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TOMAS LANDERS
ORDFÖRANDE FÖR FÖRENINGEN
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Ett nytt år och nya möjligheter
SKOGSSEKTORN trummar för tillfället på i positiva tecken,
efterfrågan på virke är rätt stor, virkespriserna är på väg
uppåt, nya träbaserade produkter lanseras, avverkningarna, skogsvården och naturskyddet följer certifieringens
och politikernas uppsatta mål. Vi är redan en god bit in
på både det nya året och vintern. Vintern, som vi fortfarande hoppas att, åtminstone ur skogsbrukssynvinkel
,skulle blir så kall som möjligt. Mycket kring skogsbruket är väderberoende. Detta gäller inte minst skogsskadorna som vi fokuserar på i detta nummer av tidningen.
Klimatförändringen anses av många kunna öka tillväxten i Finlands skogar, men den medför också större
risk för olika skador på skogen. Våra befintliga skadeinsekter och svampar får bättre förutsättningar att överleva och nya arter vandrar in. Hårda vindar från olika väderstreck ökar risken för stormskador. Även andra extrema väderfenomen, såsom riklig nederbörd under olika
årstider, kan leda till både snöbrott och indirekt till mera körskador i skogarna. Samtidigt som tillväxten i skogen bidrar till att bekämpa klimatförändringen, måste vi
som skogsägare försöka anpassa vårt skogsbruk till ett
klimat i förändring.
Föreningen för Skogskultur r.f., som ger ut denna tidning, fortsätter att jobba aktivt för det finlandssvenska
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skogsbruket. Under fjolåret beviljade föreningen bland
annat transportstöd till ett stort antal grundskolor. Detta
möjliggjorde att tusentals skolelever fick komma ut i skogen för att bekanta sig med skogsbruk tillsammans med
en skogsägare eller skogsfackman. Vi hoppas att skogsägare och fackmän i hela Svenskfinland också framöver aktivt tar initiativ till dessa utflykter och på det sättet motarbetar urbaniseringen och ökar kännedomen om
och förståelsen för skogsbruket och naturen i stort. Genom att prenumerera på Skogsbruket bidrar du också till
detta viktiga arbete och genom att ansöka om medlemskap i föreningen via vår webbplats drar du ditt strå till
stacken.
Vi fortsätter på samma sätt som ifjol med olika huvudteman för varje nummer av tidningen. Vi har också planerat in några serier. Den första handlar om vägar och
börjar i detta nummer.
Tidningens digitala nyhetsbrev skickas ut till alla som
beställer det via vår webbplats. I nyhetsbrevet hoppas vi
kunna skriva kort om aktuella teman inom skogsbruket
i Svenskfinland, men också tipsa om intressanta evenemang och utbildningar som ordnas runt om i landet. Vi
är också tacksamma för tips om sådant vi kan skriva om
i tidningen. •

Skogsägarna fick respit
i EU-tvisten om förnybar energi

Målet för förnybar energi ökades till 35
procent av energiproduktionen tills år
2030, men ingen direkt begränsning vad
gäller skogsbaserad biomassa införs i det
här skedet. Istället beslöt man att palmolja inte får användas för energiproduktion i EU från och med år 2021. Palmoljan används för närvarande till biobränslen i Finland.
Särskilt ledamöterna från de Gröna ville att talloljan skulle förbjudas i biobränslen, medan liberalerna, där Centern och
SFP ingår, och de konservativa lade fram
en kompromiss. Efter ändringarna i förslaget ska talloljan få användas för biodiesel enligt direktivet som ska gälla för nästa årtionde.
De finländska ledamöterna var delade
in i det sista i frågan om biomassans hållbarhet. Nu kommer man att göra en riskbedömning och där spelar den nationella
lagstiftningen för skogsbruk in. På skogsägarhåll ser man det som en verklig trumf
för det skandinaviska inflytandet över
skogspolitiken.
– Det är ett bra resultat då förbudet mot
användning av klenvirke som energi avvärjdes. Och det är bra att vi torpederade
så här stora frågor som den om tallolja,
men ändå är inte förslaget helt i sin ordning så här långt, berättar Meri Siljama
på skogsägarnas representation i Bryssel.
Hon konstaterar att det fortfarande är
oklart vad avfallshierarkin som införts i
direktivet kommer att betyda i praktiken.
Det heter att återvinning av avfall ska prioriteras i stödsystem för energi från förnybara källor. Det finns en risk för att det tol-
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Direktivändringen om förnybar energi ska inte leda till stora förändringar
vad gäller hållbart skogsbruk. Farhågorna kring hur hållbarheten skulle
definieras i de nya direktiven, främst
angående användning av gallringsvirke och stammar, besannades inte
då Europaparlamentet röstade i plenum i mitten av januari.

kas som att trä inte ska användas om det
finns högre förädlingsmål.
– Där spelar igen hierarkianvändningen in och det motsätter vi oss med alla
medel, suckar Meri Siljama om direktivet,
som behandlats redan i två år.
PRISET MARKNADSSTÖRNING?
Avfallshierarkin kan bli ett hinder för användning av skogsbaserad biomassa.
Eventuella stöd till förnybar energi, både nationella och EU-stöd, ska beakta de
negativa effekterna för andra aktörer, det
vill säga uppköpare, på marknaden och
att stödsystemen inte ska snedvrida konkurrensen. För att råvarumarknaderna inte ska snedvridas sägs det att stödsystemen för förnybar energi från biomassa
ska utformas så att de inte uppmuntrar
till olämplig användning av biomassa primärt för energiproduktion, om den går att
använda för industrins behov eller annat
ökat mervärde.
– Klart att det är en bra princip, men
ifall det nu ingår i lagstiftningen så kan det
istället orsaka problem på råvarumarkna-

den, så vi hoppas att den principen slopas,
säger Meri Siljama.
– Det kan nämligen betyda att industrin
skulle utnyttja direktivet för att hävda att
det är en störning på marknaden då virkespriset stiger för dem.
Enligt Siljama är det också skogsindustrin som yrkat på formuleringen om
marknadsstörning i direktivtexten, men
den kan ännu komma att ändras. Fast det
i sig är kriterier för stöd så är det klart att
det är de villkoren som kommer att gälla för att biomassan ska räknas som förnybar och uppnå målet för förnybar energi nationellt.
Från industrins håll uppger man att
man är nöjd med kompromissen så här
långt och att man framför allt vill måna
om förutsättningarna för investeringar i
bioenergin.
Under våren förhandlas det ännu vidare kring förnybar energi och de övriga förslagen som tillämpar Paris-avtalet för att
stävja klimatförändringen inom EU. •
TEXT: ANNA-KARIN FRIIS
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allplantor med flera toppskott och
busklikt utseende har de senaste
åren orsakat oro och spekulationer,
uppger det svenska skogsbrukets forskningsinstitut Skogforsk, som med hjälp
av andra experter ska reda ut vad som
egentligen hänt.
Rapporterna om de skadade tallplantorna kommer främst från östra Götaland i Sverige.
Teorierna är många. Skadorna kan
bero på klimat, genetik, plantodling,
insekter eller svampar.
De skadade tallarna saknar ett tydligt
toppskott. Istället strävar flera jämnstora skott uppåt, vilket ger dem ett
busklikt utseende. Man kan också se
tallar med onormalt många knoppar på
toppskottet.

I projektet kommer forskarna att
samla in data för att få veta mer om
problemets omfattning, geografiska
utbredning i Sverige och hur skadorna
varierar inom enskilda objekt.
Det finns en utbredd oro för att skadorna ska påverka den fortsatta beståndsutvecklingen och att problemen
ska dyka upp i fler föryngringar. Utredningen ska pågå under hela året. •

Skogsforsk tipsar
om praktiskt skogsbruk och
skogsbruksforskning:
https://www.skogforsk.se/
kunskap/kunskapsbanken/

Finländsk skogskompetens behövs
G

lobala megatrender styr utvecklingen inom användningen av skogar. Enligt en
forskargrupp med medlemmar från Naturresursinstitutet Luke och Finlands
miljöcentral har Finland mycket att bidra med då det gäller att lösa utmaningarna
i anslutning till användningen av skogar, klimatförändringen och energi runt om i
världen.
I en färsk utredning, som utarbetats av forskargruppen, behandlas effekterna
av globala megatrender på internationell skogspolitik och målen inom hållbar
utveckling.
Forskarna fokuserar på framtiden och har lyft fram de mest kritiska frågorna
för den internationella skogspolitiken, där finländsk kompetens kunde bidra till
att skapa lösningsmodeller.
Finländsk kompetens kunde hjälpa till när man behöver stoppa avskogning
och öka koldioxidupptagningen samt vid frågor om äganderätt och administrativa
rättigheter till skogarna och kvinnors och ursprungsfolks samt lokala samfunds
ställning och rättigheter i anslutning till detta.
För att uppnå målen inom hållbar utveckling krävs också utbildning. Främjandet av utveckling inom användningen av skogar kräver, utöver grundläggande
utbildning, ökad yrkesmässig och teknisk know-how i anslutning till bland annat
skogarnas användning och uppföljning av deras tillstånd. Forskargruppen konstaterade att Finland har internationellt efterfrågad know-how till exempel inom
skogstaxering, fjärrkartläggningsmetoder, digitala tjänster och teknologi samt
yrkesutbildning.
Expertarbetet utfördes på uppdrag av jord- och skogsbruksministeriet. Studien
skapar en grund för fastställandet och uppdateringen av Finlands internationella
riktlinjer för skogsfrågor. •
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Ny lag om
skoglig
information

L

agen om ändring av lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information träder i kraft den första
mars. Då kan offentlig miljöinformation
lämnas ut ur systemet för skoglig information enligt ett nytt system, uppger
Jord- och skogsbruksministeriet.
Som offentlig miljöinformation betraktas bland annat informationen om
skogstillgångar och de uppgifter som
gäller anmälningar om användning av
skog samt ansökningar och anmälningar
enligt lagen om finansiering av hållbart
skogsbruk. Offentlig miljöinformation
lämnas ut på Finlands skogscentrals
webbplats, och den kompletteras med
den nya tjänsten Avoin tieto (öppna
data). Tjänsten kräver ingen registrering.
Ändringen gäller inte namn- eller adressuppgifter, övriga kontaktuppgifter eller
personbeteckningar. Utlämnandet
av dessa uppgifter begränsas också i
fortsättningen av bestämmelserna om
skydd för personuppgifter.
Åsikterna om lagen var många och
varierande i beredningsskedet. Avsikten
är att en effektivare användning av informationen om skogstillgångar, tillsammans med övriga skogspolitiska medel,
ska bidra till målen att öka avverkningarna och aktivera skogsvården. Ett annat
mål är att öka användningen av förnybar
energi i enlighet med Finlands nationella skogs-, energi- och klimatstrategier. •
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Skadade tallar undersöks
T

