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MINDRE SKOGSÄGARE, som sällan skriver under avverk-
ningskontrakt, kan uppleva det som komplicerat och 
obekvämt att sälja virke. Dels är tillvägagångssättet obe-
kant, dels används ofta begrepp som skogsägaren inte 
förstår innebörden av. 

Det är viktigt att känna sig trygg, och handlar det dess-
utom om träd som man vårdat och sett växa upp under 
tiotals år är det vars och ens självklara rätt att förstå vad 
kontraktet man skriver under innebär. Och det gäller att 
fråga! De flesta, om inte alla, som jobbar i skogsbran-
schen, är sociala människor som är stolta över det fin-
ländska skogsbruket. 

Fråga alltså skördarchauffören hur virkesmätningen 
går till, och fråga virkesuppköparen hur han eller hon 
har kommit fram till priset på anbudet. Jag vill påstå att 
skogsbranschens yrkesstolthet är stor och det berättas 
mer än gärna att till exempel drivning betyder att få vir-
ket ut till vägen.

Det finländska virket och produkterna, som görs av 
det, har allt bättre åtgång. Det är inte osannolikt att det 
finns ett barn i Kina som snyter näsan i träden som vux-
it i din skog. När han eller hon lägger sig ner för att vila 
sker det kanske i en säng gjord av din gran. Och sängen 
har kanske kommit i en kartong som tillverkats av fin-
ländskt virke. 

Skogsägarna har redan en tid fått höra framgångssagor 
om den finländska skogsindustrin och väntar febrilt på 
att detta också ska synas i prisbilden. En prisökning på 

massaveden skulle sitta fint och ingen tackar heller nej 
till ett bättre stockpris. Faktum är att en förbättrad lön-
samhet för träprodukter överlag är positiv för hela bran-
schen. Då det går bra för hela helheten, skapas möjlighe-
ter för nya innovativa idéer, som behövs. Nya marknader 
måste erövras för att få stabilitet i exporten. 

En högre förädlingsgrad på träprodukterna har efter-
lysts länge. Den nya fabriken i Äänekoski och även andra 
investeringar inom skogsindustrin visar vägen. Skogspro-
dukter är eftertraktade och allt fler användningsmöjlighe-
ter vaskas fram. Kläder, mediciner, plastliknande materi-
al; listan kan redan nu göras mycket lång och om några 
år är den förhoppningsvis ännu längre.

Men på granrotsnivå gäller det också att minnas att 
skogen ständigt behöver tillsyn. Det som kan kännas som 
en evighet går ibland förvånansvärt snabbt. Plantskogen, 
som relativt nyss röjts, är plötsligt redo för en första gall-
ring. Tiden då många av oss rör sig i skogen är här. Pas-
sa på att ta en titt uppåt samtidigt som du försöker min-
nas var de bästa svampställena finns. Då kronorna bör-
jar växa in i varandra är det dags att fundera på om trä-
den behöver mera utrymme. Att då avvakta kan vara be-
tydligt sämre för ekonomin på lång sikt, än att svälja de 
kanske i egen smak allt för låga priserna. Träden behöver 
tillräckligt med grönmassa för att fortsätta växa optimalt. 
Och eftersom den årliga tillväxten på ett nationellt plan 
fortsätter att öka är skogsägarna definitivt på rätt spår. •

Kom ihåg att se till skogen i tid!

ledaren

SIV WESTERLUND-KARLSSON
STYRELSEMEDLEM I FÖRENINGEN 

FÖR SKOGSKULTUR



  Skogsbruket 6/2017  5

Bakom Kuutio står Suomen Puukauppa 
Oy, där alla de största skogsaktörerna i 
Finland ingår.

– Kuutio grundades med målsättningen 
att effektivera virkeshandeln och öka den 
finländska skogsindustrins konkurrens-
kraft, samt att göra det lättare för skogs-
ägare att hitta en köpare och ta emot an-
bud för sitt virke. Responsen vi fått har 
varit uppmuntrande och vad vi förstått är 
tjänsten den enda av sitt slag i världen. 
Inom digital och elektronisk handel har 
många andra branscher legat före, nu klev 

Digital virkeshandel 
snart också på svenska
Mottagandet av den digitala virkes-
handelsplatsen Kuutio, som öppna-
de i maj, har varit gott. I höst lanse-
ras tjänsten också på svenska.

skogsbranschen upp jämsides, säger vd 
Aku Mäkelä.

VILL BLI VIKTIGAST 
Skogsägaren kan genom Kuutio sköta kon-
kurrensutsättningen själv eller ta hjälp av 
experter. 

Enligt Aku Mäkelä är man inte ute efter 
att skapa tävlan mellan olika aktörer utan 
vill hjälpa alla inom branschen, dock i 
synnerhet skogsägarna, för vilka använd-
ningen av tjänsten är gratis.

På tre månader har över 1 miljon kubik-
meter virke konkurrensutsatts genom Kuu- 
tio, vilket enligt Mäkelä kan ses som en 
betydande mängd. Över 70 uppköparor-
ganisationer har tagit i bruk tjänsten och 
de privata skogsägarna räknas i tusental. 
Nya kunder strömmar, enligt Mäkelä, hela 

tiden till och målsättningen har från bör-
jan varit ambitiös.

– Kuutio ska bli Finlands viktigaste fo-
rum för virkeshandel och så många som 
möjligt av de 600 000 finländska skogs-
ägarna dess användare, säger han. 

Nya egenskaper har kommit till sedan 
tjänsten lanserades i maj och enligt Mä-
kelä handlar det om ett ständigt pågåen-
de utvecklingsarbete. Registreringen sker 
med hjälp av bankkoder och skogsäga-
re kan om de så vill ladda upp data om 
den egna skogen från Skogscentralens e-
tjänst.

Än så länge finns Kuutio enbart på fin-
ska, men svenska sidor testas och finslipas 
och ska tas i bruk under hösten. •

TEXT: AGNETA SJÖBLOM
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För att minska risken för insekts- 
skador borde vindfällen fås bort ur 

skogen så snart som möjligt, men de 
behövs också för att öka mångfalden i 
skogen, påpekar Finlands skogscentral. 

Under de senaste tio åren har flera 
olika stormar fällt stora mängder träd i 
södra Finlands ekonomiskogar. Trots att 
största delen av vindfällena avlägsnas 
för att förhindra insektsskador blir en 
del av träden alltid kvar i skogen. Det 
här syns i statistiken i form av en ökad 
mängd död ved.

Död ved som uppstår då grova stam-
mar blir kvar i skogen och ses som en 
viktig indikator på hur skogsnaturen 
mår. Därför hör en kontrollerad ökning 
av död ved till de skogspolitiska målen.

Granbestånden i Nyland och Kym-
menedalen som drabbades hårt av 
stormen Kiira har under de senaste åren 
lidit av skador orsakade av granbark-
borren. Därför är det nu viktigt att vara 
noggrann med att driva det stormska-
dade virket. På grund av tidpunkten för 
stormen är tallbestånd inte just nu bråd-
skande objekt. Vad gäller lövträd finns 
det överhuvudtaget inte någon fara för 
insektsskador.

Skogsskadelagen ger tydliga ramar 
för hur mängden död ved kan ökas på 
ett kontrollerat sätt i samband med 
stormskador. Skyldigheten att avlägsna 
döda träd gäller till exempel inte alls 
lövträd eller överåriga döda barrträd, 
eftersom de inte sprider skadeinsekter. 
Naturvårdsträd som fallit i plantbestånd 
får ligga kvar.

På varje hektar är det tillåtet att läm-
na 10 kubikmeter skadade granar och 
20 kubikmeter skadade tallar, eftersom 
det inte föreligger några betydande 
risker för insektsskador i samband med 
virkesmängder som underskrider de här 
gränsvärdena. På Natura-områden och 
i livsmiljöer enligt skogslagen kan man 
lämna mer virke, om man anmäler det 
till Finlands skogscentral. Om skadorna 
ändå sprider sig från livsmiljöerna måste 
skogsägaren ersätta dem. •

Död ved gynnar 
skogens 
mångfald

Hela 657 hektar privata skogar har hittills i år skyddats permanent, som en del 
av kampanjen Min naturgåva till hundraåringen. Privata markägare har gett 34 

naturgåvor, kommuner tre, uppger Jord- och skogsbruksministeriet och Miljöminis-
teriet. 

Kampanjen uppmuntrar finländare att spara vackra naturområden långt in i fram-
tiden genom att ge dem som gåva till det hundraåriga Finland och den pågår under 
hela jubileumsåret. 

Gåvogivarna finns över hela landet och naturskyddsområden har inrättats ända 
från Raseborg upp till Enare. Läs mer om naturskyddsområdet i Raseborg längre 
fram i tidningen. 

Flest skyddsbeslut har gjorts i Mellersta Finland och i Lappland. De största are-
alerna av skyddade områden finns i Lappland och i Norra Österbotten. I Södra Ka-
relen, Päijänne-Tavastland och Mellersta Österbotten har man ännu inte gett några 
naturgåvor. De skyddade områdena består av skog, ödemark, myrar och öar. 

Nya områden kan bjudas ut fram till slutet av året. De områden som ska skyddas 
kan vara till exempel skogar eller myrar med stor biologisk mångfald eller särskilda 
skönhetsvärden. Även områden med sällsynta arter eller säregna naturformationer 
är lämpliga skyddsområden. 

Kriterierna är inte lika stränga som i Metso-programmet. Markägaren får ingen 
ersättning för skyddet.

Också staten skyddar sina marker. Forststyrelsen kartlägger som bäst områden 
som är lämpliga som naturgåvor. •

Skyddade skogar som naturgåva

Av den ved som köptes som råva-
ra för skogsflis var två femtedelar 

kvistade träd under årets andra kvartal. 
Denna var den värdefullaste typen av 
energived, för vilken man vid rotförsälj- 
ning betalade i genomsnitt 4,10 euro 
och vid leveransköp 22,90 per kubikme-
ter.

Vid rotförsäljning minskade priset på 
kvistade träd med 27 procent och vid le-
veransköp med tre procent jämfört med 
det föregående kvartalet.

Toppmassans andel var drygt hälften 
av handeln med energived. För den 
betalades vid rotförsäljning i genomsnitt 
3,10 och vid leveransköp 15 euro per 
kubikmeter.

Lugnt inom virkeshandeln i juli
Vid rotförsäljning minskade priset på 

toppmassa med fyra procent och vid 
leveransköp ökade priset med fyra pro-
cent jämfört med föregående kvartal.

Virkeshandeln i privatskogarna var 
som vanligt lugnare i juli, då de virkeskö-
pare, som ingår i statistiken, köpte 1,32 
miljoner kubikmeter virke från privata 
skogar. Under perioden januari–juli var 
virkeshandeln 21,5 miljoner kubikmeter. 
Den reella rotprisnivån i juli minskade 
med cirka en procent från juni.

Leveranspriset för tallmassaved och 
björkmassaved var 27,70 per kubikme-
ter, för granmassaved betalades 30,50 
euro per kubikmeter, enligt Naturresurs- 
institutets (Luke) statistik. •
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Kom ihåg: 
Stubbehandling 
är obligatorisk 

1.5–30.11.

250 miljoner för 
skogsvård i fjol
Kostnaderna för skogsvårds- och skogsförbät-

tringsarbeten uppgick i fjol till 251 miljoner euro. 
Av kostnaderna hänförde sig 195 miljoner euro till 
privata skogar och 56 miljoner euro till bolagsägda och 
statsägda skogar, enligt statistik som sammanställts på 
Naturresursinstitutet (Luke).

Av arbetena var det slyröjningen och plantbe-
ståndsvården som föranledde de högsta kostnaderna, 
59 miljoner euro. För skogsodling användes 51 miljo-
ner. Skogsförbättringsarbetenas andel av kostnaderna 
var 42 miljoner euro.

Skogsodlingsarealen uppgick i fjol till 109 000 hektar 
och odlingsarealen ökade med 6 procent från året 
innan. Av skogsodlingen utfördes 83 000 hektar genom 
plantering och 26 000 hektar genom sådd. Arealen för 
slyröjning, plantbeståndsvård och iståndsättning av 
ungskog var 194 000 hektar.

Avverkningsarealen utifrån anmälningar om 
användande av skog uppgick till 653 000 hektar. 
Av detta uppskattas cirka 141 000 hektar 
utgöra kalhyggen och omkring 27 000 hektar
avverkningar med naturlig förnyelse. •

Stora skogs-
maskiner kan 

påverka markens 
fysikaliska egenska-

per, såsom porsystem 
och vattenledningsför-

måga, också på stadi-
gare marker. I hjulspår är 

markens porvolym och vat-
tenledningsförmåga markant 

lägre än i marken intill. Enligt den 
studie av markpackning som utförts 

av forskare i skoglig biokemi på Sveriges 
lantbruksuniversitet (SLU) är jordens 
förmåga att leda vatten 70 procent lägre i 
hjulspåren än i marken bredvid.

Forskarna studerade marken efter 
körning med en fullastad skotare på 
stenig moränmark på två hyggen i norra 
Sverige. På det ena hygget hade det tidi-
gare växt ett granbestånd och på det an-
dra ett blandbestånd med tall och gran.

Jordprover samlades in från den 
översta mineraljorden, både i och 
bredvid hjulspåren som orsakats av sex 

Körskador också 
på hård mark

överfarter med en skotare lastad med 
35 ton virke. Jordens fysikaliska egen-
skaper undersöktes sedan med hjälp av 
klassiska jordanalyser på laboratoriet 
och med röntgentomografi. 

