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VI HAR I TIDERNA hämtat många skogsbruksmetoder i 
Tyskland och efter hand format dem så att de lämpar 
sig för våra förhållanden. En del forskning bedrivs fort-
farande kring skogsbruket, men de stora investeringar-
na för utveckling inom skogssektorn görs idag inom för-
ädlingsindustrin.

I detta nummer av tidningen, där vi bland annat foku-
serar på forskning och utveckling, tittar vi närmare på ett 
antal intressanta forskningsprojekt inom förädlingsindu-
strin. Mycket är på gång. Speciellt handlar det om att bli 
resurssnålare samt att skapa helt nya slutprodukter. Det 
är fascinerande att tänka sig att man redan idag kan till-
verka kläder, mediciner, smink, intelligent kartong, sten-
hårda kompositmaterial och mycket annat, helt eller del-
vis framställt av en tall. 

Världen skriker efter nya hållbara lösningar som byg-
ger på förnybara råvaror. Träråvaran verkar kunna va-
ra en lösning, och under de kommande fem till tio åren 
får vi troligen följa med hur väl skogssektorn kan svara 
mot dessa behov. För skogsägaren kan de nya produkter-
na och utvecklingen kännas avlägsna, men vi bör se ut-
vecklingen som ett måste för att säkra efterfrågan på vir-

ke och förhoppningsvis det som möjliggör en positiv ut-
veckling av virkespriserna.

Samtidigt som förädlingsindustrin svarar mot världs-
marknadens och konsumenternas behov och investerar i 
forskning och utveckling, borde också skogsbruket se till 
att hålla sig i framkant med skogsbruksmetoderna. Inom 
skogsbruket finns många olika delområden som kontinu-
erligt behöver ny information och nya forskningsrön för 
att kunna utvecklas och svara mot framtiden krav på till 
exempel hållbar utveckling och teknik. 

Inom övriga gröna näringar pratar man allt mer om 
kretslopp. Har vi till exempel koll på hur kolet rör sig på 
och under marken under skogens omloppstid? Har vi till-
räckligt med information om det som vi ser som själv-
klarheter, då miljöorganisationer och EU ställer frågor 
och krav? GIS-system, drönare, förädling av plantmateri-
al, anpassning till klimatförändring, skadegörare, storm 
är andra ämnesområden där vi inte ännu är fullärda. 
Forskningstemat kompletteras med intressant läsning om 
röjning. Hoppas det motiverar att dra till skogs själv eller 
beställa röjningstjänster. På tidningens vägnar önska jag 
alla läsare en riktigt skön sommar.  •

Förädling skapar efterfrågan

ledaren

TOMAS LANDERS
ORDFÖRANDE FÖR FÖRENINGEN 

FÖR SKOGSKULTUR
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De senaste åren har det varit svårt för 
markägare som har drabbats av viltska-
dor i plantsbestånd att få ersättning. Or-
saken till det var en lagändring 2014 som 
bidrog till att kraven för en lyckad plan-
tering ändrades, så att inte bara de plan-
terade plantorna utan också de som upp-
kom naturligt värderades vid en gransk-
ning av älgskador. 

– Tidigare kunde till exempel asp räk-
nas som ett utvecklingsdugligt trädslag 
i tallplantskog och ersätta de skadade 
tallplantorna. Beståndet kunde då klas-
sas som utvecklingsdugligt tack vare as-
pen, medan de skadade tallarna ignore-
rades och inte ledde till ersättning, be-
rättar Martin Sjölind, chef för finansie-
ring och granskning vid Finlands skogs-
central. 

Men efter att regeringen i början av maj 
i år godkände förändringar i förordningen 
om viltskador har situationen blivit bätt-
re. En praktisk skillnad som kommer att 
ha betydelse är, enligt Sjölind, att gran-
skarna nu kan utgå från att bara gran och 
björk godkänns som ersättande trädslag i 
tallbestånd. 

– Det är en förbättring och ett mer prak-

Lättare få ersättning för älgskador
I början av maj godkände regeringen 
ändringar i förordningen om viltska-
dor. Förändringarna innebär en för-
bättring för markägare, som drabbas 
av älgskador. 

tiskt synsätt på älgskadevärdering. De 
plantor, som till exempel asp, som ändå 
skulle ha blivit bortröjda vid en eventu-
ell röjning, ska inte räknas som ersättan-
de trädslag efter en älgskada. 

MARKÄGARNA POSITIVA
Från markägarhåll är stämningarna till 
den nya förordningen positiva. 

– Det här systemet innebär en klar för-
bättring. Det är positivt att aspen inte räk-
nas som ett utvecklingsdugligt trädslag 
och att man inte längre beaktar om det 
finns ett behov av plantskogsskötsel. Förr 
ledde det till nedsatt ersättning om gran-
skaren ansåg att skogen borde ha röjts, 
säger Stefan Borgman, skogsexpert vid 
Svenska lantbruksproducenternas central-
förbund SLC r.f.. 

Enligt förordningen ska värderingen bli 
enklare och skadeklasserna enligt trädslag 
slås samman. Det innebär att det från och 
med nu bara finns två klasser. 

– Allt som är mer än lindrigt skadat fal-
ler ner i den allvarligare klassen, vilket 
ger mindre utrymme för tolkningar. Ska-
deklasserna är A och O vid en värdering 
och det kommer att leda till färre gränsfall, 
förklarar Martin Sjölind. 

Nya hjälptabeller ska också tillämpas 
för att beräkna ersättningarna. Det inne-
bär i praktiken att ersättningen beräknas 
genom att man jämför hur mycket det ska-
dade beståndet avviker från ett idealbe-
stånd enligt god skogsvård. 

– Principen är densamma som tidigare, 
men tabellen med värden har uppdaterats.

ERSÄTTNINGARNA BERÄKNAS STIGA
Enligt Jord- och skogsbruksministeriet 
uppgick värdet av skogsskador orsakade 
av vilt i fjol till 432 000 euro. De nya tabel-
lerna innebär att skadeersättningarna kan 
stiga med 25 procent. 

– Omfattningen av skadorna ska fort-
farande vara stor för att ersättning ska 
blir aktuell, men kanske fler vågar söka 
nu. Förordningen ger säkert plåster på så-
ren, men den riktiga debatten borde hand-
la om älgstammens storlek, säger Sjölind.

Och fortsätter: 
– Om förordningen leder till fler värde-

ringar får vi en bättre bild av vilka skador 
älgstammen förorsakar skogarna och det 
är ett av flera argument i debatten om älg-
stammens storlek.

Stefan Borgman tror också att tröskeln 
för att söka om ersättning för älgskador 
nu sänks. 

– Många markägare har låtit bli att an-
söka om ersättning på grund av att det 
har varit svårt att få ersättning. Men nu 
uppmanar jag alla som har skador att an-
söka om ersättning. Vi räknar med att 
storleken på ersättningarna ökar med cir-
ka en tredjedel jämfört med tidigare, sä-
ger han. • 

TEXT OCH FOTO: 
CHRISTOFFER THOMASFOLK 

Så här kan det se ut när älgen varit 
framme och ätit på tallplantor. Ska-
dor som de senaste åren har varit 
svåra att få ersatta. Men nu har för-
ordningen om viltskador ändrat så 
att det igen blir lättare att få ersätt-
ning. 
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Så gott som alla prenumeranter upp-
skattar den ansiktslyftning tidningen 

Skogsbruket genomgick i början av detta 
år. Endast tre procent ogillar förändring-
en. Det framgår av den läsarundersök-
ning Föreningen för Skogskultur r.f. lät 
utföra under våren.

Som helhet fick tidningen också ett 
gott betyg. På en skala mellan 1 och 5 
blev medelvitsordet 4,15.

Lejonparten av prenumeranterna 
anser att Skogsbruket ger tillförlitlig 
information och att tidningen är bra på 
att följa med frågor som berör skogs-
branschen. De allra flesta delar helt eller 
delvis uppfattningen att artiklarna är 
intressanta. Men det finns också de som 
anser att informationen är svåråtkomlig.

Nästan alla delar helt eller delvis 
uppfattningen att ledarna är aktuella. 
Tidningens text uppfattas i huvudsak 
som lättläst och tydlig och pärmen och 
bilderna som behagliga.

Också layouten får ett gott omdöme, 
men den delar läsarna något mera än 
innehållet. Närmare 40 procent anser 
att den är tilltalande, medan drygt 50 
procent är delvis av samma åsikt.

När det gällde att ranka ämnesområ-
den visade sig aktuella frågor inom 
skogsbruket samt skogsvård och skogs-
förbättring intressera läsarna mest. 
Utländskt skogsbruk och utbildningsfrå-

Nöjda prenumeranter
gor upplevs som minst intressanta och 
informativa.

LÄSER NOGGRANT
Även om alla ämnesområden inte direkt 
intresserar läsarna, säger sig inte min-
dre än 72 procent läsa hela eller nästan 
hela tidningen, medan 26 procent väljer 
att läsa några intressanta artiklar. De få 
återstående nöjer sig med att snabbt 
ögna igenom rubrikerna.

Det här resulterar i tämligen långa 
lästider. Av prenumeranterna ägnar 22 
procent mer än en timme åt att läsa ett 
nummer av Skogsbruket. Fyrtioen pro-
cent trivs i dess sällskap mellan en halv 
och en hel timme.

Många prenumeranter återvänder 
till tidningen i ett senare skede. Cirka 
40 procent av dem läser eller blädd-
rar i den åtminstone två gånger och 
30 procent gör det tre gånger. Av den 
här anledningen sparar prenumeran-
terna ofta tidningen. Drygt 40 procent 
arkiverar den minst ett halvt år och 
drygt 20 procent sparar tidningen tills 
följande nummer kommer. Tio procent 
ger den vidare åt någon annan. Över 60 
procent av tidningarna läses av mer än 
en person.

FÅ KVINNOR
Läsarundersökningen gav också vid han-

Bland respondenterna i läsar-
undersökningen lottades 10 
yxor ut. 
Vinnarna är: 
Hans-Erik Aspgård, Solf, 
Gretchen Back-Storqvist, 
Jakobstad 
Bo Broman, Lovisa
Erkki Eilavaara, Helsingfors
Bengt Fröberg, Ingå 
Bengt Hästbacka, Terjärv 
Göran Lassas, Skinnarby
Lars-Erik Nässlin, Kvevlax 
Göran Stenmark, Töjby
Göran Tallgren, Esse 

den att prenumerantkåren domineras av 
äldre män. Medelåldern ligger på 62 år 
och endast drygt 4 procent är kvinnor.  
En betydande del av prenumeranterna 
ser också ut att ha en nära relation till 
skogen. Tre fjärdedelar av dem bor på 
landsbygden och hälften på den egna 
skogsfastigheten. I medeltal äger de 80 
hektar skog.

I enkäten frågades också om tidnin-
gens webbplats och nyhetsbrevet som 
kommit ut sedan början av året. Här 
kom det fram att många prenumeranter 
inte har dator. Endast drygt 20 procent 
har besökt webbplatsen, men av dem 
ansåg alla att den är bra.

Läsarenkäten sändes ut till 400 
slumpmässigt valda prenumeranter 
under vecka 6. Svarsprocenten blev näs-
tan 48. Svarsprocenten för brevenkäter 
ligger oftast mellan 20 och 80, dock of-
tast under 60. Som underlag fungerade 
årets första nummer av Skogsbruket.

  Läsarundersökningen gjordes av 
Cecilia Eklund medan hon studerade till 
skogsbruksingenjör vid Yrkeshögskolan 
Novia. Den var hennes lärdomsprov och 
resulterade i att hon fick sin examen i 
våras. •

TEXT: PETER NORDLING
GRAFIK: MAJ-LEN ROOS

HUR LÄNGE LÄSER 
DU TIDNINGEN?

22 %

41 %

32 %

5 %
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I Skarpkulla i Raseborg kan man bekanta sig med traditionella arbetsmetoder och 
gamla verktyg  under sommarveckosluten. Där finns bland annat en gedigen sam-

ling gamla motorsågar och utställningen visar också upp traditionella stockarbeten.
Utställningen ”Skogen och vi” ordnas av Pojo hembygdsförening. Föreningens 

ordförande Klas Österlund (på fotot) berättar att då myndigheterna år 1973 krävde 
bättre arbetsförhållanden för skogsarbetarna ersatte dessa små tält stubbarna som 
rastplats. •
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En annons i Skogsbruket 
bokar du lätt genom att ringa  
Eva Kivilaakso-Wellmann, 
tfn 050 301 9987

Kom ihåg: 
Stubbehandling 
är obligatorisk 

1.5–30.11.

Avverkningarna 
på medelnivå i april
I april avverkades 4,3 miljoner kubikmeter in-

dustrivirke i de finländska skogarna. Det är lika 
mycket som medeltalet för april för den föregåen-
de tioårsperioden, uppger Naturresursinstitutet 
(Luke).

Det avverkade industrivirket bestod av 1,5 miljo-
ner kubikmeter sågtimmer och 2,8 miljoner kubik-
meter massaved. Mängden timmer minskade med 
6 procent och mängden massaved med 4 procent 
jämfört med året innan.

Avverkningsmängden i privatskogarna var 3,6 
miljoner kubikmeter. I skogsindustriföretagens och 
Forststyrelsens skogar avverkades 0,7 miljoner 
kubikmeter.

