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EKOLOGISKT, socialt och ekonomiskt. Tre beskrivande ord 
som inte nödvändigtvis betyder någonting alls för skogs-
ägaren eller konsumenten, men som i bästa fall är bevis 
på att båda är medvetna om sina val. 

Att certifiera skogen kan vara någonting som görs per 
automatik, eftersom kriterierna känns självklara. Att låta 
bli att städa upp vindfällena i sparträdsgrupperna, som 
finns intill vägen, kan ibland kännas svårt, men då gäl-
ler det att se saker i ett större perspektiv, för det är det 
det handlar om. Både producenten och konsumenten ska 
kunna vara säkra på att skogen och naturen sköts håll-
bart. Skogsägarna sitter på ett stort ansvar, men de har 
förstås också stora privilegier. 

Alla som sysslar med skogsbruk eller äger skog vet 
idag att död ved är viktig och betydelsefull. Få av oss vill 
göra skada. Det finns en massa insekter och svampar, vil-
ka endast kan leva av och på död ved. De flesta av dem 
vill bo på döda eller döende lövträd. Efter en snabb titt 
på virkesanbudet brukar man kunna konstatera att löv-
träden har sämre pris. 

Dessutom råder en stor skillnad mellan massaved och 
stock. Här hittar vi äntligen något som är till fördel för 
både skogsägaren och naturen. Insekterna vill helst ha 
just de där skräpträden som man inte får mycket betalt 
för. Sälg, asp och al är ypperliga träd i sparträdsgrupper-
na. Men då gäller det förstås att man inte kontinuerligt 

har tagit bort just de här trädslagen i samband med alla 
tidigare avverkningar.

En, inte alltför vanlig, art av naturvård hade jag för-
delen att beskåda på nära håll i augusti. Då fick jag vara 
med om att hyggesbränna ett område, som jag kommer 
att ha möjlighet att följa med under de närmaste åren. 
Upplevelsen var oförglömlig. Nu finns det möjlighet för 
både insekter och växter, vilka kräver bränd, död ved, 
för att etablera sig. Dessutom utövas ett väldigt traditio-
nellt sätt att markbereda. Det gjordes en ekologisk gär-
ning som tillika tog oss närmare det ursprungliga sättet 
att bruka jorden.

Ett socialt skogsbruk är kanske svårt att definiera. Idag 
arrangeras en uppsjö av aktiviteter i skogen, allt från 
skogsparkour (hinderbana med det skogen har att er-
bjuda) till tentsile (tält uppe i träd). Skogen är en läro-
rik omgivning att vistas i. Genom att barn och ungdo-
mar får kunskap om skogen kan vi förhoppningsvis ock-
så öka förståelsen för hur naturen fungerar. Ingrepp i om-
givningen, vilka sett radikala ut, växer igen och omväx-
lingen i naturen blir en del av det självklara livet.

Ett ekonomiskt skogsbruk ger pengar. Genom att skö-
ta skogen får man den bästa avkastningen, men samti-
digt går det att med små insatser åstadkomma stora skill-
nader för andra som vill röra sig i skogen. Skogen ska va-
ra ett ställe med plats för alla, stora som små. •

Hållbart skogsbruk gynnar alla

ledaren

SIV VESTERLUND-KARLSSON
STYRELSEMEDLEM I FÖRENINGEN 

FÖR SKOGSKULTUR
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– Kampanjen har gått i positiv anda, fak-
tum är att det till och med gått litet bätt-
re än vad jag vågat hoppas på, summerar 
Päivi Gummerus-Rautiainen vid miljö-
ministeriet kampanjen Min naturgåva till 
hundraåringen. 

Hon tror att man kommer att nå hel-
hetsmålet på 1 800 hektar. Däremot blir 
det svårare att uppnå en jämn fördelning 
med hundra hektar per landskap. Situatio-
nen i olika delar av landet varierar nämli-
gen ganska mycket.

– I Lappland har vi nu fått ihop 260 
hektar, medan man till exempel i Satakun-
ta har fredat bara en hektar inom ramen 
för det här projektet.

Sex av landskapen har redan nu gått 
över hundrahektarsgränsen. Bland dona-
torerna är det privatpersoner som domi-
nerat, liksom stiftelser av olika slag. Gum-
merus-Rautiainen berättar att många av 
de områden som fredats är sådana som 
markägaren har ett starkt personligt band 

Populärt att hylla Finland
För att hylla det hundraåriga Fin-
land har markägare under detta år 
uppmuntrats att inrätta privata na-
turskyddsområden. Målsättningen 
är att alla 18 landskap ska få hundra 
hektar nya naturskyddsområden.

till, platser som man redan i generationer 
frivilligt låtit bli att göra ingrepp på.

– Jubileumsåret till ära har man nu 
gjort slag i saken och vill också officiellt 
ge platsen status som privat naturskydds-
område.

Kampanjen pågår fram till den sista de-
cember i år. Ansökningarna behandlas av 
NTM-centralen och kan sändas in elektro-
niskt via webben ända fram till sista tim-
marna på detta år. 

KOMMUNERNA AKTIVA
Vesa-Pekka Simula vid NTM-centralen i 
Södra Österbotten har även han positiva 
erfarenheter av kampanjen.

– Det är fint att alla markägare har möj-
lighet att delta i Finlands 100-årsjubileum 
genom att inrätta ett privat naturskydds-
område. Jag hoppas att det här projektet 
skapar en positivare inställning till natur-
skydd.

Han uppskattar att man på hans områ-
de kommer att nå cirka 300 hektar innan 
årsskiftet, men med en ojämn geografisk 
fördelning, där Södra Österbotten är den 
del som hittills presterat bäst. Bland givar-
na finns också Vasa stad, som donerat 52 
hektar till projektet.

Iiro Ikonen vid Egentliga Finlands 
NTM-central berättar att kampanjen inte 

väckt så stort engagemang på hans om-
råde, men att vissa värdefulla objekt nog 
donerats.

– Senaste naturgåvan var ett stort områ-
de som donerades av Kone-stiftelsen. 

I Egentliga Finland kommer man san-
nolikt att uppnå målsättningen före års-
skiftet, men inte i Satakunta. Kommuner-
na har också uppmanats delta i kampan-
jen och donationer har redan inkommit, 
eller är under arbete, från Åbo stad, Björ-
neborg, S:t Karins, Lundo och Huittinen.

– Jag skulle gärna uppmana folk att 
överväga om de kan donera en naturgåva 
till kommande generationer. Ännu finns 
det tid, hälsar Ikonen.

På Nylands NTM-central berättar Jani 
Seppälä att kommunerna är de som varit 
mest engagerade i kampanjen. Kommu-
nernas andel uppgår hittills till cirka 200 
hektar och bland annat Esbo och Vanda 
har redan skyddat flera områden. 

– NTM-centralen i Nyland har fått un-
gefär fem anbud från privata markägare. 
Jag tror inte att vi kommer att uppnå mål-
sättningen, eftersom den endast omfat-
tar privata markområden, inte naturgåvor 
från kommunerna, summerar Seppälä. •

TEXT: MIA BERG-LUNDQVIST
FOTO: MAJ-LEN ROOS

MIN NATURGÅVA TILL 
HUNDRAÅRINGEN

• Miljöministeriet ansvarar för det 
praktiska genomförandet av kam-
panjen. Jord- och skogsbruksminis-
teriet ansvarar för statens deltagan-
de. 
• Staten går med i kampanjen med 
en motsvarande skyddsinsats som 
de från privat håll. Forststyrelsen 
utser lämpliga skyddsobjekt.
• Områdena kan bestå av skog eller 
myrmark.
• Skyddet sker på frivillig basis och 
utan ersättning 
• I slutet av november hade cirka 1 
300 hektar skyddats via projektet.
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På årets skogsmässa i Mässcentrum i Helsingfors väckte Forststyrelsens vetenskapslångtradare Bioaika stort intresse. Under 
fredagen, då det som vanligt var skolbarnens tur att besöka mässan, slingrade sig kön till långtradaren upp till ett tiotal me-

ter. Avdelningen för bioekonomi bjöd på bred information om nya sätt att utnyttja naturens råvaror, och bland andra Naturre-
sursinstitutet, lantmäteriverket och Skogscentralen erbjöd konkret information om skogsbruk och naturvård.

Under Skogsmässan tilldelades Skogsbrukets kolumnist, europaparlamentariker Nils Torvalds hederspriset Metsän etunoja 
(Skogen i framkant), som årligen ges till en person som genom sin verksamhet har bidragit till framtidstro och tillförsikt inom 
skogssektorn. •
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Sorkpopulationerna är fortfarande små i södra, östra och 
norra Finland, enligt Naturresursinstitutet (Luke). I de norra 

och västra delarna av mellersta Finland har sorkcykeln nått 
en topp, men populationstätheten är inte exceptionellt hög. 
I västra Finland har sorkpopulationerna först nu börjat öka. I 
vinter väntas ändå inga omfattande angrepp på plantskog.

Åkersork och skogssork har nått populationstoppen i de 
västra och norra delarna av mellersta Finland, men antalet 
sorkar har inte varit exceptionellt högt. I västra Finland håller 
sorkpopulationen på att öka, men populationstätheten är 
fortfarande måttlig och förekomsterna är lokala. Sorkcykeln 
kommer troligen att nå en topp i västra Finland hösten 2018.

I vinter ser skadorna på plantskog, till följd av sorkangrepp, 
ut att bli små i hela landet. De svåraste angreppen förväntas 
i de norra och västra delarna av mellersta Finland. Det finns 
en ökad risk för sorkfeber i mellersta och västra Finland, med 
lokalt gott om skogssork som sprider Puumalavirus. Viruset 
kan vara smittsamt i två veckor vid rumstemperatur och ännu 
längre i kyla.

Antalet sorkar uppskattas efter de första snöfallen utgående 

från spår och hål i snön. Om det verkar finnas mycket sorkar i 
ett plantbestånd kan man minska risken för sorkskador genom 
att lägga ut sorkfällor. Ett annat sätt att förebygga sorkangrepp 
är att trampa ner snön runt plantorna. •

Inga större sorkangrepp att vänta
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Bok om 100-årsgåvan 
i Raseborg

I september berättade Skogsbruket om Dagmars park i Raseborg och om 
hur området iordningställdes innan Fiskars överlämnade det till Forst-

styrelsen, som en naturgåva inom ramen för Finland 100-firandet. 
Nu har en bok om parken kommit ut. Boken innehåller, förutom lo-

kalhistoria, även naturskildringar, allmän historia och Dagmars historia. 
Dagmar var den danskfödda prinsessan som gifte sig med ryske kejsaren 
Alexander III och då tog namnet Maria Fjodorovna. Kejsarparet besökte 
Källviken, som blev Dagmars park, åtta gånger under åren 1884–94.

Hela Källviken-området har också varit ett studieobjekt för forststude-
rande och mål för nordiska och internationella exkursioner då man har 
velat bekanta sig med landskaps- och naturvård. 

Boken är skriven av Kåre Pihlström och innehåller samma text på både 
svenska och finska. •

Virkesförrådets volym 
har ökat med 5 pro-

cent. Volymen av virkes-
förrådet på skogs- och 

tvinmark i hela landet 
är 2 464 miljoner 
kubikmeter, uppger 
Naturresursinstitu-
tet (Luke). Uppgif-
terna härstammar 
från de senaste 
skogsresursup-
pgifterna, inom 
ramen för den 
tolfte skogstaxe-
ringen 2014–
2016. 

Hälften av vir-
kesförrådet består 

av tall, gran utgör 
30 procent och björk 

och övriga lövträd 20 
procent. Virkesförrådets 

medelvolym på skogsmark 
är 113 kubikmeter per hek-

tar. I södra Finland är medelvo-
lymen 143 kubikmeter per hektar 

och i norra Finland 86. I landskaps-
jämförelsen är virkesförrådets volym 
per hektar störst i Egentliga Tavastland, 
171 kubikmeter.

Virkesförrådet har ökat i volym
Virkesförrådets årliga tillväxt på 

skogs- och tvinmark är totalt 110 mil-
joner kubikmeter.  Medeltillväxten per 
hektar i hela landet är 4,8 kubikmeter. 
Tillväxten är störst i Päijänne-Tavastland, 
och mest död ved finns på Åland och i 
Lappland.

86 procent av Finlands landareal be-
står av skogsbruksmark. •
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Verktyg för 
naturvård

Nu blir det enklare att värna om naturvärdena i 
skogen, och lättare att få information och skogs-

experternas syn på naturvårdsmetoder som stöd 
för sina beslut. 

Inom projektet Monimetsä testas en verksamhets-
modell, där skogsproffsen kartlägger skogsägarnas 
naturönskemål och åskådliggör naturvårdsmetoderna i 
ekonomiskogarna med en ny checklista och ett nytt 
rådgivningsverktyg. 