Röntgenbilderna visade att den mins-
kade vattenledningsförmågan berodde 
på att den totala porvolymen blivit min-
dre och att framförallt de stora porerna 
tryckts ihop så att vattnet hade svårt 
att ledas vidare genom jorden. Det kan 
leda till längre perioder av vattenfyllda 
körspår. Rötternas syretillgång kan också 
försämras efter markpackning

Nu rekommenderar forskarna att det 
görs fler undersökningar kring terrängs-
transporters påverkan på skogsmark i 
stort, och även specifikt på grova jordar-
ter, för att ta reda på hur plantetable- 
ring och tillväxt kan påverkas samt vad 
markpackning kan få för miljökonse-
kvenser. De efterlyser också studier av 
hur markberedning påverkar markpack-
ning och därmed planttillväxt i körspå-
ren, både på kort och lång sikt. •

Snart kanske vi dricker läsk och öl 
ur flaskor av träfiber. En flaska för 

kolsyrade drycker utvecklas som bäst i 
danska Slangerup. Som råvara används 
svenskt trä. 

Green Fiber Bottle ska formgjutas av 

ny träfiber som ska klara kolsyrad dryck. 
Flaskan är nedbrytbar och har lägre 

klimatpåverkan vid tillverkningen än tra-
ditionella glas- och plastflaskor. 

Samarbetspartners är företagen 
ExoXpac som står för utvecklingen, 

Ölflaska av träfiber
svenska BillerudKorsnäs och bryggeriet 
Carlsberg. Också danska universitet är 
med på ett hörn.

Det finns förhoppningar om en 
fullskalig lansering i samband med 
sommar-OS i Tokyo 2020. •
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Världsekonomin har efter krisen 2008 
präglats av osäkerhet och tillväxten har 
inte riktigt kommit igång enligt förvänt-
ningarna. Det har också gällt skogsindu-
strin. Vissa tecken på att marknaderna ska 

Nu snurrar hjulen i skogsindustrin igen
Skogsindustrin har överträffat de förhoppningsfulla prognoserna som måla-
des upp i början av året, och de flesta sektorer visar fortsatt ökad efterfrågan. 
Framtidstron inom branschen är stark, även om hotet om utsläppsrätter från 
Bryssel kan grusa många av de planerade investeringarna i Finland.

få upp farten igen har ändå funnits, men 
först nu verkar hjulen snurra för fullt igen.

– Den här pågående positiva kurvan 
började i slutet på förra året och markna-
derna har piggnat till på nästan alla fron-

ter under året. Efterfrågan har ökat in-
om alla skogsindustrins sektorer, förutom 
inom papper där den fortsätter minska, 
sammanfattar Maarit Lindström, chefs-
ekonom på Skogsindustrin r.f.

De halvårsrapporter, som de börsnote-
rade skogsbolagen publicerade i augusti, 
vittnar generellt om större leveranser och 
förbättrad lönsamhet för skogsindustrins 
produkter.

– De väsentligaste orsakerna till att lön-
samheten har förbättrats är de klart öka-
de kartongleveranserna och prishöjning-
en på cellulosa, skriver koncernchef Ka-
ri Jordan i Metsä Groups halvårsrapport.

Också Jussi Pesonen, UPM:s koncern-
chef, är nöjd med utvecklingen under de 
första sex månaderna av 2017.

– Efterfrågan på marknaden var god 
och fem av koncernens sex affärsgrenar 
förbättrade sina resultat. Vår affärsverk-

samhet går bra och det gör det möjligt 
att dela ut en attraktiv dividend och 
samtidigt investera i lönsam tillväxt, 
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Nu snurrar hjulen i skogsindustrin igen
sammanfattade han i koncernens halvårs-
rapport.

NYA INVESTERINGAR 
HEMMA OCH BORTA
Skogsbranschen fortsätter att bygga ut 
produktionskapaciteten i Finland och ut-
omlands. UPM presenterade under an-
dra kvartalet två planerade investeringar 
i Finland. Dels ska effektiviteten och kon-
kurrenskraften förbättras genom en ut-
byggnad på Kaukasfabriken i Villmanst-
and, dels kommer etikettproduktionen på 
Raflatac-fabriken i Tammerfors att utvid-
gas. Dessutom har UPM planer på en cel-
lulosafabrik till i Uruguay. 

– När det gäller långsiktig tillväxt fort-
sätter diskussionerna med Uruguays re-
gering om hur infrastrukturen och andra 
lokala förutsättningar bör utvecklas för en 
eventuell investering i en cellulosafabrik, 
skriver Jussi Pesonen.

Också Stora Enso satsar på förbättrad 
kapacitet och effektivitet, både i Norden 
och i Kina. Under andra halvåret av 2017 
beräknas Stora Ensos nya kraftlinerbruk i 
Varkaus nå upp till full kapacitet, medan 
kartongmaskinen i Beihai i Kina väntas 
nå full produktionskapacitet under första 

halvåret av 2018. Vid Gruvöns sågverk i 
Värmland investeras 45 miljoner euro i en 
produktionsanläggning för korslimmat trä, 
med produktionsstart i början av 2019.

– Denna investering stödjer vår strategi 
att växa i byggbranschen och öka använd-
ningen av trä som byggmaterial. Vi inves-
terar för att möta växande efterfrågan från 
kunder världen över och beräknar att den-
na investering ska generera en årlig om-
sättning på ungefär 50 miljoner euro när 
produktionen nått full kapacitet, skriver 
Stora Ensos vd Karl-Henrik Sundström i 
halvårsrapporten.

EFTERFRÅGAN STYR PRISET
I mitten av augusti körde Metsä Group 
igång den så kallade bioproduktfabriken 
i Äänekoski. Den har kostat 1,2 miljarder 
euro och är därmed landets största inves-
tering någonsin inom skogsindustrin. För 
att uppfylla kapaciteten på 1,3 miljoner 
ton cellulosa på årsnivå kommer Metsä 
Group att öka sin virkesanskaffning med 
en fjärdedel, eller 70 miljoner euro. Störs-
ta delen kommer att köpas upp inom en 
radie på 150 kilometer, men hela landets 
virkeshandel påverkas.

– Förutom Äänekoskifabriken planeras 
enorma investeringar i skogsindustri i Fin-
land, men alla kommer knappast att för-
verkligas. Beräkningarna visar att tillväx-
ten i landets skogar ökar, vilket skulle gö-
ra det möjligt att öka också avverkningar-
na, säger Riitta Hänninen, specialforska-
re på Luke.

Det finns förhoppningar bland skogsäga-
re om att virkespriserna komma att stiga. 

– I Sverige, där produktionskapaciteten 
också håller på att växa, ser man redan att 
priserna på massaved har stigit en aning. 
Virkespriserna är beroende av utbud och 
efterfrågan. För industrin lönar det sig in-
te att höja ersättningen för råvaran om de 
inte får ut högre priser för sina exportpro-
dukter, förklarar Hänninen.

EU:S KLIMATPOLITIK ETT BEKYMMER
Finland är igen ett attraktivt land för in-
vesterare.

– Det beror främst på att skogen i Fin-

land växer oerhört väl och det finns sto-
ra outnyttjade resurser att ta vara på. En 
annan orsak är att efterfrågan på cel-
lulosa har fått ett nytt lyft under de se-
naste åren och dessutom har produkt-
utvecklingen inom skogsbranschen gett 
nya träbaserade produkter, förklarar Carl 
Haglund, vd för Kaidi, ett bolag med ki-
nesiska ägare som planerar att bygga en 
produktionsanläggning för biobränslen i 
Kemi. 

Årsförbrukningen på träbaserad bio-
massa i fabriken beräknas bli 2,8 miljo-
ner kubikmeter.

I juni kom en kalldusch för skogsindu-
strin i Finland när EU-parlamentets mil-
jöutskott röstade för lagförslaget LULUCF 
(Land Use, Land-Use Change and Fo-
restry). Det innebär en striktare tolkning 
av skogens roll som kolsänka och om lag-
förslaget verkställs innebär det bland an-
nat stora kostnadsökningar i form av ut-
släppsrätter för industri som använder av-
verkade träd.

– Det är bekymmersamt att okunska-
pen är så stor på vissa håll inom EU. Av-
verkningen i Finland är modest i jämfö-
relse med tillväxten, framhåller Haglund.

Han ser en risk i att signalerna från 
Bryssel kan ge investerare kalla fötter och 
i värsta fall leda till att investeringarna in-
te blir av.

– Det handlar om många, många mil-
jarder euro som skulle skapa sysselsätt-
ning på orter som ligger utanför landets 
tillväxtcentra. Också ur ett regionalpoli-
tiskt perspektiv är det viktigt att investe-
ringarna genomförs.

Under hösten kommer EU att rösta om 
ett annat viktigt fördrag för skogsbran-
schen, Renewable Energy Directive, RED 
II. Det kommer att sätta juridiska ramar 
för produktion och distribution av förny-
bar energi inom unionen åren 2020–2030.

– Vi följer noggrant med vad som hän-
der och hoppas att förnuftet vinner, säger 
Carl Haglund. •

TEXT: JOHAN SVENLIN
FOTO: POND5

I motsats till 
försäljning-
en av papper 
ökar försälj-
ningen av 
kartong.
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Kartong, sågvaror och cellulosa har un-
der det senaste halvåret skeppats ut i värl-
den i en takt som skogsindustrin inte va-
rit med om på länge. En stark efterfrågan 
på världsmarknaden gör att skogsbolagen 
ser ljust på framtiden, trots många moln 
av osäkerhet.

– Av den finländska skogsindustrins 
produkter går 75–90 procent på export, 
så självklart är det viktigt att de globala 
marknaderna drar. Marknaderna i indu-
striländerna är mogna, men i Asien, och i 
synnerhet i Kina, pågår en kraftig tillväxt, 
säger Maarit Lindström, chefsekonom på 
Skogsindustrin r.f.

Det är till stor del nya konsumentvanor 
i Kina som gör suget efter skogsprodukter 
ökar. I exporten av skogsprodukter syns 
flera olika uttryck för att livsstilen håller 
på att ändra i Kina. Maarit Lindström ger 
ett par exempel.

– En växande medelklass köper allt mer 
produkter som tillverkas av mjukpapper 
och nu när ettbarnspolitiken håller på att 
luckras upp ökar också försäljningen av 
möbler, som våningssängar av massivt trä.

Europa är fortfarande den viktigaste 
marknaden för finländska sågvaror, men 
tillväxten sker i Kina. När det gäller pris-
utvecklingen på sågvaror har granvirke vi-
sat bättre kurvor än furuvirke.

– En stor del av exporten av furuvirke 
går till Nordafrika, främst Egypten, som 
efter sina år av politisk instabilitet saknar 
likviditet. Exporten av gran däremot rik-
tar sig till den asiatiska marknaden som 
även köper dyrare sågvaror för möbel- och 
inredningsindustrin, säger Riitta Hänni-
nen, specialforskare på Naturresursinsti-
tutet (Luke).

CELLULOSAKAPACITETEN 
FORTSÄTTER VÄXA
Också den växande efterfrågan på kartong 
kan spåras till livsstilsförändringen i Kina. 
Inom livsmedelsbranschen används i allt 

Virket flödar ut 
på världsmarknaden

Exportmarknaderna går heta och det 
kan den finländska skogsindustrin 
tacka den moderna urbana kine-
sen för. Samtidigt blåser det protek-
tionistiska vindar inom den globala 
handeln och konsekvenserna av de 
världspolitiska stämningarna är fort-
farande svåra att förutse.

högre grad mindre förpackningar, sådana 
som är typiska för en urban livsstil.

– Dessutom ökar webbhandeln explo-
sionsartat och det finns siffror på att nät-
handeln i Kina skickar ut 30 miljarder pa-
ket per år till kunder. 

Efterfrågan på kartong i hela världen 
har gjort att cellulosaexporten gått på hög-
varv och priserna på både kortfibrig och 
långfibrig cellulosa har piggnat till.

– Lagernivåerna har minskat på senas-
te tiden, vilket gjort att priset på cellulosa 
stigit. Det kommer att påverkas nästa år 
när Äänekoskifabriken kommer upp i full 
produktion och SCA:s nya produktionslin-
je vid Östrands cellulosafabrik i Sverige 
startas, säger Riitta Hänninen.

Det är inte bara Metsä Group som byggt 
ut sin produktionskapacitet för cellulosa. 
På flera håll i världen har nya cellulosa-
fabriker startats för att möta efterfrågan. 

Och i juni 2018 kör alltså SCA igång sin 
nya linje Helios och ökar därmed kapaci-
teten på Östrandsfabriken i värmländska 
Grums från 430 000 ton till 900 000 ton.

– Också i Ryssland har det under en tid 
funnits avsikter att öka cellulosaproduk-
tionen, och även där finns det många kon-
kreta planer på att bygga ut kapacitet, sä-
ger Riitta Hänninen.

HANDELN MED RYSSLAND 
BLIR AKTIVARE
Under de senaste åren har Rysslands skra-
la ekonomi och handelstvister bidragit till 
en minskad handel med Finland. Nu ver-
kar porten till Rysslandsmarknaden öpp-
nas igen. Tidigare i år meddelade Utrikes-
ministeriet att Ryssland och Finland, till-
sammans med WTO, kommit överens om 
att Ryssland från och med maj i år slo-
par sina tullavgifter på pappers- och kar-
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tongprodukter från Finland. Tullavgifterna 
har inneburit tilläggskostnader på tio mil-
joner euro per år för den finländska skogs-
industrin. 

Slopandet av tullarna har en viss effekt 
för handeln med grannen i öst, men en än-
nu större betydelse har Rysslands allmän-
na ekonomiska tillväxt.

– Exporten till Ryssland utgjorde un-
der fjolåret lite under fyra procent av den 
finländska skogsindustrins totala export-
volym. Jag skulle tro att den andelen nu 
kommer att stiga, för trots att andelen av 
den totala exporten är liten har skogsin-
dustrin fördubblat exporten till Ryssland 
inom vissa produktgrupper under det här 
året, säger Maarit Lindström.

PROTEKTIONISMEN 
ÄNDRAR FLÖDEN
Även Trumpadministrationens protektio- 

nistiska tongångar återspeglar sig på 
världsmarknaden för sågvaror. I fjol im-
porterade USA byggnadsmaterial för fem 
miljarder euro från Kanada, men en 20 
procents tull på kanadensiskt barrträdsvir-
ke ändrar handelsflödena i Nordamerika.  

