnerhet i områden där kyrkan är en 
dominerande skogsägare. 

– På ett ställe äger vi cirka 400 hektar 
skog. När det gäller ärenden som berör 
andra skogsägare på det området, till ex-
empel skogsvägar, måste vi vara lyhörda, 
säger Pått. 

Bland annat har församlingen upplåtit 
mark för ett friluftsområde vid Vargberget, 
där dess skogsinnehav är stort. 

– Det finns många skidspår på försam-
lingens marker och där har vi låtit allmän-
heten utveckla friluftsområdet. Vi beaktar 
också sådana områden i samband med av-
verkningar så, att det inte krockar med an-
dra intressen, säger Kjell Huldén. 

Vindkraft intresserar också Närpes för-
samling, som har varit och är med i ett an-
tal projekt. 

– Några projekt har gått oss förbi, men 
vi har arrendekontrakt uppgjorda för tre 
vindkraftsprojekt, vilka kan komma att ge-
nomföras i framtiden. Vi betraktar vind-
kraften som en tilläggsintäkt och ställer 
oss positiva till en utbyggnad, så länge 
den inte stör andra på något sätt, säger 
Johan Pått. 

Inkomsterna från skogen kan användas 
om det av någon anledning skulle behö-
vas högre intäkter. Då kan församlingen 
avverka mer än planerat. 

– Skogen är en trygghet som ger avkast-
ning, konstaterar Kjell Storgeust. 

Skog är också bra att ha när det ska 
byggas eller renoveras. Pått berättar att 
församlingen tog stockar ur egen skog när 
Pörtom kyrka skulle renoveras. 

– Det behövdes ovanligt långa brädor 
på över sju meter och Huldén hittade per-
fekta träd som användes som renoverings-
virke. Totalt användes 53 stockar på 54 ku-
bikmeter, berättar han. •

TEXT OCH FOTO: 
CHRISTOFFER THOMASFOLK 
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Timberpoint gör med millimeterprecisi-
on huselement i sin toppmoderna fabrik 
i hamnen i Valkom. Fabriken levererar till 
exempel alla byggelementen till de två åt-
tavåningshusen i trä i ett av Finlands mest 
omskrivna träbyggnadsprojekt, Wood City 
på Busholmen i Helsingfors.

I Valkom märks det bra att det är inne-
hållet som gäller, för på fabriksbyggnaden 
står ännu hyresvärden Hollming Works 
namn och det är svårt att hitta rätt bygg-
nad på fabriksområdet.

Inne i fabriken pågår i alla fall ele-
mentproduktionen för fulla muggar och 
vd Marko Suonpää är upptagen med en 
grupp potentiella kunder som närmare vill 
se vad fabriken har att erbjuda.

– Intresset för våra tjänster ökar hela ti-
den, då vi i praktiken har visat att man på 
nolltid kan slå upp höghus med hjälp av 

Wood Citys träelement 
kommer från Lovisa
Byggandet av höghus av trä har först under de senaste åren fått ett litet lyft i 
Finland. Marko Suonpää, vd för det färska företaget Timberpoint i Lovisa, vill 
nu svänga trenden ordentligt med prefabricerade huselement av massivträ, 
anpassade för höghusbygge.

våra självbärande element som används 
både som golv, väggar, mellantak och yt-
tertak, säger Suonpää, bolagets ena grun-
dare, då han sagt adjö till gästerna.

DRÖMMEN SOM UPPFYLLDES
Det är inga duvungar som startat Timber-
point. Suonpää själv utexaminerades som 
byggnadsingenjör 1996 med specialisering 
på träbyggnation, men han märkte snabbt 
att arbetsläget i den sektorn var dåligt.

– Det var först när man med undantags-
tillstånd fick lov att bygga höghus av trä i 
Vik som träbyggandet började få lite fart i 
Finland kring millennieskiftet, säger han.

För att få bröd på bordet jobbade Suon-
pää som vd för Eltete Oy i Lovisa i sexton 
år innan han blev fristående byggnads-
konsult 2015. När han sedan grundade 
Timberpoint tillsammans med Lovisaföre-

taget Kuninkaankylän Puurakentajat upp-
fyllde han sin länge närda dröm om att få 
syssla med träbyggnation.

– Det hade inte kunnat gå mycket bätt-
re, eftersom fabriken gått på högvarv i två 
skiften nästan sedan dag ett. Det senaste 
halvåret har jag mer eller mindre bott i fa-
briken och antalet besökare ökar hela ti-
den, säger han.

ENDAST FINSKT TRÄ
Hjärtat i Timberpoints fabrik är Nordens 
största portalbearbetningscenter för bear-
betning av hela element, limträbalkar och 
paneler i massivt trä. Maskinen installera-
des i augusti 2016 och i september körde 
produktionen igång.

Maskinen är gjord av det tyska företa-
get Hundegger som är världsledande till-
verkare av CNC-styrda prefabriceringsma-
skiner för träbyggnadsindustrin.

– Maskinen är uppbyggd helt enligt vå-
ra krav och den kan såga, borra och svar-
va stora komponenter som vägg-, inner-
tak- eller yttertakelement som kan va-
ra upp till 44 meter långa, 3,5 meter bre-
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da och 35 cm tjocka. Eftersom alla verk-
tygsbanor kan programmeras fritt har vi så 
gott som obegränsade bearbetningsmöj-
ligheter inklusive runda öppningar, säger 
Suonpää.

Det fina i kråksången är att ritningar-
na matas in i datorn och sedan gör maski-
nen allt jobb.