I april uppgick energivedsdrivningarna till 
totalt 126 000 kubikmeter. •

Ny marknadsplats
Den nya virkeshandelsplattformen Kuutio.fi har öppnat. 

Plattformen, som lanserades i maj, är en elektronisk 
marknadsplats som är öppen för alla aktörer inom skogssek-
torn. Avsikten är att både privata skogsägarorganisationer, 
skogsvårdsföreningarna, sågindustrin, skogsindustrin och skog-
senergisektorn ska dra nytta av servicen.

Kuutio.fi ägs till lika stora delar av skogsägare och skogsinkö-
pare i form av bolaget Puukauppa Oy. Den största delägaren är 

MTK. •

Skogssektorn hyllar Finland
I början av juni inleddes projektet Bioaika (ung. Biotid), som är skogssektorns 

gemensamma projekt för att fira Finland 100 år. Projektet är en turné, där 
Bioaika-långtradaren, med ett informationscenter om bioekonomi i släpet, ska 

stanna på hundra ställen runtom i landet innan turnén avslutas i december.
Avsikten med turnén är att försöka nå ut till de unga och upplysa dem 

om vad bioekonomi är och hur den kan utvecklas. Man vill också öka 
förståelsen för vad hållbar utveckling egentligen innebär.

Långtradaren inledde sin färd på Järnvägstorget i Helsingfors i 
början av juni. Under sommaren syns långtradaren på olika publi-

kevenemang och i augusti inleds skolbesöken. •
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Planteringssäsongen från början av maj 
fram till midsommartid brukar vara svet-
tig och intensiv.

– Det är något man både väntar på och 
fasar inför, säger Niclas Boström. 

Tillsammans med brodern Alexander 
jobbar han för familjeföretaget Oy Ales- 
sia Ab, som utför bland annat planterings-

Jämn och lugn takt ger bästa resultatet
Årligen planteras cirka 150 miljoner skogsplantor i Finland. Rådet från proff-
sen är att försöka göra arbetet så angenämt som möjligt och inte gå på med 
blodsmak i munnen.

uppdrag åt både små och stora kunder, 
huvudsakligen inom radien Hangö, Salo 
och Esbo. 

I år ska omkring 100 000 plantor i jor-
den – varav cirka 90 procent gran – och 
Niclas räknar med att det fem personer 
starka arbetslaget som bäst kan komma 
upp i en takt på 25 000 plantor i veckan. 

Även om jobbet är tungt tycker han också 
att det är tacksamt.

– Man får sätta sin prägel på skogen 
och kan se resultatet under många år ef-
teråt.

EN KVALITETSKEDJA
Han är nöjd med sitt arbetslag, där den 
äldsta fyllt 70 och den yngsta är 19. Erfa-
renhet och unga krafter kompletterar var-
andra på ett bra sätt och den tysta kunska-
pen förs vidare. 

På arbetsmarknaden står skogsplante-

Plantorna fördelas till olika platser i skogen med hjälp av fyrhjulingen som försetts med en transportanordning.
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Jämn och lugn takt ger bästa resultatet
Niclas Boström tycker att planteringsjobbet är givande. Man får sätta sin prägel på skogen.

ringsjobben inte högt i kurs. Vill man an-
lita inhemsk arbetskraft är det inte det lät-
taste. Niclas och Alexander Boström tyck-
er att jobbet har ett sämre rykte än det 
skulle förtjäna. 

– Många tror att man måste riva och sli-
ta, men bäst resultat får man om man går 
fram i en lugn och jämn takt. 

Yrkesstolthet och rätt inställning är vik-
tigt. Skogsplantering är i hög grad också 
ett lagarbete där alla länkar i kedjan, in-
klusive markberedningen, har betydelse. 

– Om någon fuskar märker man det.

Även en lyckad plantering kan ändå gå 
till spillo om man inte sköter förädling-
en av plantorna. Precis som barn behö-
ver träden som mest omvårdnad under si-
na första år. 

– Det är ingen idé att plantera om man 
sedan inte satsar på röjningen. Den ska 
göras i rätt tid för att vara konkurrenskraf-
tig. Väntar man för länge blir det dyrt.

RÄTT RUSTAD 
Niclas Boström tycker man ska försö-
ka göra planteringsjobbet så angenämt 

som möjligt. Att komma ihåg att äta och 
dricka tillräckligt är en grundförutsättning 
för att man ska orka. Själv bär han väts-
ka med sig på ryggen i en så kallad kamel-
bak, som man dricker ifrån med slang. Till 
standardutrustningen hör också impreg-
nerade gummihandskar i många uppsätt-
ningar så att de hinner torka mellan var-
ven. Kortisontabletter, en så kallad ”Kyy-
pakkaus”, kan vara bra att ha med för sä-
kerhets skull. 

Boström bär också med sig kontoret i 
skogen. Via surfplattan kommer han åt al-
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Tillsammans med sin fru Kristiina driver 
Lars Numelin Marttila gård i Kumo, cir-
ka 50 kilometer öster om Björneborg. Till 
gårdens ägor hör 105 hektar skog och se-
dan tio år tillbaka bedrivs skogsbruket en-
ligt principen att plantera också annat än 
tall och gran. 

Douglasgranarna, som var de första 
specialträden man planterade, har vid det 
här laget vuxit sig tre meter höga, lärk-
träden från samma tidpunkt reser sig fem 
meter över marken. 

I år har specialträd planterats på två 
olika områden. Ett stormskadat områ-
de på cirka 1 hektar har förnyats med 
douglasgran, klibbal, gran och lärkträd. 
På ett mindre område, av annan karak-
tär, har man planterat klibbal och ma-
surbjörk.

– Förväntningen är att få en varierad 
skog med olika trädslag, som gör den min-
dre känslig för olika angrepp. Ett annat 
mål är att på lång sikt se till att det finns 
tillgång till olika trädslag. Det förutsätter 
förstås att det, förutom någon som levere-
rar trädslagen, också finns någon som tar 
dem till vara, säger Lars Numelin.

VAD INNEBÄR KLIMAT-
FÖRÄNDRINGEN? 
Till upplevelser som satt sina spår i det 
egna skogsbrukstänkandet hör studiere-
san som Numelins tillsammans med Öst-
ra Nylands skördekontrollförening gjorde 
till Danmark för drygt 20 år sedan. Un-
der ett gårdsbesök berättade ägaren, den 
danska greven, om gårdens plantskola där 
man drev upp ekplantor för eget bruk och 
i viss mån också exporterade.

– Jag minns att vi alla tyckte det var lite 
roligt när greven berättade att man räknar 
med att skogen ska ge ekonomisk avkast-
ning om 90 år, säger Lars Numelin.

Liknande framförhållning skulle han 

I Kumo planteras inte bara gran och tall
Vilka trädslag ska vi ha i Finland i 
framtiden? Det är en diskussion som 
skogsägare Lars Numelin vill starta 
upp. Framtiden för Finlands skogs-
bruk kan finnas i annat än gran och 
tall.

la uppgifter och brukar ägna kaffepausen 
åt att fylla i de uppgifter, som hör till egen-
kontrollen.

Inom företaget har man utvecklat egna 
hjälpmedel som gör arbetet smidigare. Till 
dem hör en transportanordning till fyrhju-
lingen, vilken rymmer 12 plantlådor, el-
ler 850 plantor, och gör att plantorna kan 
köras ut punktvis i skogen, också till mer 
svåråtkomliga ställen.

– En duktig planterare ska få ägna sig åt 
att plantera och ska inte behöva lägga tid 
på att bära plantor, säger Niclas.

Ett behändigt hjälpmedel är också tele-
skopspöet som han bär hopvikt vid sidan 
av plantkorgen. Utdraget ger mätspöet den 

Till Niclas Boströms utrustning hör förut-
om planteringsrör och plantkorg också 
ett utfällbart mätspö. Också kontoret får 
följa med ut i skogen.

rätta radien då det gäller att kolla hur tätt 
plantorna står.

HANTVERK SOM INTE FÖRSVINNER
Enligt några år gammal statistik görs cirka 
5 procent av planteringarna i Finland ma-
skinellt. Boströms tror ändå inte att skogs-
plantering är ett område där maskinen nå-
gonsin kommer att göra människan över-
flödig. 

– Maskinplantering kommer aldrig att 
fungera på alla ställen. För den som är 
duktig är manuell plantering också kost-
nadseffektivt. •

TEXT OCH FOTO: AGNETA SJÖBLOM
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I Kumo planteras inte bara gran och tall

nu ändå önska i den finländska skogs-
bruksdiskussionen. 

– Om vi en gång har en klimatföränd-
ring framför oss borde vi göra saker med 
beaktande av det redan nu. Det behövs 
forskning och diskussion kring vilka träd-
slag vi ska ha i framtiden.

PREMIÄR FÖR MASURBJÖRK
Startskottet för de egna planteringarna 
var en serie utvecklingsträffar, ordnade av 
UPM, där man diskuterade framtiden för 
skogsbruket och där deltagarna fritt fick 
använda sin fantasi.

– Laserskanning av skog var någonting 
nytt då. En grundtanke från vår sida var 
att man kunde söka efter lämpliga områ-
den för olika trädslag och utarbeta det till 
en strategi.

Planteringen av specialträd kräver nog-
grann genomgång av vad som lämpar sig 
var och planeringen görs på Marttila gård 
i nära samarbete med skogsbolaget. Där 
det är tall- eller granskogsomgivning hål-

ler man sig till den trädkulturen men blan-
dar med annat som passar in.

Det finns flera trädslag som Numelins 
ännu inte planterat men skulle vilja prova.

– I år är första gången vi planterar ma-
surbjörk och det är klart att vi har lekt 
med tanken att plantera ek. Avsikten är 
inte att ta in träd från andra länder utan 
att odla de egna trädslagen. Till exempel 
finns det ju också vackra rönnar och lön-
nar med vackert trä.

 
NYA PRODUKTER KRÄVER 
NYTT TÄNKANDE
I dag intresserar sig skogsbolagen främst 
för stock och massaved. Specialprodukter 
befattar man sig inte med.

–  Det finns ingen mekanism för till-
varatagandet av specialträd om man in-
te gör det själv.

Då rejäla klibbalar, med en diameter på 
40–50 centimeter, i samband med en av-
verkning höll på att hamna i flishögen, be-
slöt man ta hand om dem själva, liksom 

också om några aspar. 
Lokala sågar anlitades för att i stället 

för flis förädla träden till klibbalspanel och 
aspplankor, vilka ska användas nu, när in-
redningen i den egna bastun förnyas.

– Som helhet var processen lite besvär-
lig, men samtidigt skapade det ju också 
jobb åt andra, säger Lars Numelin, som 
tycker att man i likhet med närmat ock-
så borde börja tala om och marknadsfö-
ra ”närvirke”. 

Förutom trädslag tycker Lars Numelin 
att det också behövs diskussion om och 
nytänkande då det gäller produkter. Fler 
träbaserade innovationer väntas vara på 
kommande. Till exempel talas det om att 
göra tyg av träfiber. 

– I framtiden kommer vi att ha andra 
träprodukter än vi har i dag. Jag tycker 
vi borde börja skapa förutsättningarna för 
dem nu. •

TEXT: AGNETA SJÖBLOM
FOTO: PRIVAT

Plantor av douglasgran, vanlig gran, klibbal, masurbjörk och lärkträd beundras av skogsägarna Kristiina och Lars Numelin samt 
Ella Hautaviita, som är abiturient och redan erfaren planterare.
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Vi bad två av de största röjsågstillverkar-
na sända oss två sågar var, i 45-kubikcen-
timetersklassen. Husqvarna deltog med 
345FR och 545FX. Stihl deltog med två va-
rianter av röjsågsmodellen 460 C, en med 
längre riggrör och en med normallängd på 
riggröret. 

Testet utfördes i Raseborg, i strilan-
de regn. Skogsbrukets testpatrull Mats 
Wikström och Alexander Boström är 
skogsproffs och vana röjsågsanvändare. 
Boström jobbar med Stihls sågar till var-

Röjsågar 
för aktiva skogsägare

dags medan Wikström kör Husqvarna. 
Mats Wikström var den som summerade 
testresultaten för Skogsbrukets utsända. 

Under testdagen röjde de sly, fällde 
mindre träd och testade räckvidd, effekt, 
det utrymme som behövs, användarvän-
lighet och hur lätt det är att sköta det dag-
liga underhållet. Selarna jämfördes ock-
så, och standardselen för Stihls båda så-
gar och Husqvarna 345 var ganska jäm-
bördiga. 

– Båda märkenas selar är enkla och be-

hagliga att använda, medan standardse-
len för Husqvarna 545 var mycket bra, 
med stora justeringsmöjligheter och en li-
ten ficka för till exempel förstahjälputrust-
ning eller ett mellanmål. 

Bäst i test blev Stihls värstingsele X-Fit, 
som är extrautrustning. 

– Den har också dryckesbehållare med 
sugrör och flera fickor, det är något som 
yrkesröjare efterlyst länge.  

SMÅ SKILLNADER
Balansjusteringen, där röjsågen hänger i 
en krok på selen, befanns vara bättre på 
Stihls röjsågar. 

– På Husqvarna-maskinerna finns en 
fast ögla som kräver nyckel för att justera 

Sommaren är högsäsong för röjsågsanvändare. Skogsbruket lät testa fyra så-
gar som passar för självverksamma skogsägare. I testet jämfördes såväl ef-
fekt, användar- och underhållsvänlighet som selar och balansjustering.
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balansen, och den öglan riskerar gå sön-
der ganska lätt. Stihl har en ribba med hål 
där man bara prövar och så byter man hål 
om det behövs.