50 miljoner euro
i Kemera-stöd
fjol stödde Finlands skogscentral skogsägare med
52,8 miljoner euro i finansieringsstöd för hållbart skogsbruk, så kallat Kemera-stöd. Staten hade budgeterat 67,3 miljoner euro för ändamålet. Förutom hållbar virkesproduktion
stöddes också vård av skogsnaturen med 3 miljoner euro i miljöstöd
och naturvårdsprojekt med 0,6 miljoner euro.
Största delen av Kemera-stödet, 35,4 miljoner euro användes för
vård av ungskog. Med stödet utfördes tidig vård av plantbestånd på
nästan 50 000 hektar, klenträd hopsamlades i samband med skogsvården på cirka 23 000 hektar och annan ungskog sköttes på drygt
74 000 hektar. Den totala arbetsmängden ökade med 3 procent och
den tidiga vården med 17 procent jämfört med året innan.
Arbetet med skogsvägar och torvmarksskogar har minskat betydligt.
Kemera-stött skogsvägsarbete utfördes i fjol på knappt 1 200 kilometer och drygt 40 000 hektar torvmarksskogar iståndsattes. Arbetsmängderna har minskat till kring hälften jämfört med början av årtiondet. Delvis beror det här på att stödförfattningarna ändrades på
limatförändringen, bioekonomi och cirkulär ekosommaren 2015 och delvis på att aktörsfältet har förändrats och
nomi är centrala fenomen som påverkar markankunnig personal har flyttat till andra uppgifter eller gått i pension.
vändningen.
Ska våra skogar bli åkrar? Vad lönar det sig
Skogsvägs- och torvmarksskogsprojekt kräver stort yrkeskunnanatt
odla
i
skogarna
och på åkrarna om 50 eller 100 år?
de och förberedandet av projekten tar tid.
Och
i
hur
stor
utsträckning
kan markägare och samhället
Kemera-lagstiftningen förnyades sommaren 2015. De
med
sin
egen
verksamhet
förändra
markanvändningen inom
projekt som godkändes under den gamla lagen kan
bioekonomin?
utföras så länge som verkställandetiden gäller. Under
Dessa frågor diskuterades under en samnordisk workshop i ja2018 går verkställandetiden ut för alla de här
nuari. Deltagarna var specialister och forskare från Finland, Sverige,
projekten och det måste aktörer och skogsNorge och Danmark och mötet arrangerades av Naturresursinstitutet
ägare beakta då de planerar arbetena. •
(Luke) i Joensuu.
Syftet var att, genom diskussioner med aktörer inom forskningen och näringslivet, få en överblick över markanvändningen och fastställa de centrala
utgångspunkterna för utveckling och utvecklingsbehoven på nordisk nivå.
Då markanvändningen förändras suddas gränserna för traditionellt
skogs- och jordbruk ut och betydelsen av nya former av markanvändning
ökar. Användning som utgår från naturens utbud av immateriella tjänster
ökar. Det finns ett behov av lösningar där tjänster av olika slag produceras
på ett så ändamålsenligt vis som möjligt då det gäller deras fördelar och
områdenas särdrag, så att de även kan godkännas av de lokala samfunden.
Nya former av markanvändning kan även påverka institutionerna: exempelvis är allemansrätten, förknippad med bär- och svampplockning och
halvodling av naturprodukter, som bedrivs av markägare, i konflikt med
Kom ihåg att reservera
varandra.
datum för Skogskulturs
Det viktigaste målet var att lyfta fram och tydliggöra gemensamma tillväsommarexkursion till
gagångssätt inom Norden och ett gemensamt språk för fyrfältet forskningÖstra Nyland i juni!
företag-samhälle-medborgare för att kunna producera lösningar inom hållbar nordisk bioekonomi på ett sätt som tillfredsställer samtliga aktörer.
Mera information på
Workshopen var den första i sitt slag. Arbetet fortsätter i form av workshops i Sverige och Norge, och sedan sammanfattas lösningarna i en nordisk
sidan 24.
policyrekommendation. •

Nordiska tankar om
markanvändning
K
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Skogen blir frodigare
men sårbarare
8 Skogsbruket 1/2018

Kraftiga stormar som fäller träd och skadeinsekter som breder ut sig till nya
områden. Det väntas bli vardag för skogsägare i takt med klimatförändringen.
Samtidigt bidrar en högre medeltemperatur till snabbare tillväxt i skogen.
Vädret är sig inte likt och de nya förhållandena påverkar också skogen på många
sätt. Ett aktuellt exempel är kombinationen med en sen tjäle och tunga snölaster, som i början av januari orsakade stora
lokala skador på skog, främst i östra Finland. Det är ett av de tecken som härleds
till klimatförändringen.
– De synliga tecknen på klimatförändringen är ännu inte så dramatiska i landets
skogar, men vi har sett en tydlig tendens
i hela landet på att vintrarna blir varmare och nederbörden ökar. Hittills har variationerna varit hanterbara, men på sikt
blir extrema väderförhållanden allt vanligare, säger Mikael Hildén, direktör för
Finlands miljöcentrals program om klimatförändring.
För skogsägare innebär det att de behöver bli mer riskmedvetna och planera
planteringar, skötsel och hyggen utifrån de
nya förhållandena. Samtidigt finns det goda möjligheter att fortsätta bedriva långsiktigt och ekonomiskt lönsamt skogsbruk.
– Skogen kan också dra viss nytta av de
nya förhållandena. En ökad mängd koldioxid och en högre medeltemperatur har
bidragit till en snabbare tillväxt, konstaterar Hildén.
SNABBARE FÖRÄNDRINGAR I NORR
På Naturresursinstitutet (Luke) bedrivs
omfattande forskning om klimatförändringens inverkan på skogen. Där ser man
också de för- och nackdelar för skogen
som klimatförändringen medför, men det
finns ofta flera faktorer som inverkar, vilket gör det svårt att peka ut exakta orsakssamband.
– Som naturvetare vet man att det finns
flera faktorer som påverkar varandra och
det är ofta svårt att bevisa kausalitet, säger
Raisa Mäkipää, forskarprofessor på Luke.
En mätbar realitet är att vårarna kommit allt tidigare under de senaste två de-

cennierna, vilket har gjort att även trädens
växtsäsong blivit längre.
– Temperatursumman har stigit kontinuerligt i hela landet, vissa år går det
snabbare och andra år långsammare. Ett
allmänt mönster verkar vara att ju längre
norrut, desto större och snabbare förändringar. Vissa naturtyper är känsligare för
förändringar än andra.
Det är också uppenbart att skogens tillväxt har ökat under de senaste decennierna.
– Enligt beräkningar beror det till två
tredjedelar på effektivare skogsskötsel och
till en tredjedel på förändrade miljöfaktorer, varav klimatet är den viktigaste, säger
Raisa Mäkipää.
PARASITER KRYPER NORRUT
Samtidigt som frodigheten stimulerats har
även svampar och skadeinsekter dragit
nytta av de varmare och fuktigare förhållandena.
– Rotticka är ett exempel på skadeväxter som har börjat sprida sig norrut. Nu förekommer den upp till Mellersta Finland
och skogsägare i nya riskområden behöver lära sig att använda de beprövade bekämpningsmetoderna.
Rent allmänt kan skogsägarna vidta
många åtgärder för att skydda sina skogar
mot de nya förhållandena.
– En varierad skog har ett bättre skydd,
både mot skadedjur och hårda väderförhållanden, jämfört med en skog med endast ett dominerande trädslag.
När det gäller stormskador har Lukeforskarna bland annat studerat trädens
egen motståndskraft.
– Vi har ett intressant forskningsprojekt
där vi undersöker hur träd i områden med
kraftiga vindar kan skyddas av topografin och av varandra. Sydvästliga vindar är
speciellt starka. Genom att planera i vilken
ordning och enligt vilka formationer olika
områden huggs kan man minska risken

för stormskador, förklarar Raisa Mäkipää.
Hon tillägger att det inte går att helt
eliminera riskerna för stormskador och
nämner stormen Asta, som sommaren
2010 fällde omkring en miljon kubikmeter skog.
SVÅRT ATT SKYDDA SIG MOT OTUR
Den nya typen av snöskador är också svår
att skydda sig mot. Riskerna ökar efter
långa varma höstar, när tjälen inte hunnit sätta sig i marken innan tunga snölaster satt sig på trädgrenarna.
I januari 2015 drabbades skogar i Pedersöre och Kronoby av samma fenomen
som nu tre år senare slagit till i Östra Finland. Under några dagar kom stora mängder snö samtidigt som temperaturerna
växlade.
Trädrötterna hade inte frusit fast ordentligt och tunga snömassor böjde, knäckte
eller välte omkull tusentals trädstammar. I
vissa skogsskiften i Kronoby var fyra femtedelar av träden skadade.
Dåligt skötta skogar har sämre odds att
klara sig mot tunga snölaster, men till och
med den mest välskötta skog kan drabbas av den här typen av väderbelastning.
– Den här typen av skador kan slå till
också mot välmående skog. Fenomenet
går inte att hindra och för skogsägare, som
har mycket pengar i blöt, kan det löna sig
att ta en försäkring som täcker snöskador.
Raisa Mäkipää vill ändå inte beskriva
skog som en högriskinvestering.
– Om man som skogsägare sköter sin
skog och klarar sig undan nämnda risker
kommer skogen att växa bra och generera intäkter.
Hon påminner om att tjugo år är en relativt kort period när det gäller skog och
att de nya förhållandena kommer att föra
med sig nya problem som vi inte ännu inte stött på.
– Vi får vara beredda på att det behövs
en del politiska beslut i skogsfrågor inom
de närmaste tio–tjugo åren, säger Raisa
Mäkipää. •
TEXT: JOHAN SVENLIN
FOTO: MAJ-LEN ROOS
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Efter branden spirar
tallplantor i stenig mark

Tallplantor spirar bland stenarna, och lövträd som björk och asp växer
snabbt. Naturen har börjat om efter den stora skogsbranden i Västmanland i
Sverige då 13 800 hektar skog ödelades. Hittills har cirka 3 000 hektar återbeskogats medan över 8 000 hektar avsatts till naturreservat och ekopark. Olika forskningsprojekt har inletts och nya riktlinjer har tagits fram för att minska brandrisken i samband med skogsarbete.
En gnista från en markberedningsmaskin räckte. Det hade länge varit torrt och
varmt och branden, som började den 31
juli 2014, spred sig snabbt i Västmanland,
ett landskap i Svealand i Sverige. Den 2
augusti brann det på 2 000 hektar, två dagar senare på 10 000.
Den 11 augusti ansågs branden vara un-
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der kontroll. Då återstod ett till synes livlöst landskap med förkolnade stammar.
På stora områden hade humuslagret förstörts, i stället framträdde karga stenöknar. Även rester av forna tiders kolarkojor
och kolmilor frilades efter branden. Dessutom upptäcktes hittills okända stenåldersboplatser.

Branden har beskrivits som den största i modern tid i Sverige och de ekonomiska skadorna överskred en miljard svenska kronor. Ett hundratal skogsägare drabbades och 1,4 miljoner kubikmeter skog
förstördes.
ÖVER HÄLFTEN SKYDDADES
Vintern 2014–2015 avverkades allt brandskadat virke på de områden som inte skulle skyddas. Länsstyrelsen i Västmanland
beslöt nämligen att inrätta naturreservatet Hälleskogsbrännan på drygt 6 400 hektar, utöver det skapades ekoparken Öjesjöbrännan på 1 500 hektar.
”Efter en skogsbrand uppstår en speci-

renhet av hur man föryngrar så stora arealer efter en brand, säger han.
År 2015 återbeskogades cirka 1 000 hektar – merparten såddes – och Skogsstyrelsen följde utvecklingen på ett 30-tal objekt
inom området. Inventeringar visade att rotmurkla förekom, mest i områden där det
stått gammal skog, och minst på gamla hyggen som inte var så näringsrika. Inom några objekt hade ett antal plantor dött, troligen som en följd av rotmurklans angrepp.
Men problemen ansågs inte särskilt omfattande och Skogsstyrelsen gick därför in
för att rekommendera skogsägarna att återbeskoga sina marker så fort som möjligt
och plantornas tillväxt, mest tall, har i regel varit god. Enligt Skogsstyrelsen har till
dags dato cirka 3 000 hektar återbeskogats.
Tallplantor, som såddes maskinellt efter
branden, sticker upp ur den steniga marken. Bilden togs i april 2017.
Förkolnade stammar står kvar i naturreservatet som skapades efter den stora
branden. Bilden togs 2016.
ell miljö, där ett stort antal mycket ovanliga och hotade arter trivs. I Hälleskogsbrännan kan du följa den spännande förändringen i naturen som kommer att pågå många år fram i tiden”, heter det i informationen om naturreservatet.
Redan under den första sommaren
blommade svedjenäva och rallarros mitt
i ödsligheten och björk och asp började
sticka upp ur den brända marken. Svampar, insekter och fåglar hittade nya livsmiljöer i de brända och murkna träden.
EXTREMT LÄGE
Göran Hagerfors, Senior Advisor vid Skogsstyrelsen i Sverige, utsågs 2015 till projektledare efter branden. En stor fråga var givetvis föryngringen på de icke skyddade
områdena. Vad skulle man gå in för – att
plantera eller att så – och när skulle det
göras? Skulle svampen rotmurklan, som
förr i tiden dök upp efter hyggesbränningar och som kunde ta kål på unga barrträdsplantor, ställa till stora problem?
– Det blev många diskussioner i den
samverkansgrupp som tillsatts, om vad
som skulle vara bäst. Läget var extremt.
Det fanns varken kunskap om eller erfa-