– Det syns redan konsekvenser av att 
USA importerar mindre sågvaror från Ka-
nada. Bland annat har Tyskland och Sve-
rige kunnat öka sin export av sågvaror till 
USA, sedan priserna i USA stigit. För Fin-
lands del innebär det att Kanada blir en 
större konkurrent på Kinamarknaden, när 
det inte är lika gynnsamt som förr att säl-
ja till USA, förklarar Hänninen.

Effekterna av Brexit har ännu inte miss-
gynnat Finlands skogsindustri. Trots att 
Storbritanniens ekonomi har bromsat se-
dan Brexitförhandlingarna inleddes, har 
exporten av finländska sågvaror till Stor-
britannien ökat under första halvan av 

2017. Ytterst få verkar vilja ha en Full 
Brexit, där Storbritannien hamnar helt ut-
anför den europeiska marknaden. Det vill 
inte heller skogsindustrin i Finland.

– Storbritannien är en viktig handels-
partner som skulle vara svår att ersätta 
för skogsindustrin. Å andra sidan kommer 
Storbritannien att behöva importera såg-
varor och mjukpapper också efter att lan-
det lämnat EU.

Om det ändå skulle gå så att britterna 
hittar andra leverantörer kan det bli svårt 
att ersätta bortfallet i försäljningen.

– Det behövs nya produkter för att 
komma in på nya marknader. Möjlighe-
ter finns till exempel i Indien och i Iran, 
som nu igen är ett intressant exportland 
sedan FN-sanktionerna lyfts, säger Riitta 
Hänninen. •

TEXT: JOHAN SVENLIN
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På Europeiska centralförbundet för skogs-
ägare CEPF är man bekymrade över ut-
vecklingen. 

– I Bryssel är perspektivet alltför snävt 
fokuserat på skog som kolsänka, det vill 
säga dess kapacitet att uppta koldioxid, 
säger Emma Berglund, som är verksam-
hetsledare på CEPF:s Brysselkontor. 

– Man lägger inte fokus på hållbart 
skogsbruk och den biobaserade ekono-
min, där man borde använda biobasera-
de material för att ersätta fossila bränslen. 

Den stora kontroversen är referensni-
vån för skogsbruk; enligt EU ska skogs-
bruket förbli oförändrat som det doku-
menterats per skogstyp och åldersklass 
för referensperioden. Redan förra som-
maren framgick att EU-kommissionen 
vill ha en referensperiod som löper 
från 1990 till 2009. I juli i år kom Eu-
ropaparlamentet med sitt förslag, där 
man vill beräkna kolsänkan med ut-
gång i medelvärdet av avverkningar-
na för åren 2000–2012. 

För Finlands del blir referens-
nivån ofördelaktig, vare sig man 
beräknar medelvärdet för virkes-

EU:s klimatpolitik hotar finländskt skogsbruk
Debatten om EU:s förslag till förordning om skogsbruk, markanvändning och för-
ändrad markanvändning (det så kallade LULUCF-förslaget, enligt den engelska 
förkortningen) har engagerat skogskretsarna i Finland hela sommaren. Det nya 
är att man ska beakta utsläppen från skogssektorn i bokföringen över växthus-
gasutsläpp från år 2020, och det ska rapporteras inom EU och som del av meka-
nismerna under de internationella klimatavtalen. 

uttag respektive koldioxidupptag under 
1990-talet eller bara 2000-talet. Bokfö-
ringen görs enligt FN-modeller, men där 

beaktas inte effekten av att sko-
gen växer mer än uttagen, utan 
allt som går utöver referensnivån 

ses som utsläpp, fastän det i själva verket 
inte är det. Skogsägarna vill istället ha en 
dynamisk referens.

– Det verkar som att de länder som 
vill binda skogsbruket till historisk nivå 
är de som inte har mycket skog, förutom 
då Tyskland. Och sedan stöder de länder, 
där man utnyttjar skogen mångsidigt och 
samtidigt upprätthåller kolsänkan, en mer 
dynamisk ansats, kommenterar Berglund.

På finländskt regeringshåll arbetar man 
nu för en dynamisk referens på basis av 
skogens framtida potential i ett hållbart 
perspektiv. Tillsammans med de andra 
skogrika, mindre EU-länderna försöker 
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Finland få ministerrådet att slopa den his-
toriska referensperioden för avverkning-
arna. Det är ändå ministerrådet som av-
gör frågan senare i år, då man förhandlar 
med Europaparlamentet, som ska klubba 
igenom sitt förslag i september, till förtret 
för bland annat de finländska parlamen-
tariker som ännu hoppats på mer flexibi-
litet i beräkningarna. 

Centerns Anneli Jäätteenmäki påpe-
kar att förslaget med historisk referens 
är djupt orättvist, då samma nivå på av-
verkningarna kan räknas som utsläpp i ett 
land, medan det i ett annat land kan räk-
nas som utsläppsminskning, och undrar 
varför man inte kan fastställa ett propor-
tionellt mål baserat på den årliga tillväx-
ten för alla länder istället.

För Sveriges del är frågan inte poli-
tiskt het, eftersom avverkningarna var 
högre under referensperioden och till-
växten enligt ålderskategorierna beräk-
nas som stabil. I tidigare tillämpning av 
klimatavtalen har den beräknade till-
växten varit föremål för kontrovers; sko-
gens åldersstruktur visade på proportio-
nellt sett kraftigare tillväxt i länder som 
Frankrike och Tyskland.

SKOGEN KOMPENSERAR 
ANDRA UTSLÄPP?
Avsikten med hela LULUCF-förordning-
en är att skogssektorn kan binda utsläpp 

från andra sektorer, medan andra sekto-
rer inte kan kompensera för uttag ur sko-
gen (kolsänkan i skogen kan gynna trans-

port- och byggsektorn som inte ingår i ut-
släppshandeln). Men i dokumenten sägs 
uttryckligen att målet är en balans mel-
lan utsläpp från olika källor och upptag 
av växthusgaser i sänkor så, att skogens 
koldioxidlagring hålls på samma nivå el-
ler ökar.

– Vi kan inte gå med på att skogen ba-
ra skulle stå där för att kompensera för ut-
släpp, man måste se den som råmaterial 
som ger tillväxt och jobb. Istället måste vi 
tackla användningen av fossila bränslen, 
konstaterar Emma Berglund.

Flera av miljöorganisationerna, som är 
aktiva i Bryssel, har påverkat kommissio- 
nen och velat ha referensperioder så att 
övriga uttag ska ses som utsläpp från sko-
gen, bland annat eftersom de är kritiska 
till energianvändningen av biomassa. Än-
då är hela den europeiska skogssektorn en 
koldioxidsänka.

– Vi har en stabil kolsänka i skogen 
över de kommande årtiondena, förklarar 
Emma Berglund.  

Hon konstaterar att, även om vi haft mer 
användning för bioenergi sedan 2009, visar 
data att kolsänkorna ändå är stabila. Egent-
ligen minskade avverkningarna i Europa år 
2008 och har stagnerat sedan dess. 

– Enligt våra prognoser fortsätter kol-
sänkorna att växa, men vi har mycket 
gammal skog i Europa som inte kan växa 
för evigt, så det finns en planerad ökad 
användning. 

Energianvändningen av biomassa är 
koldioxidneutral, men en annan tvist är 
hur länge det tar att lagra koldioxiden igen. 

– Det lagras nu mer koldioxid i skogen 

än vad utsläppen är, men det igen bok-
förs som en nolla. Men det är klart att vi 
redan har koldioxidlagring. Och om vi då 
fortsätter att öka på kolsänkorna kommer 
vi att få äldre skog, vilket inte är hållbart i 
det långa loppet, påpekar Emma Berglund.

FOKUS PÅ KOLSÄNKA
I och med att LULUCF-förordningen fal-
ler under generaldirektoratet för klima-
tåtgärder, DG Clima, ligger fokus på att 
maximera skogen som kolsänka snarare 
än på aktivt skogsbruk. Redan ifjol stod 
det klart att Jyrki Katainen, kommissio- 
när för investering och sysselsättning, 
krävt att plantering och återbeskogning 
ska gynnas. Från kommissionens håll sä-
ger man i det här läget ännu ingenting, 
så det är oklart om man alls är beredd att 
kompromissa. 

Det nuvarande EU-ordförandelandet 
Estland vill ha ett beslut i höst, men ut-
gången beror på de större EU-länderna 
och då främst Frankrike, som i och med 
den nya presidentadministrationen ännu 
inte tagit ställning till frågan om kolsän-
kor. Tyskland är däremot för en strikt refe-
rensnivå som bestäms på EU-nivå. 

EU har inte egentlig kompetens när det 
gäller skogspolitik. Det är nen ationell frå-
ga, förutom då det berör klimatåtgärder el-
ler miljöreglering. 

– LULUCF-förordningen får inte bli nå-
gon skogsbruksreglering. Det finns natio-
nell lagstiftning och andra lokala system 
och internationella åtaganden, påpekar 
Emma Berglund. •

TEXT: ANNA-KARIN FRIIS
FOTO: MAJ-LEN ROOS OCH POND5
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Det mesta virket säljs i dag på rot. Ett an-
nat alternativ är leveransförsäljning, där 
säljaren själv är aktiv och sköter virkes-
drivningen.

– Oberoende av vilket alternativ man 
väljer är det viktigt att man gör en kon-
kurrensutsättning. Beroende på hur din 
stämpling ser ut, kan det vara stora skill-
nader i det erbjudna priset, då en del kö-
pare vill ha massaved, andra timmer, sä-
ger Bo Husman som jobbar som förvalta-
re vid Skogssällskapet Finland.

Andra faktorer som spelar in är stämp-
lingens tillgänglighet och om det är frå-
ga om en gallring eller en slutavverkning. 
Planeringen av avverkningen i terrängen 
ur skogsägarens synvinkel är viktig. Apte-
ringen hos de olika uppköparna kan ock-
så göra en skillnad i slutlikviden, beroen-
de på hur det bestånd, som säljs, ser ut.

GLÖM INTE GRANNEN
Skogssällskapet, som bland annat erbju-
der förvaltnings- och skötseltjänster för 
både större och mindre skogsägare, brukar 
begära in en handfull anbud som man se-
dan går igenom tillsammans med kunden.

– Vanligtvis är det euron som är konsul-
ten, det vill säga priset är det som avgör.

Om virket säljs på rot gör man vanligt-
vis upp ett tvåårigt kontrakt. Affären kan 
förverkligas snabbare än så, men ibland 
kan det också bli aktuellt med förlängning 
av kontraktet.

– Områden, där det går att avverka och 
transportera året om, hör till de stämpling-
ar som aldrig blir gamla utan avverkas i 
rask takt. 

Med virkesaffärer följer också en del 
pappersarbete. Bland annat bör anmälan 
om användning av skog göras till Finlands 
skogscentral. 

– Handlar det om ett planerat område 
ska man ha lov av kommunen för att få 
avverka, påminner Bo Husman.

Dessutom bör man ta hänsyn till före-
komsten av flygekorrar, biotoper, vägrät-
ter, servitut och sist men inte minst grann-
sämjan. 

Flera faktorer 
bidrar 
till lyckad 
virkesaffär

För en del skogsägare är virkesaf-
färer något man gör en eller ett 
par gånger i livet. För andra hand-
lar det om en rutin. Målet för al-
la är att nå ett så bra resultat som 
möjligt.

– Har man en stämpling, där rårna har 
vuxit igen, kan det vara bra att, tillsam-
mans med grannen, gå och titta på dem 
innan man börjar avverka. Det kan bespa-
ra en från efterräkningar.

FASTA KOSTNADER KAN ÖVERRASKA 
Betalningen kan man räkna med att få un-
gefär en månad efter det slutliga mätbe-
skedet. Förskotteringar börjar enligt Bo 
Husman höra till det förflutna.

– Fortfarande betalas nog förskott 
ibland, men omfattningen är mindre än 

tidigare och förskott betalas nästan bara 
om säljaren frågar efter det. 

Från summan, som kommer in på kon-
tot, ska säljaren räkna med att dra bort 
kostnaderna för att förnya kalytan. Också 
mervärdesskatten ska i något skede beta-
las tillbaka till staten.

De fasta kostnaderna, för till exempel 
flytt av maskiner, är lika stora oberoende 
av om det gäller en liten eller stor skogs-
lott, vilket kan överraska den mindre ruti-
nerade säljaren.

– Vi brukar samla ihop leveransposter 
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PLANEN STYR

På Söderlångvik gård på Kimito-
ön är det, liksom för många andra 
skogs-ägare, i rätt stor utsträckning 
skogsbruksplanen som styr virkes-
affärerna, även om avvikelser kan 
förekomma.

– När vi gallrade 50 år gammal 
granskog och det visade sig att näs-
tan hälften av träden var drabbade 
av röta tog vi ner allt i stället. Ibland 
har vi också tidigarelagt avverknin-
gar om vi haft andra avverkningar i 
närheten, säger Mikael Jensen, som 
är förvaltare på gården.

Gården har en skogsansvarig och 
konkurrensutsätter själv sitt virke. 

– I praktiken har vi brukat bjuda 
ut det åt tre stora uppköpare och 
Westas, som är den enda mindre 
sågen som ligger så pass nära att 
den, trots transportkostnaderna, 
kan konkurrera med priset. 

För det mesta har gården valt att 
sälja virke en gång om året, ibland 
har gångerna blivit flera om man 
velat avverka något specialställe.

– Om vädret varit sådant att 
det inte gått att avverka allt som vi 
tänkt, har vi ibland också komp-
letterat med något annat för att få 
budgeten att gå ihop.

I valet av uppköpare brukar man 
förutom pris också titta bakåt och 
på aktörernas tidigare apteringar.

AS

Konkurrensutsätt, men hoppas inte på 
stora klipp, är Bo Husmans råd till den 
som planerar en virkesaffär.

för att den vägen kunna sälja större mäng-
der på samma gång och få ett bättre pris.