Startmekanismerna är också olika. 
Stihls röjsågar har en fjäder inne i själva 
handtaget som man håller i när man drar 
igång sågen, och det gör starten mjukare. 

– Den är kanske behagligare för han-
den om man startar mycket, men jag vill 
känna kompressionen när jag startar så-
gen, och det känns mer i Husqvarnan, sä-
ger Wikström.

Vad kraften vid röjning anbelangar blir 
det jämt lopp mellan märkena. Stihlsågen 
med kortare riggrör känns kraftfullare än 
den andra Stihlsågen när man jämför seg-
drag. 

UNDERHÅLLET VIKTIGT
Testarna jobbade med en sen röjning, med 
ganska tätt klensly och lite grövre sly, vil-
ket gav goda möjligheter att testa vad ma-
skinerna klarar av. Smidighet är viktigt 
när man röjer.

– Det blev trångt med Stihl med långt 

riggrör. Den röjsågen är ändå väldigt bra 
för till exempel trimning och röjning vid 
vägar och stängsel, eller stora trädgårdar, 
när man ska trimma kanter. Men den pas-
sade inte i en sen röjning.

Oberoende av vilken röjsåg man väl-
jer att skaffa sig är det viktigt att sköta sin 
såg noga. En röjsåg kräver kontinuerligt 
underhåll och det bör vara lätt att göra, så 
att man inte hoppar över det. Testarna på-
pekar att utan daglig service får man inte 
ut maximal nytta av sin röjsåg. 

Stihl vinner över Husqvarna i allmän 
servicevänlighet, medan Husqvarna drar 
det längre strået när det gäller daglig ser-
vice. 

– På Husqvarnas röjsågar är det lätt att 
putsa luftfiltret, i princip utan verktyg. Det 
går också lätt att byta tändstift, när det 
blir en vana. 

Enkelt är det också att nå tankkorken, 
som finns längs med riggröret. På Stihls 
röjsågar däremot, är tankkorken lite un-
dangömd ovanpå motorn. 

– Här fick Husqvarna högre poäng. 
Också deras choke- och kallgasreglage 
är lättåtkomliga. På Stihls röjsågar är det 
däremot lite svårare, på dem finns en li-Mats Wikström. Alexander Boström.
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STIHL 460 C –EM K 
45,6 cm3, 2,2 kW/3,0 hv, 8,4 kg, 
rmp 1019 euro:
En kraftfull och bekväm röjsåg för 
alla typer av röjning, med en stark 
maskin med bra segdrag. Det kor-
tare riggröret ger fler alternativ för 
balansjustering.
 

STIHL 460 C-EM 
(LÄNGRE RIGGRÖR)
45,6 cm3, 2,2 kW, 8,5 kg, 
rmp 1089 euro:
En kraftfull och bekväm såg, som 
har bra choke- och gasreglage, och 
ger lätta, naturliga rörelser när man 
röjer, även om den kräver mycket 
svängrum. Den passar bra för gräs-
trimning och låga stubbar. 
 

HUSQVARNA 345FRX 
45,7 cm3, 2.1 kW, 8,7 kg, 
rmp 819 euro:
En positiv överraskning, en liten och 
smidig såg för all typ av röjning. Pas-
sar för en självverksam skogsägare 
som har 0–15 hektar skog. Gasreg-
laget, som styrs med pekfingret, 
tilltalar. Den har bra reglage och få 
delar som kan gå sönder. 
 

HUSQVARNA 545XT 
45,7 cm3, 2,2 kW, 8,4 kg, 
rmp 999 euro:
En stark och behaglig såg för all typ 
av röjning. Passar för självverksam-
ma skogsägare, som äger och sköter 
över 15 hektar. Det finns en risk för 
att kvistar fastnar i gasreglaget och 
den är lite för stor för grästrimning, 
men orkar bra även i grövre röjning.

ten ratt som kräver smäckra fingrar. För 
mig, som har stora händer, kändes det lite 
krångligt, konstaterar Wikström. 

Det som främst skiljer Stihl och Hus-
qvarna från varandra är vinkelväxlarna. 

– Stihl har fast vinkelväxel, vilket inne-
bär att den egentligen är servicefri. På 
Husqvarna måste man dagligen kolla vin-
kelväxelfettet, ett vaselin som smörjer vin-
kelväxeln.

ANVÄNDARVANAN AVGJORDE
Innan man väljer såg är det bra att gå ige-
nom vilka användningsbehov man har 
och vilken standard- eller tilläggsutrust-
ning röjsågen bör ha. För den som röjer 
mycket också vintertid kan det till exem-
pel löna sig att satsa på värme i röjsågs-
handtaget. 

Tre av sågarna har liknande gasregla-
ge. Den mindre Husqvarna 345 och de 
båda röjsågarna från Stihl har ett så kall-
lar avtryckargasreglage, en pekfingergas, 
som får fulla poäng av testarna, medan 
den större Husqvarna 545 har ett tumgas-
reglage. 

– Alla Husqvarnas större yrkesröjsågar 
har än så länge gasreglage som styrs med 
tummen. Med tumgasreglaget finns det en 

risk för att kvistar fastnar i det och har 
sönder reglaget eller gör så att sågen gasar. 
Jag tror att Husqvarna småningom är på 
väg åt pekfingergashållet med sina andra 
modeller också, säger Wikström.

Han kör själv med Husqvarnas största 
röjsåg, och är nöjd, även om den är stor 
och tung och kräver att man orkar med 
den. 

– Jag använder den till all typ av röj-
ning, men skulle kunna tänka mig att ha 
en Stihl också, just på grund av gasregla-
get. För den som vill röja mer är den stör-
re Husqvarna 545 ändå bäst av de röjså-
gar vi testade, anser jag. Husqvarna 345 
är ypperlig för den som har under 15 hek-
tar att sköta.

Alexander Boström jobbar med en av 
Stihls största röjsågsmodeller till vardags. 

– Av dem vi testade tyckte jag bäst om 
röjsågen från Stihl med kort riggrör, den 
är helt överlägsen i mitt tycke. Den andra 
Stihl-röjsågen med långt riggrör och böjd, 
bred båge, är ypperlig om man har myck-
et utrymme att röra sig, och ska röja klent 
sly på planteringsytan, säger han. •

TEXT: ÅSA NYMAN
FOTO: MAJ-LEN ROOS
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SERVICEVÄNLIGHET
Stihl  
Husqvarna  

DAGLIG SERVICE
Husqvarna  
Stihl  

KRAFT I RÖJNING
Husqvarna 545FXT  
Stihl FS 460 C-EM K  
Husqvarna 345FR  
Stihl FS 460 C-EM  

START
Husqvarna  
Stihl  

CHOKE OCH KALLGAS
Husqvarna  
Stihl  

REGLAGE
Husqvarna 345FXT  
Stihl  
Husqvarna 545FXT   

TANKNING
Husqvarna  
Stihl  

BALANSJUSTERING
Stihl  
Husqvarna  

SELE
Husqvarna 545FXT  
Husqvarna 345FXT  
Stihl  
Extrautrustning: 
Stihl X-Fit sele  

***
**

***
**

***
***
**
**

***
**

***
**

***
***
**

***
**

***
*

***
*
*
***+

POÄNGTABELL

Husqvarna.
Stihl.
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Det är nu som lövträden växer som mest 
och suger upp näring från marken.

– Om slyet kapas under denna process, 
förblöder träden och bildar färre rotskott, 
säger Hans Dahlberg från Ingå. Han var 
en mångsysslare inom skogsbruk under 
hela sitt arbetsliv. 

Det vanligaste misstaget i fråga om sly-
röjning är att den endera utförs för sent el-
ler uteblir helt och hållet. I vissa fall hand-
lar det om okunskap, i andra om bristan-
de motivation, eftersom slyröjningen i sig 
inte ger några inkomster. I slutänden finns 
det givetvis en prislapp för detta, eftersom 
utebliven slyröjning straffar sig som mins-
kad tillväxt i det avsedda huvudbeståndet. 
En rätt tajmad plantvård uppskattas ge fy-
ra till sex procents ränta på investerade 
pengar, i södra Finland

I dag bor många av skogsägarna i stä-
der och hinner inte alltid följa upp hur den 
egna skogen mår. Men det handlar också 
om olika värderingar.

– För vissa skogsägare, speciellt de som 
bor i städer, väger miljöaspekterna tyngre 
än att skogen ska ge maximal avkastning. 
Det kan till exempel handla om att man 
vill hålla skogen orörd för viltets skull, 
konstaterar Dahlberg.

Han lyfter fram den konflikt som finns 
mellan miljötänk och maximal ekonomisk 
avkastning. 

– Nationalekonomiskt är det inte bra 
om det finns en massa skogsskiften som 
inte utnyttjas. Skogen är en viktig råvara 
och den har i hög grad bidragit till den hö-
ga levnadsstandard vi har i dag.

LÖNSAMT ATT SJÄLV RÖJA
Normalt behövs två röjningar; en slyröj-
ning då plantorna är cirka en meter höga, 
och en senare röjning. Den tidigare röj-
ningen sker ungefär fyra till sex år efter 
förnyelsen. Då slyet är 1–1,5 meter högt 
kan man kapa det med svepande rörelser. 
Det sparar mycket i arbetstid framom att 
kapa enskilda stammar. Vid första röjning-
en kan man lämna ett litet tätare bestånd.

– Det viktiga är att få rent kring plan-
torna. Anledningen till att man röjer är att 
man vill få all näring som finns i jorden att 

Tiden för röjning är nuRöjning kan i princip utföras under 
hela året, men den optimala tid-
punkten är i mitten av juni och un-
der hela juli. 

gå till det som ska producera pengar, sä-
ger Dahlberg.

Mest känslig för utebliven eller fördröjd 
slyröjning är tallen, eftersom den är ett 
ljuskrävande trädslag. Tallen löper också 
en större risk att utsättas för skador, föror-

sakade av älg, i en oröjd skog. Granen är 
tåligare och brukar oftast fortsätta att växa 
efter att problemen åtgärdats. 

Andra röjningen sker vid 3–4 meters 
höjd för granen och vid 5–6 meters höjd 
för tallen. Tallarna ska röjas senare än gra-

Det är bra att alltid ha en fil medpackad vid röjningsarbeten.
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Tiden för röjning är nu

narna, eftersom tallar behöver stå tätt en 
längre tid för att tallvirket ska bli mindre 
kvistigt och få en bra kvalitet. 

Vid den andra röjningen väljer man ut 
vilka stammar som ska få bli kvar till för-
sta gallringen. Den rekommenderade tät-

heten för tallskog efter andra röjningen 
är 2 000–2 200 träd per hektar, för gran 
1 800–2 000 träd per hektar. Om barrträ-
den står närmare varandra än en meter lö-
nar det sig att ta bort det kvalitetsmässigt 
sämre exemplaret.

– Just röjningen är en av de mest lön-
samma åtgärder skogsägaren kan utföra 
om han önskar vara självverksam. Om 
man är tvungen att sköta röjningen genom 
köpta tjänster finns det ingen lönsamhet 
i att utföra två röjningar, säger Dahlberg.  

ALDRIG ASP MED TALL
Då Dahlberg röjer brukar han kontrollera 
den röjda plantskogens täthet genom att 
ta provytor. Han använder sig av ett fyra 
meters mätspö som han håller mot magen 
och för runt ett varv så att en cirkel om 
femtio kvadratmeter bildas. Tanken är att 
man ska räkna träden, som finns innanför 
radien, samtidigt som man för runt spöet. 
I en plantskogsröjning ska det vara cirka 
tio stammar. Om man multiplicerar det-
ta med tvåhundra, får man en siffra som 
motsvarar tvåtusen stammar per hektar.

Vid andra röjningen väljer man också 
fyllnadsträd istället för plantor som dött. 
Björk och asp är vanliga fyllnadsträd, men 
Dahlberg lyfter ett varnande finger för att 
lämna kvar asp i tallbestånd. Tallen riske-
ra då att få knäckesjuka, en rotsvamp som 
värdväxlar mellan asp och tall.

– Knäckesjukan visar sig bland annat 
genom att tallens topp blir som ett S. Men 
i granskogar kan man mycket väl lämna 
kvar asp, säger Dahlberg.

Han strävar också till att spara ädla löv-
träd.

– Men i princip får man aldrig någon 
ekonomisk nytta av de ädla lövträden. Det 
är mera för miljön och kanske för ögat. De 
kan ju vara vackra att titta på.

SÄKERHETEN I FOKUS
Röjsågen kan vara ett farligt redskap om 
man inte vet hur man ska handskas med 
den. Den personliga skyddsutrustningen 
är inte fullt lika rigid som då man motorså-
gar, men Dahlberg vill ändå påminna om 
vikten av lämplig och tillräcklig skydds-
utrustning.

– Halkolyckor i våt skogsmark är inte 
ovanliga och därför ska man använda sta-
diga skor, med grovt mönster under sulan. 
Det ger bra fäste, säger Dahlberg.

Det är också viktigt att selen är sådan 

att man snabbt kan komma ur den om 
man råkar falla. Ett vanligt fel, som många 
gör sig skyldiga till, är att de startar röjså-
gen då den är fäst vid selen. Röjsågen ska 
alltid ligga på marken då den dras i gång 
och tomgången ska vara justerad så att 
klingan inte rör sig.