– Den är så avancerad att den själv by-
ter verktyg beroende på arbetsskede. Vår 
konkurrenskraft baserar sig helt på maski-
nens kapacitet och precision. Vi gjorde till 
exempel de mångfasetterade träelementen 
för porten till skidstadion i skid-VM i Lah-
tis, säger Suonpää.

INGEN PLAST
Elementen, som byggs i fabriken, är hu-
vudsakligen gjorda av LVL (Laminated Ve-
neer Lumber), alltså korslimmade faner-
skivor och CLT (Cross Laminated Timber), 
korslimmade träskivor. Råvaran görs av 
finskt trä i Stora Ensos fabriker i Finland.

– Förädlingen sker sedan här i Lovisa, 
där vi bygger ihop elementen och gör all 
prefabricering. Beroende på användnings-
ändamål skruvas eller limmas de självbä-
rande elementen ihop, kompletta med alla 
håltagningar, svarvningar, sågningar och 
annat som behövs, berättar Suonpää.

Fördelen med element av massivträ är 
att de är självbärande och redan i sig bil-
dar en färdig yta. Eftersom det är fråga 
om trä går det direkt att skruva och spika 
i materialet för att till exempel hänga upp 
saker på väggarna.

– Elementen innehåller ingen plast, vil-
ket innebär att materialet andas och au-
tomatiskt utjämnar luftfuktigheten. Dess-
utom är brandsäkerheten på minst sam-
ma nivå som i betonghus, säger Suonpää.

VTT-CERTIFIERAD LIMNING
Det känns lite osäkert då Suonpää berät-
tar att golven och taken i Wood City vilar 
på en limmad konstruktion där ytskikten 
är fastlimmade på LVL-balkar. De skruvar 
som syns på elementen är enligt Suonpää 
enbart till för att hålla ihop ytorna när lim-
met torkar.

– Vi använder inte några hobbylim här 
utan rejäla byggnadslim som vi är certi-
fierade av VTT att använda. Fördelen med 
konstruktionen är att elementen blir så 
styva att spännvidden kan vara upp till 20 
meter utan att elementen sviktar det mins-
ta, trots att de är avsevärt lättare än tra-
ditionella betongelement, säger Suonpää.

Han berättar att det var något av en lot-
tovinst för företaget när en av Hollming 
Works gamla industrihallar i Valkom töm-
des i fjol och hyrdes ut. Hallen är faktiskt 
så stor att den jättelika bearbetningsma-
skinen ser liten ut.

– Industrikranarna, som lämnades kvar, 
är också en förutsättning för vår verksam-
het. Med dem kan vi lyfta till exempel he-
la broelement på 40 ton.

I fabriken färdigställs som bäst tiotals 
element på olika håll i den stora hallen. 
En av dem som arbetar i hallen är Tero 
Huotari som med van hand skruvar fast 
långa skruvar i ett element av massivträ 
enligt ett ytterst noggrant schema. Han ar-
betar heltid i fabriken, men inte som an-
ställd utan som företagare, tillsammans 
med sin bror.

– Det här är ett fint företag som jag 
verkligen lyfter på hatten för. Det är in-
te alla som skulle investera någon miljon 
euro i en helt ny typ av träelementfabrik i 
Finland, säger han.

ARBETSKRAFT FRÅN HAMNEN
Huotari är inte den enda i Timberpoints 
fabrik som har ett atypiskt jobb. Fabriken 
finns i hamnen och företaget deltar de fac-
to i hamnens verksamhet.

– På grund av arbetsläget i hamnen har 
det varit vanligt att hamnarbetarna gått 
permitterade i veckotal. Nu har vi ett sam-
arbete med hamnoperatören Loviisa For-
warding & Stevedoring, vilket innebär att 
en del av hamnarbetarna arbetar i vår fa-
brik när det inte finns jobb i hamnen, sä-
ger Suonpää.

Bakgrunden är att det bland hamnarbe-
tarna fanns en del byggare som han kände 
sedan tidigare och som nu får användning 
för sina kunskaper igen.

– Tack vare vårt läge kan vi också förva-
ra stora leveranser på hamnområdet och 
sedan skicka iväg kompletta leveranser för 
maximalt snabb montering på byggplat-
sen, säger Marko Suonpää. •

TEXT OCH FOTO: BO INGVES 

Byggande i massivträ:
Traditionell sågvara. Exempelvis 
stock.
Limträ. Används som balk och pelare.
CLT (Cross Laminated Timber). Kors-
limmade skivor av limträ. Används i 
byggelement av trä.
LVL (Laminated Veneer Lumber). 
Korslimmade fanerskivor. Används 
i byggelement av trä och i bärande 
konstruktioner.

Fördelar med träbyggande:
•  Litet kolfotavtryck, lätt konstrukti-
on, energieffektivt och snabbt.
• Med fuktgivare inmonterade i 
elementen kan fukthalten under och 
efter byggnadsskedet lätt mätas.
• Forskningar visar att trähus är 
hälsosamma att bo i.

Timberpoints produkter:
Väggelement, tak- och mellanbjälk-
lag, bärande konstruktionselement, 
broelement, balkar och pelare samt 
trappor.

Det återstår en hel del manuellt arbete 
fast fabrikens bearbetningsmaskin gör 
de stora jobben då det gäller sågning, 
håltagning och svarvning. Tero Huota-
ri är till yrket byggare och uppskattar att 
få jobba inomhus.

Vd Marko Suonpää 
är stolt över Tim-
berpoints jätteli-
ka bearbetningsma-
skin som kan bear-
beta upp till 44 me-
ter långa element.
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”Sunday roast” är en typisk engelsk tradition där hela famil-
jen samlas kring en middag vars huvudpunkt är en ugnsstekt 
köttbit. När man talar om roast i England menar man vilken 
köttbit som helst som är tillredd i ugnen, inte att förväxla 
med vad vi kallar rostbiff. 