Skogsproffs kan med hjälp av listan ta reda på om 
skogsägaren vill lämna till exempel viltbuskage, högstub-
bar eller fler naturvårdsträd än normalt på sin stämp-
lingspost. Avsikten är att checklistan ska gås igenom 
samtidigt som man kommer överens om avverkningar 
eller skogsvårdsarbete. 

De naturvårdsönskemål som finns på listan 
förmedlas vidare till verkställaren av avverkningen, 
så att önskemålen kan beaktas i samband med 
arbetet i skogen.

Monimetsä-projektet har som mål att öka 
naturvården och mångfalden i de finländska 
ekonomiskogarna. Projektet koordineras 
av Finlands skogscentral och finansieras
 av Jord- och skogsbruksministeriet. •
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Granskningarna har gjorts sedan slutet av 
1990-talet, vilket bidrar till att göra syste-
met unikt.

– Jag tror inte att man någon annanstans 
än i Finland följt med utvecklingen under 
en lika lång tidsperiod, även om insamling-
en och bedömningen av uppgifterna givet-
vis förändrats lite under årens lopp, säger 
Jarkko Partanen, chef för finansiering och 
granskning vid Finlands skogscentral.

På nationell nivå granskas cirka 350 
stämplingar om året. Objekten plockas ut 
bland gjorda avverkningsanmälningar – 
slumpmässigt, men i viss mån också riktat, 
för att försäkra sig om att värdefulla livs-
miljöer fås med i urvalet. Vid gransknings-
tidpunkten ska avverkningen och gärna 
också förnyelseåtgärderna vara utförda, så 
att alla delområden kan inventeras.

– Sett till antalet avverkningar är det 
förstås inte fråga om några enorma mäng-
der som granskas, men det berättar i varje 
fall om trender och ger den stora bilden, 
säger Partanen.

Hur ser den stora bilden då ut? Som hel-
het har utvecklingen gått framåt under de 
senaste åren, även om det också förekom-
mit svackor, enligt Partanen. 

I utvärderingen som gjordes i fjol fick 
87 procent av den granskade arealen be-
tyget bra eller utmärkt. För 11 procent 
av arealen var naturhänsynen försvarlig, 
medan den för 2 procent betecknades som 
dålig. År 2015 bedömdes naturhänsynen 
som bra eller utmärkt på 81 procent av den 
granskade arealen.

GROV ASP BÄTTRE ÄN KLEN TALL
Skogscentralens rådgivare Leena Kalin, 
med stationeringsort Böle, har gjort na-
turhänsynsgranskningar under många år. 
Också hon tycker att man blivit bättre på 
att beakta naturen.

– Det vi fortfarande stöter på är att det 
snålats med sparträden, i synnerhet nu, då 
man enligt de nya certifieringskriterierna 

Är sparträden tillräckligt många? Är skyddsremsan kring bäcken tillräckligt bred? 
Skogscentralens årliga granskningar ger en fingervisning om hur väl naturhänsy-
nen beaktas i samband med avverkningar i privata ekonomiskogar. 

Sparträd, eller naturvårdsträd, är ett 
sätt att visa naturhänsyn. Enligt Skogs-
centralens inventering kunde de sparade 
lövträden gärna vara flera. 

ska lämna kvar flera. Bristerna kan ock-
så handla om kvaliteten på sparträden, att 
gruppen röjts bort eller att körstråket dra-
gits för nära inpå så att träden skadats, sä-
ger hon.

Också vattenvården kan ibland vara en 
stötesten, främst i samband med markbe-
redningsåtgärder.

Jarkko Partanen nämner också han 
sparträden, eller naturvårdsträden, som 
ett delområde där naturhänsynen kunde 
förbättras. 

– Framförallt på kvalitetssidan. Alla 
gånger har man inte lämnat kvar de träd 
som skulle vara värdefullast med tanke på 
mångfalden, utan barrträd av det klenare 
slaget, i stället för grova aspar eller andra 
äldre lövträd. 

Ofta finns sparträden också utspridda 
trots att det skulle vara bättre att koncen-
trera dem i grupper, gärna i anslutning till 
naturobjekt.

GOTT BEMÖTANDE
Bland skogsaktörerna börjar naturhän-
synsåtgärderna vid det här laget vara rätt 
inkörda i och med att ämnet diskuterats  
mycket.

– Å andra sidan kommer det hela ti-
den till nya faktorer som man ska beakta 
och komma ihåg. Till det senaste hör till 
exempel sparandet av viltbuskage, säger 
Leena Kalin.

För granskarna handlar det om enor-
ma mängder information som ska sam-
las in på fältet.

Uppgifterna ska också vara exaktare.
– Tidigare kunde jag kliva upp på en 

bergsklack eller en hög sten för att upp-
skatta antalet sparträd. Nu går jag runt 
och mäter dem alla och märker också ut 
dem på kartan, säger Kalin.

Hon har i år gjort granskningar på ett 
lite annat geografiskt område än tidigare, 
men säger sig ha blivit väl bemött.

– I och med att granskningarna är så få, 

vet alla inte ens om att de görs. Men alla 
aktörer jag har mött har varit positivt in-
ställda, vilket känts bra. Också de gång-
er jag varit tvungen att ge konstruktiv kri-
tik har den kunnat behandlas i positiv an-
da, säger hon.

MÅNGSIDIG ANVÄNDNING 
De insamlade uppgifterna kommer enligt 
Jarkko Partanen till mångsidig använd-
ning och nyttjas bland annat för certifie-
ringssystemens auditering och i statistik-
sammanhang.

Liksom för värderingar överlag är de-
ras viktigaste funktion ändå att ge infor-
mation om det rådande läget och därige-
nom, vid behov, möjliggöra korrigerande 
åtgärder.

– Resultaten från granskningen levere-
ras till exempel till de aktörer som utfört 
avverkningen, så att de ska kunna beak-
ta observationerna i sin egen verksamhet. 
Utgående från de insamlade uppgifterna 
riktas också utbildning och information 
dit de behövs. Man försöker med andra 
ord påverka verksamhetssätten på bred 
front, och den vägen också få en bredare 
effekt, säger Partanen. 

Även om naturhänsynen i de privatäg-
da ekonomiskogarna enligt utvärderingar-
na redan nu ligger på god nivå, ser han det 
som helt realistiskt att ytterligare bättra på.

 – Det bästa sättet att uppnå det skulle 
antagligen vara att beakta naturhänsynen 
mer systematiskt då man planerar stämp-
lingar och verkställer avverkningar. 

Han hänvisar också till de olika rådgiv-
ningsverktygen som finns att tillgå, bland 
annat på Skogscentralens webbsidor. 

Skogscentralens rapport över utförda 
inventeringar brukar publiceras mot slu-
tet av året. På grund av en förnyelse av da-
tasystem kan det i år dröja längre. •

TEXT OCH FOTO: AGNETA SJÖBLOM

Skogsaktörer bra på naturhänsyn
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UTVÄRDERING AV 
NATURHÄNSYN

• Utförs årligen av Finlands skogscentral 
i samband med avverkningar i privata 
ekonomiskogar.

•  Bygger på skogslagen, naturvårdsla-
gen, certifieringskraven samt allmänna 
skogsvårdsrekommendationer.

•  Består av en handfull helheter som 
alla bedöms var för sig och tillsammans 
ger ett helhetsvitsord. 

• Granskar bl.a. beaktandet och beva-
randet av naturobjekt, naturvårdsträd, 
vattenskydd, markberednings- och 
förnyelsemetoder, uttaget av energived, 
landskapsvård samt eventuella kultur- 
arvs- och rekreationsobjekt.

Skogsaktörer bra på naturhänsyn
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Det är NTM-centralerna som fat-
tar beslut om eventuella avverk-
ningar i naturskyddad skog.

– Huvudprincipen är att det 
inte ska avverkas skog i natur-
skyddsområden. Markägaren 
har fått full ersättning för de eko-
nomiska förluster som fredning-
en medför, och kan därför inte 
vänta sig andra intäkter de som 
fredningsbestämmelserna tillå-
ter, säger Jörgen Dalin på NTM-
centralen i Södra Österbotten.

Det finns vissa undantag. Da-
lin nämner skötsel av vårdbio-
toper för husdjursägare som vill 
förbättra betesmark och strand-
skyddade områden, där ägaren 
kan få tillstånd att ta ut bränn-
ved av specificerade trädslag en-
ligt en strikt plan.

Men det finns också möjlig-
heter att avverka träd på natur-
skyddade områden.

– I vissa fall har skogsägare 
fått gallra planterade tallar. An-
sökningarna behandlas från fall 
till fall när de kommer till mitt 
bord via skogsanmälningar, sä-
ger Dalin, som handlägger den 
här typen av ärenden i Österbot-
ten.

Enligt Jörgen Dalin handlar 
det om någon enstaka ansökning 
per år i hans distrikt.

Fredad skog behöver inte 
nödvändigtvis betyda totalt 
avverkningsförbud. Plante-
rade träd kan få gallras om 
skogsägaren sett till att få 
det inskrivet i fredningsav-
talet.

Skogsägaren Jonas Björkman 
skrev in en klausul i sitt fred-
ningsavtal om att han får av-
verka planterad skog inom de 
närmaste 50 åren. Han tror 
att det är ganska få skogsäga-
re som känner till att man kan 
skriva in en sådan klausul i 
fredningsavtalet.
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Kasta inte yxan i sjön 
över fredningsavtal

– Under det här året har jag behandlat 
två ansökningar från två skiftesgrannar i 
Vörå kommun som ville gallra planterade 
träd. Det var inskrivet i fredningsbestäm-
melserna, vilket gjorde processen möjlig.

INGEN BOTTENRÖJNING
För att avverkning på naturskyddsområ-
den överhuvudtaget ska kunna tas till be-
handling, förutsätts alltså att markägaren 
sett till att det skrivits in en klausul om av-
vikelser i fredningsbestämmelserna.

– Varje skogsskifte som hör till något 
skyddsprogram, vare sig det är nationellt 
eller Natura 2000, har ett eget avtal. Pro-
cessen med att naturskydda skogsmark 
har hållit på i flera decennier och det finns 
variationer i avtalens innehåll.

Dalin framhåller att inga hårda kalav-
verkningar är tänkbara i naturskyddsom-
råden och att enbart de planterade träden 
kan få fällas. Bottenröjning, som normalt 
görs i samband med gallring, tillåts inte i 
fredad skog. Tanken är att skogen återgår 
till ett naturligt tillstånd när de plantera-
de träden är fällda och borttransporterade.

Jonas Björkman i Korsholm hör till de 
skogsägare som beviljats tillstånd att gall-
ra i sin naturskyddade skog.

– Det var genom delägarlaget som jag 
fick reda på att en sådan klausul i fred-
ningsavtalet var möjlig. Jag tror inte att 
den kunskapen finns bland alla skogsäga-
re, säger Björkman.

HÄNSYN TILL HAVSÖRN
I Jonas Björkmans fredningsbestämmelser 
från 2010 står att det är tillåtet att inom 50 
år avverka alla planterade tallar på frusen 
mark och därefter lämnas området orört. 
Avvikelsen från fredningsbestämmelserna 
lyder så här:

”Med ELY-centralens tillstånd och med 
markägarens medgivande kan man avvika 
från ovannämnda bestämmelser om avvi-

kelsen inte nämnvärt försvagar områdets 
skyddsvärden och detta är motiverat med 
tanke på skyddet, skötseln och använd-
ningen av naturskyddsområdet.”

Fredningsavtalet, som bland annat om-
fattar en del av ett skifte på Börsskäret ute 
i Björkö skärgård, undertecknades 2011. 
För fyra år sedan fick Jonas Björkman till-
stånd från NTM-centralen att fälla tallar 
som planterats på området i början av 
1970-talet.

– Det var inga stora mängder som fäll-
des, men det var bra virke.

Gallringen utfördes enligt de riktlinjer 
som NTM-centralen gav i sitt utslag. Efter-
som det finns havsörn, en fridlyst djurart, 
i närheten av skogsskiftet behövde speci-
ella hänsyn tas i avverkningen.

Inom en radie på 500 meter från havs-
örnarnas boträd fick avverkning inte ske 
under perioden februari till och med ju-
li. Inom 50 meter från boträdet fick inga 
avverkningar utföras som kunde försämra 
området som boplats för havsörn.

– Det var inga problem att uppfylla 
kraven när tallarna fälldes. Nu kommer 
skogsskiftet troligtvis att förbli orört tills 
slutavverkningen sker.

SVÅRT ATT STOPPA NATUREN
Området ligger i Kvarkens skärgård, som 
2006 togs med på Unescos lista över 
världsnaturarv. I utsiktstornet Saltkaret 
kan världsarvets besökare få en överblick 
av hur landhöjningen har format och fort-
sätter att forma landskapet. I hela Kvar-
kens skärgård ökar landarealen med 100 
hektar varje år på grund av landhöjning-
en.