SÄLLSYNTA TOPPAR
Även om möjligheten att styra försäljnings- 
tidpunkten är större vid slutavverkning än 
vid gallring, lönar det sig inte att vänta för 
länge med den heller.

– Gammal skog riskerar att bli rötska-
dad, och då blir det minustillväxt. Har 
man en växande skog ska man sköta om 
den och avverka, säger Bo Husman.

Med dagens relativt stabila virkespri-

ser är chansen dessutom liten för att man 
genom rätt tajmning ska lyckas göra sto-
ra klipp. 

– Det lönar sig inte att tänka att man 
ska spekulera, de stora topparna kommer 
så pass sällan, säger Husman.

De facto går de stora topparna i modern 
tid att räkna på ena handens fingrar – Korea- 
krisen 1953, oljekrisen 1976 och år 2007, 

då marknaden överhettades. 
– Då steg priset på timmer under kort 

tid med cirka 30 procent per kubikmeter. 
Oförutsedda händelser har ibland ock-

så påverkat prisbilden negativt. År 2012 
fällde till exempel annandagsstormen så 
pass mycket skog att priserna sjönk som 
följd av det ökade utbudet. •

TEXT OCH FOTO: AGNETA SJÖBLOM
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Stämplingspost: Avverkningsområde, ett 
geografiskt område som ska avverkas. Fle-
ra figurer kan bilda en stämplingspost.

Avverkningsanmälan: Görs per stämp-
lingspost. Sparträd ska lämnas 10 träd per 
hektar eller stämplingspost. Lite skilt för 
olika certifieringar.

Stämpling: Skogsarbetaren eller den som 
kör skördaren väljer på plats vilka träd 
som ska tas bort. Konkret stämpling av 
träd sker inte längre.

Rotförsäljning: Vid rotförsäljning över-
låter skogsägaren avverkningsrätten i ett 
avgränsat område och virkesköparen tar 
hand om avverkningen och transporten av 
virket samt står för alla kostnader. 

Leveransförsäljning: Skogsägaren levere-
rar virket enligt avtalade mått och vid av-
talad tidpunkt till väg. Skogsägaren kan 
också ge en fullmakt åt skogsvårdsfören-
ingen eller skogsreviret att utföra avverk-
ningen och förmedla virket.

Energived: Tas vanligtvis tillvara ur unga, 
icke-skötta skogar där stammarna i gall-
ringsskedet inte ännu nått de mått som för-
utsätts för träförädling. Virket flishuggs.

Drivning: Samlingsterm för hela processen 
med avverkning och utkörning av virke.

Skördare: Avverkningsmaskin som fäller 
och kvistar träden samt mäter stammar-
na och apterar (kapar) dem till stockar. 
Skördaren håller automatiskt koll på hur 
många kubik och hur många stammar av 
vilket sortiment som tagits ut. 

Skotare: Maskinen som kör ut virket ur 
skogen. 

Medelstam: Medelstorleken på stammar-
na, alltså den avverkade volymen divide-
rat med antalet avverkade träd. 

Likåldriga och olikåldriga skogar: Lik-
åldriga skogar har varit vanligast i Finland 

Avverkningsordlista
Virkesaffärer kan kännas komplicerade, 

inte minst vad vokabulären beträffar. Vi 

har sammanställt en ordlista som kan 

underlätta kommunikationen.

sedan den maskinella drivningen intro-
ducerades. Det är ovanligare med skogs-
bruk i olikåldriga skogar, som även kall-
las kontinuitetsskogsbruk eller kalhygges-
fritt skogsbruk eftersom det inte utförs kal-
huggningar.

Sparträd: Träd som lämnas kvar på ett av-
verkningsområde för småkryp och fåglar. 
På en stämplingspost ska 10 träd lämnas 
kvar per hektar. Träden får inte tas bort 
fast de faller omkull.

Högstubbe: Stam som är kapad på 3–5 
meters höjd för att skapa död ved som gör 
bra för mångfalden. Man tar till högstub-
bar därför att det ofta inte finns något som 
passar som naturlig död ved.

Döda träd (död ved, rötträd): Förmult-
nande träd eller torraka av olika trädslag.

Grot: Grenar och toppar som uppstår vid 
avverkning. Grot kan samlas till flisning 
för att skapa energived. 

Plantskogsvård, slyröjning: I första hand 
dåliga och skadade stammar tas bort vid 
nyligen föryngrade bestånd för att ge plats 
åt de bästa träden att växa. Plantskogsröj-
ning görs när träden är 10–15 år gamla.

Förröjning, underväxtröjning: Små träd 
och buskar i bottenskiktet tas bort för att 
underlätta gallringar och slutavverkningar. 

Gallring: Avverkning av vissa träd i ett 
bestånd så att de återstående träden väx-
er bättre.

Första gallring: Den första avverkning-
en som ger säljbart virke. Vid första gall-
ringen avlägsnas ungefär den tredjedel av 
trädbeståndets volym som uppvisar den 
sämsta kvaliteten.

Senare gallringar: Omkring 10–20 år efter 
den första gallringen utförs vanligtvis näs-
ta gallring och då får man vanligen också 
virke av timmerdimension.

Förnyelseavverkning: Slutavverkning av 
äldre skog för att ge en ny plantskog möj-
lighet att utvecklas. Förnyelseavverkning 
genomförs normalt som kalhuggning med 
eller utan kvarlämnade fröträd eller som 
skärmställning. 

Kalhuggning: När skogen ska förnyas ge-
nom odling.

Avverkning i fröträdsställning: Då man 
vill förnya tall- och björkdominerade sko-
gar på naturlig väg lämnas kvar 20–100 
träd per hektar.

Avverkning i skärmställning: En natur-
lig metod att förnya granskogar genom 
att lämna kvar 100–300 fröträd per hektar 
som en skyddande skärm. 

Luckhuggning: Skogen avverkas i små 
luckor som är högst 0,3 hektar stora kal-
hyggen och förnyelsen sker på naturlig 
väg. En blandning av lövträd eftersträvas 
i syfte att motverka grandominans i olik-
åldriga bestånd.

Kanthuggning: I princip samma sak som 
luckhuggning, men skogskanten avverkas 
i tegar om 25 meter i kantskogen.

Plockhuggning: Plockhuggning av olik- 
åldrigt bestånd innebär att skogen inte 
kalhuggs utan förnyas på naturlig väg. 

Kantzon: Skyddszon mot vattendrag. Kra-
vet ingår bland annat i skogscertifierings-
systemen PEFC och FSC.

Markberedning: Bearbetning av marken 
för att ge plantan eller fröet bättre växtför-
hållanden. De vanligaste metoderna är hög-
läggning, fläckupptagning och harvning. 
Metod väljs utgående från jordens art.

Skogscertifiering: Ett bevis på att skogar-
na används hållbart. De två stora certi-
fieringssystemen är PEFC (Programme for 
the Endorsement of Forest Certification 
schemes) som tagits fram av skogsägar-
nas organisationer och skogsindustrin och 
FSC (Forest Stewardship Council), som är 
en oberoende, internationell medlemsor-
ganisation.

Viktiga livsmiljöer: Skogslagens livsmil-
jöer, hotade arter, typ flygekorre, samt ex-
empelvis fornlämningar kan begränsa av-
verkningsmöjligheterna på skogsfastighe-
ter. De här uppgifterna finns i datasyste-
men så att det är lätt att kontrollera vilka 
begränsningar som finns. •
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Egentligen är älgflugan en imponerande 
skapelse. Den älskar insektsbekämpnings-
medel, är oberörd av hårda slag och pup-
pan övervintrar i snön i hård köld utan 
att förgås. 

Men älgflugan har ett stort fel i sin ge-
netik; den fortplantar sig endast i älgens 
päls. Ändå slänger den av sig vingarna di-
rekt då den landar på någon presumtiv 
värd. 

De flesta som gått i skog och mark har 
råkat ut för älgflugan. Det vanliga är att 
endast några exemplar, som är relativt lät-
ta att plocka bort eller kamma ur håret, 
landar. 

Skogsarbetarnas erfarenhet är att ing-
enting hjälper om ett område är nedlu-
sat av älgflugor. Egentligen är nedlusad 
ett bra ord, för det andra namnet på älg-
flugan är faktiskt älglusfluga, på latin 
Lipoptena Cervi.

– När man råkar in i ett moln av älg-
flugor är det ingen skillnad om man helt 
försöker täcka sig, klär sig vitt eller försö-
ker med några andra trollkonster. Kräken 
finns i alla fall överallt på kroppen, biter 
och kan i värsta fall ge kliande eksem, sä-
ger utvecklingschef Stefan Borgman på 
Södra Skogsreviret.

FÄRGEN AVGÖR
Professor Arja Kaitala vid Uleåborgs uni-
versitet är en av de få som studerat älg-
flugan i Finland. Hon berättar att den inte 
hittar sina offer med luktsinnet utan med 
sina ögon, som främst är inställda på mör-
ka färger och en hårig yta.

– Det gäller alltså att klä sig i ljusa och 
glänsande kläder för att försöka lura den 
att inte se dig. Det är inte på något sätt 
en hundraprocentig metod men kan mins-
ka antalet som hittar dig. Inget myggme-
del tycks verka, om man inte smetar in 

Parasiten i håret
Nu är skogsarbetarens och -vandra-
rens gissel här igen – älgflugan. Den 
där som plötsligt kryper omkring i 
håret, under skjortan eller i byxor-
na. I värsta fall hinner den bita innan 
den märker att den valt fel offer.

det i håret, vilket knappast någon vill, sä-
ger hon.

Det goda med älgflugan är att den av 
allt att döma inte sprider sjukdomar. Det 
är logiskt eftersom den inte kan flyga vi-
dare när den har landat på sitt första och 
sista offer. 

– Forskning har dock visat att den kan 
bära på infektionssjukdomen Bartonella, 
som är en nedärvd smitta. Men den är 
inte i sig farlig 
för människan 
i normala fall, 
lugnar Kaitala.

MÄNGDEN ÄLG 
AVGÖR
Älgflugorna förekom-
mer rikligast mellan 
augusti och okto-
ber och de finns än-
da tills kölden 
kommer. 

– Älgflugan 
klarar av tem-
peraturer på ner 
till minus 20 gra-
der, och puppor-
na ännu lägre tem-
peraturer. Den kan 
dock inte flyga då det 
är kallare än fem gra-
der. Därför upphör anfal-
len då höstkylan kommer, säger Kaitala.

Hon berättar att våra älgflugor invand-
rade från Karelska näset då den tidigare 
nästan utrotade älgen började växa explo-
sionsartat på 1960-talet. Fast dna-tester vi-
sar att älgflugorna i Finland är genetiskt 
identiska med de svenska hjortlusflugor-
na, beter de sig olika. 

– I Finland kan endast älgar, och kan-
ske i någon liten mån hjortdjur, fungera 
som värddjur. I Sverige är däremot hjor-
tar den huvudsakliga livsmiljön för älgflu-
gan, säger Kaitala.

Förekomsten av älgflugor hänger i Fin-
land därför helt ihop med älgens utbred-
ning. Gränsen går ungefär vid renskötsel-
områdets södra gräns och därifrån har in-
te älgflugan spritt sig norrut på de senas-
te 15 åren. 

– Älgflugan får sin näring av älgen och 
lägger sina larver i pälsen. Larverna för-
puppas mycket snabbt och faller av älgen. 
Därför finns det speciellt mycket älgflugor 
i skogsdungar, där älgar vistas på vintern, 
och mindre i äldre skog, säger Kaitala. 

Enligt henne ser man älgflugornas pup-
por bra på snön, eftersom de ser ut som 
svarta kaffebönor. 

– Men att sedan få kål på dem är svåra-
re, och kanske inte värt mödan. Däremot 
har det visat sig att övervintrande fåglar, 
som mesar, och till exempel sorkar har lärt 
sig att kalasa på älgflugornas puppor, sä-
ger Kaitala uppmuntrande. •

TEXT: BO INGVES
FOTO: HENRIK KETTUNEN/ALAMY STOCK FOTO
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I de södra delarna av Österbotten har det 
under flera år rått överutbud på i synner-
het barrmassaved. Därför har Skogsvårds-
föreningen Österbotten via sitt dotterbo-
lag, Österbottens trä, sökt efter kanaler för 
att få bort en del av överskottet. 

  I vintras skedde ett genombrott då bo-
laget undertecknade ett mångårigt avtal 
med en aktör i Sverige. 

– Tack vare det här ramavtalet, som 
är mångårigt, kunde vi inleda export av 
barrmassaved från den här regionen till 
köparen i Sverige. Vi är otroligt glada för 
den här möjligheten, säger Kjell Huldén, 
skogsvårdsinstruktör för Skogsvårdsföre- 

Export av barrmassaved 
har stor betydelse för 
Sydösterbotten

Två fartyg har redan lämnat hamnen i Kristinestad. Och det finns planer på 
två till ännu i år. Sedan våren exporterar Skogsvårdsföreningen Österbotten 
via sitt dotterbolag barrmassaved till Sverige. Det är en export som påverkar 
hela området positivt. 

ningen i Österbotten i området Närpes-
Lappfjärd. 

 I våras lastades det första fartyget med 
cirka 4 500 kubikmeter virke vid Björnö 
hamn i Kristinestad. Efter midsommar 
åkte det andra fartyget i väg med 6 000 
kubikmeter virke och snart börjar fartyg 
nummer tre i ordningen att lastas.

– Vi siktar på att fylla två fartyg till i 
år och just nu ser det mycket ljust ut. Ge-
nom exporten får vi bara i år bort cirka 
20 000 kubikmeter barrmassaved från den 
här marknaden. Eftersom det är fråga om 
ett mångårigt avtal räknar vi med att det 
blir många fartyg till, säger han. 

LÅNGT TILL FABRIKERNA
Det finns flera orsaker till att det just i 
Kristinestadsregionen råder överutbud av 
massaved. Den kanske största orsaken är 
att gallringsbehovet är stort, i kombina-
tion med ett dåligt marknadsläge. 