Tillredningsmetoden nedan är speciellt för bitar som inte är 
feta, men kan vara sega tillredda på ”normalt” vis. Pröva den 
här metoden med olika bitar från större djur, till exempel nöt 
och älg, men även större bitar av hjortdjur och lamm blir bra. 
Bra bitar är till exempel ytter- eller innerstek, ytterfilé av äldre 
djur, bog och nacke. 

Om köttet varit fruset kan du salta det redan medan det 
är fruset. Köttet kan även frysas efter fas 2, den minskade 
vätskemängden och saltet gör då att isbildningen inne i köttet 
inte söndrar köttets struktur lika mycket som det gör om man 
fryser det färskt. 

Tillredningen av köttet sker i 6 faser. Det kan låta väldigt 
komplicerat, i synnerhet när vissa faser tar lång tid, men den 
totala tiden då man aktivt behöver göra något är inte så lång. 

Gör så här
Fas 1: Torka ytan på köttet och gnid in det med 40 gram salt, 
20 gram socker och cirka 1 tesked malen svartpeppar. 

Fas 2: Vira in köttbiten i en duk och lägg det i en öppen form 

på ett galler. Ställ köttet, utan att täcka det, i kylskåpet och låt 
mogna  1–5 dygn. Vänd köttet några gånger under mognadsti-
den. 

Fas 3: Ta fram köttet och putsa bort eventuella kryddor som 
finns kvar på ytan. Stek köttet på hög värme några minuter per 
sida så att det får vacker färg. 

Fas 4: Stek köttet i ugn, 100 grader, tills innertemperaturen är 
40 grader. Stäng av ugnen och låt köttet ligga i den svalnande 
ugnen cirka 2 timmar. Köttets innertemperatur får inte översti-
ga 50 grader. 

Gör rotmoset. Börja med att fräsa morot, kålrot och lök i smör 
i cirka 5 minuter. Tillsätt potatisen och häll på hett vatten så att 
det nätt och jämt täcker. Tillsätt 1 tesked salt. Sjud tills allt är 
mjukt. Häll kokvattnet i ett kärl, tillsätt en klick smör och mosa 
rotsakerna med en stöt. Rotmoset får gärna vara ganska grovt 
till konsistensen. Späd med kokvattnet om moset är för torrt. 
Tillsätt eventuellt en skvätt grädde. Justera kryddningen. 

Gör en kall sås av crème fraichen och någon vildört, till exem-
pel gräslök. Innan gräslökens blomma slagit ut kan man an-
vända hela växten, knopp och allt. När blomman slagit ut kan 
man använda enbart bladen. Har du inte tillgång till gräslök 
kan du använda någon annan lämplig ört till såsen. 

Söndagsmiddag för 
hela familjen 
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Om du har synpunkter på Glada Kockens mat eller vill ställa honom en fråga kan du mejla honom på 
gladakockenben@hotmail.com.

Gör en sallad av blandsallad och skogsörter. Användbara al-
ternativ för örter är bland annat penningört, maskros, harsy-
ra, ängssyra, bergsyra, kärleksört, svinmålla och tusensköna. 
Plocka unga växter och låt dem ligga i iskallt vatten några mi-
nuter innan du gör salladen, då är de fräscha och fina. Krydda 
salladen med kallpressad rapsolja och en aning citronsaft. 

Fas 5: Ställ in ugnen på 175 grader och stek köttet till önskad 
innertemperatur. Notera att köttets innertemperatur stiger 
med cirka 2–4 grader ännu efter att du tagit det ur ugnen, så 
ta ut det i tid. 

Fas 6: Låt köttet vila och skär det sedan i tunna skivor. Servera 
med moset, salladen och såsen. 

Tanken bakom tillredningen
Fas 1: saltning 
Idén med saltningen är att köttets proteiner skall ”slappna av” 
och på detta sätt ge utrymme för vätskan i köttet, så att det 
inte sipprar ut vid tillagningen. Använd cirka 2 procent salt och 
cirka 1 procent socker i förhållande till köttets vikt. 

Fas 2: torkning 
Köttet får ligga i kallt inlindat i en duk (duken hindrar att ytan 
torkar för mycket) i 1–5 dygn under vilken tid en del av vätskan 
i köttet avdunstar Detta gör att ytan på köttet hålls torr under 
tillagningen. Samtidigt börjar nedbrytningen av bindvävnaden 
vilket gör köttet mörare. 

Fas 3: stekning 
Stekningen (Maillard-effekten) gör att köttet får en vacker och 

god stekyta samtidigt som eventuella skadliga mikrober på 
köttets yta oskadliggörs. 

Fas 4: ugnsbakning i låg temperatur 
Bindvävnaden i köttet bryts ned av enzymer som finns natur-
ligt i köttet. Den här processen påbörjades under saltningen 
(eller egentligen när djuret slaktades) men den framskrider 
långsamt. När temperaturen stiger försnabbas processen avse-
värt, men då köttets temperatur stiger över 50 grader 
avstannar den helt. Idén med den här fasen är att hålla inner-
temperaturen (inte bara i mitten av köttet) så länge som möj-
ligt under denna temperatur.

Fas 5: ugnsbakning i högre temperatur 
Nu steker vi köttet till önskad innertemperatur, 52 grader för 
rött kött, 54 grader för medium, 56 grader för medium +. När 
innertemperaturen närmar sig 60 grader kommer proteinerna 
att krympa kraftig med avsevärd vätskeförlust som resultat. 