OCKSÅ KNÄCKESJUKA
Andra problem har dykt upp under resans gång, till exempel insekten ögonvivel som gnager på barr. I somras observerades även den så kallade knäckesjukan, en svampsjukdom som angriper årsskott på tall. Skotten böjs och kan även
knäckas helt.
– Knäckesjukan är inte direkt relaterad
till en brand, men risken är större att små
plantor drabbas. Dessutom förorsakas sjukan av en svamp, som värdväxlar mellan
asp och tall, och efter branden växte det
otroligt mycket asp i brandområdet, säger
Göran Hagerfors.
Förutom aspen har björken kommit
med fart. Det ses både som en tillgång och
ett bekymmer.
– Röjningsbehovet i planteringarna blir
stort om ett antal år. Däremot kan en del
av den drabbade arealen med fördel beskogas med lövträd, bland annat på fuktigare partier. En blandskog klarar bättre av skador och lövträden bidrar till att
humuslagret sakta men säkert byggs upp
igen. Det man slås av efter branden är hur
mycket berg och sten som numera syns i
markerna.
VILTET KOMMER
På sikt vet man också vad som väntar:
ökad viltbetning. Efter branden vandrade
viltet ut, men det är på väg tillbaka.
– Vi vet att ungskogar drar till sig betande klövvilt. Så gick det i södra Sverige efter stormen Gudruns framfart, och så
kommer det att gå även här, även om det
fortfarande är ont om ris, som lingon och

ljung, som viltet också vill ha.
Ett antal hägn på tio gånger tio meter
har satts upp som kontrollytor så att man
på sikt ska kunna se hur viltet påverkar
växtligheten.
– Hela brandområdet är jätteintressant
för olika forskningsprojekt för en lång tid
framöver, konstaterar Göran Hagerfors.
TÄCKER INTE
Skogsägarna har fått en viss ersättning av
försäkringsbolagen, som i sin tur driver en
process mot skogsbolaget Stora Enso, vars
underentreprenör stod för markberedningen när branden tog fart.
– Inte täcker ersättningen de värden
som vi förlorat på sikt. Jag kan inte tala om de tankar som for genom huvudet
när branden rasade som värst, säger Lars
Stolpe i byn Sörhörende, en av de drabbade skogsägarna.
Han hade 150 hektar skog, 143 hektar
förstördes i branden och han har nyplanterat efterhand.
– Det bli säkert helt bra skog med tiden, även om jag haft både rotmurkla och
betande älgar i planteringarna, säger han.
STEGET EFTER HELA TIDEN
Räddningsinsatsen kritiserades i en statlig rapport efter branden. Det konstaterades bland annat att aktörerna på grund av
begränsad kunskap om och erfarenhet av
skogsbränder inte insåg riskerna i tid. Det
ledde till att man redan från början låg
steget efter branden. Dessutom hade aktörerna olika kartmaterial, vilket ledde till
förvirring.
Jonas Nordlund, Communications Manager vid Stora Enso Skog, säger att nya
riktlinjer tagits fram för att minska risken
för skogsbränder till följd av skogsarbete och i den webbaserade utbildningen
”Skötselskolan” har ett avsnitt om brand
skapats.
– Ingen markberedning får utföras vid
brandriskklass 5E. Vi har även skärpt kraven för arbete vid riskklass 4 och 5. Likaså har kraven höjts på hur mycket släckningsutrustning som måste finnas på
plats. Alla entreprenörer utbildas i de nya
bestämmelserna och de måste genomgå
ett test innan de påbörjar säsongen, säger han. •
TEXT: HELENA FORSGÅRD
FOTO: GÖRAN HAGERFORS
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Forskare om röd tallstekel:

Massförekomster kan
väntas även längre norrut
Den röda tallstekelns larver är betydande skadegörare i barrskog och forskare i Finland förmodar att massutbrotten av insekten kommer att sprida sig
allt längre norrut i landet i takt med att klimatet blir varmare. I Sverige har en
studie visat att ökad förekomst av död ved i skogen kan minska risken för utbrott av röd tallstekel.
Massförekomst av den röda tallstekeln går
i cykler.
– Det senaste större utbrottet i vårt land
började 2005 i östra Finland och spred sig
sedan mot de västra delarna av landet och
ebbade ut kring 2010, säger forskaren Antti Pouttu vid Naturresursinstitutet (Luke),
han är en av landets experter på röd tallstekel.
I år noterades även ett utbrott i Öst-

ÄGG I ÅRSBARR
Enligt informationen på svenska Skogsstyrelsens hemsidor är den röda tallstekeln
6–10 mm lång. Det är larverna som förorsakar skadorna, och de är 25 mm långa
som fullvuxna.
Stekeln svärmar och lägger sina ägg på
hösten. Äggläggningen är temperaturberoende, ju varmare det är på hösten desto senare kan äggläggningen förekomma.
Äggen läggs i hål som honan sågar i kanten av ett årsbarr. Ett barr kan innehålla
från ett upp till 20 ägg.
”Äggen övervintrar och larverna kläcks
i slutet av maj och början av juni. Larverna håller ihop i grupper om 20–40 individer (kolonier) och äter på de barr där äg�gen lades. Det innebär att de barr larven
äter av, nu har blivit fjolårsbarr”, heter det
i informationen.
Antti Pouttu tillägger att äggen dör i
temperaturer under minus 36 grader.
Mot slutet av sommaren är larverna
fullvuxna och bildar puppa.

erbotten, vilket dock inte blev så omfattande.
I Finland pågår ett antal forskningsprojekt med fokus på förekomsten av röd tallstekel kopplat till klimatförändringen.
– Redan nu har den observerats i mindre omfattning Lappland, men vi tror att
vi i framtiden kan vänta oss utbrott med
massförökning även i de nordligare delarna av landet, säger Pouttu.

Död ved skyddar smågnagare från
glupska fåglar och smågnagare i sin tur
är naturliga insektsbekämpare i skogen.
I studien vid SLU samlades död ved in
och placerades ut på testytor – mer på
vissa, mindre på andra.

FOTO: DAVIDE BELLONE

För att få kokonger till studien sattes nät
upp runt grenar där det fanns mycket
larver. Kokongerna, som annars faller till
marken, samlades därmed upp i nätet.
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”Efter cirka två veckor lämnar larven
kokongen. Vissa puppor övervintrar, vilket innebär att röda tallstekeln har både
1-årig, 2-årig och ibland längre generationstid.”
NATURLIGT VIRUS
Angreppen brukar pågå i flera år och förorsakar i första hand tillväxtförluster. Tallarna dör inte av angreppen, däremot kan
sekundära skador leda till träddöd enligt
Skogsstyrelsens information.
Antti Pouttu är dock inte speciellt orolig över de skador som insekten kan ställa
till med, trots att man som sagt befarar att
angreppen både kommer att öka och sprida sig norrut. Det i sin tur beror på att det
finns ett naturligt virus, som bryter ut några år efter en massförekomst av röd tallstekel och som tar kål på larverna.
– Får vi fler och större utbrott får vi även
fler virusangrepp, konstaterar Pouttu.
Tidigare kunde man även flygbespruta
angripna områden med ett polyedervirus,
som enligt Pouttu var effektivt och som
bromsade tallstekelns framfart, men numera är all flygbesprutning i skogen förbjudet enligt ett EU-direktiv.
GYNNAR FÖR SMÅGNAGARE?
Vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU,
har en studie genomförts där man konstaterat att mer död ved i skogen kan minska
risken för utbrott av röd tallstekel. Bakom
den står Davide Bellone, doktorand vid
institutionen för ekologi vid SLU, han har
haft lektor Maartje Klapwijk och profes-

sor Christer Björkman som handledare.
– Ofta pratar vi om att död ved är viktigt för naturvård och biologisk mångfald.
Men den här studien visar att död ved
också kan bidra till att minska skadorna
på skogen, säger Davide Bellone.
Död ved skyddar smågnagare som sorkar och näbbmöss mot glupska fåglar och
erbjuder dem bra boplatser. Smågnagarna
i sin tur är viktiga insektsbekämpare eftersom de gräver fram och äter upp bland
annat tallstekelns kokonger, vilket givetvis
kan vara effektivt för att minska förekomsten. Ur kokongerna kommer nämligen
vuxna insekter som är redo att para sig.
Därför ville forskarna ta reda på om det
märks någon skillnad i antalet kokonger
mellan miljöer, där smågnagare har mer
gömställen under död ved och klena stammar, grenar och kvistar, och miljöer där de
har färre sådana.
Under sommaren 2015 utförde man test
i fält på tio olika ytor i ett skogsområde
norr om Uppsala, främst i tallskog. Man
samlade ihop död ved som placerades ut
– mycket på vissa ytor, mindre på andra.
Det i sig var en tuff praktisk uppgift, 3 ton
ved flyttades för hand under en vecka.
Tallstekelns kokonger samlades sedan
in och placerades ut strax under markytan på testytorna.

– Vi kunde notera en relation mellan
mängden död ved och antalet uppätna kokonger. På ytor där det fanns mer död ved
såg vi en svag ökning av predationen, säger Davide Bellone.
I blandskog finns det i regel flera gömställen än i en ren tallskog. Där är marken torrare och där växer lavar och mossor som inte ger speciellt bra skydd för
smågnagare.
– I sådana bestånd blir förekomsten av
död ved ännu viktigare, konstaterar Bellone.
INGA GIVNA REKOMMENDATIONER
Han vill dock inte i nuläget dra för långtgående slutsatser av studien eller ännu
mindre uppmana skogsägare till vissa åtgärder.
– Forskning ger inte alltid en enda sanning eller ett enda svar. Skog är dessutom ett enormt stort forskningsområde och
många faktorer spelar in, bland annat klimat och tidsperiod.
Men forskningen på den röda tallstekeln fortsätter.
– Jag hoppas att vi i framtiden kan
komma med någon eller några rekommendationer, säger Davide Bellone.
Antti Pouttu vid Naturresursinstitutet
säger att man får lov att lära sig att leva
med den röda tallstekeln.
– Den är inte heller den värsta skadegöraren i skogen. Granbarkborren ställer till
mycket större skador, säger han. •

FANNS EN SKILLNAD
Två veckor efter att kokongerna hade placerats ut återvände Davide Bellone till
testytorna för att kontrollera hur många
som hade blivit uppätna.

TEXT: HELENA FORSGÅRD

Smågnagare känner doften av kokonger
som ligger nära markytan.

FOTO: KEVIN CESTRIÈRES

Doktoranden Davide Bellone ville undersöka om fler kokonger äts upp i områden där
det finns mer död ved som skydd för smågnagare. Här placerar han ut kokonger av
röd tallstekel strax under markytan.
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Österbotten skonat från snö
Den här vintern har snön orsakat enorma skador i de östra delarna av landet. De västra har däremot varit skonade från snöbrott i flera år. Men om förhållandena är de rätta kan skador uppstå snabbt, säger skogsvårdsinstruktör
Markus Stenborg.
I början av januari började det snöa ordentligt i östra Finland. Snömassorna
bidrog till att många träd inte orkade stå
emot med omfattande elavbrott som följd.
Skadorna var betydande och tusentals
hushåll drabbades.
– Fallen i de östra delarna av landet är
typexempel på snöbrott som uppstår när
blötsnö faller och fastnar i träden när det
fryser. När snön fryser i kombination med

blåst orkar träden inte stå utan faller, ibland
över ellinjer, med elavbrott som följd, säger
Markus Stenborg, skogsvårdsinstruktör
vid Skogsvårdsföreningen Österbotten i
Terjärv.
Det är relativt ovanligt med så omfattande snöbrott som vi såg i början av året.
Det är flera år sedan Österbotten har drabbats.
– Vi har varit förskonade från snöbrott.