Björkman påminner om att skogar och 
stränder ser ut som de gör, delvis på grund 
av att de blivit brukade i decennier. Att 
försöka frysa ett ögonblick för att bevara 
naturen som den är vid en viss tidpunkt 
är inte möjligt.

– Naturen kommer hur som helst att 
ändra mycket om man tittar 50 eller 100 
år framåt. En stor del av vattenområde-
na här i Kvarkens skärgård är grunda. Vi-
kar som nu är under en meter djupa kom-
mer att vara torrlagda om hundra år. Vad 
är det då för naturvärden man försöker be-
vara genom att freda skog, frågar sig Jo-
nas Björkman. •

TEXT OCH FOTO: JOHAN SVENLIN

NATURSKYDDSPROGRAM-
MENS RÄTTSVERKNINGAR

I ett område som ingår i ett 
av statsrådet godkänt natur-
skyddsprogram är det förbju-
det att vidta åtgärder som 
äventyrar skyddets syften 
(åtgärdsbegränsning). En åt-
gärdsbegränsning gäller trots 
eventuella besvär, om inte be- 
svärsmyndigheten beslutar nå-
got annat.

Närings-, trafik- och miljö-
centralen kan bevilja tillstånd 
till avvikelse från den begräns-
ning som avses i 1 mom., om 
skyddets syften inte nämnvärt 
äventyras. (22.12.2009/1587)

När de statliga myndigheter-
na och inrättningarna planerar 
sina åtgärder och fattar beslut 
om att de skall vidtas, skall de 
se till att åtgärderna inte försvå-
rar genomförandet av natur- 
skyddsprogrammen.

§ 9 

i Naturvårdslagen
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Brand 
för en rikare skog
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Förr i tiden var skogsbränder en naturlig 
del av skogens ekologi. I takt med att allt 
effektivare brandbekämpningsmetoder 
har utvecklats, har bränderna minskat ra-
dikalt i omfång – från en snittstorlek på 
60 till 80 hektar för 100 år sedan, till 0,5 
hektar i dag. 

För de insekter, svampar och växter, vil-
ka är beroende av bränder och bränd ved, 
har det inneburit försämrade levnadsför-
hållanden. Liksom också för de arter som 
gynnas indirekt, till exempel fåglar som le-
ver av larver och insekter som finns i de 
brända trädstammarna. 

ELDEN GÖR JOBBET
På Fiskars har man valt att bränna en 
grupp naturvårdsträd, eller sparträd, som 
ett sätt att gynna mångfalden. Området är 
0,2 hektar stort och finns i anslutning till 
en förnyelseavverkning i västnyländska 
Skogby, på Hangö udd.

UPM Silvestas man Jukka Hapulahti 
är den som spänner fast en gasbrännare 
på ryggen, ger sig in i dungen och tänder 
eld på rishögarna, som forslats in bland 
träden, från den omgivande avverknings-
ytan. Efter det är det elden som ska göra 
jobbet, helst utan att sprida sig utanför det 
tilltänkta området.  

Skogs- och hyggesbränning har va-
rit något av ett kunnande på utdöende, 
men Hapulahti, som annars jobbar som 
skogsarbetare, har den här säsongen ut-
fört ett tiotal och bedömer den aktuel-
la septemberdagen som optimal för upp-
draget.

– Det är vindstilla och rätt torrt. I våras 
fick vi skjuta upp några hyggesbränning-
ar på grund av att rishögarna var för vå-
ta. Det allra bästa vädret för det här job-
bet skulle förstås vara när meteorologer-
na varnar för risk för skogsbrand, men då 
vill modet inte räcka till, säger Hapulahti, 
och tillägger att man med sunt bondför-
nuft klarar sig rätt långt.

BRANDKÅREN PÅ PLATS
Eftersom bränningen är den första i sitt 
slag på bolagets marker, har förberedel-
serna gjorts med extra stor omsorg. Na-
turvårdsträden har samlats till ett område, 

Brand 
för en rikare skog

Dungen med 100 trädstammar ska strax tändas på. Enligt skogschef Robert 
Lindholm på Fiskars känns det hemskt att tänka sig att ha elden lös i skogen, 
men han planerar redan nästa hyggesbränning.

som ska vara tryggt att elda och som inte 
har ett stort ekonomiskt värde. 

En grävmaskin har skrapat bort det 
organiska materialet i en cirka två me-
ter bred ring runt träddungen. Utanför 
ringen har Skogby FBK sprutat vatten på 
en buffertzon och kåren finns också på 
plats, tillsammans med Ekenäs FBK och 
varsin fylld tankbil, för att övervaka. Ef-
ter att branden har släckts fortsätter över-
vakningen av området hela natten, för att 
man ska kunna försäkra sig om att elden 
inte flammar upp på nytt. Man kommer 
att följa med läget under flera dagar.

För den, som utför en hyggesbränning, 
gäller det också att komma ihåg att gö-
ra en anmälan till räddningsverket innan 
man börjar.

PÅ NYTT I VÅR
Hyggesbränningar på avverkade områden 
hör till de åtgärder som utförts på Fiskars 
marker tidigare. Det är dock ett tag sedan 
senast och kommer knappast att bli aktu-
ellt på nytt under de närmaste åren, enligt 
Robert Lindholm.

Däremot är planen att regelbundet börja 
bränna grupper med naturvårdsträd. Näs-

ta bränning är redan inplanerad till i vår. 
– Jag tror att det är en bra punktåtgärd 

för vår del, säger Lindholm.
Som stor FSC-certifierad skogsägare är 

man skyldig att utföra hyggesbränning 
för att uppfylla certifieringskraven. En-
ligt FSC-certifieringens kriterier ska 3 pro-
cent av de lämpliga objekten brännas årli-
gen. När man bränner en sparträdsgrupp 
på minst 0,2 hektar kan arealen multipli-
ceras med fem.

– Man får med andra ord en större ef-
fekt på ett mindre område.

 
ENKLARE OCH BILLIGARE ALTERNATIV 
Juha-Pekka Hotanen, forskare vid Natur-
resursinstitutet (Luke), tror att man kan 
räkna med att bränning av trädgrupper, 
eller så kallade hänsynsytor, kommer att 
fortsätta som ett enklare och billigare al-
ternativ till regelrätta hyggesbränningar. 

– Enligt forskningen borde arealen med 
det brända trädbeståndet överstiga 10 ku-
bikmeter för att man, med tanke på vis-
sa insektgrupper, ska uppnå samma effekt 
som vid skogsbrand. Också trädens kvali-
tet har betydelse.

Än så länge är det ändå knappt om stu-
dier där man följt med hur bränning av 
trädgrupper påverkar arter under en läng-
re tid. •

TEXT: AGNETA SJÖBLOM
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Efter avslutad bränning. Övervakningen av platsen fortsatte i flera dagar.

FO
TO

: A
G

N
ET

A 
SJ

Ö
BL

O
M



14  Skogsbruket 8/2017

Hyggesbränning är en gammal markbe-
redningsmetod, som även gynnar den bio-
logiska mångfalden. På Kimitoön har det 
veterligen inte utförts hyggesbränningar 
på flera decennier, men i höstas återupp-
livades traditionen på Söderlångviks mar-
ker i Västanfjärd.

– Med hyggesbränningen ville vi få li-
te större mångfald i vårt skogsinnehav. 
På köpet fick vi dessutom lite traditionell 
markberedning, säger Siv Vesterlund- 

Gammal metod 
till heders på Kimitoön
I likhet med skogsbränderna har 
också hyggesbränningen mins-
kat.  Ännu på 1950-talet låg hygges-
bränningsarealen i Finland på cirka 
35 000 hektar per år, nu beräknas 
den ligga på knappt 1 000. 

Hyggesbränning är en gammal markberedningsmetod som även gynnar den biolo-
giska mångfalden. Branden frigör näringsämnen och surheten i marken minskar. Ett 
stort antal arter är beroende av de brända livsmiljöerna. 

Karlsson som är skogsansvarig på går-
den.

Det 1,5 hektar stora området, beläget 
invid ett träsk, avverkades i fjol och in-
kluderade också grupper av naturvårds-
träd. Bränningen skedde i samarbete med 
skogsbolaget UPM, som bland annat ställ-
de upp med vattenpumpar. Innan områ-
det antändes bevattnades kanterna. 

RESURSKRÄVANDE 
Enligt Siv Vesterlund-Karlsson gick brän-
ningen bra.

– Ett litet fel som gjordes, var att det 
i vanlig ordning hade lagts ris på körvä-
gen. Riset var sedan väldigt hoppackat 
och brann inte så bra som det hade gjort 
om man hade haft det utspritt.

Hon ser hyggesbränningen som en in-
tressant erfarenhet.

– Jag tycker att det är fascinerande att 
använda en sådan här gammal metod. Det 
är lite ”back to basics”.

Det brända området kommer inte att 
sås eller planteras, utan förnyelsen kom-
mer att få ske av sig själv.

Siv Vesterlund-Karlsson utesluter inte 
att det blir fler hyggesbränningar på går-
dens ägor.

– I och med att det gick så bra blev vi 
kanske lite säkrare, men det är ett jobb 
som kräver stora resurser och blir ganska 
dyrt. Nu var vi sju personer som jobbade 
aktivt med själva bränningen.

Efterövervakningen pågick i två och ett 
halvt dygn och sköttes av två personer 
som var på plats hela tiden. •

TEXT: AGNETA SJÖBLOM
FOTO: SIV VESTERLUND-KARLSSON
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– För tillfället har jag många beställning-
ar och det är alltid extra inför julen. Ty-
värr kan jag inte ta emot fler beställning-
ar om tanken är att det ska bli en julklapp 
i år, säger Ulla Haglund som arbetar som 
motorsågsskulptör i Nedervetil, Kronoby.

För två och ett halvt år sedan blev Hag-
lund, med lång erfarenhet som möbel-
snickare, inspirerad när hon såg en FM-
tävling i motorsågsskulptering i Etseri. 
Hon hade aldrig tänkt på motorsågen som 
ett verktyg med vilket det går att skapa 
konst.

– Jag tyckte om det jag såg. Den för-
sta träskulptur som jag använde motor-
sågen till var mitt slutarbete för studier-
na på Nordiska konstskolan i Karleby. Jag 
gjorde en fullstor skulptur av min dotter, 
men använde en annan teknik än nu, och 
sågade ut formen med en liten elsåg. Res-
ten gjorde jag enbart med bildhuggarjärn, 
berättar hon.

Önskan att arbeta med motorsåg växte 
sig starkare och hon beslöt sig för att gå en 
kurs med den finske mästaren Juha Käkelä 
som lärare. Haglund tog också kontakt 
med världsmästaren från Mongoliet som 
har gett tips och råd.

– Vi är goda vänner i dag och jag har 
lärt mig av mästarna. De har verkligen in-
spirerat och sporrat mig att lära mig tek-
niken. Efter två och ett halvt år som mo-
torsågsskulptör håller jag en hög nivå. I år 
blev jag faktiskt trea i FM-tävlingen.

BUDSKAPET SPRIDS
Kunskapen om hennes konst har spri-
dit sig via nöjda kunder och via bilder 
på sociala medier. Ulla Haglund tillverkar 
främst djurmotiv, som örnar och björnar, 
men också mycket annat.

– Det beror helt på kundens önskemål. 

Bråda tider inför jul
För några år sedan såg möbelsnicka-
ren Ulla Haglund en FM-tävling i mo-
torsågsskulptering och fastnade di-
rekt. I dag skapar hon konst av trä 
och det är bråttom för att hinna med 
beställningarna inför jul.

Jag kan skapa i princip vad som helst, 
till exempel skulpturer av barn, någons 
katt eller hund. Jag utgår helt från kun-
dens önskemål och skräddarsyr produk-
ten. Därför är det svårt att säga ett exakt 
pris. En del kunder vill ha mycket nog-
granna detaljer, till exempel att håret på 
en björn ska se äkta ut.

Haglund tar sitt virke från Junnikkalan 
saha i Kalajoki och använder huvudsakli-
gen gran. Också andra träslag kan komma 
ifråga om kunden har eget virke. Björk är 
däremot inte att föredra.

– Björk håller inte så bra om skulpturen 
ska stå utomhus.

Att skapa en björn i trä tar i medeltal 
tre dagar. Hon arbetar med flera sågar i 
varierande storlek och med olika form på 
svärdet. Första tar hon en stor såg och så-
gar bort de största bitarna. Därefter inle-
der hon följande moment som är att ta 
fram formen.

– Då går jag ner i storlek på sågarna 
och fortsätter forma. Sedan när formerna 
är klara tar jag fram specialsågarna med 
spetsiga svärd. Dem använder jag till de-
taljer som ögon, näsa och päls.