– Ett annat problem är att avstånden 
till fabrikerna i Raumo och Jakobstad är 
för långa, och det har gjort att avsättning-
en på virke just härifrån för det mesta är 
dålig. Härifrån kommer det inte heller att 
levereras några stora mängder massaved 
till den nya fabriken i Äänekoski, menar 
Huldén. 

Dålig avsättning rimmar illa med tanke 
på skogsvården. Det årliga uttaget är min-
dre än tillväxten och samtidigt har skogs-
vårdsföreningen flera iståndsättningsdik-
ningar på gång i Sydösterbotten.

– Vi har flera dikningsprojekt, vilka 
innebär att en hel del virke ska tas ut i 
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Export av barrmassaved 
har stor betydelse för 
Sydösterbotten

samband med att dikeslinjer rensas. Om 
vi inte hade kunnat exportera massave-
den i våras hade flera av våra maskinked-
jor kanske varit tvungna att ta paus eller 
att så hade vi inte kunnat genomföra di-
kesrensningarna. Men i och med exporten 
kunde vi köra på som vanligt och det här 
visar hur viktig exporten är för många oli-
ka aktörer, förklarar Huldén. 

Gustav Björklund, som driver företa-
get Töjby Skogsservice, gläds över expor-
ten som har gett honom mer arbete. 

– Som skogsmaskinentreprenör är det 
naturligtvis positivt med exporten. I vär-
sta fall skulle vi och många andra aktörer 
ha varit tvungna att ha paus från i våras 
fram till nu, säger Björklund, vars företag 
anlitas av skogsvårdsföreningen. 

VILL UTÖKA HAMNVERKSAMHETEN
Ari-Johan Myllyniemi, teknisk direktör 

för staden Kristinestad, är också belåten 
över att verksamheten vid Björnö hamn 
har ökat i och med exporten. 

– All verksamhet som ökar aktiviteten 
i hamnområdet ser vi som positiv. Vi ar-
betar hela tiden för att utveckla området 
och på sikt vill vi öka hamnverksamheten 
också för aktörer inom andra branscher, 
säger han. 

Det är Pohjolan Voima som äger Björnö 
hamn. Stadens egen hamn, inre hamnen, 
är inte längre ändamålsenlig för fartyg av 
modern viktklass. 

– Men trots att vi inte äger hamnen är 
ökad verksamhet positivt för båda par-
ter. Staden är intresserad av att utveckla 
hamnområdet så att vi kan ge den servi-
ce som krävs. För exporten av massaved 
kan vi erbjuda landområden och lastplat-
ser, vilket aktören är intresserad av. Väg-
förbindelserna till hamnen är också goda. 
Det som saknas nu är eventuella hallar, 
säger Myllyniemi. 

Enligt Kjell Huldén stod valet av hamn 
mellan Björnö hamn och Kaskö hamn. Till 
slut drog den förstnämnda det längre strået. 

– Transporterna är något kortare till 
hamnen i Kristinestad och den var lättill-
gängligare. Men det är inte uteslutet att 
det kan bli aktuellt att använda andra 
hamnar i framtiden. Mycket beror på var 
virket tas ut. 

Han poängterar att skogsvårdsförening-
en också har andra ben att stå på. Exem-
pelvis leverans av energived till Vaskiluo-
don Voima, som i sin biogasanläggning 
producerar el- och fjärrvärme.

– Anläggningen har efter några år av 
tekniska problem nu börjat fungera bra 
och det har ökat behovet av energived. 

GYNNAR PRISBILDEN
Exporten gynnar markägarna.

– Det är klart att ökad konkurrens om 
massaveden bidrar till att inga aktörer 
kan ge några skambud för massaveden, 
på vilken priserna nu är rätt låga. Vi beta-
lar konkurrenskraftiga priser och det gyn-
nar markägarna att konkurrensen om vir-
ket ökar, konstaterar Kjell Huldén. 

Det innebär att massaveden som expor-
teras säljs enligt rådande marknadspriser. 
Skogsvårdsföreningen har inte dumpat 
några priser för att få bort en del av över-
utbudet från den inhemska marknaden. 

– Det är ingen självklarhet att virke 
ska exporteras. Om vi inte fick ut det pris 
som behövs så skulle vi inte ha någon 
export. Men nu ser det bra ut och det 
är en kanal som underlättar skogsbru-
ket mycket i den här regionen, konsta-
terar Huldén. 

Enligt honom får tiden utvisa hur mas-
savedsexporten utvecklas. Om köparen 
vill öka volymen blir det fråga om nya för-
handlingar. 

– Men det är inte aktuellt i dagsläget. 
Mycket beror på också på hur marknaden 
utvecklas. I de södra delarna av landet bi-
drog den senaste stormen till att det finns 
en ökat utbud av stock och massaved, vil-
ket kan påverka marknaden snabbt. •

TEXT: CHRISTOFFER THOMASFOLK

 I våras lastades det första fartyget 
med barrmassaved från Sydösterbot-
ten vid Björnö hamn i Kristinestad med 
destination Sverige. Bakom exporten 
står Skogsvårdsföreningen Österbot-
ten och dotterbolaget Österbottens 
trä. Går allt enligt planerna lastas två 
fartyg till det här året. 

Sedan i våras exporteras barrmassaved från Sydösterbotten till Sverige. Exporten har 
stor betydelse för regionen, konstaterar skogsvårdsinstruktör Kjell Huldén (till höger) 
och skogsmaskinentreprenör Gustav Björklund. 
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Geologerna har lagt fram bevis på att det 
för flera miljoner år sedan fanns lummi-
ga, omfattande barr- och lövskogar på 
Island, men istiderna tog kål på de fles-
ta arterna. När istäcket efter den senas-
te istiden började dra sig tillbaka var det 
främst glasbjörk som tog marken i besitt-
ning. Småningom kom en björkdomine-
rad skog att täcka 25–40 procent av Is-
lands yta. 

Men när ön började bosättas för un-
gefär 1 150 år sedan började en helt ny 
markanvändning.  Det behövdes ved för 
uppvärming och stora områden blev be-
tesmark. Skogen fick ge vika framför allt 
på grund av att alltför många får betade 
på de unga, erosionsbenägna markerna. 
I början på 1900-talet var knappt en halv 
procent av Islands yta skogbevuxen.  För-
utom björk fanns det kvar lite rönn och 
sälg, samt asp på några få ställen.

Island blir allt grönare
Det glest befolkade Island med sina vulkaner, jöklar, ökenliknande landskap 
och geysrar är i många avseenden Nordens mest exotiska land. Den svå-
ra ekonomi- och bankkrisen för knappt 10 år sedan drabbade hela landet, 
och skogssektorn fick se bidragen till skogsplantering halverade. En nationell 
skogsstrategi togs fram år 2013 med det högt ställda målet att få 12 procent 
av Island skogbevuxet år 2100. Nu  är två procent av marken täckt av skog.

När vegetationen under seklens lopp 
försvann, blev jordlagren ofta utsatta för 
vatten och vind som transporterade bort 
ytskikten, så att en bar mark utan växtlig-
het återstod. För att få någonting att växa 
på ett sådant område gäller det att experi-
mentera och organisera sig, vilket isländ-
ska skogsintresserade satte igång med för 
drygt hundra år sedan.

Skogspionjärernas väg har varit sten-
beströdd, men nu kan mycket lovande re-
sultat visas upp på många håll i landet. Is-
land har idag 190 000 hektar skog. Björk 
dominerar i de naturligt uppkomna sko-
garna och sibirisk lärk i planteringarna.

NYA SKOGAR ANLÄGGS
Skog kan fås till stånd på många sätt. Be-
roende på marken kan det enklaste och 
billigaste många gånger vara att gärda in 
ett område och hålla fåren borta. Då skju-

ter björken upp helt naturligt, berättar 
Jon Loftsson, tidigare direktör för Islands 
skogsstyrelse, Skograektin. 

– Denna metod används på områden, 
som kan tas ur betesdrift och har förutsätt-
ningar för naturlig förnyelse. Då vi plante-
rar används särskilt sibirisk lärk, men ock-
så en del andra arter som poppel och någ-
ra gran- och tallarter. 

Beskogningen ökade på 1960-talet, men 
fick ordentlig fart i början av 1990-talet. 

– Idag planteras cirka tre miljoner plan-
tor årligen, omkring 1 500 hektar, men vi 
har varit uppe i det dubbla.

Jon Loftsson och hans hustru Berit 
Johnsen köpte för tjugo år sedan en gård 
på östra Island, Stora Sandfell 1, som om-
fattar 2 500 hektar. Den mark, som är 
lämplig för skogsplantering, har  de  nu 
planterat, inemot 500 hektar. 

– Planteringarna sträcker sig i fjällslutt-
ningen till cirka 400 meters höjd, högre än 
så lönar det sig inte att gå för det hårda kli-
matets skull. Stark vind och snö i utsatta 
lägen piskar sönder plantorna. Vi har sat-
sat mest på lärk. Den har visat sig vara tå-
ligast och därtill är den ett fantastiskt pi-
onjärrträdslag på utarmade tidigare betes-
marker och eroderade arealer. Men också 

Första huset av isländskt virke. Hård vind och snö skadar ofta plantorna såsom här i Jon 
Loftssons plantering på Stora Sandfell.
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till exempel blandningar av poppel och sit-
kagran har tagit sig bra på mindre utsatta 
ställen, konstaterar Jón förnöjt.

– Mina första planteringar har jag bör-
jat röja och förstagallra, så jag har också 
kunnat ta ut lite virke, vilket känns fint. 
Och skogen ger mej god motion. Men jag 
får ännu vänta lite innan det blir dags att 
hugga timmer. 

Det gäller också för resten av Island, 
som huvudsakligen får förlita sig på im-
port av sågade varor i många år framöver. 

– Men ved och flis producerar vi redan 
rätt mycket. 

Redan i ett tidigt skede upptäcktes den 
välgörande verkan lupinerna har på den 
erosionsskadade markens tillstånd. Sådd 
av alaskalupiner på stora områden funge-
rar ännu som den viktigaste markförbätt-
rande åtgärden. En orsak till de goda erfa-
renheterna med denna införda växtart är 
dess förmåga att binda kväve. Bruket av 
lupiner har inte fått understöd av alla, ut-
an en del av naturskyddsrörelsen motsät-
ter sig nyttjandet av denna exot. 

– Jag har liten förståelse för dess ar-
gument. Lupinerna försvinner när sko-
gen har planterats och vuxit upp. Och ut-
an lupinernas hjälp skulle vi inte alls ha 
kommit så här långt med vårt skogs- och 
markrestaureringsarbete. Dessutom är det 
på sikt inte fråga om mera än några pro-

cent av markarealen, så det återstår enor-
ma arealer obevuxen mark. 

SKOGSPOLITIK HAR 
FRAMTIDSUTSIKTER
Den nuvarande direktören för Skograek-
tin, Thröstur Eysteinsson, berättar att or-
ganisationens mål är att ännu i år utarbeta 
ett nytt nationellt skogsprogram. Samtidigt 
hoppas han att parlamentet skall behandla 
och godkänna en ny skogslag. 

– Vi vill ha ett på lagen baserat pro-
gram, som regelbundet uppdateras och 
som ger politiskt och allmänt stöd för de 
framtida strategiska målen och medlen, 
betonar han.  

Skogssektorn på Island har omorga-
niserats. Sedan i fjol har forskning, stöd 
för beskogning och till privata markägare 
samt statsskogsbruket inrymts under ett 
och samma tak, Skograektin. 

– Ur den enskildas synvinkel är bidra-
gen för beskogning väsentliga. Av de tota-
la beskogningskostnaderna täcker gårds-
brukets direkta beskogningsstöd 97 pro-
cent, inkluderande stängsel, vägar, mark-
beredning och plantskogsskötsel. Nu hop-
pas vi bara att anslagen kunde ökas betyd-
ligt, till en början åtminstone till den ni-
vå som vi hade före krisen, säger Eysteins-
son.

– Vi samarbetar mycket med skogssäll-

FINLAND OCH ISLAND

Finland exporterar en ansenlig 
volym skogsindustriproduker till 
Island. Efter det stora vulkanut-
brottet på Vestmannaöyar 1973 le-
vererades finska trähus som bidrag 
till återuppbyggnaden av samhäl-
let. Inom ramen för det nordiska 
samarbetet, men också bilateralt, 
har Finland under flera årtionden 
dessutom understött islänningar-
nas strävanden att plantera mera 
skog. Många skolelever och andra 
finländare har deltagit som frivilliga 
i planteringskampanjer på Island. 
Rätt många studerande från Fin-
land har haft chansen att tillbringa 
tid som utbyteselever i Reykjavik 
och vid sidan av studierna bekanta 
sig med de talrika planteringskam-
panjerna.

Våra statsöverhuvuden har i 
flera repriser som gåva under sina 
besök försett Island med lämpliga 
frön för produktion av plantor. När 
Martti Ahtisaari avlade ett officiellt 
besök i september 1995 överräckte 
han tre kilo lärkfrön, som donerats 
av vår skogsindustri. Det räckte till 
att producera drygt 150 000 plan-
tor. Tack vare våra goda fröplanta-
ger av sibirisk lärk har Finland haft 
en särställning för den isländska 
fröförsörjningen. 

JH

skapen, vilka utför betydande planterings-
projekt med statligt stöd. Mångbruk och 
rekreation är ofta viktiga drivfjädrar för 
sällskapens skogsprojekt.

Tanken på beskogning i stor skala för-
blev i många årtionden en idé som bara 
ett fåtal ivriga entusiaster trodde på. Tviv-
larna ansåg att det inte kan anläggas och 
växa riktig skog på Island, skog som blir 
hög, och ger virke. Dessa tvivel har kom-
mit på skam. Island kan stolt visa upp sit-
kagranar som nått 27 meters höjd samt 
popplar, contortatall och lärk på minst 22 
m. Och det första huset av isländskt virke 
har redan byggts. •

TEXT OCH FOTO: JAN HEINO

Kraftig erosion har minskat marktäck-
et med en halvmeter, men lärkplante-
ringen har i detta fall lyckats utan hjälp 
av lupiner.