Senast vi hade omfattande skador av snöbrott tror jag var kring julen 2013. Då var
det fråga om stora skador som rapporterades i riksnyheterna. Men sedan dess har
vintrarna varit snöfattiga och problemen få.
I västra Nyland och Åboland rapporteras inte heller några värre skador. Östra
Nyland har däremot drabbats av snöbrott
under hösten, men enligt revirinstruktör
Ove Simosas är skadorna inte stora.
– Allt från plant- till stockskogar och alla trädslag har drabbats, men skadorna är
inte omfattande, säger han.
SKADOR KAN UPPSTÅ SNABBT
Men det innebär inte att skador inte kan

Så här kan ett snöbrott se ut. Blöt snö
faller, det fryser på
och trädet orkar inte stå emot, utan böjs
eller bryts av helt.
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brott – hittills i vinter
uppstå igen också under den här vintern.
Vid rätt väderleksförhållanden behöver
det inte dröja länge förrän snöbrott är ett
faktum.
– Det enda som behövs är blötsnö och
sjunkande temperaturer som bidrar till att
trädet drar på sig en snöbörda. Mindre
träd viker sig medan stora träd kan falla
omkull, trots att det inte blåser, konstaterar Stenborg.
Det beror också på beståndet om träden
är mera utsatta för snöbrott. Gallringsskogar är mest utsatta samt skogar som nyligen har röjts. Skogar, som gränsar till kalhyggen, är också mycket utsatta.
– När det gäller granar behöver inte hela träd falla omkull på grund av snöbrott
utan de bryts ofta av vid topparna. Träden
dör inte men börjar ruttna vid brottytan.
Då blir de utsatta för svampsjukdomar och
kvalitén lider.
– Det är inget tvång att ta bort avbrutna
träd, men är det fråga om äldre granskog,
där en stor del av träden tappat sina toppar, rekommenderas att man tar bort dem,
säger Stenborg.
I kombination med hård vind är också
sparträd på avverkade ytor utsatta.
– Jag har också egen skog, och senast
vi drabbades av snöbrott hade jag många
sparträd som föll.
ANSVAR OCH SKYLDIGHETER
Skogsägarna har ett ansvar att följa upp
eventuella snöbrott. Beroende på mängden träd, som fallit, är skogsägaren enligt lagen skyldig att ta bort dem före den
1 juli.
– Handlar det om några enskilda träd
som fallit behöver markägaren inte ta bort
träden. Men är det fråga om mängder på
över 20 kubikmeter på ett område kräver
lagen att träden tas bort, för att förhindra
framtida insektsskador.
Lagen omfattar enbart barrträd – inte
till exempel björk. Det är också möjligt att
vidta åtgärder för att se till att insekter inte sprids.
– Man kan täcka över virkestravar och
vattna dem. Det gör att insekterna inte
kan svärma.
Markägare, som är osäkra på om lagen

förutsätter att träd som fallit på grund av
snöbrott och storm ska bort, kan kontakta exempelvis något av skogsbolagen eller
den lokala skogsvårdsföreningen.
– Det finns olika aktörer som kan hjälpa vid sådana här fall. Markägaren är inte
skyldig att ta ut träd, som fallit om kostnaderna blir oskäligt höga. Men om skadeinsekterna förökar sig och sprids vidare till
grannen, kan markägaren bli ersättningsskyldig. Att påvisa att insekterna spridits
från det egna skiftet till grannens är naturligtvis svårt, menar Stenborg.
Om det är fråga om svåra fall, där till
exempel förnyelsemogen skog har drabbats hårt av snöbrott, kan det till och med
bli aktuellt att förnya hela ytor som skadats. Att lämna många träd kvar i exempelvis en granskog, som drabbats, kan
medföra en ekonomisk förlust.
– Det är inte ekonomiskt vettigt att lämna dem kvar där eftersom de är utsatta
för svampsjukdomar och insekter som kan
sprida sig i hela beståndet. Då är det lika bra att ta bort dem och förnya delar
av ytan.

Skogsvårdsinstruktör Markus Stenborg
har inte sett omfattande snöbrott i Terjärv på flera år. Men det innebär inte
att det inte kan inträffa igen. Gallringsskogar är särskilt utsatta, säger han och
tillägger att försäkring är det enda som
kan ersätta eventuella skador.

FINNS FÖRSÄKRING
Tidigare kunde skogsägare, vilkas skog
drabbats av snöbrott, få ersättning av staten genom Kemera-stöd. Men sedan 2015
är den enda möjligheten att få ersättning
att teckna en försäkring mot stormskador,
som också omfattar snöskador.
– Men det är inte många markägare
som har tecknat försäkring mot storm- och
snöskador. Det är främst stora markägare,
jag skulle säga att det handlar om cirka 10
procent som har försäkring. Andelen är
ganska liten med tanke på att staten inte
längre betalar ut ersättningar för naturskador. Försäkringen är dessutom avdragbar i
skogsbeskattningen, säger Stenborg.
Den som har försäkring och drabbas av
snöbrott måste först göra en skadeanmälan. Den lämnas in till Finlands skogscentral.
– När skadeanmälan har gjorts bör försäkringsbolaget kontaktas för att man ska
veta vilka villkor som gäller. Sedan ska en
värdering av skadorna göras. Är markägaren osäker lönar det sig först att kontakta
skogsexperter, antingen skogsvårdsföreningen eller en virkesköpare.
I fall med omfattande skador kan försäkringen täcka en nyplantering.
– Hamnar beståndet i underproduktion
är det enda alternativet att förnya. Försäkringen kan täcka kostnader för förnyelsen.
Saknas försäkring står markägaren själv
för alla kostnader.
Markus Stenborg framhåller att det går
att minska risken för snöbrott. Det bästa tipset är att följa råd i god skogsvård
– att utföra vårdande åtgärder och gallringar vid rätt tidpunkt.
– Är ett bestånd tätt för länge ökar risken för skador efter en gallring. Är gallringarna utförda vid rätt tidpunkt är beståndet inte lika känsligt. Så det går att förebygga snö- och stormskador genom att
vara en aktiv skogsägare, säger han. •
TEXT OCH FOTO:
CHRISTOFFER THOMASFOLK

Läs mer om skogsförsäkringar
på sidorna 16–17.
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Fortfarande mycket
Det vanligaste misstaget finländska skogsägare gör sig skyldiga till är att de inte alls
försäkrar sin skog.
– Nästan hälften av de privatägda skogarna i Finland är i dagsläget helt oförsäkrade, konstaterar Hannu Partanen, försäkringschef vid OP Skadeförsäkring.
Detta är ett välkänt faktum inom försäkringsbranschen. Tomas Udd, produktansvarig vid Folksam, tror inte att det primärt är den ekonomiska aspekten som
spökar i bakgrunden.
– En skogsförsäkring är inte speciellt
dyr om man jämför med många andra typer av försäkringar, säger Udd.
I vissa fall handlar det om brist på engagemang eller om okunskap. I dag äger
många skog till följd av exempelvis arv,
men som kanske saknar intresse för det
skogliga. Då det är frågan om dödsbon
med flera ägare uppstår inte sällan situationer där inget aktivt skogsbruk bedrivs
och ingen har riktigt koll på läget.
Helena Wikholm, företagsrådgivare
vid LokalTapiola Sydkusten i Ekenäs, tror
att många skogsägare helt enkelt inte reflekterat över behovet av en skogsförsäkring.
– Skogen är något som bara finns där
och det är rätt sällan det händer något.
Till exempel skogsbränder är rätt ovanliga hos oss. Men då det sker, får det ofta skogsägarna i den regionen att reagera och se över sitt försäkringsskydd, säger Wikholm.
DYRA STORMSKADOR
De senaste årens hårda stormar, med omfattande skogsskador som följd, har trots
allt ökat intresset för skogsförsäkringar.
Alla de tre försäkringsbolagen som Skogsbruket kontaktade erbjuder skydd mot
stormskador. Tomas Udd vid Folksam be-
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kräftar att ersättningarna för stormskador
har skjutit i höjden under de senaste åren.
– När den första fronten av träd fallit i
storm är den återstående skogen väldigt
oskyddad. Det behöver inte blåsa särskilt
hårt för att följande skada ska inträffa. Det
blir något av en dominoeffekt, säger Udd.
Även hos OP Skadeförsäkring går hela
åttio procent av skogsskadeersättningarna
till just stormskador. Men antalet anmälningar om skador av insekter ökar också stadigt.
– Man kan spåra en ökad oro bland
skogsägarkåren för bland annat granbarkborren, berättar Helena Wikholm vid LokalTapiola.
OLIKA PAKETLÖSNINGAR
De tre försäkringsbolagen täcker i princip
samma typer av skador på skogen. Till
dessa räknas brand-, snö- och stormskador samt skador till följd av åsknedslag,
insekter, stöld, skadegörelse och över-

svämningar. För plantor erbjuds ofta också skydd mot svampsjukdomar och gnagare, för att nämna några exempel.
Bolagen har däremot olika antal nivåer
på sina skogsförsäkringar, vilket påverkar
priset. OP Skadeförsäkring har den flexiblaste med fem olika alternativ på skogsförsäkringens omfattning. En gemensam
nämnare för alla fem nivåer är ett grundskydd mot stormskador.
Folksam erbjuder två olika nivåer; en
basförsäkring som gäller mot skogsbrand
och en mera omfattande skogsförsäkring.
LokalTapiola erbjuder tre olika alternativ;
en reducerad skogsförsäkring mot skogsbrand, en basförsäkring som också innefattar snöskador och storm, och sist en
omfattande skogsförsäkring.
Såväl OP Försäkring som Folksam säljer
bäst av sina mest täckande försäkringar.
LokalTapiola säljer däremot mest av den
reducerade skogsförsäkringen.
– För dem som har stora arealer blir den
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Det är inte ovanligt att finländska
skogsägare har sin mark oförsäkrad.
Men de senaste årens hårda stormar
har ökat efterfrågan på skogsförsäkringar.

Helena Wikholm, företagsrådgivare vid LokalTapiola Sydkusten i Ekenäs, tycker att
skogsförsäkringen är en enkel försäkring utan många besvärliga villkor.

oförsäkrad skog
omfattande försäkringen dyr. Det är oftast
anledningen till att man väljer bort den,
säger Wikholm.
TYDLIG FÖRSÄKRING
Inget av de tre försäkringsbolagen har någon minimigräns för hur länge en försäkring bör vara i kraft innan en skada är ersättningsbar. Det räcker med att skadan
inträffat efter att försäkringen trätt i kraft.
Om en skogsägare drabbas av ett insektsangrepp kort efter att en försäkring tecknats, kan det givetvis vara svårt att veta exakt när insekterna tagit sig in i skogen. Representanterna för försäkringsbolagen är trots allt eniga om att hårklyveri av denna typ främst är ett teoretiskt problem, inte ett praktiskt som de
ofta stöter på.

– Till saken hör att många av dem som
har en skogsförsäkring ofta har haft den
under en väldigt lång tid. Därför är denna typ av situationer rätt ovanliga, förklarar Tomas Udd
Samtliga tre vidtalade försäkringsbolag använder sig av inköpt experthjälp
som granskar skogen då skador uppstått.
I praktiken köps dessa tjänster av Skogsvårdsföreningarna eller av representanter
för de stora skogsbolagen.
Då tvister uppstår gäller det främst ersättningsnivåerna. Ett vanligt misstag är
att den som tecknar en försäkring inte tar
sig tid att ordentligt bekanta sig med

försäkringsvillkoren; vad som ersätts och
till vilket belopp.
– Men min uppfattning är att det rätt
sällan uppstår tvister gällande skogsförsäkringarna. Det är en ganska enkel försäkring utan många besvärliga villkor.
Det står klart vad som ersätts, konstaterar
Helena Wikholm. •
TEXT: MIA BERG-LUNDQVIST

– Vi har bara tre ärenden i försäkringsnämnden som har att göra
med skogar, varav ett av ärendena
gäller en lantbruksförsäkring. Det
tyder på att det inte finns några
större problem med just skogsförsäkringar, summerar Tuomas
Siirala situationen.
Siirala är sektionschef vid försäkrings- och finansrådgivningen
FINE. Han säger sig vara positivt
överraskad över det låga antalet
tvistemål beträffande skogsförsäkringar.
– Men en bidragande orsak till
det låga antalet kan också vara
att skogsägarna inte försäkrar
sin skog i tillräcklig utsträckning,
tillägger han.
Trots att marknaden för skogsförsäkringar ser ut att fungera bra,
rekommenderar han ändå skogsägarna att noggrant jämföra priser
och innehåll i de olika försäkringsalternativ som erbjuds.
MBL
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FÅ TVISTER

Skogsbruket 1/2018 17

Nytt avdrag
– låter bättre
I inkomstbeskattningen kan numera göras ett gåvoskatteavdrag gällande skogsegendom som erhållits som gåva. Ändringen trädde i kraft från och med beskattningsåret 2017.
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Gåvoskatteavdraget innebär att en viss del av gåvoskatten för överföringar av skogslägenheter till en
yngre generation kan avdras under 15 års tid mot
kommande virkesinkomster.
Tanken låter bra, men när man granskar villkoren i detalj blir bilden enligt näringslivschef
Mårten Lövdahl på Finlands skogscentral i Vasa
ganska annorlunda.
– Orden ”en viss del” innebär till exempel att inte hela skatten kan avdras. Gåvoskatten ska dessutom betalas i normal ordning, medan återbetalningen kommer först senare via försäljning av virke. Avdraget gäller enbart skogsmark, inte impediment,
åkermark, byggnader eller inventarier, säger han.
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MÅNGA BEGRÄNSNINGAR
Då gåvoskatteavdraget är tidsbegränsat till 15 år
innebär det att rätten förfaller om man inte hinner
utnyttja lättnaden under den tiden.
– Då gåvoskattelättnaden kan användas enbart mot kommande virkesinkomster, innebär det
i praktiken att man ska sälja mycket virke för att
kunna dra nytta av avdraget, säger Lövdahl.
Ett besvärligt villkor gällande gåvoskatteavdraget är att den nedre gränsen för rätten till avdrag
är begränsad till skogslägenheter med en beräknad
avkastning under tio års tid på minst 30 000 euro.
Eftersom skogsmarken avkastar olika i olika kommuner varierar därför den skogsareal som berättigar till skogsgåvoavdraget.
– De lägsta arealerna krävs i södra och sydvästra Finland, medan det krävs allt större skogsareal
ju lägre skogens beräknade avkastning blir. I Kärkölä krävs det exempelvis 17 hektar skog, i Sibbo
27 hektar, i Kristinestad 49 hektar och i Lappland
samt i skärgården 100 hektar skog för att nå upp
till minimigränsen, säger Lövdahl.
Medelstorleken på en finländsk skogslägenhet
är 26–30 hektar. Enligt Skattestyrelsens egna uträkningar faller 75 procent av skogslägenheterna utanför möjligheten till gåvoskattelättnad.

g för skogsgåva
än det är

– I Österbotten har jag en lätt uppgift då
jag föreläser om skogsgåvoavdraget, eftersom nästan ingen skogsägare kan utnyttja det. Av de över 100 skogsägare jag gett
skatterådgivning till under 2017 har endast två haft nytta av lagändringen, säger Lövdahl.