Ulla Haglund arbetade tidigare som lä-
rare inom artesanutbildningen vid Opti-
ma i Jakobstad. Men för att kunna satsa 
helhjärtat som konstnär har hon nu uppe-
håll i undervisningen. Framtiden får utvi-
sa hur det blir längre fram. Som konstnär-
ligt lagd har hon också planer på att börja 
skapa egen konst – inte enbart de ledan-
de produkterna, som björnar och örnar.

– Jag tycker om att skapa och kommer 
i framtiden att satsa mera på egen konst. 
Sedan kan jag ha egna produkter färdiga 
till försäljning. Som konstnär vore det ro-
ligare att jobba på det viset. •

TEXT OCH FOTO: 
CHRISTOFFER THOMASFOLK

En björn eller örn tar i medeltal cirka tre dagar att göra med motorsåg. De är om-
tyckta julklappar, säger Ulla Haglund. 
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De två dominerande internationella certi-
fieringssystemen är PEFC och FSC. Även 
om målsättningen för båda systemen är att 
skapa ett hållbart skogsbruk är bakgrun-
den till dem helt olika: 

Miljöorganisationerna skapade FSC för 
att stävja olagliga avverkningar i tropiska 
skogar med oklara ägarförhållanden, me- 
dan PEFC baserar sig på de nationella cer-
tifieringssystemen i Europa, där ägarstruk-
turen vanligtvis är tydligt definierad. 

KUNDERNA KRÄVDE CERTIFIKAT
FSC hade stor genomslagskraft på 1990-ta-
let och skogsägarna och skogsindustrin i 
de västeuropeiska länderna märkte att 
bristen på certifierad skog var dålig för af-
färerna. Därför togs nationella skogscerti-
fieringssystem fram, i Finland FFCS (Fin-
nish Forest Certification System), men de-
ras internationella genomslagskraft var låg 
eftersom de inte hade internationell upp-
backning.

Två system, samma målsättning
Certifierat skogsbruk är i all sin enkelhet en kvalitetsstämpel på att virket fyl-
ler vissa ekologiska, sociala och ekonomiska villkor, som bevis på att skogs-
bruket är hållbart. En pålitlig certifiering är viktig för skogsägarna eftersom 
behovet av certifierat virke ökar på den internationella marknaden, i takt 
med att konsumenterna i världen blir allt mera miljömedvetna.

För att ge mera pondus åt de nationel-
la certifieringssystemen bildade de väst-
europeiska skogsägarna och skogsaktörer-
na tillsammans certifieringssystemet PEFC 
kring millennieskiftet.

– Kriterierna i PEFC motsvarar de inter-
nationella kraven på hållbart skogsbruk. 
De nationella certifieringsstandarderna 
utvecklas och revideras regelbundet till-
sammans med utomstående certifierings-
organ, säger PEFC Finlands avgående sty-
relseordförande Jan-Erik Enestam.

OLIKA LÄGE
FSC var, framför allt i början, inte anpassat 
för småskaligt skogsbruk och certifiering-
en var byråkratisk och därför dyr. 

– Genom PEFC kunde de små skogs-
ägarna utveckla och påvisa hållbart skogs-
bruk genom så kallade gruppcertifikat. Det 
innebär att en större organisation kan cer-
tifiera många små skogsegendomar som 
en helhet, säger Enestam.

Han ser en bra sak med att det finns två 
stora konkurrerande certifieringssystem.

– Det innebär att båda systemen stän-
digt måste förbättra sig. Däremot är miljö-
organisationernas ovilja att godkänna PE-
FC problematisk och tvingar många skogs-
ägare att certifiera sig enligt båda syste-
men, säger Enestam.

LIKA MEN OLIKA
De båda certifieringssätten har målsätt-

FSC Finlands generalsekreterare Anniina 
Kostilainen berättar att organisationen 
som bäst utvecklar ett mera strömlin-
jeformat certifieringssystem för de små 
skogsägare som inte hör till någon para-
plyorganisation. 

Programme for the Endorsement of Fo-
rest Certification schemes (PEFC) bilda-
des som en godkännande process för att 
bedöma olika nationella skogsbruksstan-
darder mot de internationellt erkända 
kriterierna för hållbart skogsbruk. De i 
sin tur baseras på de åtta internationella 
processerna för hållbart skogsbruk som 
växte fram ur Riokonferensen 1992.

Internationellt omfattas 19 000 fö-
retag, 750 000 skogsägare och omkring 
300 miljoner hektar skog av PEFC-
certifiering. I Finland finns 17,7 miljo-
ner hektar PEFC-certifierad skog, vilket 
motsvarar ungefär 85 procent av ekono-
miskogarnas areal i landet. 

PEFC-märkningen får användas om 
åtminstone 70 procent av råvarorna i en 

produkt är från certifierade skogar eller 
återanvänt material och resten bevisli-
gen är skaffat på ett lagligt sätt. 

PEFC Finlands officiella namn är Fin-
lands Skogscertifiering rf.

PEFC
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Två system, samma målsättning
ningen att skapa ett hållbart skogsbruk, 
men allmänt taget kan sägas att FSC ex-
empelvis har lite strängare regler gällan-
de mängden oanvänd skog och kalhyggen 
och att skyddszonerna kring vattendrag är 
mera specificerade.

Ingetdera systemet ser ändå likadant ut 
i alla länder, utan de är alltid anpassade 
enligt ländernas ekonomi, lagstiftning, so-
ciala aspekter och ekologi. 

– Det positiva är att alla skogar, som är 
certifierade enligt någotdera systemet, be-
aktas som något mera än enbart en råva-
ra, säger FSC Finlands generalsekreterare 
Anniina Kostilainen.

Hon berättar att FSC ökat kraftigt i Fin-
land sedan den finländska FSC-standarden 
godkändes 2010.

– FSC håller nu på att göra certifierings-
systemet mindre byråkratiskt. I samband 
med det utvecklas också ett system för 
gruppcertifiering av småskaligt skogsbruk. 
Den här frågan godkändes vid det senaste 
internationella årsmötet i Vancouver i ok-
tober, säger Kostilainen.

Hon betonar att de finländska skogs-
ägarna i regel sköter sina skogar ansvars-
fullt.

– Även om FSC kräver lite mera av skogs-
ägarna är uppgiften inte att skyffla nya krav 

Exempelvis i Storbritannien har certifie-
ringen ytterst stor betydelse. Där ser en 
expertorganisation vid namn CPET (Cen-
tral Point of Expertise on Timber) över de 
offentliga anskaffningarna av träprodukter 
på uppdrag av landets miljöministerium. 

Enligt CPET uppfyller både FSC och PE-
FC kraven på virkets laglighet och hållba-
ra ursprung. I den senaste rapporten 2015 
konstateras att båda certifieringssystemen 
utvecklats märkbart sedan 2010, då de se-
nast utvärderades. •

Ett centralt krav för såväl FSC som PEFC 
är att ett utomstående certifieringsorgan 
granskar skogarna enligt de uppställda kri-
terier som ska fyllas. 

Grundkravet är att ett certifieringsor-
gan, som utför skogscertifieringen eller 
spårbarhetscertifieringen, är internatio-
nellt ackrediterad. •

PEFC Finlands avgående styrelseord- 
förande Jan-Erik Enestam är inte skogs-
ägare utan valdes till posten därför att 
organisationen ville ha en obunden per-
son på posten. 

Båda systemen 
har utvecklats

Utomstående 
certifierings-
organ

på dem. Vår certifiering är ett verktyg för 
dem att visa att skogen verkligen är odlad 
på rätt sätt, säger Kostilainen. •

TEXT: BO INGVES
BAKGRUNDSFOTO: POND5

Forest Stewardship Council (FSC) har 
fastställt de internationella principer och 
kriterier enligt vilka de nationella stan-
darderna skapas. De nationella standar-
derna kan anpassas enligt lokala behov, 
vilket innebär att FSC-standarderna 
delvis kan variera i olika länder.

De nationella föreningarna är fris-
tående organisationer som ingått avtal 

med internationella FSC om att arbeta 
enligt FSC:s grundläggande mål, regler 
och värden.

FSC Finlands grundläggande möte 
hölls i oktober 2000 och föreningen 
grundades året därpå. Konsensus om 
den nuvarande skogsbruksstandarden 
uppnåddes 2010 och den godkändes av 
internationella FSC våren 2011. 

I världen finns cirka 200 miljoner 
hektar FSC-certifierad skog och i Finland 
drygt 1,35 miljoner hektar. Internatio-
nellt har beviljats cirka 33 000 certifikat 
som bevis på att hela tillverkningskedjan 
är spårbar. I Finland har hittills cirka 120 
certifikat beviljats.

FSC Finlands officiella namn är Före-
ningen för ansvarsfullt skogsbruk.

FSC
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–  Det sades skämtsamt att till och med 
svärmor var mer välkommen än revisorer-
na, ler Christian Hornborg, forstmästare 
och ledande revisor vid Det Norske Veri-
tas (DNV GL), åt minnet.

Under den första tiden var revisioner-
na stora publika tilldragelser och represen-

Ser till helheten och trender 
Numera är de finska skogsägarna rätt väl förtrogna med skogscertifieringsför-
farandet, men annat var det i början av milleniet då certifikaten var nya. Det 
fanns en allmän misstro och många visste inte varför revisionerna utfördes.

tanter för medierna fanns ofta på plats. I 
dag är de alldagliga händelser som inte 
väcker någon större uppmärksamhet. 

Hornborg påpekar att Finland har en 
välfungerande skogslagstiftning som är 
på en väldigt hög nivå. De finska skogar-
na sköttes därför bra redan innan certifie-

ringssystemen kom med i bilden. Men det 
räckte inte för kunderna på den utländska 
marknaden.

– De ville ha ett papper som bevis på 
att skogsbruket sköttes på ett bra sätt. 
Man kan säga att kravet på certifikat kom-
mit från kundhåll, konstaterar Hornborg.

OLIKA AKTÖRER
I Finland har vi i dag två olika skogscerti-
fikat; PEFC och FSC. En klar skillnad mel-
lan dessa två system är aktörerna bakom 
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finns det många offentliga rapporter över 
revisionen som ska läggas ut på FSC:s 
webbplats.

– Vi ska redan sex veckor före revi-
sonen kontakta en rad intressenter som 
eventuellt vill inkomma med kommen-
tarer om skogsbrukandet på det aktuella 
området.

Hornborg konstaterar att det stora ma-
terial som blir offentligt kan göra att vissa 
skyggar för systemet.

– Visst gör vi ett offentligt sammandrag 
också av revisionen inom PEFC, men inte 
alls i samma omfattning.

Vilket certifieringssystem skogsägaren 
väljer handlar i slutändan om vad kunden 
kräver, konstaterar Christian Hornborg.

ETT GENOMSNITT AV AKTÖRERNA
Mycket av arbetet kring auditeringarna 
sker på kontoret före och efter fältbesö-
ket. För kunden ser revisionsprocessen ute 
i fält rätt lika ut, oberoende av system. Om 
det är frågan om ett PEFC-gruppcertifikat, 
som är det vanligaste, strävar man efter 
att samla ihop ett genomsnitt av aktörer-
na som verkar på området.

Urvalet av de ytor som ska granskas 
sker i teorin slumpmässigt.

– Men det är klart att vi primärt tittar 
på något av större intresse än en gallring 
på en tallmo. Det kan vara frågan om vat-
tendrag, viktiga livsmiljöer, förekomsten 
av avgränsningar till Naturaområden och 
liknande.

Urvalet av områden som ska granskas 
sker ofta på morgonen, och samma efter-
middag åker man ut i fält. Hornborg säger 
att det alltid är intressant om skogsägaren 
har möjlighet att närvara för att delge sin 
åsikt om skogsbruket på sitt område.

– Men eftersom ägaren kontaktas med 
kort varsel är det ofta det inte passar, spe-
ciellt som många i dag bor på annan ort 
än den där skogen finns.

SER TILL HELHETEN
Vad händer då om man inte uppfyller kra-
ven vid en revision?

– Vi får ingen provision på hur många 
avvikelser vi antecknar, skämtar Hornborg 
och tillägger att det handlar om att se till 
helheter. 

Handlar försummelserna om smärre sa-
ker och är engångsföreteelser eller är det 
frågan om allvarligare saker? Beroende på 
bristernas natur, måste revisorn avgöra 

om de resulterar i en kommentar eller i en 
avvikelse. Om det är frågan om en avvi-
kelse, kan det vara en mindre eller en all-
varlig. Då det är frågan om gruppcertifi-
kat sänder revisorerna en rapport på avvi-
kelser till kunden som beställt revisionen, 
som sedan inom en viss tid ska svara och 
utreda bristerna. 

– Om det är frågan om en mindre avvi-
kelse följer vi upp de utförda korrigerande 
åtgärderna då ett år har gått, och ser hur 
det då fungerar i praktiken. 

Hornborg tillägger att de också beaktar 
trender; Om antalet brister inom en avvi-
kelse ökar mellan revisionstillfällena, går 
det inte åt rätt håll. Då blir det eventuellt 
frågan om en allvarlig avvikelse. Om man 
har fem allvarliga avvikelser vid en FSC-
certifiering dras certifikatet genast in.