När skogen växer upp försvinner lupi-
nen. Drygt 100 år gammal plantering på 
Hallormsstadur. 
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Omgivningen i Källviken är sedan länge 
en naturpark, men får nu också officiell 
status som privat naturskyddsområde. 
Staten får besittningsrätt i hundra år mot 
ett symboliskt årsarrende på en euro.

– Många företag och organisationer har 
funderat på hur man ska fira Finland 100 
år. För Fiskars del blev det här ett centralt 
projekt, berättar Kåre Pihlström, miljö-
chef vid Fiskars.

Det är Forststyrelsen som övertar sköt-
seln och marknadsföringen av området, 
som nu kommer att kallas Dagmarspar-
ken. Via Forststyrelsens informationska-
naler kommer området och dess historia 
att bli kändare.

– Källviken har länge varit ett populärt 
utflyktsmål bland lokalbefolkningen. I och 
med att platsen nu får större publicitet, 
kommer man att få ta emot betydligt stör-
re besökarmängder, också långväga ifrån, 
konstaterar Pihlström. 

Hela Dagmarsparkens område är cirka 
fyrtio hektar stort och omfattar såväl skog 

Naturpark i 100-årsgåva till finska folket
Källviken i Raseborg har länge skötts 
som en naturpark. Med anledning av 
Finlands hundraårsjubileum har äga-
ren Fiskars-koncernen beslutat att 
bjuda det finska folket på stillsamma 
naturupplevelser i naturparken. Bo-
laget överlåter besittningsrätten till 
finska staten för hundra år framöver. 

Den porlande 
källan med det 
eftertraktade 
dricksvattnet.

Byggnationen kring Dagmarskällan 
klassas som fornminne och stenmuren 
har rustats upp under våren. Till höger 
ses gångbron över källan.
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Naturpark i 100-årsgåva till finska folket
och sandstränder som skärgård och hav. 
Här finns också den kulturhistoriskt vär-
defulla Dagmarskällan. Källan har fått sitt 
namn efter tsar Alexander III:s danskföd-
da gemål Dagmar. Tsarparet besökte Käll-
viken och källan totalt fem gånger under 
åren 1887–1894, vilket var stora händel-
ser på den tiden. 

– Dagmar var populär i både Ryss-
land och Finland. Hon försökte påverka 
sin man att inte låta alla russifieringsla-
gar, som började komma efter Alexander 
den II:s tid, träda i kraft i Finland, berät-
tar Pihlström.

ISTÅNDSÄTTER OMRÅDET
Fiskarsbolaget har ägt området kring Käll-
viken sedan 1891, då det köpte marken av 
friherre Mauritz Hisinger. Området har 
långa traditioner som rekreationsområde. 
Redan under Hisingers tid sköttes källans 
näromgivning som en naturpark och det 
var hans önskan att området skulle förbli 
en naturpark. Önskemålet fanns inskrivet 
i utkastet till köpebrevet, men togs inte 
med i den slutliga versionen. 

– Men det är ett önskemål som vi res-
pekterat. Vi har skött området under al-
la år och sommartid haft en anställd som 
skött underhåll och sett till ordningen, be-
rättar Pihlström.

I våras satsade man mycket tid och re-
surser på att iståndsätta området, så att 
det ska klara av större besökarmängder. 
Iståndsättandet är en del av gåvan. Sti-

gar har fått nytt grus och framkomlighe-
ten har rent allmänt förbättrats. Numera 
är det möjligt också för till exempel rull-
stolsburna att se Dagmarskällan uppifrån 
och bekanta sig med det intilliggande min-
nesmärket. Minnesmärket över tsarparets 
besök restes 1888 och planerades och ge-
nomfördes av Jac Ahrenberg och Magnus 
Schjerfbeck. Byggnationen kring källan är 
klassad som ett fornminne och jubileums-
året till ära har man rustat upp de gamla 
stenkonstruktionerna. 

– Just det här området utsätts för en 
hel del slitage på grund av många besö-
kare. Det finns de som bara vill titta på 
källan och minnesmärket, men också de 
som kommer för att hämta hem av det re-
na källvattnet, berättar Pihlström.

Genom att bättra på vandringlederna 
hoppas man på att besökarna håller sig 
till dem och inte sliter på omkringliggan-
de natur. Man har också stängt av vissa 
överflödiga stigar genom att till exempel 
fälla träd över dem. Toaletter, som tidiga-
re saknats, kommer framöver att finnas 
på området. Skyltningen, som tidigare va-
rit rätt sparsam, måste också uppdateras. 
Man kommer att utöka antalet informa-
tionstavlor om växtligheten och minnes-
märkena som finns på området. 

UNIKA MOSSARTER
Vad gör marken kring Dagmarskällan 
unik?

– Ser man det rent botaniskt finns det 

UPPSKATTAD GÅVA

– Vi är väldigt tagna av donationen. 
Området är av tradition viktigt för 
raseborgarna, men också för  
turismen i övrigt, säger Henrik 
Jansson, parkchef vid Forsstyrelsen.

En extra eloge får Fiskars för att 
också ha tagit till sin uppgift att 
sätta området i gott skick innan 
Forststyrelsen tar över skötseln. 
Jansson berättar att Forststyrelsen 
varit med på ett hörn och bidragit 
med råd vid planeringen, men att 
donatorn har utfört allt arbete. 

– Jag är själv uppvuxen i Tenala 
och har rört mig vid Källviken ända 
sedan skolåldern. Det är en plats 
som omfattar många olika intres-
semöjligheter. 

Jansson lyfter fram naturvärde-
na och platsens historiska aspekter.

– Ur rekreationssynvinkel är 
det ett ypperligt område. Man kan 
tillbringa en dag vid stranden med 
picknick, eller ta sig en skogspro-
menad, helt enligt hur andan faller 
på, konstaterar Jansson.

MBL

ett område med stor mossvegetation. Då 
vi lät inventera mossförekomsten hittades 
över fyrtio olika mossor, däribland någ-
ra relativt sällsynta. Men i övrigt är det 
främst landskapsvärdena och de histo-
riska värdena som är speciella, förklarar 
Pihlström.

Som kuriosa kan nämnas att området 
inte enbart haft prominenta besökare i 
form av tsarparet, utan också av deltagare 
i den Nordiska skogskongressen, som fak-
tiskt besökt området vid tre olika tillfällen.

Området överläts officiellt till finska 
staten den 30 augusti. •

TEXT OCH FOTO: MIA BERG-LUNDQVIST

Kejsarbordet – här bruka-
de kejsarparet sitta och be-
undra den vackra havsut-
sikten.
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Hösten är en riktig fest gällande råvaror 
från naturen. Fågel, fisk, kräftor, älg och 
hjort för att inte tala om all svamp och 
alla bär. Av dessa bjuder menyn nedan på 
kräftor, stekta bröstfiléer av gräsand samt 
en pannacotta med blåbär och hallon.

Kräftorna är huvudrätten och är den del av 
måltiden som tar största tiden i anspråk. 
Huvudrätten är planerad så att det mesta 
kan göras på förhand och sedan värmas 
upp, desserten kan vara nästan färdig i 
kylskåpet.

Kräftreceptet är ett grundrecept som 
fungerar bra. Många familjer har sina egna 
versioner och jag rekommenderar att följa 
dem. Jag måste dock erkänna att jag själv 
oftast väljer att köpa färdigkokta kräftor. 
Det viktiga för mig är att de är lokalt fånga-
de och färska. Senast köpte jag kräftor som 
var fångade och kokta i Ingå av en liten 
lokal producent, de var jättegoda.

Låt maten smaka och helan gå!

Höstdelikatesser från
skog, hav och sjö

KRÄFTOR
10 personer
Saltning:  1–5 dygn
Förstekning: ca 2 timmar
Stekning:  ca 1–2 timmar

Ingredienser:
6–10 st kräftor per person
6–10 liter vatten, 1 liter per 10 kräftor
4 % salt i vattnet 
1 sockerbit per 10 liter vatten
0,3–0,5 liter  öl 
 krondill 
30 skivor formbröd, rostat
2 knippen dill 
 smör för rostbrödet

Skölj kräftorna i rikligt med kallt vatten. 
Släng eventuella döda kräftor. Koka upp 
vattnet med en del av krondillen. När vatt-
net kokat upp tar du ut dillen och häller i 
saltet, sockret och ölet. Låt koka i cirka 5 
minuter. Rör om några gånger så att saltet 

säkert löses upp. Lägg i ny krondill. 
Håll kastrullen på maximal effekt 
och lägg i en sats kräftor då det 
kokar ordentligt. När vattnet kokar 
igen, låt koka i 5 minuter. Ta upp 
kräftorna och upprepa procedu-
ren med nästa sats kräftor. När alla 
kräftor är kokade lägger du dem 
tillbaka i lagen och kyler ned dem så 
snabbt som möjligt. Effektivast gör 
du det genom att hålla kastrullen i 
kallt rinnande vatten. När kräftorna 
är nedkylda kan du flytta över dem i 
lämpliga förvaringskärl, till exempel 
plasthinkar (av livsmedelsplast). 
Lägg på färsk krondill och häll över 
av den kylda lagen så att kräftorna 
är helt täckta. Låt kräftorna stå i sin 
lag till följande dag.
Servera kräftorna med rostat bröd 
(täck inte brödet efter att det är 
rostat, det blir då mjukt och fuktigt), 
finskuren dill och lämplig dryck.
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10 personer
Koktid: ca 3 timmar
Tillagning: ca 1 timme

Ingredienser:
5 gräsänder, plockade och putsade
1,5 kg morötter, skalade
2,5 dl rödvin 
1 dl sherry 
10 st enbär, krossade
2 st lagerblad 
1 apelsin, helst organisk, tvättad
4 gula lökar, finskurna
 smör, salt, vitpeppar och socker, 
 majsmjöl uppblandat med lite   
 kallt vatten, eller annan avredning

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

BLÅBÄRSPANNACOTTA 
MED HALLON
10 personer
Tillagning: 45 min

Ingredienser:
1 burk kondenserad mjölk, sötad
6 dl grädde 
6 gelatinblad 
400 g blåbär, frusna
5 havrekex 
200 g hallon,frusna

Lägg gelatinbladen i kallt vatten och 
blötlägg cirka 5 minuter.

Värm ungefär 1 deciliter av grädden 
till något över kroppstemperatur, krama 
vattnet ur gelatinbladen och smält dem 

i den uppvärmda grädden. Blanda med 
resten av grädden och den kondensera-
de mjölken.

Fördela först de frusna blåbären i 10 
portionsskålar eller glas och sedan grä-
ddblandningen. Täck portionerna med 
till exempel plastfilm och ställ i kallt i 
minst 4 timmar.

Ta fram pannacottan ur kylskåpet 
cirka 1 timme innan den skall ätas. Av-
lägsna plastfilmen. Krossa havrekexen, 
lägg dem exempelvis i en plastpåse och 
bulta dem försiktigt med en kavel eller 
en flaska. Strö krosset över pannacot-
taportionerna, toppa med de frusna 
hallonen. •

TEXT OCH FOTO: BEN WIBERG

gärna vara ganska tätt packade. Tillsätt 
kryddorna, vinet och sherryn och fyll på 
med vatten så att fågelbitarna nätt och 
jämt är täckta. Låt sjuda på låg värme 
utan lock i cirka en halv timme. Bitar-
na skall vara täckta hela tiden, fyll på 
med vatten om det behövs. Sila sedan 
vätskan i en såskastrull, koka eventuellt 
ned om du vill koncentrera smakerna 
ytterligare. Värm upp och red av innan 
serveringen.

Skär morötterna i ungefär 1 centime-
ter tjocka skivor. Koka moroten i saltat 
vatten tills de är nästan mjuka. Häll ur 
vattnet och fräs dem sedan i smör till-
sammans med löken, 20–30 minuter. Riv 
skalet av cirka en tredjedel av apelsinen 
och pressa ungefär hälften av saften med 
bland morötterna. Värm sedan ytterliga-
re tills största delen av vätskan avduns-
tat. Om du vill ha en aning mjukare smak 
kan du tillsätta några matskedar grädde. 
Kör med en stavmixer till en fin puré. 

Såsen och purén kan göras på för-
hand och sedan värmas just före serve-
ringen.

Stek andfiléerna i smör, 2–3 minu-
ter på skinnsidan och cirka 1 minut på 
köttsidan (tiden beror helt på hur tjocka 
filéerna är och hur kalla de är när du 
sätter dem i pannan). Servera med mo-
rotspurén, såsen och en grönsallad.
 

Skär ur bröstfiléerna ur änderna. Följ 
noggrant med kniven längs bröstbenet 
så att du får med så mycket kött som 
möjligt. Skär gärna så att benet kommer 
med filén. Salta filéerna lätt och förvara 
kallt tills de skall stekas.

Bryn de resterande delarna av fåglar-
na i en rymlig gryta. Lägg lock på grytan 
och rosta i ugn, 200 grader, i cirka 2 
timmar. Om allt inte ryms i grytan kan 
du klippa upp fågeln i mindre bitar, men 
packa inte delarna för tätt, luften måste 
komma åt att cirkulera så att delarna 
blir möjligast jämnt rostade. 

Ta sedan bitarna ur ugnen och klipp 
eller skär dem i mindre bitar, nu skall de 

GRÄSAND MED APELSINKRYDDAD MOROTSPURÉ
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Vi greppar landet

Vad vill du veta om landsbygden?
Vi berättar om aktuellt på landet och i skären som 
du med anknytning till landsbygden har nytta av

Prenumerera 
på LF!

Ring (09) 586 0460 
(myös suomeksi) eller skicka 
in vidstående kupong  så  fort  
som möjligt så börjar 
tidningen komma.