– Det fanns krafter som ville få in skogsbruket inom samma ramar som jordbruket gällande generationsväxlingar, men
det lyckades inte. Slutresultatet blev i stället den här politiska kompromissen som i
praktiken gäller få skogsägare, säger Lövdahl, som själv äger skog.

INKOMSTER PÅ MINST 3 000 EURO
Gåvoskatteavdraget är gåvo- och mottagarspecifikt, vilket innebär att den nedre
gränsen måste uppfyllas för varje gåvogivare och gåvomottagare.
– I praktiken innebär det att om skogen
ägs gemensamt av föräldrarna blir arealkravet dubbelt större, eftersom det blir fråga om två olika gåvor.
För att kunna utnyttja avdraget förutsätts att man kan sälja virke. Lövdahl poängterar att det gäller skogsbrukets sammanlagda inkomster, det vill säga att avdragsrätten räknas på basis av de sammanlagda skogsbruksinkomsterna om
man också har inkomst från andra skogsfastigheter.
– Avdragsrätten är högst 50 procent av
nettoinkomsten från skogsbruket. Då minimiavdraget är 1 500 euro innebär det att
inkomsterna ska vara minst 3 000 euro för
att man ska ha rätt till avdrag överhuvudtaget, säger han.

BLI JORDBRUKARE OM DU KAN
För den som har möjlighet är det skattemässigt sett fördelaktigast att få skogsmark i gåva om den ingår i en jordbrukslägenhet som gåvomottagaren tar över.
– I samband med arv och gåvor värderas nämligen värdet på jordbruks- och
skogsmark då till en bråkdel av dess verkliga värde. Det innebär att arvs- eller gåvoskatten blir låg, säger Lövdahl.
Vid generationsväxlingar där gåvomottagaren fortsätter som jordbrukare, kan i överlåtelsen också ingå en hel del inventarier
som till exempel traktorer, skördetröskor
och transportfordon. De värderas till ett belopp som är 40 procent av bokslutsvärdet,
vilket i sin tur kan vara väldigt lågt.
– Förutsättningen är att inventarierna
har att göra med verksamheten och att de
finns på stomlägenheten. På samma sätt
kan egnahemshus ingå i arrangemanget.
Gåvoskatteavdraget för skogslägenheter
omfattar däremot endast skogen och inte
exempelvis skogsmaskiner, säger Lövdahl.
Det finns alltså goda orsaker för en
mottagare av skogs- och åkermark att vara
jordbrukare fem år framöver om det finns
möjlighet till det.
– Kravet är att det finns minst fem hektar åkermark på lägenheten och att mottagaren brukar marken i eget namn, alltså
söker stöd för det och deklarerar inkomster och utgifter. Arbetet kan läggas ut på
entreprenad, men för att räknas som jordbrukare kan gåvomottagaren inte arrendera ut åkermarken, säger Mårten Lövdahl.
Mer information finns på Skatteförvaltningens och Skogscentralens webbsidor. •

POLITISK KOMPROMISS
Lövdahl betonar att gåvoskatteavdraget
är ett tilläggsinstrument för skatterådgivarna, men att inga radikala förändringar kommer att ske gällande generationsväxlingar för renodlade skogslägenheter.
– Politisk enhet krävs för skattelagar,
och skogsägande har historiskt sett betraktats som ett slags kapitalförvaltning,
alltså något som människorna inte behövt
för uppehället.
Därför har skogsbruket enligt Lövdahl
i skattehänseende behandlats mera styvmoderligt än jordbruket, trots att lönsamheten inom skogsbruket inte är mycket
bättre än inom jordbruket.

Nytt avdrag
för företagare
En annan, och betydligt enklare
förändring i skogsbeskattningen
från och med skatteåret 2017, är
ett företagaravdrag på fem procent
från nettoinkomsterna. Alla skogsägare med positivt resultat har rätt
till avdraget.
– Skattebyrån gör avdraget automatiskt, så skogsägarna behöver inte själva göra något åt saken.
Det är en klar skattelindring som
gör att skatten minskar med någon
procent i slutänden, säger Mårten
Lövdahl. •
BI

TIDPUNKTER
FÖR DEKLARATIONER
Den som inte är momsskyldig ska
lämna in skattedeklarationen för
skogsbruk (2C) tillsammans med
den förhandsifyllda personliga
skattedeklarationen antingen
8.5.2018 eller 15.5.2018. Kontrollera datumet i skattedeklarationen.
Den som äger skog och är
momsskyldig ska lämna in skattedeklarationen för skogsbruk
senast 28.2.2018.
Den, vars skatteperiod är
ett kalenderår, ska lämna in
sin momsdeklaration senast
28.2.2018 och momsen ska vara
betald senast samma dag.
En momsskyldig skogsägare behöver inte lämna en
momsdeklaration om han eller
hon inte har något att deklarera,
som virkesförsäljning eller moms
som ska dras av. Förutsättningen är att skatteperioden är ett
kalenderår och att skogsägaren
inte bedriver annan momspliktig
verksamhet. •

TEXT: BO INGVES
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SKOGSBILVÄGAR, DEL 1

Ordentlig skogsbilväg lönar sig
Ett skogsskifte utan vägförbindelse
är klart mindre värt än om det skulle ha en väg, eftersom såväl avverkningar som skogsvårdsarbeten försvåras.
Värdeminskningen ökar logiskt sett ju
längre bort från en väg virket måste tas, eller om terränghinder som exempelvis våtmarker klart försvårar transporten.
Efter några decennier i branschen känner Gunnel Englund på Otso Skogstjänster i Lovisa till det mesta som gäller byggande av skogsvägar. Hon pekar direkt på
att skogsfastigheternas form är den stora
skillnaden mellan södra Finland och Österbotten.
– I Österbotten är skogsfastigheterna
smala och långa medan de i södra Finland ofta utgör större helheter, säger hon.
Det här leder enligt Englund till att man
automatiskt samsas om skogsbilvägsbyggen i Österbotten medan skogsägarna i
södra Finland ofta funderar på att på egen
hand bygga vägen till sin skog.
– Eftersom det blir billigare med ett
samfällt projekt, där flera fastigheter kan
utnyttja en och samma väg, rekommenderar jag det alternativet alltid då det är möjligt, säger hon.
HÖJER VÄRDET
Utgångspunkten är att alla skogsägare
ska dra nytta av en samfälld väg som går
över flera olika skogsskiften. Enligt Englund kan ingen ändå tvingas gå med i vägen även om man måste upplåta skogsmark för den.
– I de fall det blir förhandlingar är det i
sista hand lantmäteribyrån som avgör ärendet. Målsättningen är alltid att få en lösning
som alla kan leva med, säger Englund.
Hon betonar att avkastningen ökar för
alla som deltar i byggandet av en skogsväg. Vissa upplever ändå att det försvinner kvadratmetrar om vägen går över deras skifte. Framför allt vändplatser kräver
en stor areal.
– I praktiken drar alla längs vägen i al-
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la fall nytta av den i form av högre virkespriser. Kan man lagra virke på egen mark
vid en riktig väg går det dessutom att avverka året om.
BIDRAG KAN FÅS
För byggande av skogsbilväg kan man endera ansöka om statligt bidrag i enlighet
med lagen om finansiering av hållbart
skogsbruk (Kemera) eller välja att bygga
helt på egen bekostnad.
Att ansöka om Kemera-stöd är byråkratiskt och det är speciellt i de fallen som expertorganisationer kan hjälpa till.
– Vi gör upp den behövliga vägplanen
och alla dokument som Finlands skogscentral behöver. Väljer skogsägaren att
bygga helt privat är byråkratin lättare, säger Englund.
Hon konstaterar att byggprocessen i båda fallen ändå kan ta lång tid eftersom enbart vägförrättningen i Nyland kan räcka
ett år.
– En enda lantmäteriingenjör har till
exempel hand om hela Nyland. När vägförrättningen är klar ska dokumenten till
Skogscentralen för Kemerabeslut, och där
tar det igen tid. Därför ska man räkna med
minst 1–1,5 år för lovprocessen samt ytterligare 1–2 år för själva byggandet.
KONKURRENSUTSATTA VÄGBYGGEN
För att kunna ansöka om Kemera-medel
måste projekten konkurrensutsättas. Otso har löst frågan genom områdesvisa avtal med entreprenörer som valts ut för två
år i taget utgående från en allmän konkurrensutsättning.
– Vi har också begärt de intyg som behövs för varje underentreprenör, säger
Englund.
Det är vanligare att skogsägaren själv
låter bygga behövliga vägar som helt går
på egen mark. De privata vägbyggena gäller i praktiken ofta en väg som är tänkt
att användas enbart under goda förhållanden.
– Här kommer vi i alla fall ofta in i ett
senare skede, för att förbättra vägen när
det visar sig att den behövs mera än man

trodde. Så kallade vintervägar börjar höra till en förgången tid och i dag gäller det
vanligtvis att bygga en väg där tunga virkesbilar kan trafikera året runt.
Vid samfällda projekt vill skogsägarna
ofta ge projektet till en oberoende utomstående instans, speciellt då det gäller Kemera med sin rätt tunga byråkrati.
VINTERVILA ÄR BRA
Vägen blir förmånligast om vägkroppen
byggs under en säsong och sedan får ligga över vintern. Då den satt sig körs sedan
överbyggnaden ut påföljande sommar.
– Det går att bygga en skogsväg på en
sommar, men det kräver mera jobb och
mera bärande material för att få vägen att
hålla. Vägen ser ändå ofta inte så bra ut
nästa sommar, eftersom vägen alltid påverkas under den första vintern och kan
kräva åtgärder, som påfyllning av stenkross samt sladdning. Därför är den lite
snabbare byggmetoden vanligtvis dyrare,
säger Englund.
Vintern är alltid mest utmanande när
det gäller vägbyggen. Framför allt gäller
det på våtmark där marken måste vara
frusen för att man ska kunna köra ut krosset och använda tunga bilar.
– I praktiken hålls tjälen kvar på de områdena åtminstone till midsommar nästa sommar. När vägen en gång har torkat upp är den bärande, men det gäller
att vänta ända tills den är torr. Därför är
min erfarenhet att man helst inte ska köra
kross på vintern, säger Englund.
VATTNET SKA BORT
Det centrala villkoret för en högklassig
skogsbilväg är att vägkroppen har rätt
form, så att stående vatten, som med tiden mjukar upp vägen, inte blir kvar.
– Det innebär också att dikena ska dra
bra och att vägtrummorna ska vara rätt
dimensionerade och placerade. Berg och
stora stenar invid vägen måste sprängas
bort för att man ska kunna bygga ordentliga diken, säger Englund.
Hon betonar vikten av att det används
material av god kvalitet för överbyggnaden.