– Röjsågen ska i princip alltid vara av-
stängd då man gör något åt den, till ex-
empel om man ska dra bort kvistar som 
fastnat. 

Dahlberg rekommenderar att man tar 
till vana att granska klingan varje gång 
man tankar sin röjsåg. Genom att knacka 
på klingan kan man av genklangen hö-
ra om det finns sprickor. Då ska den gi-
vetvis bytas.

– Det är också viktigt att man har rätt 
klinga till rätt såg. Om centrum är för 
grovt är klingan ur balans, börjar darra 
och hålls inte fast. Klingan måste vara or-
dentligt fastspänd, säger Dahlberg.

Om man har sällskap i skogen ska man 
hålla ett säkerhetsavstånd på fem meter. 

Röjandet är ett tungt, fysiskt arbete. 
För den ovana amatören rekommenderar 
Dahlberg att man i början inte gör längre 
arbetsdagar är tre–fyra timmar. Trötthet, 
med bristande uppmärksamhet som följd, 
är också en säkerhetsrisk.

– Efterhand kan man börja arbeta upp 
till sju–åtta timmar, hälsar Dahlberg innan 
han drar i gång röjsågen och tar itu med 
en skog som är kraftigt försenad i röjning-
en, med halvvuxna plantor som följd. • 

TEXT OCH FOTO: MIA BERG-LUNDQVIST

PACKA MED DETTA 
FÖR EN RÖJNINGSDAG

• Bränsle; röjsågarna har tvåtakts-
maskiner, så kolla att bränslet 
säkert innehåller olja.
• Reservklinga och filar ifall man 
råkar såga i sten.
• Extra spännmutter som håller 
fast klingan.
• Ett extra tändstift och ett start-
snöre i reserv; litet beroende på 
hur duktig man är på underhåll.
• Ordentlig med vätska för att 
upprätthålla vätskebalansen, spe-
ciellt under varma sommardagar.
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Det är inte länge sedan skogsindustrin 
sågs som en utdöende verksamhet, och 
pappersproduktionen kördes ner i Fin-
land. Men nu har behovet av virke ökat 
kraftigt, då skogsindustrin lagt om kursen 
mot traditionella produkter, vars efterfrå-
gan fortfarande ökar, som exempelvis kar-
tong, samt nya produkter. 

På Metsä Fibre tror forskningsdirektör 
Niklas von Weymarn därför starkt på Fin-
lands möjligheter att öka skogens värde 
genom en allt större andel bioprodukter. 

Kompositer, nanocellulosa, textilfibrer, mediciner. Listan på vad man kan gö-
ra av trä är lång och produkterna är tekniskt avancerade. Den är också viktig för 
skogsägarnas framtid eftersom de nya produkterna kan säkerställa virkesbeho-
vet i framtiden.

Skogens förädlingsvärde ökar

De kan ersätta till exempel många av da-
gens oljebaserade produkter eller begrän-
sade råvaror som bomull. 

– Det var en av orsakerna till att vi in-
vesterade i den nya bioproduktfabriken i 
Äänekoski. Förutom att fabriken produce-
rar marknadsmassa av barr- och lövträd 
kommer sidoströmmarna att utnyttjas till 
att göra bioprodukter, antingen av oss själ-
va eller i samarbete med externa kumpa-
ner, säger han. 

ERSÄTTER OLJA
von Weymarn konstaterar att världen inte 
på länge blir av med de oljebaserade pro-
dukterna. Men det behövs nya lösningar 
för att kunna göra tillräckligt med materi-
al för den växande populationen. 

– Där har bioekonomin alla möjlighe-
ter. Vi har till exempel planerat den nya 
fabriken så att 20 procent av omsättning-
en i Äänekoski kommer från andra pro-
dukter än massa redan vid starten. När de 
nya produkter vi håller på att utveckla blir 
verklighet stiger andelen ytterligare. 

Enligt von Weymarn är det i alla fall 
ingen idé att hålla på med att förädla trä 
om inte skogsbruket är hållbart. 

– Vi vet exakt varifrån virket kommer i 
Finland och dessutom är närmare 90 pro-
cent av det virke vi använder certifierat. 
För oss och andra aktörer inom skogsin-
dustrin är det ett plus att Finland är det 
land där man enligt vår åsikt sköter bäst 
om skogen, säger han.

I STÄLLET FÖR BOMULL
Konsten att göra textilfibrer av trä har 
långa traditioner. Här talar man om så kall-
lade regenatfibrer, där cellulosan först lö-
ses upp i en vätska och sedan byggs upp 
på nytt till fibersträngar som kan användas 
på samma sätt som exempelvis bomull.

– Det har redan länge funnits textil-
fibrer som gjorts av cellulosa, som till 
exempel viskos. Produktionen kräver 
dock mycket kemikalier och är inte bra 

ur miljöhänsyn. Lyocell är en moderna-
re och miljömässigt klart bättre produkt 
med liknande egenskaper, men tekniken 
ägs strikt av bara ett företag, säger von 
Weymarn. 

Eftersom marknaden redan är uppde-
lad vad gäller textilfibrer ur trä ser Metsä 
Fibre på textilbranschen i ett ännu längre 
perspektiv. Ett exempel på vad som kan-
ske komma skall visades upp i mars; en t-
skjorta som gjorts av en ny typ av textilfi-
ber utvunnen ur cellulosa som Metsä Fib-
re håller på att utveckla. 

– Vårt produktionssätt är effektivt och 
miljövänligt och skiljer sig avsevärt från tra-
ditionell tillverkning av regenatfibrer. Vi har 
nått pilotskedet och jobbar nu på att lösa 
vissa kärnutmaningar. Beslut om att gå he-
la vägen till kommersiell skala har dock än-
nu inte gjorts. Det kommer att ta år. 

KOMPOSIT UR TRÄ
Med tanke på tidsperspektiven är det en-
ligt von Weymarn positivt att Metsä Gro-
up i dag är en ekonomiskt sund koncern.

– Det finns resurser att bygga upp nya 
produkter sida vid sida med den nuvaran-
de produktionen. Det andra området vi 
satsar på är kompositmaterial, där man i 
stället för exempelvis glasfiber använder 
träfiber för att ge plast helt nya egenskaper. 

Ett finländskt samarbetsföretag i den 
branschen heter Aqvacomp. Bolaget har 
utvecklat en biokomposit, som görs av 
cellulosafibrer, och som används för att 
förstärka plast som används i till exem-
pel högtalare, dammsugare, tv-ramar och 
instrument.

– Det speciella med produkten är att 
den kan blandas in i plasten direkt från 
cellulosaprocessen. Aqvacomp säljer sina 
kompositmaterial redan nu och då plast-
marknaden är stor intresserar den oss på 
allvar. 

Ursprungligen var det tänkt att Aqva-
comp skulle bygga en demofabrik i större 
skala i Äänekoski. 

– Marknadssuget är dock så stort att fö-
retaget ville få processen i gång snabbare 
än det hade varit möjligt i Äänekoski. Där-
för byggs fabriken nu invid vår massafa-
brik i Raumo.

Niklas von Weymarn har jobbat på 
Metsä Fibre i fem år. Han är diplomin-
genjör i kemi, har doktorerat i bioteknik 
och har tidigare jobbat på Cultor, Teknis-
ka högskolan, VTT och Metsäklusteri.
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Skogens förädlingsvärde ökar METSÄ GROUP:
Fyra olika större värdekedjor: 
• Metsä Wood: Byggmaterial av trä.
• Metsä Fibre: Massa.
• Metsä Board: Kartong. 
• Metsä Tissue: Toalett-, hushålls- och bakpapper. 
Metsä Forest erbjuder tjänster till skogsägare.
Moderbolag: Andelslaget Metsäliitto.
Trivia: Metsä Group upphörde i fjol somras helt med pap-
perstillverkning. Ännu för drygt 15 år sedan köpte koncer-
nen upp pappersbruk över hela Europa.

METSÄ FIBRE:
Har fyra massabruk i Finland (Joutseno, Kemi, Raumo 
och Äänekoski). Metsä Board har dessutom ett i Sverige 
(Husum). 
Omsättning: 1,6 miljarder euro.
Anställda: 1 200. 
Ägare: Majoritetsägaren Metsäliitto äger 50,2 procent, 
Metsä Board 24,9 procent och Itochu Corporation 24,9 
procent.

BIOPRODUKTFABRIK
Då den nya massafabriken är helt klar i Äänekoski är Metsä 
Fibre etta i världen på marknadsmassa av barrträd.

Niklas von Weymarn berättar att 95 procent av alla kok-
kemikalier som används i processen i den nya massa-

fabriken i Äänekoski återanvänds, medan ligninet 
bränns i sodapannan och konverteras till elektrici-
tet. 

– Fabriken är helt fossilenergifri och kommer att 
producera 2,4 gånger mer elektricitet än den själv 

använder. Koefficienten är omkring 1,5 gånger i da-
gens sulfatmassabruk så det är en jättelik förbättring, 
säger von Weymarn.

Hälften av den svavelsyra som behövs i fabriken 
utvinns ur processgaserna, vilket minskar behovet 

av olja. 
– Det finns ingen motsvarande process i 

samma storleksordning på något annat håll. 
Ett annat exempel på ett nytt koncept i in-
dustriell skala är att vår samarbetskumpan 
EcoEnergy SF gör biogas av slammet i en 
rötningsanläggning i stället för det som tra-
ditionellt bränns upp. Anläggningen är den 

första i sitt slag i hela världen.

BI

NANOCELLULOSA OCH ANDRA 
MÄRKLIGHETER
Metsä Fibre är inte precis det enda före-
taget som utvecklar nya produkter ur cel-
lulosa. Ett av de mest omskrivna nya ma-
terialen är nanocellulosa eller egentligen 
mikrofibrillär cellulosa (MFC).

– Som material är nanocellulosa star-
kare än stål och kan absorbera en mas-
sa vatten. Därför används den bland an-
nat i livsmedel som förtjockningsmedel. 
Det som är nära oss är att tekniken kan 
användas till att göra kartongförpack-
ningar starkare och lättare, säger von 
Weymarn. 

Inte heller nanocellulosa är någon 
egentlig nyhet eftersom materialet har 
gjorts länge av specialiserade bolag som 
Borregaard i Norge.

En helt annan värld är sedan att man 
spjälker cellulosamolekylen till grund-
komponenten socker för att göra till ex-
empel läkemedel eller biobränslen.

– Om en cellulosamolekyl delas 
upp i sina 1 000 glukosmoleky-
ler kan man börja bygga upp 
helt nya ämnen. Det som va-
rit mest på tapeten är bioeta-
nol, det är det som ST1 gör i 
sin fabrik i Kajana. Där spjälks 
sågspån till socker som man se-
dan gör etanol av. 

Sockerplattformen gör det 
också möjligt att göra mediciner 
och bland annat xylitol samt 
mjölksyra, som kan användas 
som råmaterial till plaster. 

– Det här ger stora möj-
ligheter att skapa nya 
produkter. Men vi hål-
ler oss till produkter 
där den polymera for-
men har en betydel-
se, som i kompositer 
och textil, säger Nik-
las von Weymarn. •

TEXT: BO INGVES

Gitarr gjord av biokomposit.
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En av profilerna i jakten på nya produk-
ter är TkD Markku Karlsson som länge 
arbetat inom pappers- och massaindus- 
trin. Med siktet inställt på framtiden har 
han efter pensioneringen jobbat för VTT, 
först som senior advisor och efter årsskif-
tet som konsult. 

– Det är utmanande att få finansiering 
för forskningsprojekt i den här genren, 
men samtidigt spännande och engageran-
de att tillsammans med högklassiga fors-
kare rita upp möjliga nya produkter och 
processkoncept, säger han. 

MOT ”GRÖN” METALLFÖRÄDLING
Bland flera möjliga alternativ har Karlsson 
bland annat siktat in sig på hur sidopro-
dukterna från skogsindustrin kunde hjäl-
pa metallförädlingsindustrin att minska si-
na koldioxidutsläpp. 

I tiderna användes träkol ursprungli-
gen som reduktionsmedel för att omvand-
la järnoxid till järn. I dag används stenkol 
som först koksas, det vill säga att vatten 
och flyktiga ämnen tas bort, så att kok-
sen får den hållfasthet som krävs i mas-
ugnen och den erforderliga värmen i pro-
cessen uppnås. Dessutom används i dag 
injektionskol som reduktionsmedel i mas-
ugnen.

– Målsättningen är nu att av bark, såg-
spån eller lignin tillverka biokol med mot-
svarande egenskaper som injektionskolet. 
Då kunde metallindustrin sänka sina kol-
dioxidutsläpp på ett betydande sätt och bi-
dra till att göra metallförädlingsprocessen 
mera miljövänlig.

Biokol var därför ett intressant tema för 
Tekes, som i fjol startade tävlingen Chal-
lenge Finland för att få fram goda idéer till 
framtidens produkter. 

– Filosofin bakom projektet är att ut-
veckla en relativt enkel produkt med stor 

Biomaterial för metallindustrin
Samtidigt som massaproduktio-
nen ökar, har efterfrågan på skogsin-
dustrins sidoströmmar minskat, på 
grund av dagens låga energipriser. 
Därför funderas det nu intensivt på 
hur sidoprodukterna kunde utnyttjas 
i bland annat metallindustrin. 

efterfrågan och god potential att masspro-
duceras. När man sedan kommit så långt 
finns det möjligheter att utveckla mera 
specialiserade produkter.