Fas 6: köttet får vila 
Ta ut köttet ur ugnen och låt det vila cirka 30 minuter. Man 
kan lägga en bit folie över köttet. Men lämna kanterna fria, så 
att fukten kan avdunsta. Det här skedet gör att temperaturen 
i köttet jämnar ut sig och sjunker en aning, vilket gör att det 
är lättare att skära och att vätskeförlusten blir mindre. Om det 
läcker mycket vätska ur köttet, då man skär det, har det inte 
fått vila tillräckligt. 

Den rikliga varmrätten kräver ingen förrätt, men en fräsch 
bärbägare avslutar måltiden. •

TEXT OCH FOTO: BEN WIBERG

UGNSSTEKT KÖTT MED ROTMOS 
OCH VÅRSALLAD 
10 personer 
Saltning: 1–5 dygn 
Förstekning: ca 2 timmar 
Stekning: ca 1–2 timmar 
Ingredienser: 
2 kg köttbit, stek med relativt låg 
fetthalt, tex ytterstek 
1 kg morötter skurna i ca 1,5 cm 
skivor 
1 kg kålrötter skurna i ca 3 x 3 cm 
kuber 
2 kg potatis, halvera dem om de är 
stora 
1 gul lök, skuren i strimlor 
4 dl crème fraiche 
salt, socker och peppar 
smör 
sallad 
vilda örter 

BÄR MED GRANSTRUNTSGELÉ 
10 personer 
Koktid: ca 2 timmar 
Tillagning: 15 min 
Ingredienser: 
5 l granskott, plocka små klargröna skott 
3 liter vatten 
0,7 kg gelésocker 
1 l hallon, frusna 
1 l blåbär, frusna 
1 msk citronsaft 
Skölj granskotten. Lägg dem i ett kärl och häll 
över vattnet, täck kärlet och låt stå kallt till 
följande dag. Koka skotten i blötläggningsvatt-
net i cirka 2 timmar. Sila bort skotten och fortsätt 
att koka spadet tills du har cirka 1,5 liter kvar. Tillsätt 
gelésockret och citronsaften och låt koka cirka 5 minuter. Låt svalna, men inte så 
mycket att gelén stelnar. 

Fördela de frusna bären i 10 bägare (spara lite bär till garneringen) och häll 
granstruntsgelén över så att den täcker bären. Låt gelén stelna, garnera med bär och 
servera. 
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– Mindre byråkrati är bra och kan öka in-
tresset för att använda aska i vägbyggen, 
säger Samuli Joensuu, docent och vat-
tenskyddsexpert vid Skogsbrukets utveck-
lingscentral Tapio.

Fungerar det? Lönar det sig? Är det mil-
jömässigt hållbart eller kommer farliga 
ämnen ut i vattendragen?

Frågorna kring användningen av aska 
som fyllnadsmaterial i skogsbilvägar är 
många. Aska finns i stora mängder och 
om man tillför vatten och låter den ligga 
minst en månad blir den mycket hård, så 
hård att den måste brytas upp med gräv-
maskin för att sedan krossas. Men svaren 
är inte helt entydiga.

Samuli Joensuu hör till dem som ser 
mest fördelar med att använda aska 
som vägbyggnadsmaterial. Under åren 
2011 till 2014 har testvägar byggts i Kar- 
stula i Mellersta Finland. 

Regelverket ändras

Lättare att använda aska 
i skogsbilvägar
Aska fungerar bra som fyllnadsmateri-
al när man bygger skogsbilvägar, men 
hittills har användning av aska krävt 
miljötillstånd. Nu är en ändring på 
gång, och inom en snar framtid kan 
det räcka med enbart en anmälan.

OLIKA PROPORTIONER
Man har blandat grus av olika dimensio-
ner med aska i olika proportioner – 15, 30 
och 50 procent aska – för att ta reda på om 
det blir någon skillnad.

– Det blir det. En askmängd mellan 15 
och 30 procent är bäst. Om man har cir-
ka hälften aska blir ytan för hal och slirig, 
säger Joensuu.

Han uppger att vägens bärighet ock-
så förbättras om den byggs av en lämplig 
blandning av aska och grus.

Det har inte varit fritt fram att använ-
da aska, utan det har krävts miljötillstånd, 
som beviljas av respektive kommun. I en 
del kommuner har det enligt Joensuu varit 
lättare att få tillstånd än i andra.

Nu är en förändring, som förenklar by-
råkratin, på gång. Om man vill använda 
mindre än 10 000 ton aska i sitt vägbyg-
ge kan det räcka med endast en anmälan, 
och den kan göras per e-post.

– Den mängden räcker rätt långt. I vå-
ra test byggde vi 4,4 kilometer väg av bra 
kvalitet med 2 000 ton aska.

Om allt går enligt dagens planer kan 
den här förändringen av förordningen, som 
reglerar användningen av avfallsmaterial i 
markbyggen, träda i kraft redan i höst.

Aska innehåller kalium men även fos-
for, kalk och andra mineraler. Resultaten 
av Tapios test av ”askvägarna” visar ock-
så att de inte haft någon påtaglig negativ 

inverkan på vattenkvaliteten i intilliggan-
de vattendrag, något som i sin tur kan ha 
bidragit till att förordningen uppdaterats.

EN LIVSCYKELANALYS
Blir det billigare att blanda i aska i väg-
materialet eller inte? Samuli Joensuu sä-
ger att man inte har helt klara siffror på 
kostnaderna.

– Men sett till helheten lönar det sig. 
Vägen får en bättre bärighet och man får 
en bra användning för askan, som är en 
vanlig restprodukt, säger han.