Kemera-stöd för skogsväg

FIBERDUK ENLIGT BEHOV
Hur mycket kross som behövs för överbyggnaden beror på om markgrunden är
morän eller annan mark med god bärighet
eller om det är fråga om ler- eller torvmarker, som kräver tjockare lager.
– Fördelen med grovt kross i storleken
0–55 millimeter är att vattengenomsläppligheten är bättre än i fina material som
sand och morän. I krosset kilas stenarnas
vassa kanter in i varandra och ger därigenom bättre bärighet än material som exempelvis sandkross.
Som översta slitlager kan enligt Gunnel
Englund användas kross av olika storlekar, 0–32 eller 0–16 millimeter är de vanligaste storlekarna.
– Det blir som asfalt med en hård, fin
och slät yta.
Fiberduk används huvudsakligen endast då man inte vill att mjukare material i vägkroppen ska blandas med krosset.
– Fiberduken förbättrar inte enligt min
åsikt bärigheten, men förhindrar att materialskikten blandas med varandra. En
tumregel är att det ska vara minst 30 centimeterkross på duken. Annars kommer
den med tiden igenom och går sönder när
vägen sladdas. I vanliga fall räcker det
med 10–20 centimeter kross om grunden
är bärande. •

För att få Kemera-finansiering, som beviljas av Finlands skogscentral för byggande eller grundförbättring av skogsbilväg,
är villkoret att vägen ska kunna användas året om.
Kemera-stöd förutsätter att en plan
uppgjorts på förhand och stödets storlek
beror på vilket slag av arbete det gäller
samt på finansieringszon. Från och med
början av 2012 har stödet varit beskattningsbar inkomst.
För grundförbättring av övriga enskilda vägar som inte är avsedda huvudsakligen för skogsbruksbehov kan man ansöka om statsunderstöd från Närings-, trafik- och miljöcentralen. Skogsbilvägar är
enskilda vägar som i allmänhet förvaltas
av ett väglag.
OLIKA SÄTT ATT FÅ INFORMATION
Enligt offentlighetslagen är dokument,

som relaterar till skogsvägar och som
Skogscentralen förfogar över, offentliga
dokument. Sådana dokument är bland
annat vägkartor och enhetskalkyler i anslutning till ansökningar om finansiering
för skogsförbättring och Kemera-finansiering.
Vilken utomstående som helst har rätt
att avgiftsfritt ta del av offentliga dokument och göra egna anteckningar ur dem
på något av Skogscentralens kontor. Förfrågningar om information som ingår i offentliga dokument kan också göras per telefon.
I frågor som gäller vägrätter eller ett
väglags verksamhet kan man vända sig
till Lantmäteriverket, Skogscentralen eller
markanvändningsavdelningen i den kommun där vägen finns. •
BI
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– För 20 år sedan användes ofta morän som bärande material. I dag är det huvudsakligen bergkross som gäller, eftersom det är det enda som håller i längden.
Fast bergkrosset är dyrare än andra material kan det därför i längden bli billigare.

TEXT: BO INGVES

VARFÖR SKOGSVÄGAR
Skogsbilvägarna bildar ett viktigt trafiknät för skogsbruket. En bra skogsbilväg inverkar på virkespriset, effektiverar skogsvårdsarbetet och höjer värdet på fastigheten.
Efter det att skogsvägen är byggd gäller det att underhålla den regelbundet så att den inte förfaller. Det är viktigt att vägen är rätt formad så att vattnet rinner bort och ytan hålls jämn. Om vatten samlas i gropar och vattenpölar förfaller vägen
snabbare. Det är viktigt att dikena hålls fria från sly och vegetation.
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Luftens k
Lavforskaren William Nylander blev
1857 den första professorn i botanik vid Helsingfors universitet. Hans
forskning kring lavarna blev erkänd
världen runt och mycket av den citeras ännu i dag.
William Nylander trivdes dock inte i Finland och sade därför upp sig från Helsingfors universitet och flyttade till Paris 1863.
Trots att förhållandet mellan parterna
var svagt, donerade Nylander i alla fall
en väldig lavsamling till Naturhistoriska
centralmuseet vid Helsingfors universitet
1878. Den utgör än i dag är en internationellt enastående helhet av lavar från hela världen.
En av sina främsta upptäckter gjorde
Nylander i Luxemburgparken i Paris, där
han observerade att lavarna mådde bättre än på ställen där luften var förorenad.
Därför drog han slutsatsen att lavar kunde
användas för att mäta inverkan av föroreningar och kvaliteten på andningsluften.

Roligt att veta
Många lavar med
grönalger som algkomponent blir grönare i väta än
när de är torra. Om cyanobakterier är den huvudsakliga algkomponenten
blir lavarna i stället
vanligen blågråa när de
är fuktiga.
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LEVER I SYMBIOS
I dag, cirka 150 år senare, är Nylanders
upptäckt verifierad många gånger om.
Bakgrunden är att laven ser ut som en enda växt, fast den egentligen är en symbios
mellan svamp och alg eller cyanobakterie.
I princip kan man säga att svampen bidrar med skydd medan algen och eller cyanobakterien bidrar med energi från sin
fotosyntes. De flesta lavar är känsliga för
luftföroreningar eftersom samarbetsmekanismerna mellan alg och svamp lätt störs.
En tumregel för lavens känslighet för
luftföroreningar är att ju större yta (bål)
laven har i förhållande till sin volym, desto känsligare är den för luftföroreningar.
Busklika lavar, som till exempel renlav
Finns det mycket skägglav är luften
troligtvis ren, men lyser lavarna med
sin frånvaro eller det bara finns
skorplavar är luften antagligen förorenad.

kvalitetsmätare
och skägglav, är av den anledningen känsligare för luftföroreningar än lavar med
mer bladlik form. Där luften är ren växer
skägglaven därför bra, medan skorplavarna är de tåligaste lavarterna som kan klara sig också i städerna.
Lavar har inga rötter och påverkar därför inte i någon högre grad underlaget de
växer på, som exempelvis träd. Lavarna torkar också snabbt och därför uppstår inte röta så lätt under dem. De kan
bli mycket gamla och därför berätta mycket om sina växtplatser och om hur gammal en skog är.
SVAVEL OCH KVÄVE ÄR BANDITER
Mera substantiella forskningar i lavarnas
betydelse som indikatorer för luftföroreningar gjordes i München kring år 1900,
i Stockholm 1926, i Oslo 1930 och i Helsingfors 1934.
Först på 1950-talet började forskarna
komma underfund med att det var svaveldioxid och fluorföreningar (inte en betydande faktor i Finland) som mest påverkade lavarna. Som en följd av upptäckten
utvecklades exempelvis i England en metod att beräkna den genomsnittliga svaveldioxidhalten under vintern utgående från
lavarna.
Då svavelhalten i luften minskat drastiskt i Europa de senaste decennierna ser

det ut som om kväveoxider, som uppstår
genom olika kemiska processer via förbränningsprocessen i motorer, är en annan direkt fara för många lavar.
Eftersom en del andra lavar trivs bra,
trots att det finns höga halter kväve i luften, går det att, utifrån vilka lavar som lever i ett område, dra slutsatser om hur påverkad miljön är av kväveoxider. •
TEXT: BO INGVES
FOTO: MAJ-LEN ROOS

Källor:
Lavkompendium för Nationell Inventering av
Landskapet i Sverige, Arbetsrapport 135/2004,
Kristoffer Hylander & Per-Anders Esseen, Sveriges lantbruksuniversitet SLU, 2004.
Biltrafikens påverkan på lavfloran, Daniel Segerlind, Magisteruppsats i biologi, Sveriges
lantbruksuniversitet SLU, 2009.
Miljödatabasen.se.
Bioindikaattorit, Martin Lodenius et al., Helsingfors universitet 2010.
Biografiskt lexikon för Finland, artikel om William Nylander av Orvo Vitikainen.
På natursidan.se finns också mycket att läsa om lavar.

Indelning av lavar:
Man brukar göra en praktisk grovindelning av lavarna i tre grupper efter
hur de växer:
Busklavar, som renlav och skägglav.
Bladlavar, som blåslav och lunglav.
Skorplavar, som kartlav och vindlav.
Som luftindikatorer kan lavarna berätta följande:
Mycket förorenad luft – endast några få lavarter, och bara skorplavar.
Måttligt förorenad luft – flera arter skorplavar och även några bladlavar.
Ren luft – många arter och alla grupper finns representerade, även de
känsliga busklavarna.

Skogsbruket
Uppvakta
med en
prenumeration
på Skogsbruket
Då du gör en gåvoprenumeration på ett år får mottagaren
åtta gånger per år glädje av
din gåva.
Då vi mottagit din beställning
sänder vi ett presentkort inkl.
kuvert.

Presentkort

Kontakta Nesenta Oy
tfn 09 4190 2453
vardagar klockan 08.00–17.00
skogsbruket@nesenta.fi
eller fyll i prenumerationsuppgifterna på
www.skogsbruket.fi
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Utbildning och information
för fackmän och skogsägare
Skogskulturs traditionella
SOMMAREXKURSION
5–6 juni 2018 i Östra Nyland

Tisdagen den 5 juni:
• Samling i Lovisa kl. 9.00
• Kalhyggesfritt skogsbruk, besök på LUKE:s
försöksområde i Lappträsk
• Lunch
• Bioekonomin i Lappträsk kommuns nya
strategi
• Träshusbyggande, växande trend inom
bioekonomin
• Besök på Timberpoint i Lovisa
• Middag
Onsdagen den 6 juni:
• Markberedning, plantskogsvård och
vattenvård, besök i Forsby gårds skogar
• Skogsbrukets miljöstöd
• Lunch och avslutning kl. 14.00

Notera i kalendern!
Närmare information om programmet
samt uppgifter för anmälning i
Skogsbruket nummer 2/2018.
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En konstnärssjäl som vurmade för ekar
Lars Aschan var skogsprofilen som gillade nyplanteringar mera än avverkningar, och som aldrig såg pengar då han blickade in i den egna skogen. Vid
sidan av arbetet på Gullö gård ägnade han sitt liv åt många offentliga uppdrag – fast bäst trivdes han med målarpenseln i handen.
Lars Aschan, jordbrukare på Gullö gård
i Ekenäs skärgård och legendarisk skogsprofil, somnade in i augusti i fjol, 91 år
gammal. På sätt och vis kan man säga att
han fick 88 bonusår. Hans liv fick nämligen en dramatisk början då han som treåring föll ut genom ett fönster från hemmet
på femte våningen på Bangatan i Helsingfors. Han landade på ett kolkällartak men
fick inga bestående men.
Lars föddes och växte upp i Helsingfors,
där hans pappa Per Erik arbetade som kirurg och mamma Toni som tandläkare.
Han hade visserligen besökt farmor Aina
på Gullö gård under sin uppväxt, men
hans hem blev det först 1950, då han som
nyutexaminerad agrolog tog över gården.
– Jag tror att han hellre hade blivit
konstnär om han hade fått välja helt fritt,
säger dottern Lena Aschan som i dag driver släktgården.
Per Erik Aschan ansåg sig vara för gammal att ta över gården då farmodern var
redo för ett generationsskifte. Hans äldste son hade hunnit börja studera och den
yngste sonen ansågs för ung. Kvar fanns
då mellansonen Lars. Till hans starka sidor får räknas hans förmåga att helhjärtat
engagera sig i det han företog sig.
– Nog redde han ju upp det här också,
konstaterar Lena och tillägger att gården
genomgick många genomgripande förändringar under hans tid, däribland mekaniseringen av jord- och skogsbruket.
GRÖN SKOGSFILOSOFI
Lars Aschan hade många strängar på
sin lyra och hann med flertalet förtroendeuppdrag vid sidan av arbetet på Gullö
gård. Bland uppdragen kan nämnas det
mångåriga styrelsemedlemskapet i dåvarande Västra Nylands privata skogsrevir
r.f. åren 1953–1994.
– Han var passionerat intresserad av
skog och därför en bra förtroendeman,
minns Mikael Aminoff, som lärde känna Lars Aschan via sin tjänst som revir-

forstmästare för Västra Nylands privata
skogsrevir
Aschans stora intresse låg i planteringen och skötseln av ungskog, inte i slutavverkningarna eller i virkeslikviderna. Han
blev känd för att representera mjuka, gröna värden i sin skogsfilosofi. De estetiska och rekreationsmässiga aspekterna var
viktiga då ingrepp utfördes i skogen. På
Gullö gård finns renodlade ekdungar som
kom till redan under förmodern Hedvig
Desideria Kopparströms tid på 1700-talet.
Dem vurmade han alldeles speciellt för.
Mikael Aminoff minns att Gullö gård
skiljde sig från mängden med sitt stora virkeskapital, vilket var resultatet av att man
under en lång tid endast avverkat i begränsad omfattning.
– Lars Aschan såg aldrig pengar då han
tittade på sin skog. Han uppskattade en fullmogen skog och gillade inte att avverka den.
– Det som tvingade fram avverkningar
var arealbeskattningen som fortgick fram
till 1993. Man var på den tiden tvungen att
betala skatt vare sig man högg eller inte,
minna Lena Aschan.
ALERT VID MARKPLANERING
Utöver engagemanget i revirets styrelse hann Lars Aschan också med förtroendeposter i bland annat Metsäliitto, Helsingfors distriktsskogsnämnd och Svenska
lantbruksproducenternas centralförbunds
fullmäktige.
– Lars var känd för att alltid stiga upp
under lantbruksproducentmötena och påminna deltagarna om att deras gårdar inte
bara bestod av åkerodling, utan också av
skog, minns Aminoff.
Som ordförande för skogsnämnden
befarade Aschan att verksamheten skulle förfinskas i samband med de organisationsförändringar som innebar sammanslagningar till större enheter. Han kämpade där hårt för svenskans ställning.
Lars Aschan var också aktiv inom kommunalpolitiken under många år. Redan år