LIGNIN SOM BIOREDUKTIONSMEDEL
Challenge Finland är enligt Karlsson en 
viktig tävling som nu i det andra skedet 
för ihop forskningsresultaten med indu-
striella aktörer. Ett framgångsrikt forsk-
ningsprojekt är basen för industriell verk-
samhet och en lyckad kommersialisering.

– Jag tror överlag att metallindustrins 
behov av hållbara bioreduktionsmedel 
ökar avsevärt inom en nära framtid. I och 
med de nya massafabrikerna, när och om 
de förverkligas, kommer uppkomsten av 
bark och lignin att öka med inemot hälf-
ten jämfört med nuläget, säger Karlsson.

Marknaden för lignin i vidareförädlad 
form med höga kvalitetskriterier är dock 
begränsad. Därför används ligninet hu-
vudsakligen som bränsle i massafabriker-
na, även om vidareförädling kunde ge ett 
betydligt större mervärde. 

– Målsättningen är nu under Challenge 
Finlands andra fas att utveckla en process 
för att göra biokol för metallindustrin i 
stor skala. Nästa steg är sedan att utveck-
la processen för nischprodukter, som till 
exempel för produktion av tekniskt eller 
aktivt kol, säger Markku Karlsson. •

TEXT: BO INGVES

NYA MASSAFABRIKER:
Äänekoski (Metsä Group,
startar i år): 
800 000 ton barrträdsmassa och 
500 000 ton björkmassa. 

Kemijärvi (Boreal Bioref): 
275 000 ton barrträdsmassa och 
190 000 ton disolvingmassa.

Kuopio (Finnpulp): 
1 200 000 ton barrträdsmassa.

Paltamo (KaiCell): 
500 000 ton barrträdsmassa 
(uppskattning).

Att göra en homogen slutprodukt ur ett 
icke homogent material som bark är ut-
maningen för att skapa biokol med spe-
ciella egenskaper för metallförädlingsin-
dustrins bruk. För produktion i stor skala 
är en effektiv logistikkedja en förutsätt-
ning, säger Markku Karlsson.

MARKKU KARLSSON
Senior advisor på VTT 2012–2016 
och numera fri konsult i samarbe-
te med VTT. Han har även arbetat 
som teknologidirektör på UPM 
och Metso och som tf. profes-
sor vid de tekniska högskolorna i 
Otnäs och Villmanstrand samt vid 
Åbo Akademi.

MÖJLIGHETERNA:
Tänkbara produkter som kan göras 
av massabrukens sidoströmmar 
är bland annat biodrivmedel, 
bioreduktionsmedel till metallför-
ädling, tekniskt kol och aktivt kol, 
biobaserat lim, biokemikalier med 
mera.

UTMANINGEN:
Utmaningen är att få finansiering 
för nya forskningsprojekt och att 
få frihet att utveckla nya idéer 
och koncept, vilket är basen för 
industriell verksamhet och lyckad 
kommersialisering. 



  Skogsbruket 5/2017  21

Skogsförvaltningsbolaget Oy Tomas Ab i 
Lovisa är en av dem som har ett gruppcer-
tifikat. I maj beviljades skogarna på Porlom 
gård i Lappträsk FSC-certifiering via Tomas.

– Det innebär att mindre skogsägare el-
ler samfällda skogar kan bli FSC-certifiera-
de på ett smidigt sätt. I princip räcker det 
att bli medlem i certifieringsgruppen, be-
tala medlemsavgiften och förbinda sig till 
gruppens regler, säger Tomas vd Henrik 
Andersson. 

Han konstaterar att företaget är den för-
sta FSC-certifierade gruppen i landet som 
inte hör till någon virkesinköparorganisa-
tion. De fyra andra grupperna som erbju-
der samma möjlighet till gruppcertifikat 
administreras av Metsä Group, Stora En-
so, UPM samt Ålands skogsvårdsförening.

– Vi administrerar totalt cirka 20 000 
hektar skog, varav ungefär 4 000 hektar 
är FSC-certifierade. Många mindre skogs-
ägare är intresserade av den här möjlig-
heten att få sin skog certifierad, säger 
Andersson. 

PEFC UNDERLÄTTAR
Porlom gårds ägare Georg Ehrnrooth är 
nöjd med hur behändigt certifieringen av 
gårdens drygt 500 hektar skog skedde. 

– Våra skogar har skötts på naturens 
villkor så länge jag minns och de har länge 
varit PEFC-certifierade. Det underlättade 
processen, eftersom många bestämmelser 
är nästan identiska i de två standarderna, 
säger Ehrnrooth.

Därför behövde gården egentligen inte 
göra så mycket utöver det normala skogs-
vårdsarbetet för att få sitt skogsbruk certi-
fierat enligt FSC.

– En stor skillnad är att virket ska va-
ra spårbart enligt FSC, säger Ehrnrooth.

Till gårdens skogsvårdssystem hör ock-

Gruppcertifikat ger enklare FSC-certifiering
Sedan i mars är det möjligt för skogs-
ägare att FSC-certifiera sina skogar 
via ett gruppcertifikat som beviljats 
en aktör som inte är en virkesköpar-
organisation. Poängen med grupp-
certifikatet är att innehavaren av cer-
tifikatet sköter hela den omfattande 
FSC-administrationen och övervak-
ningen för gruppens del. 

så höglandsboskap som på ett naturenligt 
sätt röjer upp skogsmark och stränderna 
kring vattendrag. 

– Det är helt enligt andan i FSC, lik-
som också att vi har en relativt hög andel 
blandskog på våra marker. Jag tror att det 
är en förklaring till att våra skogar till ex-
empel inte haft några större problem med 
granbarkborren, trots att den är ett gissel i 
närliggande granskogar, säger Ehrnrooth, 
som är en av de stiftande medlemmarna i 
certifieringsgruppen.

DYRAST I BÖRJAN
Forest Stewardship Council är en obero-
ende, internationell medlemsorganisation 
som verkar för att världens skogar bru-
kas på ett miljömässigt, socialt och eko-
nomiskt hållbart sätt. Bland medlemmar-
na finns miljöorganisationer som Green-
peace och WWF.

– Många skogar i Finland har av tra-
dition skötts enligt de principer program-
met för fram. Genom en certifiering kan 
det gjorda arbetet verifieras, dokumente-
ras och följas upp strukturerat. Fördelen 
är att det ger ett klart upplägg åt skogsbru-
ket, säger Andersson. 

Han konstaterar att de initiala kostna-

derna blir högre om en skog certifieras en-
ligt FSC men att det i slutändan kan vara 
lönsamt, samtidigt som det är bra för mil-
jön. Av cirka 26 miljoner hektar skog i Fin-
land är dock endast ungefär 1,4 miljoner 
hektar i dag FSC-certifierade, jämfört med 
cirka 12 miljoner hektar i Sverige.

– Vi hoppas att priset på certifierat vir-
ke blir högre, som kompensation för till-
läggskostnaderna. Även om inventering-
en av skogsmarkerna kan kännas byråkra-
tisk och krånglig, har skogsägarna också 
fått många aha-upplevelser när de på ett 
strukturerat sätt registrerat vad skogen 
innehåller. Efter den första inventeringen 
går resten lättare, påpekar Andersson.

Anniina Kostilainen, generalsekrete-
rare för FSC i Finland, konstaterar att ett 
lättare certifieringssystem för småskaligt 
skogsbruk håller på att utvecklas.

– Det stora problemet är att certifie-
ringssystemet innebär mycket pappersar-
bete. Gruppcertifikaten underlättar, men 
vi arbetar också på ett mera strömlinjefor-
mat system för små skogsägare som inte 
hör till någon paraplyorganisation som ex-
empelvis Tomas, säger hon. •

TEXT OCH FOTO: BO INGVES

Råvaran från ett FSC-certifierat skogsbruk måste vara spårbar i hela tillverknings-
kedjan för att en färdig produkt ska kunna bära FSC:s märke. Varje led i kedjan 
fram till färdig produkt måste därför certifiera sig enligt FSC:s internationella 
spårbarhetsstandard – Chain of Custody. 

Henrik Andersson och Georg Ehrnrooth.
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Att köpa skogen på rot är något av en 
chansning för virkesköparna eftersom det 
verkliga utfallet klarnar först då skogen är 
avverkad, virket mätt och drivningskost-
naderna betalda. 

Priset per kubikmeter kan vara lägre än 
vid leveransköp, men som motvikt kom-
mer pengarna i god tid, ofta några år in-
nan avverkningen.

– Vid rotförsäljning visar skogsägaren 
förenklat sagt skiftet för en virkesuppkö-
pare som värderar skogen. Därefter beta-
las en klumpsumma på förhand och upp-
köparen sköter om avverkning, drivning 
och transporter, säger Sauli Brander som 
ansvarar för virkesanskaffning och skogs-
bruk på UPM. 

Ungefär 90 procent av UPM:s virkesin-
köp är på rot, medan andelen är lite min-
dre hos Metsä Group, cirka 80 procent. 
Här kan noteras att fördelningen är tvärt-
om i Sverige. 

– De allra flesta av våra virkesaffärer 
i Sverige grundar sig på pris vid bilväg, 
men där vi ansvarar för avverkningen och 
sedan debiterar skogsägaren avverknings-
kostnaden, säger Ulf Klensmeden, Stora 
Ensos virkeschef i Sverige. 

VÄLVÅRDAD SKOG LÖNAR SIG
De viktigaste faktorerna, som påverkar 
priset vid en rotförsäljning, är timrets kva-
litet och dimensioner. Även stämplings-
postens läge och tillgänglighet under oli-
ka årstider spelar in.

Yrjö Perälä, som ansvarar för virkes-
handeln på Metsä Group, konstaterar att 
skillnaden mellan leveransförsäljning och 
rotförsäljning är som störst då det gäller 
förstagallringen.

– Vid förstagallringen lönar det sig för 

Rotförsäljning är behändig
Rotförsäljning är det enklaste avverkningsalternativet för en skogsägare, då 
virkesuppköparen betalar för virket på förhand och sköter om hela avverk-
ningsprocessen. Det finns ändå aspekter som skogsägaren bör tänka på in-
nan avtalet görs upp.

skogsägaren därför att själv låta motorså-
gen sjunga, eller direkt avtala med en yr-
keskunnig entreprenör, som sköter saken 
på ett effektivt och förmånligt sätt, säger 
han. 

Förstagallringen ger en viss avkastning, 
enligt Metsä Groups beräkningar 300–800 
euro per hektar, och är, efter plantering-
en, den viktigaste enskilda åtgärden för 
att skapa en god tillväxt. Den görs på 12–
16 meter höga bestånd 25–30 år efter en 
skogsförnyelse. 

– En viktig åtgärd för att öka skogens 
avkastning under hela dess kretslopp är 
att i början hålla plantskogen ren från sly 
och att i ett senare skede gallra den så, att 
de livskraftigaste träden lämnas kvar och 
får mera utrymme, säger Brander. 

MED SIKTE PÅ FRAMTIDEN
Fram till förstagallringen är alla skötselåt-
gärder i skogen en utgift som siktar mot 
en större inkomst långt i framtiden. Den 
egentliga avkastningen börjar komma från 
och med gallringen som görs 15–25 år ef-
ter förstagallringen. 

– Då skogen gallras kan rotförsäljning 
vara ett ekonomiskt lönsamt alternativ, ef-
tersom virkesuttaget är relativt stort om 
skogen är välskött. Lönsamheten ökar yt-
terligare om undervegetationen har röjts 
på förhand, eftersom det försnabbar gall-
ringen, säger Perälä.

En gemensam nämnare för alla avverk-
ningar är att lönsamheten ökar med voly-
men virke som kan tas ur en stämplings-
post. Förnyelseavverkningen ger givetvis 
den största avkastningen vid en rotför-
säljning eftersom virkesmängden är som 
störst då. 

– Rotförsäljning lämpar sig även då det 

gäller förnyelseavverkning i fröträdsställ-
ning eller om skogen vårdas med målsätt-
ningen att skapa olikåldriga bestånd ge-
nom plock- och luckhuggningar i skogen, 
säger Brander. 

UNDERLÄTTA DRIVNINGEN
Skogsägaren kan öka avkastningen från 
rotförsäljningen också på andra sätt. För-
utom ren skogsvård är ett av de bästa sät-
ten att bygga och upprätthålla en väg som 
möjliggör virkesdrivning och virkestran-
sporter året om.

– Man får ett bättre pris för virket om 
beståndet kan avverkas och transporteras 
under alla årstider. Drivningskostnaderna 
sjunker också ju kortare sträcka skotaren 
måste köra till lagringsplatsen vid vägen, 
påpekar Klensmeden. 

I många fall anlägger flera skogsägare 
en väg tillsammans för att dela på kostna-
derna. Det är möjligt att få statligt Keme-
ra-stöd för det arbetet.

– Lagringsplatsen är en annan detalj 
som är viktig för skogens avkastning. Om 
virket kan lagras nära avverkningsområ-
det, invid en väg som kan trafikeras hela 
året, påverkas priset positivt. Lika viktigt 
är att det finns vändplatser och ordentliga 
mötesplatser, säger Brander.