– Det är ganska tufft om det berör en 
stor grupp. Men än har jag inte tvingats 
dra in något certifikat. Revisionerna tas på 
allvar och skogsägarna försöker göra allt 
för att klara dem.

Man får heller inte glömma att misstag 
sker, påminner Hornborg. Därtill finns det 
alltid tolkningsfrågor, eftersom alla har oli-
ka sätt att se på naturen.

– Om någon påstår sig uppfylla krite-
rierna till hundra procent är det inte rik-
tigt trovärdigt. Det är som med allt annat, 
om något verkar vara för bra för att va-
ra sant, är det ofta så, avrundar Christian  
Hornborg. •

TEXT OCH FOTO: MIA BERG-LUNDQVIST

Christian Hornborg utför revisoner un-
der hela den tid marken är bar. Han har 
också egen, PEFC-certifierad skog på 
Oravala gård nära Kouvola. 

certifikaten. Skogsindustrin och Jord- och 
skogsbruksproducenternas centralförbund 
MTK har varit aktiva inom PEFC-proces-
sen.

– Inom FSC har miljöorganisationerna 
varit den drivande kraften. Därför är FSC 
mera fokuserat på ekologiska aspekter och 
omfattar lite mera gröna värden, förkla-
rar Hornborg.

Det är exempelvis väldigt noga hur ur-
valet av naturvårdsträd utförs. Det finns 
klart definierat hurdana naturvårdsträden 
ska vara beträffande trädslag, dimensioner 
och dylikt. Inom FSC ska också fem pro-
cent av skogsmarken skyddas och får in-
te åtgärdas. 

– Det är en punkt som vi i princip alltid 
granskar, berättar Hornborg.

Men allt är inte svartvitt. Då det gäller 
till exempel drivningsskador är PEFC-sys-
temet striktare i sin bedömning. Då FSC i 
generella termer anger att drivningsska-
dor ska undvikas, har PEFC satt en sträng 
gräns om fem procent för tillåtna driv-
ningsskador.

– Här är man alltså striktare än skogs-
lagstiftningen, konstaterar Hornborg.

DYRARE MED FSC
Andra skillnader mellan systemen gäller 
omfattningen, kravet på offentlighet och 
priset för kunden. FSC-certifikatet är mer 
omfattande och därmed också dyrare för 
kunden. Då PEFC-certifikatet bygger på 
trettiotvå nationella kriterier, varav de tre 
sista omfattar renskötsel och därmed in-
te aktuella för landets södra delar, baserar 
sig FSC på tio internationella grundprinci-
per som är de samma i alla länder. 

– Under dessa principer har man byggt 
upp nationella kriterier och krav, totalt rör 
det sig om cirka 200.

Hornborg säger att det därför är lätt att 
förstå att dokumentationsdelen är snab-
bare avklarad inom PEFC. Därtill rappor-
teras endast brister inom PEFC-systemet, 
då FSC förutsätter att revisorn på alla re-
viderade punkter redogör för hur han el-
ler hon granskat varje enskilt kriterium.

En annan skillnad mellan de två cer-
tifieringssystemen är offentlighetsprinci-
pen. Då en revision ska göras inom FSC 

• De internationella skogscerti-
fieringssystemen har som uppgift 
att främja ett ekologiskt, socialt och 
ekonomiskt hållbart skogsbruk i 
hela världen.
• Cirka tio procent av världens 
skogar är certifierade, av dessa är 
cirka en tredjedel certifierade enligt 
PEFC.
• I Finland introducerades PEFC år 
1999. Anslutningen är hög, över 
åttio procent.
• Medlemskap i skogsvårdsförening 
ger automatisk anslutning till PEFC, 
om man inte angett annat.
• FSC-certifikaten kom till Finland 
först 2012 och har därför lägre ans-
lutningsgrad.
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– Det är roligt att få vara här och att vi 
får ha en annorlunda skoldag. Jag tror vi 
kommer att lära oss många nya saker om 
skogen, sade Sissela Klingenberg, som 
går på årskurs 7 i Vasa övningsskola. 

Klingenberg var en av över femhund-
ra skolelever från Vasa och Korsholm som 
medverkade i Finlands skogscentrals eve-
nemang Skogen kommer till torget i mit-
ten av november. Jippot var en del i firan-
det av Finlands skogscentrals hundraårs- 
jubileum, och den som kläckte idén var 
Göran Ådjers, expert på regional utveck-
ling vid Skogscentralen i Vasa. 

– Vi firar jubileet i Vasa och ville i sam-
band med det ordna något annorlunda. 
Jag började fundera och kom på att vi kan-
ske ska ta skogen till torget i stället för att 
ta ut eleverna till skogen. 

Syftet är att visa skogen ur ett brett 
perspektiv för huvudsakligen sjätteklas-
sare. 

– Skogen är viktig för Finland, men det 
handlar om så mycket mer än träd. Må-
let är att visa på allt som skogen ger, och 
därför lyfter vi fram annorlunda produk-
ter, som till exempel lingonschampo och 
björksav. Vi har också frivilliga försvaret 
på plats och brandkåren som berättar om 
skogsbränder. Hela spektret är med, be-
rättar Ådjers. 

ÖVER TRETTIO AKTÖRER 
Över trettio aktörer deltog i evenemang-
et. Forststyrelsen var på plats, likaså För-
eningen för Skogskultur r.f., virkesköpare, 
scouter, 4H, Finlands viltcentral, Skogs-
vårdsföreningen Österbotten och många 
fler. Flera av aktörerna ordnade tävlingar 
eller demonstrationer av olika slag. 

– Skogscentralen önskade att det ska 
vara mycket aktiviteter, praktiska saker. 
Att eleverna verkligen får prova på att gö-
ra något och ha roligt. Det är lättare att lä-
ra sig om man har roligt och det verkar al-
la ha här, säger Ådjers. 

Då skogen kom till torget
I mitten av november firade Finlands skogscentral i Vasa sitt 100-årsjubileum 
genom att ta skogen till torget. Över 500 skolelever kom för att ta del av hel-
dagsevenemanget, som bjöd på allt från plantering och skogsmaskiner till 
björksav.

Eleverna fick bland annat pröva på att 
plantera plantor. Den möjligheten erbjöds 
av Mellanå Plant, och vd Rainer Bodman 
hade fullt upp med att visa eleverna hur 
ett planteringsrör används. 

– Det har varit en mycket givande dag. 
Eleverna har faktiskt varit ivriga att prö-
va på att plantera. Det är inte svårt och ef-
ter en kort introduktion kan de göra det 
själva. De tycker om det när det inte är så 
svårt, säger Bodman. 

Han tackade direkt ja till att medverka 
när Skogscentralen tog kontakt. 

– Den unga målgruppen är myck-
et viktig. Ungdomarna är framtidens 
skogsägare och det är viktigt att invol-
vera dem, så att de lär sig om skogsbru-
ket och om skogen som är viktig för Fin-
land. Därför ville jag delta. Jag tänkte di-
rekt att jag inte tar med och presenterar 
vårt plantuppslag utan det viktiga är att 
visa någonting praktiskt, som hur plan-
tering går till på riktigt. 

– Samtidigt kan jag berätta och förklara 
varför vi planterar ny skog. När den gamla 
skogen avverkas förnyar vi den med plan-
tor. Jag tror många elever har lärt sig en 
del under den här dagen, säger Bodman. 

GIVANDE EVENEMANG FÖR SKOLOR 
Sissela Klingenberg vandrade omkring på 
torget tillsammans med klasskompisarna 
Ella Hoffman och Ofelia Crotts. Ella Hoff-
man berättar att skogsbruket är relativt be-
kant för henne. 

– Mina föräldrar äger skog i Nykarle-
by så jag vet en del om skogen. Men jag 
har aldrig sett hur det går till att plantera, 
så det var intressant att se den biten, sä-
ger hon. 

– Jag har ingen direkt anknytning till 
skogen men jag tycker om att röra mig där. 
Vi har inte ännu sett så mycket av utbudet 
här, men allt verkar intressant. De skul-
le gärna få ordna sådant här oftare, säger 
Ofelia Crotts. 

Klassföreståndaren Kasper Hiltunen 
står bredvid och lotsar gruppen på torget. 
Han tycker det är positivt att dylika eve-
nemang ordnas. 

– Främst passar det här oss för att sko-
lan ligger i närheten. Jag anser att det är 
viktigt att skolan deltar när det ordnas in-
tressanta evenemang. Det ger variation i 
vardagen och jag tror många snappar upp 
detaljer här och där och lär sig nya saker 
och får nya upplevelser, säger han. 

VARIERANDE SKOGSKUNSKAPER
Hur är det med skogskunskaperna bland 
eleverna i din klass? 

– Det är svårt att säga. De barn som bor 
i stan och vilkas familjer inte äger skog 
kanske inte kommer i kontakt med sko-
gen så ofta. Men jag har redan lärt mig i 
dag att vi har många elever vilkas familjer 
är skogsägare. Variationen är mycket stor, 
svarar Hiltunen. 

– Nu ska vi fortsätta vår sejour här på 
torget och vad jag har sett hittills får elev-
erna en mycket varierande bild av skogen. 
Det är positivt, fortsätter han. 

En bit längre bort sitter skoleleverna 
Samuel Hagström och Emil Kaustinen 
och jobbar hårt. Raimo Nummela, skogs-
ägare från Sydösterbotten, har med sig 
några björkar och en gammaldags såg. 

De båda pojkarna från övningsskolan får 
kämpa en god stund innan biten lossnar. 

– Det var ganska tungt, men jag ville 
ändå prova den här sågen, säger en slut-
körd Emil Kaustinen.

– Det var tungt, men roligt. Det skulle 
nästan vara roligt att jobba som skogsar-
betare, tillägger Samuel Hagström. 

Göran Ådjers är belåten med dagen och 
kunde tänka sig att evenemanget skulle bli 
återkommande. 

– Min känsla är att många av de här 
barnen inte kommer i kontakt med sko-
gen. Ur den synvinkeln borde det defini-
tivt ordnas liknande evenemang i framti-
den. Det här jippot kunde bli en tradition, 
för både barnen och lärarna trivs. •

TEXT OCH FOTO: 
CHRISTOFFER THOMASFOLK
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Då skogen kom till torget I mitten av november ordnade Finlands skogscentral i Vasa evenemanget Skogen kom 
till torget. Över femhundra skolever huvudsakligen i årskurs 5 från Vasa och Korsholm 
kom för att bekanta sig med skogsbruket. Över trettio aktörer deltog. 

Från vänster:
Sissela Klingenberg,
Ella Hoffman och Ofelia 
Crotts.

Samuel Hagström (till höger) och Emil Kaustinen fick jobba hårt när de pro-
vade på att såga på gammalt hederligt vis. Raimo Nummela (i mitten), ak-
tiv skogsägare från Sydösterbotten, gav eleverna möjlighet att testa såga 
på det här viset. 

Rainer Bodman, vd för Mellanå Plant, med-
verkade i Skogen kommer till torget därför att 
han tycker att målgruppen unga skolelever är 
viktig.

– Jag gav dem möjlighet att prova på att 
plantera och det var omtyckt. Jag tror de lär 
sig mera när de har roligt, säger han. 
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De flesta olyckorna sker på eftermiddagen och kväl-
len, då tröttheten infinner sig och man känner av 
tidspressen. 

– Så länge man är pigg och har ätit och druck-
it tillräckligt är olycksrisken mindre, konstaterar 
Magnus Lassander, Röda Kors-utbildad i första hjäl-
pen.

Alla tillbud går givetvis inte att förebygga, men 
den mänskliga faktorn ligger de facto bakom en stor 
del av olyckorna. Känslan av falsk trygghet, att man 
utför bekanta rutiner, gör att man är mindre på sin 
vakt.  Ungefär tio procent av olyckorna sker på ar-
betsplatsen, trots att vi i Finland har goda arbets-
skyddsdirektiv.

För just skogsbranschen är olika typer av kläm- 
och krosskador rätt vanliga. 

– Man kan till exempel bli i kläm under en rotväl-
ta då man kapar vindfällen, eller så kan trädet stud-
sa upp efter att det kapats och man träffas av det, 
säger Thony Wickström, rådgivare vid Finlands 
skogscentral.

Det fysiskt tunga arbetet ute i skogen ökar ock-
så riskerna för olika typer av sjukdomsattacker, spe-
ciellt i kombination med stigande ålder. Den livräd-
dande första hjälpen ingår därför som ett standard-
inslag på första hjälp-kurserna. Det handlar bland 
annat om hur man ska agera om man hittar någon 
medvetslös, hur man avlägsnar främmande föremål 
från andningsvägarna samt hur man utför hjärt- och 
lungräddning.