Lars Aschan är ihågkommen som en
glad och trevlig sällskapsmänniska med
en stor förkärlek för skog och natur.
1957 satt han första gången med i Ekenäs
landskommuns kommunfullmäktige som
representant för SFP. Han var alltid alert
då markplaneringsfrågor stod på agendan,
de var viktiga för att trygga skogsbrukets
förutsättningar.
Under åren 1992–2001 verkade han också som styrelsemedlem i Föreningen för
Skogskultur r.f. Han betonade ofta skogsägarnas roll i föreningens verksamhet och
arbetade för att föreningens traditionella
sommarexkursioner också skulle rikta sig
till skogsägare och inte bara till fackmän.
Efter att dottern Lena övertog ansvaret
för släktgården 1988 ägnade Lars Aschan
allt mera tid åt målandet. I sin ungdom
målade han mycket akvareller, men på
äldre dagar var det oljemålningarna som
dominerade. •
TEXT: MIA BERG-LUNDQVIST
FOTO: JILL ASCHAN

Lars Aschan
(26.12.1926–11.8.2017)
Familj: hustrun Jill, barnen Johanna,
Jöns och Lena
Utbildning: Utexaminerad agrolog
från Högre svenska lantbruksläroverket i Åbo (1946). Kompletterande
praktik vid bland annat Beder Gartnerskole i Jylland, Danmark.
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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

Du kan även göra din
prenumeration via nätet,
www.landsbygdensfolk.fi/
prenumerera
Du får LF varje vecka .
LF är även ypperlig som gåva.
26 Skogsbruket 1/2018
www.landsbygdensfolk.fi

helårsprenum.
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Mottagare

Ring (09) 586 0460
(myös suomeksi) eller skicka
in vidstående kupong så fort
som möjligt så börjar
tidningen komma.
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Namn .....................................................................................................................
Näradress..............................................................................................................
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Fredriksgatan 61 A 34
00101 Helsingfors
SVARSFÖRSÄNDELSE
Avtal 5007619
Info/LF
00003 HELSINGFORS

kolumnen
JAN HEINO
ÄR SKOGSÄGARE I LILJENDAL OCH FORSTRÅD.
HAN HAR BLAND ANNAT VARIT CHEF FÖR FAO:S
SKOGSAVDELNING, FORSTSTYRELSEN, JORDOCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS SKOGSAVDELNING OCH SKOGSCENTRALEN SKOGSKULTUR.

Omvälvningarna fortgår
inom skogsindustrin
DEN INDUSTRIELLA förädlingen av vår skogliga råvara till
exportprodukter har utvecklats under drygt 150 år. Efter
en maklig början med tjära och sågade varor följde sedan
kartong- och pappersprodukter i en allt snabbare takt.
Under det senaste decenniet har stora framsteg gjorts inom forskningen. Skogsindustrin genomgår nu en hektisk
utveckling och många otåliga förväntningar riktas mot
den. Nyheter och reportage om skogliga innovationer avlöser varandra titt och tätt i medierna.
Nya produkter, skapade med accelererande fart av stolta ingenjörer, representerar jättekliv inom bioekonomin.
Det sägs att allt som tillverkas av plast kan ersättas av
träfiber. Biobränslen, kemikalier, fibrer och molekyler utvunna ur trä förmodas ge skogsindustrin och dess lönsamhet ett lyft av oanade mått. Helt nya produkter skapade av cellulosaprocessen och dess biprodukter leder till
att cellulosafabriker döps om till bioproduktfabriker eller
bioraffinaderier.
Kommer det att gå väl, lyckas man omvandla innovationerna till affärsverksamhet, frågas det? Början är lovande, men vägen till en omvandlad, allt mera blomstrande och mångsidig skogsindustri, ser ut att vara lång
och fylld av utmaningar. CEPI (Confederation of European Paper Industries, pappersindustrins europeiska takorganisation), pekar i sin publikation om framtiden (The
Age of Fibre) på det långa tidsperspektivet som behövs
för att ta fram nya produkter. Att forska fram en ny produkt tar tio år, sedan tio år för att testa den, sedan tio år
att utveckla den nya produktionsteknologin och ytterligare tio år att provköra och optimera den nya produktionen. För att massframställning av en ny produkt ska vara igång år 2050 måste ett teknologiskt genombrott därför ske senast år 2030!
Åtminstone den gamla, konventionella cellulosaindustrin, men kanske också de nya bioraffinaderierna, lär ofta stöta på ett svårt problem om de skall gå in för framställning av helt nya produkter. Problemet består i att till

överkomliga kostnader ändra de gamla processerna till
produktion av dessa nya produkter. Många experter anser
att det både av tekniska och ekonomiska skäl inte kommer att lyckas i gamla fabriker. Vi går därför möjligen
mot en framtid med en tudelad skogsindustrisektor, den
“gamla” cellulosaframställande och den “nya”, med innovationsbaserade bioraffinaderier som har ett brett sortiment av slutprodukter. Eller så uppstår det en tredje kategori bestående av separata anläggningar för framställning
av nya innovativa produkter, som inte längre nödvändigtvis klassificeras som skogsindustri.
Att nya anläggningar, vilka använder sej av skogsråvara för framställning av tidigare icke skådade produkter, kommer att uppstå verkar sannolikt. En utveckling av
nya produkter som direkt framställs av molekyler utvunna ur virke tycks stå för dörren. Kanske dessa innovationer utgör inledningen till en helt ny, skogsbaserad textilindustri, vem vet.
Pessimisterna, eller kanske de är realister, säger att vägen är törnbeströdd för många av de redan existerande
innovationerna. De befintliga anläggningarna för framställning av flytande biobränslen lär ha det kvistigt med
lönsamheten. För att biobränslet skall kunna konkurrera
med oljan sägs det att oljepriset borde bli minst tre gånger
högre än idag. Eller så borde samhället rycka in och subventionera produktionen, något som nationalekonomin i
det långa loppet säkert inte klarar av.
Sammandragsvis verkar skogsindustrin gå mot en
mängd förändringar vad gäller både förädlingen av skogsråvaran och industrins struktur. Tack vare de talrika förbättringarna, och särskilt de helt nya innovationerna, har
stora förväntningar väckts gällande sektorns framtida utveckling. Mycket ser lovande ut. Innovativa metoder i laboratorier och pilotprojekt har i flera fall lyckats väl. Låt
oss hoppas att tillräckligt många av dessa revolutionerande produkter når marknaden inom en inte alltför avlägsen
framtid, och till konkurrenskraftiga priser. •
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I skogen är kunskap e
Skogsägaren Rune Käldström från Larsmo ser både träden och skogen när
han är ute i sina marker. Det gäller att ständigt träna ögat och hjärnan inför
sommarens tävlingar i skogsfärdighet.
Det är en torsdag eftermiddag under en av
årets ljussnålaste veckor. Nederbörden består av stora, tunga, iskalla vattendroppar
och det är lätt hänt att man drömmer sig
bort till sommaren. Vi har alla våra sommarnöjen, men för Rune Käldström hör
tävlingar i skogsfärdighet till de absoluta
begivenheterna.
– Vi brukar ha en tävling här i Österbotten på försommaren och sedan är det
FM varje år på höstkanten. I höstas deltog vi dessutom med ett gäng från Österbotten i Södra Skogsrevirets tävling i Sibbo, berättar Käldström, som till vardags
driver sitt eget företag El-Rune, expert på
elinstallationer.
Vi träffas på en skogsväg någon kilometer norr om Larsmo centrum. Runt oss
står raka, fina tallar som planterades för
35 år sedan.
– Visst kommer jag ihåg när jag planterade den här skogen. Utrustningen var ungefär den samma som används för plantering i dag.
Efter två röjningar är det nu dags att göra första gallringen.
– Jag gör den själv med motorsåg, men
när det blir dags för andra gallringen får
skogsmaskinen ta över. När den här skogen avverkades i början av 1980-talet använde skogsbolaget motorsåg. Det händer
inte längre.
VÄLMÅENDE UTSKOGAR
Hans privata skogsägor är spridda, vissa är mer svårtillgängliga än andra, men
Käldström inspekterar dem alla åtminstone ett par gånger per år. I synnerhet efter
stormar och andra oväder.
Arbetsinsatserna beräknar han till ett
par tre veckor per år.
– Det är roligt att arbeta i skogen. En
av drivkrafterna är att resultatet av arbetet syns så bra.
Han är också ordförande för, och en av
170 delägare i, Larsmo bys samfällda ut-
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skogar. De tillföll Larsmoborna i samband
med ett storskifte på 1700-talet och består
av cirka 1 300 hektar skog i Lappfors, Pedersöre, 50 kilometer inåt landet.
– Redan där ser man att tallarna har
ett helt annat stockvirke än här ute vid
kusten. Vi bedriver ett aktivt och långsiktigt skogsbruk i Lappfors sedan 1940-talet och är nu inne på den sjunde skogsvårdsplanen.
Rune Käldström har sedan 1990-talet
också varit aktiv i Skogsvårdsföreningen
Österbotten. Under fullmäktigeperioden
2012–16 satt han som ordförande och numera är han vice ordförande.
– Det var lite spännande när skogsvårdsavgiften slopades i den nya lagen,
men det har gått bra. Vi har behållit största delen av medlemmarna som insett nyttan med att fortsätta tillhöra en skogsvårdsförening.
STARKAST PÅ STÄMPLING
För en som är så intresserad av skogsbruk
är det naturligt att testa sina kunskaper
mot andra likasinnade. Rune har tävlat i
skogsfärdighet i femton år, och har deltagit i FM varje år sedan 2008, med undantag för ett år när tävlingen blev inhiberad.
– I Österbotten fick tävlingsverksamheten ett rejält uppsving på 1980-talet, tack
vare drivkraften hos de lokala skogsvårdsföreningarna. Tyvärr har det varit dåligt
med tillväxten på senare tid. När jag började tävla hade FM-tävlingarna omkring
500 deltagare. På senare år har det nätt
och jämnt räckt till 300 deltagare i den allmänna klassen.
Rune Käldström representerar Skogsvårdsföreningen Österbotten och deltar i
både den allmänna klassen och i lagtävlingen.
– Vi brukar sätta ihop våra lag utifrån
resultaten i den tävling som ligger närmast
innan FM. Det är inte ovanligt att den av
oss som fått det bästa resultatet i tävling-

en innan FM blir sist av oss i själva FMtävlingen.
Han har som bäst placerat sig på en
tjugonde plats i den individuella FM-tävlingen och brukar sikta på att åtminstone
komma med bland de 100 bästa.
– Liksom andra tävlandes resultat brukar nog också mina resultat variera en del.
Jag är starkast på stämpling, kanske därför att jag har gott om rutin på att göra
gallringar.
KRÄVANDE ATT BYGGA BANA
Stämpling är alltså ett av de femton återkommande delmomenten som ingår i en
tävling. Där ska varje tävlande kryssa i vilka träd som ska gallras av de 70 träd som

ett trumfkort
FM I SKOGSKUNSKAP
– ordnas årligen av Skogsägarna.
– tävlingsklasserna är allmän,
damer, ungdomar och lag.
– frågor och svar kan ges på svenska
eller finska.
– tävlingsmomenten delas in i fjorton uppgifter som var och en kan 		
ge mellan noll och tjugo poäng,
samt en stämpling, där deltagaren
ska välja vilka träd som ska gallras.