Också i Sverige har man diskuterat och 
undersökt för- och nackdelar med att an-
vända aska. Där har Statens geotekniska 
institut slagit fast att det är bättre att an-
vända aska än grus som fyllnadsmaterial, 
eftersom grustag medför ingrepp i natu-
ren. Dessutom kräver själva grustillverk-
ningen en del energi.

Enligt en livscykelanalys är därmed as-
ka från skogsbränsle, i praktiken aska från 
värmeverk som eldas enbart med skogsav-
fall, en naturprodukt som kan cirkuleras 
och återanvändas. 

500 000 TON BIOASKA
I Finland produceras över en miljon ton 
aska varje år. Cirka hälften, eller 500 000 
ton, kommer från anläggningar där man 
eldar med skogsprodukter eller torv. Den 
kan klassas som bioaska och kan därmed 
användas för gödsling. Men den mängd 
som används som gödning är liten, endast 
10 procent. Trettio procent körs till depo-
nier och resten används för byggprojekt.

– Det kostar att deponera aska, i dags-
läget 70 euro per ton, och transporterna 
till deponeringsanläggningarna kostar år-
ligen en hel del för värme- och energiver-
ken. Därför är det intressant även för dem 
om återanvändningen av aska ökar, säger 
Samuli Joensuu. •

TEXT: HELENA FORSGÅRD
FOTO: SAMULI JOENSUU

Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio 
testade att bygga skogsbilvägar med as-
ka i under åren 2011–2014.
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JAG FÖLJER sporadiskt med börsen hemma i Finland – 
egentligen av två orsaker. Från min tid som ordförande 
för FDUV sitter jag kvar som styrelseordförande för för-
bundets understödsfond. Den är en säkerhet utan vilken 
arbetet för människor med funktionsbegränsningar skul-
le ha det ännu mycket värre. Jag måste alltså klara av att 
så där någorlunda bedöma om vår portföljförvaltare gör 
ett hyggligt arbete. Dessutom har det en viss betydelse om 
jag förstår vad det är han försöker förklara för oss.

Den andra orsaken är att också jag vill veta vart vi – 
som ekonomi – är på väg.

Det har därför varit med en viss förskräckelse jag har 
sett på börsutvecklingen. Den har gått stadigt uppåt och 
att köpa en aktie – också i ett välrenommerat företag (el-
ler just i ett välrenommerat företag) – innebär idag bety-
dande risker.

MEN VILKA ÄR ALTERNATIVEN?
Om vi lämnar pengarna liggande på banken tar vi inga 
risker överhuvudtaget, men det ger inte heller någon ut-
delning. I mitt sinne har jag alltså börjat fundera på al-
ternativa investeringsstrategier. Och nu måste jag kom-
ma med en varning. Jag är ingen börsanalytiker. På mig 
ska man under inga omständigheter tro – i alla fall inte 
om det gäller placeringar. Ingenting i mitt nedärvda DNA 
kvalificerar mig för den uppgiften. Pappas investeringar i 
dikter var – i ekonomiskt hänseende – fullständigt kata-
strofala. (Och morfar var inte ett skvatt bättre.)

Men i alla fall!

Det finns två objekt jag nu ville investera i. Skog och 
skräp.

Under de närmaste decennierna måste vi bli ännu bätt-
re på att sköta och utveckla vårt skogsbruk. Skogsindu-
strin håller på att bli en kemisk industri, som inte längre 
sågar trä eller kokar cellulosa. Den håller på att utvecklas 
till en kemisk industri, där skogen bryts ner i sina kemis-
ka beståndsdelar och därefter går att använda till allt det 
kemin tillåter. Det vi tidigare har utvunnit ur olja kan vi 
utvinna ur skogen och det måste leda till en bättre hus-
hållning med våra skogsresurser. Och till ett effektiva-
re ägarskap.

SÅ HUR ÄR DET DÅ MED SKRÄPET?
Egentligen på samma sätt. Just för någon vecka sedan ha-
de Finland utnyttjat det här årets inhemska jordbundna 
resurser och ännu återstår det 8 månader av året. Vi le-
ver alltså skyhögt över det vårt land klarar av att reprodu-
cera. Vi – om någon –  måste alltså ta den cirkulära eko-
nomin på allvar.

Det här är inte dagdrömmerier på ett flyg från Helsing-
fors till Bryssel. Jag har redan sett ett antal företag, vilka 
har tagit de första stegen ut ur den lineära, resurskrävan-
de ekonomin och begett sig in på ett, dessutom lönsamt, 
äventyr i den cirkulära ekonomins nya sfärer. Det kräver 
lite fantasi och företagsamhet, men möjligheten finns där 
och den väntar på den strävsamt gripande handen. Näs-
tan som i sången om ”Kotkan ruusu”: (”…onni suosii roh- 
keaa…”) •

Skräp och skog

kolumnen

NILS TORVALDS
MEDLEM AV 

EUROPAPARLAMENTET 
(SFP)
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Gården Styrmans ligger in-
till mejeriföretaget Ingmans 
huvudkontor och tillhör 
Anders Ingman, 51, och 
hans familj. Ingman tog 
över gården efter sin far 
på 1990-talet och har se-
dan dess haft lantbruk och 
skogsbruk som heltidssyss-
la, vid sidan av häststallet. 
Gården har varit i släktens 
ägo sedan 1920-talet och på 
den odlas 164 hektar åker-
mark, inklusive arrende-
marker, och drygt 130 hek-
tar växtlig skogsmark.

– Nästa år är det 30 år se-
dan jag övertog verksamhe-
ten. Min fru Pia jobbar som 
barnskötare och vi har fem 
vuxna barn, men bara ett av 
dem jobbar på gården. 