PREVENTIVA ÅTGÄRDER
Eftersom skogsbrukare oftast arbetar på perifera 
platser, är det viktigt att behärska den mest grund-
läggande första hjälpen. Lassander säger att folk of-
ta överskattar sina färdigheter på det här området. 
Kunskaperna faller fort i glömska och nya direktiv 
på området utkommer hela tiden.

Vad bör man tänka på innan man beger sig ut i 
skogen och vad ska man packa med sig?

– För det första är det viktigt att man meddelat nå-
gon var man kommer att arbeta, säger Wickström.

Han nämner också vikten av rätt skyddsutrust-
ning. Att man utfört ett arbetsmoment många gång-
er tidigare, eller att man bara ska arbeta en kort 

Tio procent av olycksfallen sker på jobbet
Kunskaper i första hjälpen är viktiga för den 
som arbetar i skogen och har långt till hjälp. 
Den mänskliga faktorn står bakom en stor del 
av olyckorna, men många kan förebyggas ge-
nom preventiva åtgärder.

Närbild av Heimlich-greppet; den svagare 
handen hålls närmast kroppen med tum-
men aningen böjd. Den starkare handen 
läggs ovanpå och ger styrka till stöten in 
mot diafragman.

En defibrillator räddar liv och da-
gens modeller är lätta att använda. 
Den ger instruktioner om hur man 
ska gå till väga så fort man slagit 
på strömmen.

Om man hittar en medvetslös person som andas, ska personen läggas i framstu-
pa sidoläge. I denna position är det svårt att rulla tillbaka i ryggläge och hakan 
hålls tillräckligt högt, så att struplocket inte kan blockera luftvägarna.  
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Tio procent av olycksfallen sker på jobbet

stund utgör inget undantag. Om man 
har en smarttelefon bör man ladda ned 
112-appen. Applikationen förmedlar au-
tomatiskt dina positionsuppgifter till nöd-
centralen med några tiotals meters nog-
grannhet.

I standardutrustningen bör också fin-
nas en förstahjälpsväska som åtmins-
tone ska innehålla förbandsmaterial, en 
rymdfilt för att förhindra hypotermi, en 
triangelduk och en ispåse. Det finns för-
stahjälpsväskor som är avsedda för just 
skogs- och jordbruksbranschen, och där 
tillverkaren beaktat typolyckorna i dessa 
näringar. 

DEFIBRILLATORN RÄDDAR LIV
– Jag skulle gärna också se att flera trakto-

(A) HITTAR EN MEDVETSLÖS PERSON
Skaka om personen hårt och tala med hög röst för att se om personen reage-
rar, om inte, ring 112. Därefter börjar man med att öppna andningsvägarna, 
genom att placera två fingrar under personens käke, samtidigt som man med 
andra handen böjer huvudet bakåt. I denna position stiger tungan från svalget 
och andningsvägarna öppnas. Om du hör att andningen fungerar, placeras den 
olycksdrabbade i framstupa sidoläge tills hjälp anländer.

Om personen inte andas, inleds hjärt-och lungräddning (HLR) då personen 
ligger plant på rygg på hårt underlag. Rekommendationen är trettio kompressio-
ner följt av två inblås. Vid själva hjärtmassagen, kompressionen, placerar man 
handflatorna på varandra mitt på bröstkorgen och trycker ned bröstbenet cirka 
5–6 centimeter. Fortsätt med HLR tills hjälp anländer.

Om man hittar en medvetslös person som ligger på mage, med misstänkt 
rygg- eller nackskada, ska man ringa nödcentralen för fortsatta direktiv. Det 
viktigaste är trots allt andningen, att friställa andningsvägarna med så liten 
påfrestning som möjligt. Största påfrestningen sker vid olyckstillbudet, inte då 
man försiktigt svänger den olyckdrabbade för att säkerställa andningen.

(B) FINNER EN PERSON MED BLOCKERADE ANDNINGSVÄGAR
Om det är frågan om grov andnöd ringer man alltid 112. Sedan ber man per-
sonen som fått ett främmande föremål i halsen att böja sig ned över armen, 
som man placerat under personens mage. Den drabbade ska böja sig nedåt så 
att man får hjälp av jordens dragningskraft att få ut det blockerande föremålet. 
Samtidigt dunkar man snett bakifrån med den andra handen rakt mellan skul-
derbladen på den drabbade. Man dunkar fem gånger vid skulderbladen och ber 
den nödställda att försöka hosta samtidigt.

Om detta inte hjälper, gör man Heimlich-manövern. Hjälparen ställer sig tätt 
bakom den drabbade och knyter näven på den svagare handen, med tummen 
aningen böjd. Den starkare handen placeras ovanpå den svagare och hjälper 
till att dra upp näven rakt under den drabbades bröstkorg. Det är viktigt att den 
utsatta står avslappnad och inte hostar samtidigt. Näven ska nå in under diafrag-
man och hjälpa till att stöta upp föremålet. Denna manöver upprepas fem gån-
ger innan man återgår till den första manövern med fem dunkningar i ryggen. 
Variera mellan dessa två manövrar tills hjälp anländer.

GÖR SÅ HÄR OM DU…

rer och skogsmaskiner utrustades med de-
fibrillatorer, säger Lassander.

En vanlig orsak till hjärtstillestånd är 
ogynnsam elektrisk aktivitet i hjärtat, vil-
ket gör att det inte blir någon blodcirkula-
tion. Då kan en defibrillator, en hjärtstar-
tare, vara det som gör skillnaden mellan 
liv och död. 

– Man har 50 till 70 procents chans 
att överleva om en defibrillator finns till 
hands inom tre till fem minuter från det 
att man blir livlös.

De vanligaste defibrillatorerna är halv-
automatiska och ger instruktioner om hur 
du ska gå till väga. En defibrillator kostar 
omkring 1 600 euro. •

TEXT OCH FOTO: MIA BERG-LUNDQVIST 

Om någon fått ett främmande föremål i 
halsen börjar man med att be personen 
böja sig ned över ens ena arm. Sedan 
dunkar med den andra handen rakt mel-
lan skulderbladen.
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Till glöggfesten före julen, släkt-
träffen under mellandagarna, till 
julbordet eller kanske till nyårsfi-
randet kan det vara gott med litet 
smått plock. Här kommer fyra förs-
lag till smårätter, två salta bitar och 
två söta. 

Plockrätterna går att göra på för-
hand och kan enkelt ställas fram när 
de ska ätas. Båda patéerna passar 
bra med kex, skorpor eller brödbitar, 
men kan också serveras som en för-
rätt, till exempel med kokt potatis. 
Sötsakerna äts bäst som sådana, 
men eftersom de kan vara klibbiga 
är det bra att ha servetter till hands.

För de här recepten underlättar 
en digital köksvåg och en sockerter-
mometer. Båda är väldigt använd-
bara i köket, använd viktmått så 
mycket som möjligt, de är betydligt 
noggrannare än volymmått. Varken 
vågen eller termometern är särskilt 
dyr.

Lycka till med julmaten.

TEXT OCH FOTO: BEN WIBERG

Smått och gott 
till jul och nyår

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

PATÉ PÅ GRAVAD LAX OCH SIKROM

20 personer
Saltning: 1–3 dygn
Tillagning: ca 45 minuter
Kylning: ca 1 dygn
Ingredienser:
1 kg lax, filé
500 g rom, sik eller lax
600 g crème fraîche 
2 dl vittvin 
8 gelatinblad 
1 tärning fiskbuljong 
1 knippe dill, finskuren
1 msk salt 
1 msk socker 
1 tsk vitpeppar 

Skinna och bena laxen. Skär den sedan 
i längdriktning i cirka 2,5 centimeter 
tjocka längder. Gnid in kryddorna och 
lite av dillen på laxstrimlorna och packa 
strimlorna var för sig i plastfolie. Spänn 
folien i ändorna, som en karamell. Lägg 
sedan bitarna i en skål eller en tätts-
lutande plastpåse (det kommer att rinna 
vätska från dem) och låt gravas i 1–3 
dagar.  

Blötlägg gelatinbladen i kallt vatten 
i cirka 5 minuter. Värm upp vittvinet till 
cirka 50 grader och lös upp fiskbuljong-
tärningen i vinet. Krama vattnet ur gela-
tinbladen och lös upp dem i det varma 
vinet, låt svalna en aning.

Täck en cirka 1,5 liters avlång form 
med plastfolie. Fukta formen först, så är 
det lättare att lägga i plasten. Tryck plas-
ten med handen mot formens väggar så 
att den är så slät som möjligt. 

Blanda rom (låt rommen rinna av i ett 
durkslag om den är blöt), crème fraiche 
och dill in en skål. Blanda sedan i den 
ljumma vinblandningen och rör försiktigt 
om (romkornen får inte gå sönder), så att 
gelatinet är jämnt fördelat i massan.

Torka av laxbitarna med hushållspap-
per. Fyll lite av massan i formen och lägg 
några laxbitar i formen. Varva sedan lax 
och massa så att formen blir jämnt fylld. 
Tryck ner massan runt laxbitarna, så att 
det inte blir luftbubblor i smeten. Täck 
med plastfolie och låt dra i kylskåp minst 
ett dygn innan den serveras.
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20 personer
Tillagning: ca 1 timme
Ingredienser:
500 g nötter, t.ex. mandlar, hassel-  
 och valnötter
450 g socker, fint
300 g glukos 
150 g honung, flytande
1 dl vatten 
3 ägg, vitorna
2 tsk vaniljextrakt 
½ tsk mandelextrakt 
½ tsk salt 
50 g smör, rumsvarmt
2 msk florsocker 
2 msk potatismjöl 

Förbered genom att täcka en form på 
ungefär 20 x 30 centimeter med bak-
plåtspapper. Olja papperet lätt med 
matolja och vik det så att det är möjli-

20 personer
Tillagning: ca 1 timme
Kylning: ca 1 dygn
Ingredienser:
500 g broilerlever, eller annan mild  
 lever
500 g smör 
4 tsk senapspulver 
1 tsk muskot, pulver, helst riven av  
 hel nöt
2 tsk timjan, torkad
3 vitlöksklyftor, krossade
1 tsk salt 
½ tsk svartpeppar 
½ tsk cayennepeppar 
½ dl konjak, kan lämnas bort

Fräs broilerlevern i en matsked av smö-
ret i en rymlig stekpanna på medelvär-
me, rör ofta om i pannan. Gör gärna 
detta i flera satser så att pannan inte 
blir överfull. Sätt de frästa leverbitarna 
i en matberedare. Smält cirka 300 gram 
smör i samma stekpanna (utan att skölja 
den), tillsätt kryddorna och konjaken, 
rör om och häll sedan allt i matbereda-
ren. Kör till en slät massa. Häll massan i 
lämpliga burkar, smält resten av smöret 
och häll över patén. Täck burkarna med 
lock eller plastfilm och låt stå i kallt 
minst 1 dygn.

BROILERLEVERPATÉ
20 personer
Tillagning: ca 30 min
Ingredienser:
250 g socker, fint
50 g honung, flytande
1 dl vatten 
300 g nötter, mandlar 
 eller nötblandning
1 nypa salt 

Förbered genom att lägga bak-
plåtspapper på en ugnsplåt och 
smörja papperet med litet matolja.

Sätt allt utom nötterna i en rymlig 
kastrull och värm på medelhög värme 
under omrörning tills allt smultit. Låt 
sedan koka utan att röra om i cirka 5 
minuter. Tillsätt nötterna och rör om så 
att alla nötter är täckta med sockerla-
gen. Låt sedan koka ganska kraftigt utan 
att röra om tills sockertermometern 
visar 148 grader. Temperaturen stiger 
långsamt i början, men allt snabbare ju 
varmare sockermassan blir, vakta nog-
grant på den, den får inte bli över 150 
grader, för då blir den bitter.

Häll sedan sockernötterna 

BRÄNDA NÖTTER

NOUGAT

på ugnsplåten och sprid ut dem jämnt 
på, var försiktig när du handskas med 
det heta sockret.

När sockret ha stelnat kan du bryta 
kakan i små bitar, förvara svalt och torrt 
tills de skall ätas.

gast rakt och jämnt 
längs kanterna.

Blanda socker, glu-
kos, honung och vatten i 
en rymlig kastrull. Värm på 
medelvärme under omrörning tills allt 
smultit. Låt sedan koka ganska kraftigt 
tills sockertermometern visar 156 gra-
der. Strax innan sockermassan nått sin 
rätta temperatur vispar du äggvitorna 
till ett ganska hårt skum. Det här gör du 
enklast i en hushållsmaskin. Med mas-
kinen ännu gående häller du den heta 
sockerlösningen i skummet i en jämn 
ström. Var försiktig när du handskas 
med det smälta sockret, massan är 
mycket het och kan förorsaka allvarliga 
brännskador.