Du kan även göra din 
prenumeration via nätet,  
www.landsbygdensfolk.fi/ 
prenumerera

Du får LF varje vecka . 
LF är även ypperlig som gåva.                     
www.landsbygdensfolk.fi

Landsbygdens Folk
Fredriksgatan 61 A 34

00101 Helsingfors

SVARSFÖRSÄNDELSE
Avtal 5007619

Info/LF
00003 HELSINGFORS

Mottagaren
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Ökad global efterfrågan på skogsråvara i 
framtiden

kolumnen

HENRY SCHNEIDER 
ARBETAR SOM SENIORKONSULT 

PÅ SKOGSKONSULTFÖRETAGET 
INDUFOR OY

SKOGSINDUSTRIN i Finland är som känt inne i ett skede 
med nyinvesteringar och uppdateringar av befintliga pro-
duktionsanläggningar. Diskussionen om bioekonomins 
roll och skogens funktion som kolsänka går heta. Klart är 
att industrins behov av råvara kommer att öka inte bara 
i Finland utan också i våra grannländer och globalt sett. 
Vilka globala trender ligger bakom det ökade behovet av 
skogsråvara? Kommer virket att räcka till? Kommer pro-
duktionen av skogsråvara att påverkas av konkurrerande 
markanvändning, såsom jordbruk och byggnadsverksam-
het? Kommer största delen av råvaran i framtiden att pro-
duceras i plantager i tropikerna? 

Obestridbara trender är att vi blir fler, att vi lever i ge-
nomsnitt längre och att vår levnadsstandard i genomsnitt 
ökar, vilket leder till ökad ekonomisk aktivitet. Den eko-
nomiska tillväxten har som känt varit procentuellt hög i 
Kina, men också många länder i Afrika har visat stabi-
la höga tillväxtprocenter uttryckt i bruttonationalprodukt 
per capita de senaste åren. Befolkningsökning leder na-
turligtvis till ökat behov av mat, samtidigt som höjd lev-
nadsstandard sammanfaller med att kaloriförbrukningen 
stiger och att en större andel av de förbrukade kalorier-
na kommer från proteiner. Foderproduktion för nötbo-
skap kräver stora markarealer och är en orsakerna till av-
skogningen. Tillsammans med urbaniseringen är det här 
exempel på trender som leder till ökad konkurrens om 
markanvändningen. Klimatförändringen innebär ett yt-
terligare osäkerhetsmoment med tanke på matproduktio-
nen i framtiden. 

Höjd levnadsstandard leder till ökad efterfrågan på till 

exempel hygienprodukter och textilier. Globaliseringen 
och digitaliseringen leder till ökad efterfrågan på förpack-
ningsmaterial. Nya skogsindustriprodukter utvecklas he-
la tiden. 

Hur ser prognoserna ut jämfört med dagens virkesan-
vändning? År 2015 användes 1,8 miljarder kubikmeter 
industriellt rundvirke (och ungefär lika mycket bränn-
ved), vilket betyder en ökning på 28 procent från 1980. 
Enligt ett av många tillgängliga scenarier kommer efter-
frågan år 2020 att ligga på cirka 2,2 miljarder kubikmeter, 
tio år senare på 3,6 miljarder kubikmeter och år 2040 på 
4,9 miljarder kubikmeter. Det är som känt svårt att förut-
spå framtiden, men alla tillgängliga scenarier visar på en 
ökning av efterfrågan på virke som överskrider den his-
toriska utvecklingen. 

Hur behovet av råvara kommer att kunna tillgodoses 
i framtiden beror på många olika faktorer. Kan vi ytter-
ligare effektivera jordbruket och därigenom minska av-
skogningen? Kan vi utnyttja skogen effektivare, genom 
att till exempel kunna tillvarata virke effektivare och ut-
nyttja fler trädslag kommersiellt? Hur klarar vi av klimat-
förändringen? Kan de snabbväxande plantagerna i tropi-
kerna vara den avgörande biten genom ytterligare effek-
tiverad skötsel? 

Snabbväxande plantager utgör idag bara en dryg pro-
cent av världens skogsareal, och även med intensifierad 
skötsel kan deras andel av de globala avverkningarna in-
te öka väldigt mycket över 20 procent. Hållbart produce-
rat virke av hög kvalitet från finländska skogar kommer 
att behövas också i framtiden. •
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För tio år sedan såg det mörkt ut för skogs-
industrin och många trodde att den inte 
skulle överleva. Sedan gjorde bioekono-
min entré och investeringarna tog fart. Den 
positiva trenden har visserligen bromsats 
upp av Finlands armbrytning med EU om 
huruvida skog ska få räknas som en kol-
sänka eller inte, men Otto von Frenckell 
är optimist.

– Jag tror att skogssektorn kommer att 
fortsätta gå framåt. Det har tagits fram 
många nya cellulosabaserade ämnen och 
biobränslet är på frammarsch. Det lång-
fibriga virket vi har i Norden är i vissa fall 
överlägset annat virke. Det gör att jag har 
en stark tro på skog och skogsinnehav.

Och den gamla sanningen kvarstår:
– Skog, eller mark överhuvudtaget, är 

En riktig skogsmänniska. Så kan man gott kalla Otto von Frenckell på Fagervik 
gård i Ingå. Vare sig det gäller jobb eller fritid är det ofta till skogen han dras. 

Med stark tro på skogen

ett produktionsmedel som man inte kan 
tillverka mera av.

VIKTIG NÄRING FÖR GÅRDEN
Skogen är en viktig ekonomisk bas för Fa-
gervik gård, inte minst med dagens jord-
brukspriser.

För sin omgivning är Otto von Frenck-
ell känd som den som inte är rädd för att 
hugga i och han har trivts i skog och mark 
sedan unga år. Han räknar med att unge-
fär hälften av egna arbetstiden på årsba-
sis går till jobb som på något sätt ankny-
ter till skogen, även om de manuella arbe-
tena begränsar sig till specialavverkningar 
och vindfällen. Övriga skogsjobb görs ma-
skinellt, på entreprenad via reviret. Då och 
då startar Otto också upp sågen som för-

ser Fagervik med virke för underhåll av de 
många gamla bruksbyggnaderna. 

VÄN AV BALANS 
Är Otto von Frenckell inte i skogen å yr-
kets vägnar är chansen stor att man hittar 
honom där trots det. Jakt och orientering 
hör till de stora fritidsintressena och han 
har också ett förtroendeuppdrag som sty-
relseordförande för Skogsvårdsföreningen 
Södra Skogsreviret.

I västra Nyland har diskussionen om 
rovdjurens vara och icke vara gått het. Bå-
de björn och varg har fastnat på viltkame-
rorna som finns i omgivningarna av Fa-
gervik. 

– Rovdjuren börjar ha en utbredning 
som begränsar i synnerhet fritidsfolkets 
vistelse i skogen. Som tonåring tränade 
min dotter mycket nattorientering, men i 
dagens läge skulle jag nog inte släppa hen-
ne ensam ut i skogen på det, säger Otto. 
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Med stark tro på skogen
Klövdjuren i sin tur konkurrerar i viss 

mån med skogsägarna. Han förespråkar 
ändå en balanserad avskjutning.

– Jag tycker att det ska finnas balanse-
rat av alla arter. Hjortstammen har ökat så 
mycket att vi försöker decimera den, med-
an älgstammen hållits rätt stabil. De stora 
rovdjurens närvaro gör att älgarna kanske 
är extra rörliga, vilket kan upplevas som 
ett problem, då det är tätt av älgar på ett 
ställe och inga alls på ett annat. 

TUDELNING BORDE ÅTGÄRDAS 
En förändring han skulle vilja se i Finland 
är övergången till ett mer företagsmässigt 
drivet skogsbruk. I dag sker ägarbytena 
ofta i samband med arvsskiften. Inneha-
vet delas upp på allt mindre enheter och 
de nya ägarna har ofta redan hunnit nå en 
mogen ålder. 

– Då har skogen kanske inte så stor be-
tydelse för den privata ekonomin och det 

är inte sagt att den sköts på bästa möjli-
ga sätt. Vi håller på att få en tudelning, i 
skogsägare som är aktiva och sköter om 
och avverkar sin skog och i skogsägare 
som inte gör någondera. Enheterna bor-
de vara så stora att de har ekonomisk be-
tydelse för ägarna.

Med tillräckligt stora skogsinnehav kan 
man också sälja virke regelbundet och få 
bättre lönsamhet. 

– Ingen ska tro att man lyckas pricka 
in försäljningen just till en pristopp. Om 
man avverkar lite hela tiden är man med 
om både toppar och dalar. 

SKYDDSPROGRAM SKA VARA 
FRIVILLIGA 
Uppskattningsvis 20 procent av all skog i 
södra Finland har stått orörd i 20 år. Ibland 
för orienteringen von Frenckell till platser 
där det kliar i fingrarna efter att få plocka 
fram yxan.

– Jag trivs bäst i vårdad blandskog och 
tror att samma gäller de flesta finländare. 

Skyddsprogram för skogen ska vara fri-
villiga och fullt ersatta, anser han.

– Anser samhället att ett område är så 
viktigt att det ska skyddas ska det också ta 
del av kostnaderna.

Natura 2000-programmets tvångsfred-
ningar ledde hos många skogsägare till av-
oga inställningar, som kan komma att sit-
ta länge i. Det frivilliga Metso-skyddspro-
grammet anser han för egen del är helt 
okej.

– Men med tanke på statens knappa re-
surser tycker man ju att det i stället för 
skyddandet av nya områden kunde satsas 
på att ta bättre hand om de skyddsområ-
den som redan finns. 

Många tycks också tro att naturen för-
blir i samma tillstånd för evigt bara man 
slår en skyddsstämpel på.

– Det är en missuppfattning. Naturen 
tar alltid över. Det mesta som skyddas är 
sådant som är resultatet av flera generatio-
ners skötsel, påpekar han.

I de egna ägorna ingår både frivilliga 
och tvångsskyddade områden, men också 
områden han av eget intresse skyddar, el-
ler sköter om lite extra. Det tror han inte 
han är ensam om. 

– Jag tror att många skogsägare har eg-
na prioriteringsområden, som de sköter 
utan den offentliga skyddsstämpeln, kan-
ske för att gynna ädla träd eller mångfal-
den. 

FAGERVIK 

Järnbruket i Fagervik grundades 
av svensken Carl Billsten 1646. 
Bruket skövlades svårt under 
Stora Ofreden och såldes 1723 
till de svenska bröderna Johan 
Wilhelm och Michael Hising.

Under släkten Hising (adlad 
Hisinger 1770) byggdes bru-
ket upp på nytt. Bland annat 
hade man en tid ensamrätt i 
det svenska riket på produkten 
bleckplåt som hade stor efterfrå-
gan runt om i Europa. Bruksdrif-
ten lades ner 1903. 

Fagerviks nuvarande hu-
vudnäring är jord- och skogs-
bruk. Gården ägs av Otto von 
Frenckell och hans småkusiner 
Barbara och Eva Hisinger-Jäger-
skiöld. 

Skogen kallar. Otto von 
Frenckell trivs bra i sko-
gen, både på jobbet och 
på fritiden. 

EK OCH LIND FAVORITERNA
Om det är något Otto von Frenckell finner 
beklagligt med skogsbruk är det den långa 
omloppstiden. 

– Misstag man gör är omöjliga att rätta 
till under den egna livstiden. Om skogen 
hade samma cykler som åkerväxtodling-
en kunde man korrigera sina fel. I synner-
het då det gäller specialträd skulle det va-
ra roligt att se snabbare resultat.

Han gillar ädla lövträd, speciellt ekar 
och lindar. Som kuriosa kan nämnas att 
man på Fagervik hittar Finlands högsta 
lind. 

Lite oro känner han för att sjukdomar 
ska komma att tunna ut det redan klena 
finländska ädelträdsbeståndet. Almsju-
kan som tagit kål på många träd i Sveri-
ge finns visserligen inte i Finland, däre-
mot nog askskottsjukan som också drab-
bat askar på Fagervik. Mot askskottsjukan 
har vissa träd visat sig ha naturlig resis-
tens, men nya sjukdomsvarianter lurar i 
faggorna och kan i värsta fall leda till att 
alla askträd stryker med.

– Skogsbruksmässigt är det kanske in-
te av så stor betydelse, men med tanke på 
mångfalden handlar det om ett viktigt in-
slag i vår natur. •

TEXT OCH FOTO: AGNETA SJÖBLOM
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Bombmurklan, Sarcosoma globosum, är 
en vårlig skålsvamp som trivs i äldre gran-
skog, gärna på rullstensåsar och morän-
ryggar – i sig sällsynta växtplatser efter-
som de är typiska tallmarker.

Som ung är svampen klotrund med 
en chokladbrun och luden utsida. Den är 
fylld med en geléaktig vätska som syns 
som ett lock mitt i svampen. Den runda 
fruktkroppen blir mellan 5 och 12 centi-
meter i diameter. Ett äldre exemplar sjun-
ker ihop och blir skrynklig och uttorkad.

Elisabet Ottoson är mykolog vid SLU, 
Sveriges lantbruksuniversitet, och hon sä-
ger att svampen är ovanlig men ändå lätt 
att övervaka, eftersom utseendet är så 
uppseendeväckande och eftersom den bil-
dar fruktkroppar så tidigt på våren då de 
flesta andra svampar ännu inte dykt upp.

–Vår samlade kunskap om artens fö-
rekomst och miljökrav är därför ovanligt 
god jämfört med många andra svampar, 
säger hon.

INTERNATIONELLT ANSVAR
Svampen har försvunnit på många håll i 
Europa, till exempel i Tyskland anses den 
numera vara utdöd.

– Sverige har ojämförligt flest kända 
växtplatser kvar, vilket medför att vårt 
land har ett internationellt ansvar för ar-
tens bevarande. I en sammanställning från 
2003 låg 122 av då sammanlagt 135 kän-
da lokaler i Europa just i Sverige, konsta-
terar Ottoson.

I Norden finns bombmurklan i sydöstra 
Norge och i Finland, men saknas i Danmark.