Dottern Marie-Michelles 
blonda fläta skymtar i en av 
hästboxarna ett stycke läng-
re bort, där hon jobbar med 
att mocka ut så länge häs-
tarna är ute. 

Skogen finns till stor del 
omkring själva gården, men 
en del, cirka 40 hektar, lig-
ger längre norrut i Sibbo, i 
byn södra Paipis.

– Största delen av skogen 
hörde till gården då jag tog 

Skogsägare i växande tätort
Hage efter hage, om-
gärdade av vita staket, 
och med hästar i varen-
da en, möter den som 
svänger upp till Anders 
Ingmans gård i Söder-
kulla i Sibbo. Just den 
här dagen blåser en is-
kall vind, så att häst-
svansar och manar fly-
ger för vinden. 

Anders Ingman vill ha varierande skogar i närheten av huset och hästhagarna.
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över, men jag har köpt lite till då rågran-
nen sålde, och jag var på shoppinghumör 
just den dagen då jag fick erbjudande om 
att få köpa, ler Anders Ingman. 

Han är en lågmäld man med vänliga 
ögon, och han har blivit känd bland an-
nat som ägare till en av landets mest fram-
gångsrika travhästar, hingsten Brad de 
Veluwe, som sprang in många sköna slan-
tar för några år sedan, innan den tvinga-
des avsluta karriären på grund av en ska-
da.

– Brad lever livets glada dagar som av-
elshingst i Sverige numera. Nu har vi ett 
par lovande unghästar som det kanske 
kan bli något av så småningom.

PLANTERAR OCH RÖJER SJÄLV
Spannmålsodlingen tar största delen av 
Ingmans tid, och skogen tar i princip res-
ten. Hästverksamheten, med stallet som 
har plats för drygt 50 hästar, kräver visser-
ligen sitt, men sköts till stor del av andra.

– Jag försöker sköta plantering och röj-
ning själv, med hjälp av familjen, och hit-
tills har det lyckats ganska bra. 

Avverkningarna låter han Skogsvårds-
föreningen Södra skogsreviret ta hand om.

– Jag är mycket nöjd med deras kar-
lar, det får du gärna skriva, säger han be-
stämt.

Reviret tar han också hjälp av när det 
gäller skogsbruksplanen. Den förnyades 
för en handfull år sedan. 

Stora delar av Ingmans marker i Söder-
kulla ligger på så kallade ryssmarker, som 
alla mer eller mindre kalhöggs i början av 
1900-talet.

– Det gör att skogarna alla är mer eller 
mindre jämnåriga. 

Skogsägandet ser han som en balans 
mellan naturvärden och ekonomi.

– Det handlar om att kompromissa och 
hitta en gyllene medelväg. Jag vill ha kiva 
ställen att röra mig på, jag tycker om att 
gå ut med hundarna i gammal granskog. 
Det känns bra att röja i bracklet så det sen 
blir bra nya promenadstråk, samtidigt som 
skogen hålls i skick och ger inkomster. 

TESTAR OLIKÅLDRIGT
Ingman sköter sin skog som likåldrig, 
mest på grund av att största delen av den 
är ungefär jämngammal. 

– Min pappa hade inte låtit avverka på 
ganska länge då jag tog över, vilket be-
tyder att det fanns stora arealer gammal 

granskog. Jag har fortfarande en hel del 
skog som är lite mer än avverkningsmo-
gen, även om jag låter avverka nästan var-
je år.

Han är ändå inte rädd för att testa nytt 
där det är möjligt.

– Jag har gjort ett litet försök med oli-
kåldrigt skogsbruk på en två hektar stor 
plätt, men det är ännu för tidigt att säga 
hur det artar sig. Jag tog tillfället i akt ge-
nast då det blev möjligt för några år se-
dan, och jag tror att det var ett av de för-
sta försöken med olikåldrig skog som re-
viret gjorde. 

Valet att testa olikåldrigt gjordes för att 
han inte ville ha en större kalyta just på 
det stället. Han är intresserad av att testa 
på fler ställen.

– Men jag har inte riktigt lämpliga ob-
jekt och det krävs så mycket tid. Dessutom 
behövs rätt miljö och växtplats. 

Han har sedan 2004 förnyat skogen 
ganska kraftigt, med omkring 3 hektar i 
taget. Ändå vill han att ägorna ska bibe-
hållas som skogslandskap. 

– Idealet skulle vara en tredjedel unga 
plantskogar, en tredjedel äldre första- eller 
andra gallringsskog och resten slutavverk-
ningsmoget. Det är i regel lättare att få av-
verkningslov för ytor på upp till 3 hektar, 
så kalytorna har blivit ungefär av den stor-
leken. Jag har försökt placera dem så att 
det finns lite skog emellan. 

Skogarna är grandominerade och bördi-
ga. Det som planteras är gran, och lite tall 
på kargare ställen. 

– Markerna är sådana att det är svårt 
att byta trädslag. På ägorna i Paipis har 
jag planterat björk på ungefär en hektar, 
på revirinstruktörens inrådan. 

Granbarkborren har inte varit framme 
i någon nämnvärd grad, och inte heller 
hjortsdjursskadorna har varit stora, men 
granskogens andra gissel, rotrötan, har 
drabbat Ingmans skogar.

– Rötan tar cirka 15 procent av avverk-
ningarna, tyvärr. Däremot har jag inte 
haft så mycket älgskador. Jag tror att om 
man röjer underväxten ordentligt redan 
från början så kan det hålla älgarna borta. 
Visst ser man att älgarna varit framme och 
tuggat på vissa ställen, men det är okej, de 
behöver också varierad kost. Och jag tyck-
er att det är trevligt de gånger man får syn 
på en älg i skogen.