Vispa i ytterligare 3–5 minuter tills 
massan är styv igen. Stanna maskinen 
och blanda salt, smör och extrakten i 

massan för hand. Blanda 
sedan i nötterna och rör om, så att alla 
nötter är täckta av massan. Häll nouga-
ten i formen och sprid ut den så jämnt 
som möjligt. Lägg ett lätt smort bak-
plåtspapper över och sedan en tyngd 
ovanpå, tyngden ska ligga rakt över 
massan, så att den blir så symmetrisk 
som möjligt. Lägg kallt och torrt i minst 
6 timmar.  

Skär nougaten i lämpliga bitar. Blan-
da florsocker och potatismjöl och vänd 
bitarna i det, då fastnar de inte i varand-
ra. Förvaras svalt och torrt.
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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
betalar
portot

helårsprenum. 109 e (inkl. moms) 

halvår 65 e (inkl. moms) 
      

Mottagare ............................................................................................................

Näradress ..............................................................................................................

Postnummer............................ Ort ....................................................................

 

Namn .....................................................................................................................

Näradress ..............................................................................................................

Postnummer ........................... Ort ....................................................................

UNDERSKRIFT ..............................................................................
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Ja, jag vill prenumerera på Landsbygdens Folk
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UNDER DE senaste veckorna, eller egentligen hela den här 
hösten, har jag inte gjort så mycket annat än tänkt på el-
ler jobbat med skogen. Dock inte på samma sätt som jag 
tidigare, med antingen ryggsäcken eller rinkan på ryggen, 
eller med motorsågen i handen i skogsvårdens tecken. 
För tillfället görs allt skogsarbete i ett allt som oftast väl-
digt unket mötesrum på en central ort i Mellersta Europa. 
I dessa mötesrum vrider och vänder vi på olika kompro-
misser och beslut gällande skogsanvändningens framtid. 

Och allt detta har jag gjort med en stor glädje. Främst 
för att jag tror att det i varje finländares hjärta och själ 
finns något som anknyter till skogen. Vi har alltid rört oss 
i skogen och ända sedan barndomen så minns de flesta 
av oss hur det känns att gå på en liten skogsstig, hur det 
känns att gå på de torra barren från fjolåret som lagt sig 
som en brun matta på stigen.

Också efter barndomen har jag rört mig i skogen. 
Ibland på dagsutflykter, ibland på längre hajker genom 
skogarna. Jag minns en morgon på stranden vid Eli-
mysjärvi. Det var dimma och knäpptyst. På andra sidan 
sjön hördes tranorna sjunga, medan storlommen svarar 
någonstans ifrån sjön.

En del av våra myrar, skogar och sjöar ska givetvis 
skyddas för dylika upplevelser, men för att ens ha möj-
ligheten att ta en stund ledigt och göra det så behöver 
vi arbete och sysselsättning. Som grund för detta behö-
ver vi arbetsgivare och industri. Det är alltså fråga om att 
hitta en jämvikt. Just denna jämvikt har jag haft i åtan-
ke när jag grubblat över besluten som vi fattar i Europa-
parlamentet. 

För alla Europaparlamentariker är skogen nämligen in-
te överhuvudtaget en sådan självklarhet som den är för 
oss finländare. De har inte kokat kaffe över öppen eld 
mitt i ödemarken, efter att först ha sökt fram en för ända-
målet passlig tjärstubbe, som enkelt går att använda för 
en liten brasa.

De europeiska stormakterna högg ner sina skogar re-
dan för flera hundra år sedan. Dels för att bygga fartygen 
för att upptäcka allt kring de sju haven och dels brän-
des resten under industrialiseringens första decennier. Av 
Sherwoodskogen, som det berättas om i sägnerna om Ro-
bin Hood, finns det endast kvar en liten park och lokal-
invånarna i närheten tycker att det är en underbar skog. 
Det är alltså väldigt svårt att försöka förklara hurdana sko-
gar vi har och hur vi på ett hållbart sätt sköter om dem. 

Skogen är också en väldigt fin sak om man ser på sa-
ken från en annan synvinkel. Detta års Nobelpris i kemi 
gavs åt en trio forskare som arbetat med att forska om 
molekyler i dynamisk utveckling. De har alltså forskat 
kring hur evolutionen fortsatt i materia, i oss och i sko-
gen. Samtidigt har de öppnat upp dörren, om än bara på 
glänt, för en fantastisk framtid, där vi kan påverka mo-
lekylernas utveckling. På det sättet kommer vi att kunna 
göra revolutionerande upptäckter inom läkemedelsforsk-
ningen, samt mycket annat. Och råvarorna för allt detta 
finns framför våra egna ögon, i skogen. 

Så det finns inte så mycket annat att göra än fortsät-
ta den långa hajken och arbetet för den finska skogens 
framtid. •

Tystnaden över mo och hed

kolumnen

NILS TORVALDS
MEDLEM AV 

EUROPAPARLAMENTET 
(SFP)
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Roine Johansson är född på gården där 
han bor – Östergårds i byn Daglösa på nor-
ra Åland. 

Han har varit jordbrukare och odlat i 
huvudsak kinakål, purjolök, sockerbetor 
och potatis, eller med andra ord special-
grödor som kan vara rätt så tidskrävande. 
Kinakålen till exempel, som var en myck-
et populär gröda på 1980– och 1990-ta-
len, höll man i lager ända in i januari. Där-
med gick en del tid åt under vintern till att 
packa och leverera.

– Då hade jag inte lika mycket tid för 
skogsarbete som jag skulle ha velat.

Han trappade ner odlandet efter hand 
och 2015 blev det sista året med purjolök 
och lite kinakål. Numera är åkrarna utar-
renderade åt grannens son.

– Det känns enbart som en lättnad. Det 
var mycket jobb med jordbruket för lite 
betalt, säger han.

I BRA SKICK
Till gården hör cirka 220 hektar mark. Av 
det är 70 hektar växtlig skogsmark. Roine 
Johansson tog över skogen på 1970-talet 
och då var den i bra skick.

– Min pappa dog när jag vara bara 6 år, 
men mamma såg till att skogen sköttes. 
Det var ju också tider när man fick bra be-
talt för virket.

Han har jobbat mer eller mindre i sko-
gen varje vinter. 

– Jag har alltid tyckt om skogsarbete. 
Man får vara ute och man håller sig i form, 
och nu när jag har mer tid vill jag hålla 
på så länge jag orkar och kan, säger han.

Tre projekt på gång – vill nå 300 kubikmeter
Han har tre projekt på gång i sin skog 
i vinter. Både en första och en andra 
gallring och en slutavverkning. Må-
let är att få ihop 300 kubikmeter vir-
ke, förutom den ved som går åt till 
att värma huset. Roine Johansson 
är en intresserad och självverksam 
skogsägare på Åland och sedan han 
lämnade jordbruket och arrendera-
de ut åkrarna har han mer tid att va-
ra i skogen.

IN I APRIL
Tre projekt är aktuella i vinter. En första 
gallring på cirka 0,5 hektar, en andra gall-
ring på 2 hektar och en slutavverkning på 
0,6 hektar. Han räknar med att vara sys-
selsatt in i april.

– Nu hoppas jag bara på att det ska tor-
ka upp i skogen. Det är väldigt blött efter 
allt regn som föll i oktober. 

De ytor som ska gallras har han själv 
varit med och planterat, en 1993 och den 
andra på 1980-talet. Han har också röjt i 
områdena ett par gånger.

– Träden, både gran och tall, har tagit 
sig bra. Men vi har inte riktigt lika fina 
skogsmarker här på norra Åland som man 
har på södra Åland. Det är bergigare och 
mer sten här, säger han.

ALLT MED MOTORSÅG
Han avverkar med motorsåg och kör ut 
virket med traktor och en skogsvagn för-
sedd med kran.

– Jag har som mål att få ihop totalt 300 
kubikmeter per vinter. Men i fjol nådde 
jag inte ända fram, det blev 250 kubik, sä-
ger han.

Utöver det ser han till att det finns ved, 
som han kapar och klyver i maskin, för att 
värma huset med.

– Jag börjar med gallrandet och tar slut-
avverkningen till sist. Det är roligt att fäl-
la större träd och få ihop lite mer efter att 
man hållit på och gallrat, säger han.

Den yta som kalavverkas tänker han 
plantera själv. Men markberedningen le-
jer han ut.

Roine Johansson ser sig själv som lite 
av en skogsromantiker. Han tycker egent-
ligen inte om kalytor och han är mån om 
att det inte ska bli djupa spår efter traktorn 
i skogen. Därför försöker han se till att han 
fäller träden så nära körstråken som möj-
ligt. Då kan grot-avfallet lättare placeras 
på stråken så att marken bär bättre och 
risken för djupa hjulspår minskar.

FORNGRAVAR OCH VILT
På Johanssons marker finns en del forn-
lämningar – forntida gravar som syns som 
små kullar i skogen.

– Jag visste faktiskt inte om att de fanns 
där, men jag visade kullarna åt arkeologer 
när de var här i ett annat ärende. Men de 
är inget problem för mig. Jag får avverka 
träd som växer på dem, bara det görs för-
siktigt, säger han.

Det finns också en del vilt – både rådjur 
och älg – och jo, de ställer till en del ska-
dor i skogen, men han klagar inte över det.

– Jag tycker om att jaga rådjur och då 
får man tåla en del viltskador. Det jaktlag 
som jag är med i, fäller ett 30-tal rådjur per 
vinter, säger han.

TACKSAM FÖR FACKKUNSKAP
Roine Johansson har fortsatt att vara med-
lem i Ålands skogsvårdsförening, även om 
det numera är frivilligt.

– Det är absolut värt medlemsavgiften. 
Jag har stor nytta av den kunskap som 
fackmännen har. Det är en trygghet att 
kunna diskutera med dem och få nya im-
pulser. Det är lätt hänt att man kör på i 
samma banor annars. Jag vet till exem-
pel att jag ofta lämnar för tätt när jag gall-
rar, säger han.

På Åland fanns tidigare två skogsbo-
lag som konkurrerade med varandra. I 
dag har de gått ihop till Ålands skogsin-
dustrier och skogsfolk på Åland hoppas 
att det bland annat ska leda till att virkes-
priserna blir bättre. Båda bolagen kämpa-
de med dålig lönsamhet och för att hänga 
med i utvecklingen måste de investera i 
ny utrustning, men med två bolag blev det 
dubbla investeringar. Det kan nu undvi-
kas och samtidigt kan verksamheten ef-
fektiveras.

– Jag tror att det var bra att det gick så. 
Åland är alldeles för litet för två bolag som 
erbjöd samma tjänster.  Men än har jag in-
te märkt att virkespriserna höjts, säger Ro-
ine Johansson.

Många skogsägare på Åland säger att 
de åter bli att avverka eftersom priserna 
är så dåliga, men Roine hör inte till dem.

– Gallringar måste göras för att skogen 
ska må bra och det blir i alla fall en liten 
inkomst, säger han. •

TEXT OCH FOTO: HELENA FORSGÅRD 
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Tre projekt på gång – vill nå 300 kubikmeter

Virket kör Roine Johansson ut med traktor och en 
skogsvagn försedd med en kran.
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En gemensam bakgrundsfaktor för kan-
ske alla stora epidemier i skogar har haft 
att göra med introduktion av nya arter på 
områden där de inte förekommit tidigare. 
Detta gäller för både värdväxterna, alltså 
träden, och för skadegörarna. 

De tidigaste kända förflyttningarna har 
kanske inte lett till några stora epidemier, 
antagligen för att överföringarna skedde 
i liten skala och över långa perioder så 
att inga dramatiska epidemier skedde. Åt-
minstone har kunskap om eventuella epi-
demier inte bevarats till våra dagar. 

Bland de äldsta introduktionerna av 
så kallade främmande trädslag, även om 
de kanske inte kallades så när det begav 
sig, känner man till olivträden, kastanjer-
na och cypresserna kring Medelhavet och 
odlingen av sugi (Cryptomeria japonica) 
i Östasien.

BLÅSROSTEN
När europeerna på 1500-talet började ut-
forska Nordamerikas östkust tog man med 
sig till exempel Pinus strobus till Frank-
rike 1550 och till England 1705. Till den 
amerikanska västkusten kom upptäckar-

Nya trädslag saknade motståndskraft
Under åren har det förekommit stör-
re och mindre epidemier i skogar-
na världen över, oftast för att nya ar-
ter flyttat sig eller förflyttats till om-
råden där de inte funnits tidigare. Vi 
ser närmare på tre av de mest för-
ödande skogssmittokatastroferna i 
modern tid.

na mycket senare, men också därifrån tog 
man frön med sej tillbaka (t.ex. Douglas-
gran, Pseudotsuga menziesii 1828). 

Man kände till riskerna med överföring-
ar, bland andra Per Kalm skrev 1753 i si-
na anteckningar från resan till Nordame-
rika om dylika risker, men denna kunskap 
var knappast alla förunnad på den tiden. 