Om avverkningsområdet ligger på 
känsliga områden är det verkligt många 
faktorer som ska beaktas vid avverkning-
en. Alla de tre stora virkesinköparna i Fin-
land erbjuder också FSC-gruppcertifikat, 
vilket kan vara ett sätt att höja värdet på 
skogen.

– Huvudsaken är att den som gallrar 
och avverkar är en yrkesman och att av-
verkningsplanen görs upp detaljerat och 
beaktar värdefulla naturområden och cer-
tifieringskraven i de fall skogen är certifie-
rad, säger Perälä. •

TEXT: BO INGVES
FOTO: MAJ-LEN ROOS
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DEFINITION:
Definitionen på rotförsäljning enligt 
Skogsbrukets handbok som ges ut av 
Föreningen för Skogskultur rf.: ”Sälja-
ren överlåter rätten att fälla och köra ut 
överenskomna träd, numera i allmänhet 
träden från ett överenskommet område. 
Avverkningsrätt till levande bestånd.” 

Då rotförsäljning utgår från en beräk-
nad mängd virke, betalar virkesuppkö-
paren vid leveransförsäljning för en viss 
mängd uppmätt virke huvudsakligen 
enligt mer eller mindre fasta prislistor. 

PLUS OCH MINUS MED ROTFÖRSÄLJ-
NING:
+ Ett enkelt och tryggt sätt för alla skogs-
ägare att sälja skog.
+ Köparen sköter alla anmälningar till 
myndigheterna.
+ Betalningen görs ofta några år i förväg.  
- Prissättningen kan antas vara försikti-
gare jämfört med leveransköp eftersom 
det slutliga uttaget baserar sig på en 
förhandsberäkning.
- Lämpar sig inte då avverkningsytan vid 
en gallring är liten och trädstammarnas 
diameter anspråkslös eller om området 
har känsliga naturvärden som försvårar 
avverkningen.

AVKASTNINGSINTERVALL FÖR OLIKA 
TYPER AV AVVERKNING 
(KÄLLA: METSÄ GROUP): 
Förstagallring: Avkastningen för skogsä-
garen i intervallet 300 till 800 euro per 
hektar.

Gallring: Rotförsäljning kan vara ett 
bra alternativ, beroende på stammarnas 
grovlek. Avkastningen för skogsägaren i 
intervallet 500 till 2 500 euro per hektar.

Förnyelseavverkning: Rotförsäljning 
är ett bra alternativ för alla olika typer 
av förnyelseavverkning. Avkastningen 
för skogsägaren i intervallet 3 000 till 
22 000 euro per hektar.
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Det började med att kändisar som Madon-
na, Rihanna och Gwyneth Paltrow talade 
sig varma för kokosvatten. Nu har trenden 
spridit sig och även utspädd vätska från 
andra växter påstås bringa hälsa och skön-
het åt den som dricker av den. 

Björkvatten är en utmanare på markna-
den och det innehåller alla de goda egen-
skaperna som finns i vatten från andra 
växter, och dessutom antas det sänka ko-
lesterolnivån och motverka karies.

– Det är en mycket intressant produkt-
kategori som växer starkt. Problemet hit-
tills har varit att det inte funnits metoder 
för att utan tillsatser uppnå den hållbarhet 
som krävs för långa transporter, säger Kim 
Finne som grundade Arctic Birch tillsam-
mans med kollegan Samuel Granholm för 
drygt ett år sedan.

De två kompanjonerna träffades på en 
mässa i Seinäjoki för tio år sedan och har 
sedan dess utvecklat processer för att skör-
da och förädla björksav utan att använda 
tillsatser. Samtidigt har de byggt upp ett 
kundnätverk, främst i Europa och USA.

Hittills har största delen av Arctic Birch 
förädlade björksav exporterats i tusenkilos 
säckar till kunder som använt den som rå-
vara till egna produkter. I juni presentera-

Surfar på plantwatervågen
Björkvatten är en växande produkt inom hälso- och träningsindustrin. Mine-
raler och vitaminer anses främja hälsan och bromsa åldrandet. Vöråföretaget 
Arctic Birch är redo att sälja sin förädlade björksav till alla som vill dricka sig 
friska och snygga.

de Arctic Birch sitt eget varumärke, som 
riktar sig direkt till konsumenter.

– Efterfrågan har ökat i utlandet och 
vi har helt enkelt inte hunnit rikta oss till 
marknaden i Finland. Det kan bli aktuellt 
inom en snar framtid, tror Finne.

LOKALA LEVERANTÖRER
Nu är årets intensiva skördetid över och 
bolaget lyckades köpa in uppemot en halv 
miljon liter björksav. Insamlingen av rå-
varan gjordes med hjälp av 47 skogsäga-
re som dagligen under fyra–fem veckor i 
april–maj levererade björksav i stora hin-
kar. Största delen av björksaven tappades 
ur skogar som ligger inom en 50 kilome-
ters radie från Arctic Birchs anläggning i 
Vörå.

– Det lönar sig inte för skogsägarna 
att köra mycket längre än så, eftersom de 
måste leverera varje dag under skördeti-
den.

De flesta kom in med dagliga leveran-
ser på 400–700 kilo björksav. Vissa hade 
50 kilo och den som hade mest levererade 
två ton per dag.

– Det är intressant att diskutera med 
skogsägarna hur de gått till väga när de 
skördat. Det finns ingen handbok i hur 

man får de bästa skördarna, i stället de-
lar vi på kunskaper och erfarenheter in-
om vårt nätverk.

Både forskning och praktiska erfarenhe-
ter talar för att björksav är en förnybar re-
surs som det finns gott om i landets skogar.

– Den skada som uppstår när man tap-
par en björk växer ihop till nästa säsong, 
men om du tappat björksav ur samma 
träd i tio år så har du fått så bra betalt att 
du rent ekonomiskt gott kan hugga ner 
trädet, säger Granholm.

EKOLOGISKT KRÄVER 
EGEN CERTIFIERING
Inför hösten kommer Arctic Birch att vid-
ga sitt leverantörsnätverk, men det kräver 
en dryg certifieringsprocess. 

– Det kräver mycket av oss, men det 
är också den enda möjligheten att lyckas 
på marknaden. Kunderna måste kunna li-
ta på att det är en ekologisk produkt, sä-
ger Granholm.

Till pappersexercisen hör intyg från 
Skogscentralen om att skogsmarken inte 
gödslats under de senaste tre åren. Det ska 
också ingå registernummer på skogen och 
allt ska skickas till myndigheterna för god-
kännande. Marken blir sedan granskad av 
inspektörer från ELY-centralen och var-
je leverans ska kunna spåras till sitt ur-
sprungliga skogsskifte.

– Råvaran varierar naturligtvis beroen-
de på skogstyp och tidpunkt, men smak-
skillnaderna är så små att endast smak-
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Surfar på plantwatervågen
proffs kan märka någon skillnad. Vi tes-
tar råvaran varje tappningsdag av eget in-
tresse, det är inget som myndigheter eller 
kunder kräver, berättar Finne.   

SIKTAR PÅ JÄMNARE SÄSONG
Under våren deltog Arctic Birch i före-
tagsutvecklingsprogrammet Kasvu Open. 
Från början fanns 51 företag med och Ar-
ctic Birch valdes ut bland de 15 som gick 
till semifinal. Där tog det slut denna gång, 
men de ångrar inte att de gick med i pro-
grammet.

– Nu krockade vårt deltagande i Kasvu 
Open tyvärr delvis med skördesäsongen 
så att vi inte kunde ge det vår fulla upp-
märksamhet, men vi har sparrats och ut-
manats i tanken. Vårt företag är exportin-
riktat och det har kommit många nya idé-
er om hur vi skulle kunna växa och vilka 
hinder vi bör försöka undvika.

Nu fortsätter utvecklingsarbetet med 
att skapa nya produkter ur skogen och 
bygga upp verksamheten så att den får 
en jämnare intensitet under hela året. De 
ser stora möjligheter i björksavens möjlig-
heter att bli en stor internationell försälj-
ningsframgång.

– Vi har världens renaste grundvatten 
och ett gott rykte i hela världen. Nu mås-
te vi se till att vi kan leverera de volymer 
som kunderna vill ha, säger Finne och 
Granholm. •

TEXT: JOHAN SVENLIN
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Kokosvatten har blivit en stor 
försäljningsframgång ute i 
världen och nu kommer även 
andra drycker från naturen 
att följa efter i kölvattnet, 
tror Kim Finne och Samuel 
Granholm.
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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? 



  Skogsbruket 5/2017  27

Helsingfors universitet i världstoppen i 
skog, men hur länge?

kolumnen

BO DAHLIN
PROFESSOR I 

SKOGLIG LOGISTIK
HELSINGFORS UNIVERSITET

VARJE ÅR görs det undersökningar om hur bra olika uni-
versitet är och hur de rankas. Det är viktigt för universi-
tet för att attrahera studenter, personal och finansiering. 
Enligt Center for World University Rankings (CWUR) är 
Helsingfors universitet för närvarande på plats 107 bland 
världens universitet. Tyvärr har vi tappat, då vi låg på 
plats 89 för några år sedan. Listans toppskikt domineras 
av amerikanska universitet. En klar trend är att kinesiska 
universitet är de som stiger uppåt. 

Men kanske mer intressant är att det finns ett enda äm-
ne (jag har i alla fall inte lyckats hitta något annat) där HU 
är bland topp 10. I skogsvetenskap (Forestry på engelska) 
är HU rankat som nummer 4 i världen. Toppar listan gör 
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), följt av Oregon Sta-
te, USA, och UBC i Vancouver, Kanada.  Och sedan kom-
mer vi. Jag tycker att det faktiskt är något att yvas över. 

I Sverige slog man ihop Skogsforskningsinstitutet (SFI) 
och Skogshögskolan redan på 60-talet. Det vore som om 
gamla Metla skulle vara en del av universitetet. Så den 
jämförelsen är litet orättvis. Utvärderingen bygger på en 
mängd faktorer, bland annat undervisningens kvalitet och 
antalet publicerade forskningsrapporter. Det går alltid att 
diskutera om de rätta kriterierna har tagits med och huru-
vida de har vägts på ett relevant sätt. Oavsett den diskus-
sionen, så är det glädjande att vi är med i toppen.

Men nu kommer systemet med institutionsindelning 
att försvinna från HU, och det gäller också skogsinstitutio-
nen. På Östra Finlands universitet i Joensuu gjordes den-
na reform redan för flera år sedan, så vi är inte först. An-
ledningarna är naturligtvis att man vill göra arbetet mer 

effektivt och spara pengar. För spara pengar måste vi gö-
ra. Statsanslaget till högre utbildning i allmänhet och till 
HU i synnerhet har dragits ned avsevärt under de senas-
te åren. Vi märker det i otillsatta tjänster, färre möjlighe-
ter att göra exkursioner (denna livsluft för skogsfolk) och 
att anlita tillfällig personal. Detta har föranlett att kur-
ser ställs in och till frustrerad personal, som känner att 
de inte räcker till. Möjligheterna att dessutom hinna göra 
forskning förefaller för de flesta som en utopi. 

Vi försöker i bästa möjliga mån att hålla studenterna 
skadeslösa genom denna förändringsprocess. Det kan va-
ra så att universiteten behöver ett stålbad och kraftiga re-
former för att förändras till något mer livskraftigt. Men 
själva idén med universitet är att förena utbildning och 
forskning. Om man just och just orkar med undervisning-
en så kommer forskningen att bli lidande; och i förläng-
ningen kommer detta också att påverka undervisningen. 

Vi har i Finland två högkvalitativa skogsutbildningar 
på universitetsnivå som kan mäta sig med vilka universi-
tet som helst i världen. Och det har nog varit en anledning 
till att så många utländska studenter har sökt sig till våra 
utbildningar. Det finns orsak att befara att denna utländ-
ska ström minskar, då terminsavgifter för utomeuropeiska 
studenter införts. Men vi har en fortsatt stark skogsindus- 
tri och i ett land med mest skog per invånare i hela EU så 
vore det konstigt om vi inte skulle ha behov av högklas-
sig utbildning och forskning inom området. Särskilt stort 
behov finns det av svenskspråkiga skogsakademiker. Jag 
bara hoppas att det finns något livskraftigt kvar att bygga 
på när denna förändringens vind har blåst över. •
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– Ända sedan unga år har jag haft en strä-
van att vara med och påverka i samhället. 
Därför har jag valt att engagera mig poli-
tiskt. Det handlar i grunden om ett sam-
hällsengagemang, säger Johanna Nyman, 
jord- och skogsbrukare bosatt i Vassor i 
Korsholm. 

Just frågor som rör lantbruket och 
landsbygden är viktiga för Johanna Ny-
man. Hon försvarar dem bland annat i 
Korsholms fullmäktige. 

– Jag upplever att jag kan de här frå-
gorna och därför aktiverar jag mig. När 
det gäller kommunalpolitik blir vi, som 
kan lantbruk, färre och det krävs kun-
skap och erfarenhet för att lyfta fram dem. 
Men just nu är lantbruket rätt bra repre-
senterat i kommunerna runt om i Öster- 
botten, vilket är positivt. 

Nyman är också aktiv i lantbrukarnas 
intresseorganisation Österbottens svenska 
producentförbund i vilken hon är styrel-
seledamot. I vintras valdes hon också in i 
Skogsvårdsföreningen Österbottens (ÖSP) 
fullmäktige. 