EN AV FÅ FRIDLYSTA
På Rödlistan från 2015 klassas bomb-
murklan som sårbar (VU som står för vul-
nerable) i Sverige. Samma bedömning 
gjordes 2000 och 2010. Den är också en av 
få fridlysta svampar i Sverige och en av få 

Fridlyst svamp upprörde 
svenska skogsägare
En rund brun svamp, bombmurklan, har skapat rubriker i Sverige och blivit ett 
rättsfall ända upp i högsta instans. En skogsägare i Värmland ville avverka skog 
på ett område där den fridlysta svampen växte men fick nej av länsstyrelsen. 
Svampen finns även i Finland, men här anses den inte lika hotad som i Sveri-
ge. Den är inte heller fridlyst.

svampar på IUCN:s globala rödlista.
– Förekomsten av bombmurkla mins-

kar. Den främsta orsaken till det är tidiga-
re och pågående slutavverkningar av äld-
re granskog. En annan orsak är att betes-
påverkade och halvöppna skogar knappt 
finns kvar längre. Har man bombmurkla 
på sin mark kan man visa hänsyn på oli-
ka sätt, till exempel genom att avsätta om-
rådet som en nyckelbiotop eller genom an-
nat områdesskydd, säger Elisabet Ottoson.

I vissa områden kan man se till att 
skogsbestånden inte blir alltför täta och 
då spara de äldsta träden. Vid nyplante-
ring kan man gynna bombmurklan och in-
te enbart satsa på tall. Skogsbete kan ock-
så rekommenderas.

– Lättare störningar, som djur som 
trampar, kan vara positivt för bomb-
murklan, säger Elisabet Ottoson och till-
lägger:

– Jag vill tro att man kan bedriva skogs-
bruk även om man har bombmurkla i sko-
gen, men då krävs ett mycket mer natur-
vårdsanpassat skogsbruk på dessa lokaler.

RÄTTSFALL I FLERA INSATSER
Bombmurklan blev stort uppmärksam-
mad i medier i Sverige när en skogsägare 
i Värmland ville avverka skog på ett om-
råde där arten växte. Första tillståndsin-
stans, länsstyrelsen, sade nej. Markäga-
ren ansökte om dispens och frågan gick 
ända till högsta instans, mark- och mil-
jööverdomstolen, som gav länsstyrelsen i 
uppdrag att pröva om bombmurklan kan 
skyddas på annat sätt, till exempel genom 
ett mer varsamt skogsbruk.

Lantbrukarnas riksförbund (LRF) 
Skogsägarna ansåg att utslaget var en 
framgång för skogsägarna. Domen är pre-
judicerande och artskyddsförordningen är 
inte längre ett hot mot äganderätten. Sam-
ma tolkning gjordes vid Skogsstyrelsen.

ÖKAR DEN?
Aapo Ahola är miljöinspektör vid Rase-
borgs miljöbyrå i Nyland. Han är botani-
ker specialiserad på svampar och har även 
gjort en del utredningar om svampar.

Han säger att bombmurklan varit säll-
synt i Finland tidigare, men att det nu 
finns tecken på att antalet ökar. Ett hund-
ratal platser är kända där den påträffats, 
främst i de södra delarna av landet.

– En tes, som förts fram i en vetenskap-
lig artikel, är att svampen är en indikator 
på klimatförändringen, den gynnas av var-
mare klimat, säger han.

Den tycks också trivas på kalkrika marker. 
Dock finns inga rapporter om att den finns 
på Åland där jordmånen ofta är kalkrik.

– Förekomsten kan också variera myck-
et även i områden som ligger nära varan-
dra, säger Aapo Ahola.

UPP TILL MARKÄGAREN
I dag är svampen rödlistad i Finland 
med statusen ”nära hotad”, alltså en läg-
re grad än i Sverige. Den är inte heller 
fridlyst, det finns för övrigt inga fridlysta 
svampar i Finland. Överinspektör Juha 
Lumme vid Nylands NMT-central säger 
att det är upp till markägaren hur man 
beaktar och hanterar svampen och an-
dra arter med samma status så länge de 
inte är fridlysta.

Om man däremot har fridlysta arter 
på marker, där man vill avverka, mås-
te annan hänsyn tas enligt naturvårdsla-
gen. Maija Häggblom, naturvårdsinten-
dent vid Ålands landskapsregering, säger 
att bedömningar om lämpliga skyddsåt-
gärder görs från fall till fall. Ibland krävs 
en skyddszon, ibland kan varsammare in-
grepp vara tillräckliga. •

TEXT: HELENA FORSGÅRD
FOTO: MICHAEL KRIKOREV
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Diplodiasjukan (Diplodia sapinea, ti-
digare bl.a. D. pini och Sphaeropsis 
sapinea) har varit känd redan länge 
på sydligare breddgrader och på flere 
olika arter av tall, i synnerhet om ar-
terna odlats utanför sitt naturliga ut-
bredningsområde. 

Miljöfaktorer stressar träden oftare 
och i högre grad i för arten nya områ-
den och svampen, som ofta finns ut-
an att förorsaka synliga symptom, kan 
gagnas av värdväxtens stress. Drama-
tiska epidemier kan leda till att tallar-
ten inte alls kan odlas. 

År 2004 undersöktes tallar i Lo-
jotrakten och några år senare tallar 
i Åboregionen utan att man hittade 
svampen. Man söker efter små, små 
mörka fruktkroppar på överåriga kot-
tar. År 2007 hittades svampen i Est-
land på Pinus nigra och bud gick till 
kolleger både i Sverige och Finland. 
Först år 2013 hittade man svampen i 

Sverige på vanlig tall, och en kraftig, 
lokal epidemi (bild) nära Arlanda flyg-
plats ledde år 2016 till kalavverkning 
av ett ungt välväxande bestånd. 

I Finland hittade en semestran-
de estnisk skogspatolog symptom på 
tallar på Borgbacken i Helsingfors 
år 2015. Naturresurscentralens fors-
kare reagerade genast och samlade 
in överåriga kottar från 15 olika be-
stånd, men hittade svampen sparsamt 
endast i fyra: i Lojo, Björneborg, Ki-
mitoön och i Helsingfors. På basen av 
fynden förmodar forskarna att svam-
pen funnits i Finland en kort tid, men 
att man bör hålla ögonen på den för 
att undvika epidemier som den vid 
Arlanda. Forskningarna fortsätter åt-
minstone på Kimitoön där också fors-
kare från Helsingfors universitet akti-
verat sig.

Också granen har utsatts för en 
“ny” svampart: Neonectria fuckelia-
na, vars små röda klotformiga frukt-
kroppar syns på hösten i de kådiga, 
mörka, mångåriga lyrorna på stam 
och grenar. Sporerna sprids följande 
vår. Sjukdomen kallas  röd barrträds-
kräfta. Den har sedan länge funnits i 
våra granskogar och -planteringar på 
frodig mark, men bara under det se-

naste decenniet har epidemier brutit 
ut i 7–25-åriga planteringar särskilt i 
Norra Savolax, Mellersta Finland och 
Södra Österbotten (ett tiotal nya an-
mälningar för 2016). 

Ovanom lyran torkar barren och 
skotten och hela övredelen dör till 
slut. Ibland måste hela plantering-
en förnyas. Barken ovanom lyran an-
grips ofta av olika insekter. Särskilt 
larver av granbarksvecklaren (Cydia 
pactolana) har påträffats, men deras 
roll är oklar. 

Också stora granar kan angripas av 
sjukdomen. I genetiska fältförsök har 
röd barrträdskräfta förekommit där 
föräldrarna varit genetiskt långt från 
varandra. Eftersom mycket i svam-
pens och sjukdomens ekologi (t.ex. 
ståndortens betydelse) fortfarande är 
okänt är det bäst att hålla sej till lo-
kala provenienser av plantmateria-
let. Luke tar emot skadeanmälningar 
gällande både Diplodiasjuka och röd 
barrträdskräfta och gör terrängunder-
sökningar i mån av möjlighet. •

KIM VON WEISSENBERG
PROFESSOR EMERITUS 
EXPERT PÅ SKOGSPATOLOGI

FO
TO

: W
IK

IP
ED

IA

FO
TO

: A
N

TT
I U

O
TI

LA

Nyheter är de kanske inte, men 
de har blivit aktuella i Finland 
under de senaste 20 åren. Dip-
lodiasjukan på tall förorsakas av 
en sporsäckssvamp och röd barr-
trädskräfta angriper granar.
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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 34

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 34

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 prenumerationsfaktura.

virkespriser

 56,15  40,17  46,81

 57,86  38,83  47,88

 43,40  ...  36,48

 17,51  11,65  14,70

 18,20  11,35  15,06

 16,83  11,28  13,97

 25,85  25,85  20,68

 25,79  25,79  20,82

 57,10  ...  48,33

 58,72  ...  49,78

 41,33  ...  36,13

 16,31  12,02  15,13

 18,24  ...  15,26

 15,86  11,06  14,43

 ...  ...  21,14

 24,42  ...  ...

 ...  ...  ...

 ...  ...  ...

 ...  ...  ...

 ...  ...  14,92

 ...  ...  ...

 ...  ...  14,35

 ...  ...  ...

 ...  ...  ...

 55,51  56,35  ...

 56,17  58,28  ...

 45,62  46,46  ...

 27,40  28,54  28,32

 28,50  29,51  ...

 27,89  27,31  27,44

 34,79  ...  ...

  33,20  ...  ...
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PRECIS ENLIGT förväntningarna var sommaren lugn på vir-
kesmarknaden. Fram till slutet av augusti hade virkeshan-
delns inköpsvolymer från privatskogarna minskat med tre 
procent från motsvarande period i fjol. Prisutveckling har 
fortsatt att vara jämn. Lyckligtvis blev skadorna efter au-
gustistormarna överlag marginella. 

Som en följd av utvecklingen av skogsindustrins pro-
duktionsvolymer och marknadsavverkningar, är ändå ut-
sikterna för höstens virkeshandel positiva. Också kon-
junkturprognoserna stöder denna uppfattning. Enligt 
skogsvårdsföreningarnas uppskattning är gran- och tall-
stock de mest efterfrågade virkessorterna. Det lönar sig 
för skogsägarna att aktivt marknadsföra sådana stämp-
lingar, vilka lämpar sig för sommaravverkningar. Överut-
budet på massaved har inte minskat, allra minst är efter-
frågan på björkmassaved. Att massafabriken i Äänekoski 
togs i bruk förbättrar inte avsevärt efterfrågan på massa-
ved, för utbudet av sågflis har ökat. Ett tillräckligt utbud 
av rundvirke begränsar inga investeringsplaner. 

Det gäller att komma ihåg konkurrensutsättningen vid 
varje virkesaffär. Den säkerställer att skogsägarna alltid 
får ut marknadspris för sitt virke. Kontroll av aptering-

en samt noggrant utnyttjande av stockandelar avgör hur 
lyckad en virkesaffär blir. Virkesinköparna måste levere-
ra alla mätningsuppgifter nämnda i fullmakten eller i kö-
pekontraktet. Annars går det inte att kontrollera att mått- 
och kvalitetskraven har förverkligats. 

Finlands ekonomi har under den senaste tiden utveck-
lats positivt. Det inhemska byggandet har också ökat, vil-
ket ökar användningen av träprodukter. Skogsindustrins 
lönsamhet har gått enligt den gamla trallen, och massain-
dustrins resultat är tydligt bättre än träproduktindustrins. 
Från marknaden för sågade trävaror kommer både gynn-
samma och ogynnsamma nyheter. Enligt siffror för årets 
första halva ska det i år produceras över 12 miljoner ku-
bikmeter sågade trävaror. Det är nästan en miljon kubik-
meter mera än i fjol. En mycket oroväckande signal är 
den svaga prisutvecklingen för tallträvaror. Prisskillnaden 
mellan tall- och granträvaror har aldrig varit så stor som 
nu. Lönsamheten för dem som sågar tall är trängd, men 
trots detta behöver de rundvirke kontinuerligt. Det ligger 
även i skogsägarnas intresse att de som sågar tall har till-
räckligt med tallstock för produktionen. •

Barrstock behövs 
– fortsatt överutbud på massaved 

virkesmarknaden

ERNO JÄRVINEN
FORSKNINGSCHEF FÖR MTK:S 

SKOGSLINJE
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På den här annonsplatsen får privatpersoner, enmans- och familje-
företag annonsera ut sina tjänster gratis. Som villkor för annonsering 
gäller att tjänsterna ska anknyta till skog. 

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

– Det blev en svag bär- och fruktskörd i år. Det här trädet fick 
tydligen inte ett enda äpple!
– Det hade nog också varit konstigt för det där är ett körsbärs-
träd!

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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Tema: Viltbruk
• Vilthänsyn och viltskadevärdering.
• Sparträds- och hyggesbränning.
• Sverige och vildsvinen.

Föreningen för Skogskulturs styrelse 
har tagit initiativ till en tävling där 
Skogsbrukets läsare, både skogsägare 
och fackmän kan komma med förslag 
till årets skogsmaskinentreprenör 
eller -chaufför.

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

Entreprenörerna har tagit över en 
stor del av de uppgifter som arbets-
ledningen utförde tidigare. Förutom 
trädvalet i gallringar så gör entrepre-
nörerna numera också en allt större 
del av stämplingsplaneringen. Det 
krävs att de kvarblivande träden och 
marken inte får ta för mycket skada 
och samtidigt skall arbetet gå undan 

för att avverkningsmålen skall upp-
nås för att göra arbetet ekonomiskt 
lönsamt.

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

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

Vi hoppas att så många som möj-
ligt deltar i tävlingen genom att skicka 
in fritt formulerade förslag på maski-
nentreprenörer eller chaufförer som 
arbetar i skogen.

Kom ihåg att skriva i förslaget bå-
de anmälarens och entreprenörens 
kontakt-uppgifter samt motiveringar 

varför den föreslagna entreprenören 
förtjänar att bli vald till årets entre-
prenör i Svenskfinland.

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

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

Tilläggsinformation:
Klaus Yrjönen
Föreningens sekreterare
Tel. 040 547 9075

Tävling: Årets entreprenör i Svenskfinland



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? 

* . QG71*