 Han har inte testat att plantera några 
andra trädslag än de vanliga.

– Men jag sparar alltid ekar om de finns. 
De är ännu ganska ovanliga i skogen, även 
om de har blivit mindre sällsynta. 

PLANLÄGGNINGEN 
GER MERKOSTNAD 
När man har stora ägor i ett tätortsområ-
de som utvecklas kontinuerligt, gäller det 
för mark- och skogsägare att hänga med i 
svängarna kring samhällsplaneringen. 

– Det är viktigt, med ett snabbt växan-
de Söderkulla intill, även om trycket just 
här inte är så stort som på vissa andra håll 
i Sibbo. Jag har 50 hektar som är SL-skyd-
dad mark.

SL-skydd innebär skydd på grund av att 
området klassats som geologiskt värdefullt 
område i generalplanen. Det ska inte för-
hindra jord- och skogsbruk, men markä-
gare måste ändå ansöka om lov också av 
kommunen för att få avverka. 

– Det har tills vidare inte varit någ-
ra problem, men jag har tvingats vänta 
på lov i 2–3 månader. Det känns kanske 
också lite orättvist att tvingas betala flera 
hundra euro för att få ett lov från kommu-
nen, för att få avverka på sin egen mark. 
Jag har tolkat skyddet som så att själva 
träden inte är det värdefulla, utan bergs-
marken som de står på, eftersom skyddet 
gjorts av geologiska skäl, och då borde jag 
ju få avverka enligt skogslagen. Åtminsto-
ne borde loven vara kostnadsfria. 

Anders Ingman sätter mindre tid på ar-
bete i skogen än han skulle vilja, efter-
som lantbruket tar största delen av hans 
tid. Favoritmomentet i skogsarbetet är röj-
ningen. 

– Jag gillar bäst att röja, och har bra 
redskap, en Jonsered motorsåg och en 
Husqvarna röjsåg, som jag är mycket nöjd 
med. Det var en bra vinter att jobba i sko-
gen, med lite snö, så jag har röjt nästan 
hela vintern. 

Han planterar alltid följande vår, direkt 
efter varje avverkning. 

– Jag tror att det gör att gräset inte blir 
så kraftigt.  

I vår ska omkring 4 000 granplantor i 
jorden i Paipis, på ett område som avver-
kades ifjol. 

– Där hoppas jag på lite naturlig förny-
else av tall och inga aspar. Och på behag-
lig temperatur. •

TEXT OCH FOTO: ÅSA NYMAN

Skogsägare i växande tätort
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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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Äggläggningen börjar på allvar för 
båda arterna när temperaturen över-
stiger 10–12 grader. Medan den stör-
re gör sin parningskammare och mo-
dergång under den tjocka barken, gör 
den mindre sin under den tunna bar-
ken högre upp på stammen. Den stör-
re lägger sin modergång längs med 
stammens längdriktning, medan den 
mindre lägger den tvärs mot  längd-
riktningen. Larvgångarna är långa 
och slingrande hos den större medan 
den mindra har bara några centime-
ter långa gångar som slutar i ett hål 
i själva splintveden. Den mindre för 
med sig blånadssvampar, som behö-
ver fukt, varför den lägger sina ägg på 
undre sidan av liggande virke.

FÖRSTÖR KRONORNAS 
ÖVERSTA DELAR
När de unga märgborrarna kryper ut i 
medlet av juli flyger de upp i tallkro-
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När du läser detta har det hunnit bli ordentligt varmt och  de könsmogna märgborrarna har lämnat si-
na övervintringsplatser. Den större märgborren är tidig av sig, eftersom den övervintrar i tallarnas tjocka 
bark, nere vid stambasen och i den närmaste förnan. Dess konkurrent, den mindre märgborren, övervint-
rar under förnan, mera utspridd överallt mellan träden där snön smälter senare. Den större förekommer i 
hela Finland medan den mindre inte förekommer i Lappland.
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norna för att äta upp sig och bli redo 
för övervintringen nere på marken (se 
ovan). Uppe i kronorna gräver de in 
sej till de nya skottens märg, på vil-
ken de livnär sig hela resten av som-
maren. Skotten faller småningom till 
marken där man lätt lägger märke till 
dem. Kronor som varit angripna un-
der flera år får ett glest och taggigt ut-
seende. För att förhindra dessa skador, 
vilka i värsta fall kan minska diame-
tertillväxten med upp till 50 procent,  
bör obarkat virke avverkat mellan 1 
september och 31 maj i södra Finland 
vara borta från skogen före 1 juli. Kli-
matförändringen kan komma att flyt-
ta på detta datum.

MÄRGBORRARNAS KÄNSLIGA 
“NÄSA”
För att hitta virke för äggläggningen 
på våren är märgborrarna skickliga på 
att upptäcka obarkat färskt rundvir-
ke och försvagade stående tallar. En 
frisk tall ger sig märgborrarna inte på 
och då ser man heller inga ingångs-
hål. Om märgborrarna försöker borra 
in sej i ett stående träds bark reagerar 
tallen med kraftig kådutsöndring i och 
kring ingångshålet. Då ser man gulvi-

ta kådklumpar och inkräktarna hittas 
dränkta i kådan. Ingångshål utan kåd-
klumpar visar att träden helt saknat 
motståndskraft och man hittar hanen 
och honan inne i modergången i färd 
med parning och äggläggning. Trädet 
kommer att dö mot slutet av somma-
ren. Med litet övning och en vass kniv 
kan man alltså rätt väl bedöma trä-
dens livskraft.