– Skogsvårdsföreningen gör mycket bra 
för de österbottniska markägarna. Men 
när det gäller arbetet som förtroendevald 
upplever jag att fullmäktige inte har så 
mycket att säga till om. Till det är jag kri-
tisk, säger hon. 

Hon syftar på är att Skogsvårdsföre- 
ningen Österbotten i dag är indelad i tre 
olika aktiebolag. Fullmäktige godkänner 
budgeten och verksamhetsplanen – men 
det är allt, enligt henne. 

Skogsägare som engagerar sig 
i samhällsutvecklingen
Skydd och fredningar av skog och na-
tur är bra. Men när de påverkar sam-
hällsutvecklingen negativt kan det 
komma reaktioner. En av dem som 
reagerar är jord- och skogsbrukaren 
Johanna Nyman som är en aktiv för-
troendevald.

Skogen är viktig för Johanna Nyman både privat och som förtroendevald. Hon an-
ser att skydd och fredningar är viktiga för att bevara mångfalden. Men när det 
innebär begränsningar på användningen av skog och mark och hindrar samhälls-
utvecklingen ryter hon till.
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Skogsägare som engagerar sig 
i samhällsutvecklingen

– Vi har inte insyn i den operativa verk-
samheten som styrs helt av styrelsen. Här 
tycker jag faktiskt att det kunde bli bätt-
re, till exempel hur styrelsen utses, me-
nar hon. 

STÖRRE TYNGD
För några år sedan blev skogsvårdsför-
eningarna medlemmar i Svenska lant-
bruksproducenternas centralförbund SLC 
r.f. och i Centralförbundet för lant- och 
skogsbruksproducenter MTK. Det innebär 
att alla medlemmar i skogsvårdsförening-
arna numera indirekt är medlemmar i de 
båda takorganisationerna som jobbar för 
lantbruket. 

– Det är bra, för det blir en helt annan 
tyngd när de båda organisationerna be-
driver intressebevakning. För markägarna 
är det bra att vi är samlade, men det vik-
tiga nu är att samarbetet mellan SLC och 
Skogsvårdsföreningen Österbotten funge-
rar, säger hon.

Och fortsätter:
– Regionalt har ÖSP och skogsvårdsför-

eningen ett gemensamt skogsutskott och 
det samarbetet bör stärkas så att intresse-
bevakningen fungerar optimalt. 

Till vardags är Johanna Nyman en ak-
tiv skogsägare som strävar efter att sköta 
skogen enligt bästa förmåga. Familjen föl-
jer skogsbruksplanen och utför nödvändi-
ga åtgärder för att maximera tillväxten och 
därmed också avkastningen.  

– Jag har vuxit upp med skogen och har 
lärt mig att betrakta den som en säkerhet. 
Skogen har ett ekonomiskt värde som ska 
förvaltas. Därför är det viktigt för mig att 
vi röjer, gallrar, avverkar och förnyar när 
det är dags att göra det. När man sköter 
den biten ökar avkastningen. 

AKTIVA JÄGARE
Skogens rekreationsvärde är stort. Familje-
medlemmarna är aktiva jägare. 

– Skogen är viktig ur ett jaktperspektiv. 
Nästan hela familjen, min man och vå-
ra två söner, deltar i älgjakten, men själv 
hinner jag inte längre vara med och ja-
ga aktivt på grund av alla förtroendeupp-
drag. 

Enligt Johanna Nyman bör älgstammen 
reduceras på områden där den är för stor. 

– Det är den på vissa områden i Öster-
botten och här måste avskjutningen öka. 
På de flesta områden fungerar samarbetet 
mellan markägare och jägare mycket bra. 
Men det är inte bara älgstammen som bör 
minskas. Rådjur och hjortar börjar också 
skapa bekymmer i landskapet. 

Hon är positiv till fredningar och oli-
ka typer av frivilligt skydd av exempelvis 
viktiga livsmiljöer. Det finns enligt henne 
många bra program som underlättar beva-
randet av naturens mångfald. 

– Om jag hade några sådana miljöer i 
min egen skog kunde jag tänka mig skydd, 
så länge ersättningen motsvarar det rikti-
ga värdet. 

Men när skydd och fredningar hindrar 
samhällsutvecklingen blir hon snabbt 
mycket kritisk. I synnerhet när lands-
bygdsbefolkningen, som i århundraden 
har brukat jord och skog, påverkas ne-
gativt. Som exempel nämner hon Natura 
2000-direktivet. 

– Skydd kan inte innebära att åtgärder 
förbjuds. Där finns en paradox. Man bör 
komma ihåg att områden, som angränsar 
till Natura 2000-områden, ser ut som de 
gör delvis för att lokalbefolkningen genom 
åren har bearbetat marken. Och om skydd 
medför restriktioner så upprätthålls inte 
miljön utan allt växer ihop och försvinner. 

LEDER TILL ÖVERSVÄMNINGAR
Hon nämner Kyro älv och delar av Vassor-
fjärden, som ingår i Natura 2000 och om-
fattas av EU:s habitat- och fågelskyddsdi-
rektiv, som ett exempel. 

– Genom åren har riksväg 8 i Vassor 
drabbats av översvämning flera gånger 
och det beror på att Kyro älvs mynning 
har slammat igen. På grund av Natura 
2000-direktivet är det svårt att få tillstånd 
för muddring. 

– När fredningar av områden sätter be-
gränsningar, gällande exempelvis rensning 
av diken och muddring, är det inte okej. 
Toby ås mynning är ett annat exempel. 
Det tog trettio år innan man fick tillstånd 
att muddra där, säger hon.  

Gällande muddringen av Kyro älvs 
mynning sitter hon med i en arbetsgrupp 
där olika intressen och organisationer är 
representerade. 

– Det är samfälligheter, fiske- och jakt-
organisationer, fågelorganisationer och 
myndigheter. Det är en stor arbetsgrupp. 
Vi kommer överens, men när man kom-
mer till pudelns kärna, muddringen av 
mynningen, blir det svårt. Då blir det som 
med skarven – ingenting händer. Någon-
stans borde sunt bondförnuft segra och en 
balans hittas. 

SAMHÄLLSBYGGARE
Johanna Nyman beskriver sig själv som 
en kommunalpolitiker som vill vara med 
och utveckla samhället som är i ständig 
förändring. Den mark, som kommunen 
äger, måste enligt henne i de flesta fall få 
användas för samhällsbygge. 

– Utvecklingen går framåt i Korsholm, 
det är en tillväxtort och till det behövs 
möjligheter att använda marken. Men här 
ställer myndigheterna ofta krav, det är 
något vi ofta har råkat ut för i min kom-
mun när det hittats spillning från flyge-
korre. Det lilla djuret har bidragit till allt 
för många restriktioner som hindrar sam-
hällsutvecklingen.  •

TEXT OCH FOTO: 
CHRISTOFFER THOMASFOLK
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Rotrötan orsakas av rottickan, som sprids 
både via sporer i luften och via mycel i 
trädens rötter. Till friska skogar sprids 
rottickan med sporer och den huvudsakli-
ga inkörsporten är färska stubbar. Sporer-
na kan i viss mån angripa nya träd också 
genom stam- och rotskador.

Både tallens och granens rotticka bör-
jar producera sporer på våren när tempe-
raturen stiger till +5 grader och de slu-
tar när temperaturen permanent sjunker 
under noll. Risken för nya smittor är allt-
så synnerligen liten vid avverkningar un-
der köldperioden. Den här trygga tiden är 
endast några månader, vilket betyder att 
en stor del av avverkningarna måste gö-
ras under riskperioden. Därför är stubbe-
handlingen så viktig.

ANGRIPER KÄRNVEDEN 
OCH DÖDAR TRÄDEN
Av granskogarna i södra Finland är upp-
skattningsvis en fjärdedel angripna av gra-
nens rotröta. Rötskadorna kommer vanligt-
vis fram först vid avverkningen. Tickan or-
sakar röta i granens kärnved med början i 
stubben och växer sedan uppåt i stammen. 

Förlusterna vid virkesförsäljning beräk-
nas till minst 40 miljoner euro per år. Där-
till kommer trädens minskade tillväxt. I 
en stämplingspost kan upp till 40 procent 
av timret falla till massaved eller energi-
ved till följd av rötan. Det här betyder en-
ligt Naturresursinstitutets kalkyler ett in-
komstbortfall på ungefär 4 000 euro per 
hektar för skogsägaren. 

Viktigt och lönsamt 
att bekämpa rotrötan
Granens och tallens rotröta är ett 
gissel i södra och mellersta Finlands 
skogar. Rötan har spridits vid som-
maravverkningar, där man inte har 
vidtagit bekämpningsåtgärder. Om-
sorgsfull stubbehandling minskar ef-
fektivt rotrötans spridning till fris-
ka träd och friska bestånd. Det är nu 
andra året som bekämpningen av 
rotröta är lagstadgad från början av 
maj till slutet av november. 

Tallens rotröta orsakar till en början 
minskad volymtillväxt och slutligen dör 
trädet. Tallens rotröta har sedan länge fö-
rekommit i sydöstra Finland. Nu har sjuk-
domen spridit sig till Nyland och Åbo-
land, och skogsfackmän och skogsägare 
har gjort observationer även i Österbot-
ten. Förlusterna på årsnivå beräknas till 
10 miljoner euro.

STUBBEHANDLING SKYDDAR FRISKA 
BESTÅND  
Under riskperioden finns det ingen metod 
som ger hundraprocentigt skydd men det 
effektivaste skyddet är att vid avverkning-
en spruta stubbarna med en lösning av 
antingen biologisk pergamentsvamp eller 
urea. Samma medel biter både på granens 
och på tallens rotröta. 

Stubbehandling skyddar friska bestånd. 
I rötskadade bestånd hindrar stubbehand-
lingen rottickan från att sprida sig till fris-
ka träd. På det sättet börjar beståndet små-
ningom tillfriskna när smittohärdarna, det 
vill säga tickorna och mycelet, dör. Fär-
re gallringar och kortare omloppstid i be-
stånd, som redan drabbats av rotröta, 
minskar också rötans spridning.

LAGEN ÄR PÅ SKOGSÄGARENS SIDA 
Lagen om bekämpning av skogsskador 
stadgar om obligatorisk stubbehandling 
från 1.5 till 30.11 vid alla avverkningar i 
barrträdsdominerade bestånd. Undantag 
är husbehovsavverkningar. Det är avverk-
ningsrättens innehavare som ska se till att 

stubbarna behandlas. Det kan löna sig för 
skogsägaren att beställa stubbehandling 
också vid andra tider. Avverkning i april 
är riskabel om våren är tidig. 

Det är också skäl att kräva och försäk-
ra sig om att kvaliteten på stubbehand-
lingen är bra. Bristfällig täckning på stub-
barna betyder att det finns inkörsportar 
för rottickans sporer. Bekämpningseffek-
ten är direkt beroende av att alla stubbar 
behandlas och att medlet täcker hela stub-
ben. •

ANNIKKA SELANDER
SKOGSVÅRDSEXPERT
FINLANDS SKOGSCENTRAL

Granens rotticka 
växer dold för 
ögat under stub-
bar eller lum-
par som lämnats 
kvar i skogen. Rö-
tan ökar risken för 
vindfällen. På bil-
den granens ljusa 
rottickor i en rot-
välta.
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Stubbehandling minskar spridningsris-
ken för rotröta med över 90 procent för-
utsatt att bekämpningsmedlet täck-
er hela stubben. Den blå färgen har till-
satts i lösningen för att maskinföraren 
ska kunna följa med stubbehandlingens 
kvalitet.
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I våra granskogar ser man normalt 
enstaka döda eller döende granar 
eller små grupper av större granar, 
som visar brunt borrmjöl på stam-
marna och rothalsarna, och litet se-
nare barksläpp när larvgångarna ut-
vecklats. Stora epidemier känner 
man till sedan länge i Europa. Efter 
en större stormskada 1911, i det som 
numera är Äänekoski, tog granbark-
borren livet av minst 80 000 kubik-
meter granskog. 

I modernare tid är de stora skador-
na i Sverige, huvudsakligen i Värm-
land (stormskador 1969), på 1970–
talet välkända och ledde till omfat-
tande bekämpnings- och förebyggan-
de åtgärder, inklusive lagstiftning och 
forskning. Stormen Gudrun (januari 
2005, södra Sverige) fällde ca 75 mil-
joner kubikmeter skog och gav redan 
följande år upphov till barkborrean-
grepp med 1,5 miljoner kubikmeter 
förstört virke. Orsakerna till skador-
na var bland annat två generationer 
barkborrar under den varma somma-
ren, försenad röjning och borttran-
sport, brist på timmerbilar, skörda-
re, förare och skogsarbetare och otill-
räckliga skogsbilvägar. 

I södra Finland har vi sedan 2006 
haft skador på gång. De har ofta följt 
på stormskador och förekommit i syd-
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Den 8-tandade granbarkborren är storboven (4,2- 5,5 mm lång) framom andra på insektsidan. Den är 
kanske inte lika farlig som rotrötan på svampsidan, men skadorna blir dramatiska och medför bland annat 
risk för skogsbränder.  
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enGranbarkborren

östra Finland, som har den högsta 
temperatursumman.