Lord Weymouth (1640–1714) var sär-
skilt förtjust i strobustallen. Kanske ha-
de han besökt de vidsträckta och ståtliga 
skogarna i de nordöstra delarna av Nord-
amerika och blivit imponerad av inte ba-
ra träden utan också den stora efterfrågan 
på det fina sågtimret. Eventuellt såg han 
framför sig en framtid för trädslaget i Eng-
land och Europa. Hur som helst, den då så 
kallade Weymouth-tallen började snabbt 
odlas på stora områden allt längre öster-
ut i Europa. Allt såg ut att gå bra, men när 
strobustallens odlingar nådde de baltiska 
länderna och cembratallarna i Schweitz 
blev det katastrof. 

Där mötte en pytteliten svamp kallad 
blåsrost (Cronartium ribicola), som hade 
upptäckts och beskrivits på vinbärsbus-
kar som den värdväxlar med, i slutet på 
1800-talet. Det visade sig snart att strobus-
tallarna totalt saknade resistens, eftersom 
de aldrig tidigare varit utsatta för svam-
pen, vars ursprungliga utbredning var i 
Asien, där fembarriga tallarter är så gott 
som resistenta. Epidemin förstörde stro-
busplanteringar överallt i Europa och på 
de brittiska öarna. 

Man slutade att plantera och plantsko-
lorna hade plantor i överflöd som de mås-
te bli av med. 1892 upptäckte man svam-

pen i Kansas i USA och man vet att flera 
miljoner plantor kom till USA från Tysk-
land 1898 och till Vancouver i Kanada 
1910 från Frankrike. Plantmaterialet mås-
te ha varit infekterat, varför man i USA 
1912 stiftade en lag för att förhindra sprid-
ning via import. Men då var den och någ-
ra andra skogliga epidemier redan utom 
kontroll.  Det som, efter de omfattande av-
verkningarna, fanns kvar av strobustallen 
på de östra delarna av kontinenten dog ut 
nästan helt. 

Motsvarande skedde i väster, där andra 
arter av de fembarriga tallarna var mottag-
liga. Man försökte utrota vinbärsbuskar-
na, men misslyckades, så idag är det re-
sistensförädling som gäller. Man använder 
dels de asiatiska tallarterna och dels in-
divider som överlevt i drabbade bestånd. 
Blåsrostepidemin i Europa och Nordame-
rika anses vara den mest förödande av al-
la skogliga farsoter.

KASTANJESJUKAN
Kastanjen (Castanea sativa) har klarat 
sej bra ända sedan grekerna under anti-
ken hämtade den till Europa från Asien, 
men åtminstone sedan slutet av 1930-talet 
har den angripits av en sporsäckssvamp 
(Cryphonectria parasitica) som tar livet 
av träden. Epidemin spred sej överallt där 
kastanjen odlats och växte förvildad. 

På 1940-talet märkte man i Spanien att 
en del tydligt angripna individer repade 
sej. Det hela var ett mysterium, men ingav 
hopp och inspirerade till forskning främst i 
Italien och Spanien. I New York zoologis-
ka trädgård hittade man svampen redan 

Rhabdocline pseudotsugae. Cronartium ribicola.
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1904, troligen överförd med plantmateri-
al. Sjukan spred sej mycket snabbt bland 
de amerikanska kastanjerna, främst till C. 
dentata, som på grund av sitt enaståen-
de virke ansågs vara det allra värdefullas-
te trädslaget i USA. År 1926 hade sjukan 
spridit sej över C. dentatas hela naturli-
ga utbredningsområde och 1950 var det 
slut med kastanjerna som skogsträd i USA. 

Samtidigt hade man i Europa kommit 
underfund med varför en del kastanjer re-
pade sej på naturlig väg. Den aggressiva 
svampen hade smittats av en mindre ag-
gressiv virusbärande form som försvagade 
den tidigare angriparen. Den virusbärande 
formen sprider sej naturligt bland de sjuka 
kastanjerna och epidemin avtar. Det märk-
liga är att virusbärare inte fåtts att sprida 
sej effektivt i Nordamerika, trots lovande 
fältförsök sedan 1972 och avancerade la-
boratorieundersökningar. Numera känner 

man till flera former med olika typer av vi-
rus. Naturlig spridning har påvisats men 
resultaten varierar fortfarande. Enligt den-
na modell har man ökat virusforskningen, 
bland annat i Finland, på de svampar som 
förorsakar topp-och grentorka på tall och 
rotröta på tall och gran.

SKYTTESVAMPARNA 
Douglasgranen blev fort odlad runtom i 
Europa och blev i Tyskland det tredje mest 
planterade trädslaget efter tall och gran. I 
början användes de tre varianterna (mari-
timare viridis, kontinentalare glauca och 
intermediära caesia) ganska obekymrat, 
men snart visade det sig att viridis passa-

SKOGSFORSKARE MOT INTERNATIONELL HANDEL MED VÄXTMATERIAL

Montesclaros-deklarationen sammanställdes av en grupp med över 70 skogspatologer från 17 länder vid ett 
möte som hölls av IUFRO (International Union of Forest Research Organizations) i Montesclaros-klostret i Spani-
en 2011. 

Enligt undertecknarna borde all internationell handel med täckrotsplantor från prydnadsväxter och trädplan-
tor, avsedda för kortsiktig landskapsplantering, upphöra, eftersom den generellt ger liten ekonomisk vinst, sam-
tidigt som den innebär stor risk för skogens hälsa. Transporterna av plantor fungerar som en effektiv spridnings-
väg för svampsjukdomar och insekter till nya miljöer. Forskarna konstaterade att det skett en oväntad ökning av 
antalet främmande svampsjukdomar och insekter, vilka spritt sig över hela världen både i naturliga och plante-
rade skogsekosystem. 

Douglasgran.

de bäst i Centraleuropa med-
an den hos oss regelbundet 
skadats av höstfrost och kall-
la vintrar. Särskilt caesia från 
övre Frazer River har varit bäst 
bland annat i Arboretum Mus-
tila och resistentast mot barr-
sjukdomen Rhabdocline pseu-
dotsugae. I södra och mellersta 
Europa har förödande Rhabdo-
cline-epidemier på de mottag-
liga varianterna fortsatt ännu 
på 1970-talet. Däremot är mot-
tagligheten för en annan all-
varlig sporsäckssvamp kallad 
Schweizisk skytte, som orsa-
kas av den i Finland sporadiskt 
förekommande Phaecryptopus 
gäumannii, varit likartad hos 
de tre varianterna (var. caesia 
och var. glauca senare sam-
manförda under glauca). Bå-
da dessa sjukdomar kom troli-
gen till och beskrevs i Europa i 
början av 1920-talet från Nord-
Amerika. 

Douglasgranen upplever 
numera ett uppsving i Europa 
tack vare en noggrannare upp-
fattning om varianternas och 
proveniensernas egenskaper. 
Sitt namn har skyttesvampen 
fått efter tyskans Schütte som 
betyder barravfall. •

TEXT: KIM VON WEISSENBERG
FOTO: WIKIMEDIACastanea sativa.
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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 47

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 47

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

 57,35  38,83  48,26

 59,91  39,75  49,66

 44,98  ...  37,52

 17,91  11,81  15,08

 18,74  11,46  15,49

 17,38  11,52  14,44

 25,64  17,52  20,80

 25,83  ...  21,11

 59,08  ...  50,86

 60,88  ...  51,65

 42,91  ...  38,21

 16,76  11,96  15,78

 19,26  12,73  16,13

  17,36  11,91  15,11

 24,64  ...  21,24

 ...  ...  ...

 ...  ...  47,58

 ...  ...  ...

 ...  ...  ...

 ...  ...  15,27

 ...  ...  ...

 ...  ...  14,63

 ...  ...  20,56

 ...  ...  ...

 56,92  59,13  ...

 57,43  58,99  ...

 48,15  46,16  ...

 27,72  28,48  ...

  29,34  29,34  ...

  27,99  29,27  ...

 34,59  ...  ...

 34,36  ...  ...
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DEN OVANLIGT rikliga nederbörden har återspeglats på 
höstens virkeshandel. Avverkningarna har nästan helt 
koncentrerats till sommarstämplingar. Enligt skogsvårds-
föreningarnas uppskattning råder nu störst efterfrågan på 
barrstock. Även efterfrågan på massaved har förbättrats 
lite till följd av att Äänekoskifabriken inledde sin verk-
samhet. 

I sin helhet har virkeshandelsvolymen för privatsko-
garna under detta år följt siffrorna för förra året. Under 
perioden januari–september köpte skogsindustrin tre pro-
cent mera stockar och tre procent mindre massaved än 
under motsvarande tidsperiod för ett år sedan. Det nomi-
nella genomsnittliga virkespriset steg under samma peri-
od med tre procent. Prisutvecklingen på björkmassaved 
har varit allra svagast, på grund av otillräcklig efterfrågan 
och på grund av import, med vilken man fortfarande er-
sätter inhemsk björkmassaved. 

Inom marknadsläget för skogsindustrin har det under 
de senaste tiderna inte skett några radikala förändringar. 
Finlands ekonomi växer just nu raskt. Exportvolymerna 
av sågade trävaror, kartong och massa ligger på en hög 
nivå. Enligt kvartalsrapporterna går massa- och pappers-
industrin bra. Den svaga prisutvecklingen för tallsågvaror 
pressar trävaruproducenternas lönsamhet. 

Enligt produktionsvolymerna har skogsindustrins vir-
kesanvändning i år ökat med drygt två miljoner kubik-
meter från år 2016. Under januari–september i år föräd-

lades över 1,2 miljoner kubikmeter mera timmer i såg-
verken och fanerfabrikerna än under motsvarande peri-
od ifjol. Massa- och pappersindustrins virkesförbrukning 
under samma niomånadersperiod ökade med cirka en 
miljon kubikmeter. 

Liksom jag flera gånger i mina senaste marknadsöver-
sikter har konstaterat, ligger de inhemska marknadsav-
verkningarna på en rekordnivå. Under detta års tre första 
kvartal avverkades totalt fyra miljoner kubikmeter me-
ra än ifjol under samma period. Timmeravverkningar-
na ökade med 1,4 miljoner kubikmeter och massaveds-
avverkningarna med 2,6 miljoner kubikmeter. Virkesim-
porten har till all lycka i minskat överlag. Å andra sidan 
har importen av sågflis ökat, vilket försvårar avsättning-
en av inhemsk massaved. 

Sågindustrins rundvirkelager är mycket små, på grund 
av de förverkligade produktions-, avverknings- och vir-
keshandelsvolymerna. Massaindustrins lagerläge är bätt-
re, men även dess inköpsaktivitet har, enligt skogsvårds-
föreningarnas uppskattningar, förbättrats. Det lönar sig 
för skogsägarna att aktivt marknadsföra sommarstämp-
lingar och konkurrensutsätta alla potentiella inköpare. 
I konkurrensföringen av stämplingar måste man också 
komma ihåg att inkludera aptering av virke, den varierar 
mellan olika inköpare, och andra handelsvillkor som till 
exempel finansiering av inköpsobjekt. •

Svåra avverkningsförhållanden ökar 
efterfrågan på sommarstämplingar

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.

– Den här bommen skall garantera mig sinnesfrid; ingen mera 
oro för grantjuvar!

TOK

utbud av tjänster

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. 

Sydkusten
• Röjning, plantering, special trädfällning, tomthuggning på Kimitoön. 
Skogsfix, Sebastian Blomqvist, tfn 0442601740.
• Plantskogsröjningar och skötsel av ungskog i mellersta och västra 
Nyland. Oy Alessia Ab, Niclas Boström, tfn 040 579 9690, 
e-post alessia.oyab@gmail.com.
• Markberedning: Högläggning/fläckupptagning (eventuellt sådd) med 
tvåradig Bräcke högläggare utföres i Nyland, Forest Strömberg Oy Ab,  
tfn 0400 714 095.
• Röjningar och planteringar på Kimitoön, F:ma Johan Lindroos 
tfn 0400 435 236.
• Röjningar (Kemera), tomtavverkningar och trädfällningar  
utförs i västra Nyland. Fredriks Skogstjänst, tfn 040 716 2994.
• Trädfällning samt virkeskörning i södra Finland, 
MW Skogstjänst, Mats Wikström, tfn 0400 887 240. 
• Skogsvårdsarbeten och trädfällning i Östnyland, Skogsservice Åberg, 
tfn 040 5057 723. 
• Snöröjning, vägsladdning, röjning av vägslänter, virkestransport med 
traktor utförs i östra Nyland, tfn 0400 717 836.
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bruket 1|2018      kommer den 7 februariSkogs

Tema: Skogsskador
• Död ved gör nytta i skogen.
• Skogsskador och försäkringar.
• Deklarationstips.

”Håll hjulen rullande 
med Aktias fi nansiering”

Behöver du göra maskininvesteringar 
eller andra dyrare anskaffningar? 

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

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

Välkommen till Aktia Bank!
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