HAR SPRIDIT SIG TILL 
NORDAMERIKA
I juli 1992 upptäckte man stör-
re märgborre i en julträdsplantage i 
trakten av Cleveland, Ohio och 2016 
fanns den i 18 delstater i USA och i 
de södra delarna av provinserna Que-
bec och Ontario I Kanada. Här angri-
per den bl.a. Pinus strobus, P. resino-
sa och Pinus banksiana. I de sydös-
tra delstaterna räknar man med att 
bland annart den viktiga kan komma 
att angripas. Karantänsbestämmelser 
har införts både i USA och  Kanada. •

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 18

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 18

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

 56,50 40,86 47,91

 58,22 40,72 48,40  

 44,10 .... 36,07

 17,96 12,16 15,43

 18,77 11,38 15,34

 17,36 11,39 14,29

 25,67 17,56 21,22

 26,21 ... 21,91

 57,85 ... 48,83

 59,20 ... 49,81

 43,64 ... 36,44 

 17,15 12,34 16,09

 19,17 ... 15,77

 17,27 11,72 14,89

 25,01 ...  21,46

 24,77 ... 22,55

 56,35 ... 46,58

 56,60 ... 46,72

 34,76 ... ...

 18,84 ...  15,04

 ... ...  ...

 18,16 ... 14,62

 27,15 ... 20,55

 ...  ...  ...

 56,42 58,12 ...

 56,11 57,79 ...

 46,71 45,37 ...

 227,65 28,89 27,26

 29,38 31,58 ...

 27,93 28,12 26,81

 33,71  ...  ...

 ...  ...  ...
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 56,35 ... 46,58

 56,60 ... 46,72

 34,76 ... ...

 18,84 ...  15,04

 ... ...  ...

 18,16 ... 14,62

 27,15 ... 20,55

 ...  ...  ...

 56,42 58,12 ...

 56,11 57,79 ...

 46,71 45,37 ...

 227,65 28,89 27,26

 29,38 31,58 ...

 27,93 28,12 26,81

 33,71  ...  ...

 ...  ...  ...

FINLANDS EKONOMI har under de senaste månaderna vi-
sat tecken på långsam återhämtning. Förhoppningsvis av-
bryts inte den här gynnsamma utvecklingen på grund av 
ökad osäkerhet till följd av terrordåden i Finlands närom-
råde. Finlands konkurrenskraft, som ett pålitligt investe-
ringsobjekt för virkesförädlingsindustrin, har fortsatt att 
stärkas under den senaste tiden.

Enligt Pellervo ekonomiska forskningsinstituts (PTT) 
färskaste konjunkturprognos för skogssektorn, för 2017 
och 2018, är utsikterna gynnsamma. Enligt prognosen 
kommer, som en följd av ökad produktionskapacitet, 
massa och kartong att under innevarande år exporteras 
mera än någonsin. Exporten av sågade trävaror torde ock-
så slå nytt rekord. Däremot minskar fortfarande produk-
tionen och exporten av skriv- och tryckpapper. 

Efterfrågan på olika träprodukter i byggandet växer, så-
väl i hemlandet som på huvudexportmarknaderna i Eu-
ropa. PTT uppskattar att Kinas betydelse för sågindustrin 
fortfarande ökar. Vid sidan av att den ökade kapaciteten 
utnyttjas bättre, förutspår PTT också att stigande export-
priser på sågade trävaror kommer att bidra positivt till 
sågindustrins lönsamhet. 

Förbrukningen av rundvirke ökar enligt PTT:s prognos, 
till följd av nya investeringar inom massa- och kartong-
industrin, och på grund av större produktionsvolymer av 
sågade granträvaror. Virkesförbrukningen kommer ännu 

inte att nå samma nivå som under toppåren i mitten av 
2000-talet, men stiger igen över 70 miljoner kubikmeter. 
Andelen importerat virke har, under ett drygt decennium, 
minskat från en fjärdedel till under en tiondedel. De in-
hemska marknadsavverkningarna kommer alltså att va-
ra rekordstora. 

PTT uppskattar att virkeshandeln i år kommer att öka 
med åtta procent och nästa år med ytterligare tre pro-
cent. De genomsnittliga rotpostpriserna på barrstock sti-
ger med 2–5 procent jämfört med fjolårets siffror. Rotpost-
priserna på tallmassaved torde stiga med 2–4 procent på 
grund av ökad efterfrågan. PTT förutspår att de nominel-
la rotpostintäkterna redan nästa år stiger till över 1,9 mil-
jarder euro, till följd av ökade avverkningar och stigande 
rotpostpriser. Det är mycket nära det förra rekordet, som 
sattes år 2007.

Utbudet av virke har varit mycket stort. Tyvärr har man 
inte fått bud på alla stämplingar, inte ens för apterat virke. 
Efterfrågan är fortfarande virkeshandelns flaskhals num-
mer ett. Importen av björkmassaved orsakar avsevärda 
skador för inhemska virkesköpare och skogsägare, efter-
som man i rothandeln måste hitta mål för alla virkessor-
ter. I ett marknadsläge, där efterfrågan på massaved ökar, 
spelar konkurrensföringen av stämplingar och noggrann 
aptering en allt viktigare roll.  •

PTT förutspår gynnsam skogskonjunktur 

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.

– Praktisk är den, men inte så värst uppskattad som studentgå-
va, inte ens i presentförpackning!

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 5|2017      kommer den 28 juniSkogs

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

Röjsågar för aktiva skogsägare
– proffsen testar
• Planteringssäsongen är intensiv. 
• Nya produkter av trä.
• Det lönar sig att sköta skogen.
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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)
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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.