BEKÄMPNING
Ge noga akt på din granskog, särskilt 
äldre och glesa bestånd, bestånd som 
gallrats under de senaste 5 åren, hyg-
geskanter, vägar, solbelysta lägen, nya 
hyggen, vindfällen och stormskador. 
Håll utkik efter brunt barkmjöl vid ro-
ten av stående stammar och på bar-
ken hos liggande färska stammar ef-
ter svärmningarna. De inträffar när 
lufttemperaturen i skuggan varit 18–
20 grader. Titta också efter rödbruna 
kronor och barksläpp.

 Om mindre än 10 kubikmeter per 
hektar är angripen påbjuds inga åtgär-
der. Är det mera kräver skogsskadela-
gen att den överskjutande delen trans-
porteras bort ur skogen senast den 
15.7, 24.7 och 15.8 i respektive region. 

Populationsutvecklingen bromsas 
med att anlägga fångstvirkesfällor av 
färskt oangripet och obarkat rundvir-
ke i god tid före svärmningen. Virket 
betas med feromonpåse och barken 
sprutas med bekämpningsmedel. Gör 
en fälla per hektar och 10 kubikmeter 
angripet virke. 

Rörfällor används av Naturresurs-
institutet och Finlands skogscentral, 
vilka sedan 2012 samarbetar i ett riks-

omfattande projekt för populations-
bevakning. Enligt de senaste resulta-
ten har toppen 2013 passerats, men 
till exempel det södra kustområdet 
och de sydvästra delarna av landet 
har höga populationer. De lokala va-
riationerna är stora och temperaturen 
är avgörande för svärmningen och de 
kommande skadorna. Man bör alltså 
hålla ögonen på sin skog enligt anvis-
ningarna ovan och förbereda sej för 
lagenlig borttransport och för anläg-
gande av fällor tidigt nästa vår.

GRANBARKBORREN 
I NORDAMERIKA?
I Nordamerika har man varit på aler-
ten och påträffat den närmare 300 
gånger sedan 1985 i virkesimport-
hamnar, men tills vidare (2014) har 
den inte etablerat sej någonstans. Där 
finns åtminstone 8 Picea-arter som 
bedömts mottagliga. Skulle den eta-
blera sej har Europa mycket att ge i 
form av råd om god skogshygien, lag-
stiftning, infrastruktur och bekämp-
ningsmetoder. •

KIM VON WEISSENBERG
PROFESSOR EMERITUS 
EXPERT PÅ SKOGSPATOLOGI
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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 22

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 22

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

 56,78  41,56  47,95

 58,75  50,08  48,84

 44,17  ....  36,63

 18,18  12,15  15,62

 18,89  11,63  15,75

 17,57  11,65  14,73

 25,58  16,68  21,19

  25,64  ...  21,03

 58,10  45,03  49,70

 59,74  ...  51,35

 44,04  ...  37,19

 17,14  12,81  16,31

 19,28  12,82  16,54

 17,73  12,09  15,37

 24,34  ...  21,62

 25,14  ...  23,01

 56,79  ...  ...

 56,89  ...  ...

 ...  ...  ...

 18,70  ...  ...

 ...  ...  ...

 17,40  ...  14,36

 ...  ...  ...

 ...  ...  ...

 56,12  60,98  55,71

 56,90  61,30  52,30

 46,96  46,50  ...

 27,15  30,12  26,58

 29,69  31,19  ...

 27,53  29,06  25,65

 34,12  ...  ...

 ...  ...  ...
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DEN GYNNSAMMA utvecklingen på virkesmarknaden har 
fortsatt. De inhemska marknadsavverkningarna har va-
rit livligare än någonsin. Den raska ökningen i de priva-
ta skogsägarnas virkeshandel har planat ut något. Mark-
nadsavverkningsvolymerna och skogssektorns färskaste 
konjunkturprognoser förutspår att den positiva pulsen 
i virkeshandeln fortsätter också framöver. Enligt Natur-
resursinstitutets (Luke) konjunkturuppdatering, översti-
ger de inhemska marknadsavverkningarna i år 63 miljo-
ner kubikmeter. I fjol avverkades 60 miljoner kubikmeter.

Enligt skogsvårdsföreningarnas uppskattning är efter-
frågan störst på tall- och granstock. Marknaden för såga-
de trävaror har volymmässigt utvecklats positivt. Därtill 
gör sågindustrins små rundvirkeslager att det lönar sig 
för skogsägarna att aktivt bjuda ut barrstock. När det gäl-
ler barrmassaved råder rätt bra balans mellan utbud och 
efterfrågan.

Avsättningssvårigheterna av inhemsk björkmassaved 
har inte lättat. Men den minskade importen av björkmas-
saved har underlättat situationen något. Importvolymen 
har under det första kvartalet minskat med drygt 15 pro-
cent i jämförelse med motsvarande period i fjol. Den en-
da permanenta lösningen för att öka efterfrågan på björk-
massaved uppnås genom nya investeringar. 

De börsnoterade skogsbolagens kvartalsresultat visar 
att deras lönsamhet fortsättningsvis är utmärkt. Massa- 
och kartongindustrins produktions- och exportvolymer 
har vuxit. Produktionen och exporten av skriv- och tryck-
papper minskar däremot jämnt. 

Sågindustrins produktions- och exportvolymer har 
ökat, och ökar fortfarande, enligt Lukes prognos. I mot-
sats till massa- och pappersindustrin, är lönsamheten för 
trävaruproduktionen tydligt svagare. Förutom av den sva-
ga prisutvecklingen för sågade trävaror, lider sågindustrin 
av svag avsättning för sågspån och sågflis. Trots allt har 
sågverken ett kontinuerligt inköpsbehov av stock. 

Den positiva stämningen i finsk ekonomi har fortsatt. 
Med stor sannolikhet sker inga betydande förändringar 
på exportmarknaderna för träprodukter. På den inhem-
ska trävarumarknaden är den pågående perioden årets 
livligaste.
Den elektroniska marknadsplatsen för virke lanserades 
i mitten av maj. Därmed blir konkurrensutsättningen av 
varje stämpling allt lättare, vilket är särskilt viktigt för 
intressebevakningen inom virkeshandeln. Trots de nya 
verktygen är det, vid sidan av konkurrensutsättningen, 
viktigt att medta de olika inköparnas varierande aptering-
ar och att kontrollera avverkningarna. •

Lugnare tempo – efterfrågan på barrstock 

virkesmarknaden

ERNO JÄRVINEN
FORSKNINGSCHEF FÖR MTK:S 

SKOGSLINJE



34  Skogsbruket 5/2017

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.

– När jag ser den här tallen minns jag när jag var till sjöss och vi 
besökte Rio!
– Ja, den har många mänskliga drag, som till exempel toppröta!

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 6|2017      kommer den 20 septemberSkogs

Adressändringar och övriga 
prenumerationsärenden 
 

Nesenta Oy
tfn 09 4190 2453
vardagar klockan 08.00–17.00
skogsbruket@nesenta.fi

Tema: Virkesmarknad
• Tänk på detta när du gör en virkesaffär.
• Bioekonomin, Bryssel och våra skogar.
• Glada Kocken i sensommarskogen.

Liksom alla andra värdesaker du äger, behöver också ditt gröna guld ett bra 
försäkringsskydd ifall det skulle skadas. 

Bekanta dig med våra försäkringar på www.folksam.fi

Försäkringsbolaget för allt du bryr dig om!
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Ny upplaga av 
Skogsbrukets handbok

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

Beställningskupong (Var god texta)

Föreningen för
Skogskultur

betalar portot

Jag beställer                       stycken Skogsbrukets handbok

Boken/böckerna skickas till

Namn

Adress

Postnummer och postort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Föreningen för Skogskultur
INFO Handbok15
Kod: 5001298
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

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

Priset för en 
bok  är 50 €

(inklusive moms) 
+ porto.

Ny upplaga av 
Skogsbrukets handbok

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

Beställningskupong (Var god texta)

Föreningen för
Skogskultur

betalar portot

Jag beställer                       stycken Skogsbrukets handbok

Boken/böckerna skickas till

Namn

Adress

Postnummer och postort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Föreningen för Skogskultur
INFO Handbok15
Kod: 5001298
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

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

Priset för en 
bok  är 50 €

(inklusive moms) 
+ porto.

25 €

Ny upplaga av 
Skogsbrukets handbok

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

Beställningskupong (Var god texta)

Föreningen för
Skogskultur

betalar portot

Jag beställer                       stycken Skogsbrukets handbok

Boken/böckerna skickas till

Namn

Adress

Postnummer och postort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Föreningen för Skogskultur
INFO Handbok15
Kod: 5001298
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

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

Priset för en 
bok  är 50 €

(inklusive moms) 
+ porto.

Ny upplaga av 
Skogsbrukets handbok

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

Beställningskupong (Var god texta)

Föreningen för
Skogskultur

betalar portot

Jag beställer                       stycken Skogsbrukets handbok

Boken/böckerna skickas till

Namn

Adress

Postnummer och postort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Föreningen för Skogskultur
INFO Handbok15
Kod: 5001298
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

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

Priset för en 
bok  är 50 €

(inklusive moms) 
+ porto.

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

Ny upplaga av 
Skogsbrukets handbok

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

Beställningskupong (Var god texta)

Föreningen för
Skogskultur

betalar portot

Jag beställer                       stycken Skogsbrukets handbok

Boken/böckerna skickas till

Namn

Adress

Postnummer och postort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Föreningen för Skogskultur
INFO Handbok15
Kod: 5001298
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

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

Priset för en 
bok  är 50 €

(inklusive moms) 
+ porto.

Ny upplaga av 
Skogsbrukets handbok

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

Beställningskupong (Var god texta)

Föreningen för
Skogskultur

betalar portot

Jag beställer                       stycken Skogsbrukets handbok

Boken/böckerna skickas till

Namn

Adress

Postnummer och postort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Föreningen för Skogskultur
INFO Handbok15
Kod: 5001298
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

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

Priset för en 
bok  är 50 €

(inklusive moms) 
+ porto.

Ny upplaga av 
Skogsbrukets handbok

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

Beställningskupong (Var god texta)

Föreningen för
Skogskultur

betalar portot

Jag beställer                       stycken Skogsbrukets handbok

Boken/böckerna skickas till

Namn

Adress

Postnummer och postort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Föreningen för Skogskultur
INFO Handbok15
Kod: 5001298
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

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

Priset för en 
bok  är 50 €

(inklusive moms) 
+ porto.

Skogsbrukets
handbokNy upplaga av 

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

Beställningskupong (Var god texta)

Föreningen för
Skogskultur

betalar portot

Jag beställer                       stycken Skogsbrukets handbok

Boken/böckerna skickas till

Namn

Adress

Postnummer och postort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Föreningen för Skogskultur
INFO Handbok15
Kod: 5001298
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

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

Priset för en 
bok  är 50 €

(inklusive moms) 
+ porto.

Ny upplaga av 
Skogsbrukets handbok

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

Beställningskupong (Var god texta)

Föreningen för
Skogskultur

betalar portot

Jag beställer                       stycken Skogsbrukets handbok

Boken/böckerna skickas till

Namn

Adress

Postnummer och postort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Föreningen för Skogskultur
INFO Handbok15
Kod: 5001298
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

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

Priset för en 
bok  är 50 €

(inklusive moms) 
+ porto.

Ny upplaga av 
Skogsbrukets handbok

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

Beställningskupong (Var god texta)

Föreningen för
Skogskultur

betalar portot

Jag beställer                       stycken Skogsbrukets handbok

Boken/böckerna skickas till

Namn

Adress

Postnummer och postort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Föreningen för Skogskultur
INFO Handbok15
Kod: 5001298
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

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

Priset för en 
bok  är 50 €

(inklusive moms) 
+ porto.

Ny upplaga av 
Skogsbrukets handbok

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

Beställningskupong (Var god texta)

Föreningen för
Skogskultur

betalar portot

Jag beställer                       stycken Skogsbrukets handbok

Boken/böckerna skickas till

Namn

Adress

Postnummer och postort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Föreningen för Skogskultur
INFO Handbok15
Kod: 5001298
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

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

Priset för en 
bok  är 50 €

(inklusive moms) 
+ porto.

Ny upplaga av 
Skogsbrukets handbok

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

Beställningskupong (Var god texta)

Föreningen för
Skogskultur

betalar portot

Jag beställer                       stycken Skogsbrukets handbok

Boken/böckerna skickas till

Namn

Adress

Postnummer och postort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Föreningen för Skogskultur
INFO Handbok15
Kod: 5001298
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

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

Priset för en 
bok  är 50 €

(inklusive moms) 
+ porto.

Ny upplaga av 
Skogsbrukets handbok

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

Beställningskupong (Var god texta)

Föreningen för
Skogskultur

betalar portot

Jag beställer                       stycken Skogsbrukets handbok

Boken/böckerna skickas till

Namn

Adress

Postnummer och postort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Föreningen för Skogskultur
INFO Handbok15
Kod: 5001298
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

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

Priset för en 
bok  är 50 €

(inklusive moms) 
+ porto.

Telefon

Ny upplaga av 
Skogsbrukets handbok

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

Beställningskupong (Var god texta)

Föreningen för
Skogskultur

betalar portot

Jag beställer                       stycken Skogsbrukets handbok

Boken/böckerna skickas till

Namn

Adress

Postnummer och postort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Föreningen för Skogskultur
INFO Handbok15
Kod: 5001298
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

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

Priset för en 
bok  är 50 €

(inklusive moms) 
+ porto.