Praktiska och teoretiska kunskaper behövs när man tävlar i skogsfärdighet.
– Det går inte att läsa in sig inför en tävling, man måste ha en viss vana av skogen,
säger Rune Käldström.
är numrerade i ett begränsat område. I andra tävlingsmoment ska deltagarna kunna
bedöma skötselbehov i plantskog, beståndets volym eller höjden på ett visst träd.
Deltagarna får ha med sig relaskop, de relevanta tabellerna finns kopierade på tävlingsformuläret.
– Skogstyperna kan vara väldigt olika
beroende på var i landet man tävlar. I höstas gick FM i Mäntsälä och där ser skogen
annorlunda ut jämfört med i våra trakter.
Banläggningen begränsar tävlingsverksamheten.

– Det krävs mycket arbete för att sätta
upp en bana. Vi brukar få använda den bana som skogsfackmännen i Mellersta Österbotten tävlar på i början av sommaren.
INGET HÖGHÖJDSLÄGER
I år arrangeras FM i Kauhajoki i Sydösterbotten i början av september, för övrigt under samma veckoslut som den årliga rikskända matmässan ordnas på orten.
– Att förbereda sig på skogsfärdighet inför en speciell tävling är ganska svårt. En
del kan man läsa sig till, men man behö-

Rune Käldström gör första gallringen av
den tallskog han planterade för 35 år sedan.
ver främst praktisk skogskunskap. Självklart tränar man sig i att mäta med ögonen varje gång man går i en skog, men
problemet är att man inte har tillgång till
ett facit.
Innan det är dags att ställa sig på startlinjen i Kauhajoki kommer Rune att kombinera nytta och nöje i skogen. Det finns
bland annat en planterad tallskog att gallra. Resultatet syns direkt, men facit ser
han först om några år. •
TEXT OCH FOTO: JOHAN SVENLIN
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”Tack för tystnaden och blåbären”, skrev
en vandrare i gästboken, som Kjell Ekström
placerat i en låda längs stigen.

Privat satsning på stig
i orörd skogsmark
Orörd skog är en bristvara på Åland.
Det anser konstnären Kjell Ekström
och när han fick möjlighet att köpa ett skogsskifte, där merparten inte avverkats under lång tid, slog han
till. Sedan märkte han ut en stig på
knappt två kilometer som är öppen
för alla som vill ha en dos helande
”skogsmedicin”.
År 2005 öppnade den åländska konstnären Kjell Ekström Galleri Berghäll i en
nedlagd affär i byn Hummersö i skärgårdskommunen Föglö. Under en bra sommar
kommer cirka 1 500 besökare och numera
kan de kombinera konst och natur. Efter
galleribesöket kan man vandra längs Näsets skogsstig som Ekström anlagt på sin
nyinköpta mark.
Skiftet på 15 hektar består till cirka 80
procent av bergig mark. Tallarna, som
växer där, har fått stå i fred under lång
tid. En del av dem är stora och ståtliga, andra är mer knotiga och vinda. En del har
tappat rotfästet i den grunda jordmånen
och blåst omkull.
I sänkor mellan bergknallarna ligger
små mossbevuxna kärr. Det ena avlöser
det andra längs stigen.
– Doften av pors är bedövande under
försommaren. På senhösten mognar tranbären, säger Kjell Ekström.
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Vilda djur som räv, älg, rådjur, mårdhundar och ekorrar finns här och chansen
är stor att man även får ser en havsörn.
I utkanten av skiftet är marken bördigare och här avverkade den förra ägaren skogen för kanske 30 år sedan. Den ytan planterades inte, utan man lämnade fröträd och
de står kvar än i dag. Tallar och även en del
björk har tagit sig på naturlig väg.
– Där måste det gallras så småningom.
Kanske jag kan sälja på rot, säger Kjell
Ekström.
PÅ ETT VARSAMT SÄTT
Det bergiga området däremot ska lämnas
orört. Att han inte hade några planer på
att avverka var en viktig anledning till att
arvingarna sålde det till just honom när
hemmanet styckades upp.
– Det finns exempel här i närheten på
liknande bergsområden, där man gått in
med stora maskiner och skövlat allt. Jag
är ingen vän av modernt skogsbruk. Visst
måste skogar skötas, men man borde kunna göra det på ett varsammare sätt, speciellt i känsliga naturområden, säger Kjell
Ekström.
Han har länge velat starta en stiftelse som
går under planeringsnamnet Ålands naturparker och som i första hand skulle köpa
mark med klippstränder och mark med urskog, det vill säga områden som inte måste
underhållas, som exempelvis lövskog.
– Både urskog och stränder, som är till-

gängliga för alla, är en bristvara på Åland
i dag. Jag tror att det finns markägare som
skulle vara villiga att sälja lämpliga områden till en sådan stiftelse, säger han.
Än så länge är stiftelsen dock bara lösa
planer. Tiden har inte räckt till för att förverkliga den. Däremot kan den som vill
sponsra skogsstigen. Den har en egen Facebook-sida där man kan gå in och köpa
ett skogsräddarcertifikat till priset av 19
cent per kvadratmeter.
FÖR KORT
Vid stigen finns en låda med en gästbok
och många nationaliteter tycks ha njutit
av skogens kontemplativa stämning och
den mäktiga tystnaden. Det visar färska
kommentarer på bland annat franska och
arabiska.
En del på svenska är lyriska och talar
om ”tallar likt skulpturer” och en ”härlig
meditativ stämning”. Någon klagar också
på att stigen är för kort.
– Så länge folk sköter sig och inte skräpar ner eller gör upp eld är vandrare välkomna, säger Kjell Ekström.
Den som vill kan börja eller sluta vandringen med ett besök i den lilla kapelliknande byggnad som ligger på berget. Här
har Kjell Ekström skapat ett bibliotek utan gränser – La biblioteca senza frontiere
– där han samlar böcker på olika språk. •
TEXT OCH FOTO: HELENA FORSGÅRD

Hussvampen förekommer i naturen i
Himalayas fuktiga och skuggiga barrskogar, varifrån den anses härstamma, och den är mycket sällsynt också
i Mellaneuropas granskogar. Däremot
kan den påträffas i byggnader med
barrvirke över nästan hela världen.
Den förorsakar brunröta med sprickbildning tvärs över fibrerna så att den
mekaniska hållfastheten till slut försvinner. Brunröta uppstår när svampar bryter ner cellulosan men lämnar
det bruna ligninet oangripet.
VAD SKVALLRAR OM
HUSSVAMPENS NÄRVARO?
Beroende på var svampen angripit

märker man att dörrar inte riktigt sluter sej eller blivit svåra att öppna när
trösklarna har satt sej. Likaså börjar
golvbräderna sjunka undan, vilket
man bäst ser vid trösklarna. När man
kommer in i ett rum som en längre tid
varit oventilerat känner man en otrevlig och karakteristisk genomträngande lukt av ruttet virke kryddad med
ammoniak. Har man en gång träffat
på den lukten har man den alltid i
sitt luktminne. Har rötan kommit så
långt hittar man kanske fruktkropparna med sina vattendroppar (svampen
“gråter” varav namnet lacrymans) och
kringliggande brunt lager av sporer.
Fruktkropparna kommer fram till exempel under golvlister, i kryputrymmenas bjälklager, där vatten- och elledningar är dragna och så vidare.
De är flata, ljusa i kanterna och bruna, skrynkliga (varav namnet Serpula) och insjunkna i mitten. Man kan
också se först vita, senare gråa mycelsträngar, med vilka svampen transporterar återvunnet vatten som uppkommer vid nedbrytning av virket.
När den en gång kommit igång klarar den av nästan helt torrt virke (jfr.
engelskans dry rot fungus). Den kommer, med sina hyfer och mycelsträngar, genom betong och tegelmurar där
den samtidigt tar upp den kalk den
behöver.

VAD GÖRA?
Alla ursprungliga fuktkällor, ofta
läckande vattenledningar, måste hittas och åtgärdas grundligt. Kondens
på kalla vattenledningar kan blöta
ner det trävirke som vidrör ledningen. Allt virke, som det finns en minsta misstanke om svampangrepp på,
måste avlägsnas. Inga brädstumpar,
spånor, sågspån eller fuktig jord i kryputrymmet får bli kvar utan allt måste noggrant städas bort och brännas.
Slarvigt arbete och snålande leder till
att man måste börja om om några år.
Tryckimpregnerat virke bör användas åtminstone i bärande konstruktioner. Ventilationen måste förbättras
(högst 20 procent fukt i virket) och
förbli kontinuerlig. Svampen dör vid
upphettning till 35 grader, men det är
en knepig åtgärd som man bör överlåta åt yrkesfolk. Det finns några andra svamparter (vita sporer, utan
kännspak lukt) som uppträder på liknande sätt men är långsammare och
mindre aggressiva. Statens tekniska
forskningsanstalt (VTT) kan ta emot
trä- och svampprover. •
KIM VON WEISSENBERG
PROFESSOR EMERITUS
EXPERT PÅ SKOGSPATOLOGI

•

BOVAR I SKOGEN

Hussvampen (Serpula lacrymans) är egentligen inte alls en
bov i våra skogar, men väl en riktigt farlig doldis i träbyggnader,
vilka äntligen börjat bli populära också i urbanare omgivningar. Med alla de mögelproblem
vi har i våra byggnader med trä i
konstruktionerna frågar man sig
om vi har kunskap och ambitioner nog att klara av denna lömska och ingalunda på återtåg varande rötsvamp.

del 10 hussvampen

Hussvampen

Hussvamp i trossbotten.

FOTO: WIKIMEDIA

Hussvamp.
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virkespriser
I prisstatistiken anges de åtta vanligaste 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 exempel prisjusteringar som överenskommits
med avtalskunder ingår
inte och inte heller
tidighetstillägg i leveransaffärer. Priserna är
utan moms.
Prisuppgifterna baserar
sig på den information som
Skogsindustrin r.f. varje vecka
tillställer Naturresursinstitutet
(Luke) om inköpta virkesmängder från privatägda skogar och
virkespriser.

Rotpriser vecka 3
Hela landet
Slutavverkning

Första
gallring

Senare
gallring

Tallstock

58,32

40,60

48,62

Granstock

60,62

47,63

50,07

Björkstock

46,16

27,52

37,09

Tallmv*)

17,94

12,13

15,28

Granmv

18,67

11,85

15,74

Björkmv

17,39

11,59

14,50

Tallsmåstock

25,80

18,17

20,99

Gransmåstock

25,80

...

20,74

*) mv=massaved
Södra Finland
Slutavverkning

Första
gallring

Senare
gallring

Tallstock

59,78

44,14

51,51

Granstock

61,70

54,56

52,89

Björkstock

43,44

...

38,25

Tallmv

17,04

12,27

15,58

Granmv

19,24

...

16,28

Björkmv

7,04

11,80

15,09

Tallsmåstock

...

...

...

Gransmåstock

...

...

...

Södra Österbotten
Slutavverkning

Första
gallring

Senare
gallring

Tallstock

57,92

...

47,36

Granstock

58,44

...

47,37

Björkstock

36,40

...

32,41

Tallmv

18,55

...

15,59

Granmv

...

...

...

Björkmv

17,94

...

15,10

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

Tallsmåstock

26,85

...

20,90

...

...

...

De virkespriser som anges per område och för hela landet är ett vägt
medeltal av priserna på det virke som köpts de senaste fyra veckorna. 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. •

Leveranspriser vecka 3

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.

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

Gransmåstock

Hela
landet
Tallstock

60,87

Södra
Österbotten
...

Granstock

57,79

59,95

...

Björkstock

48,15

46,72

...

Tallmv*)

27,84

29,44

...

Granmv

29,84

31,32

...

Björkmv

28,63

29,42

...

Tallsmåstock

35,06

...

...

Gransmåstock

34,95

...

...

*) mv=massaved

32 Skogsbruket 1/2018

58,03

Södra
Finland

virkesmarknaden

ERNO JÄRVINEN
FORSKNINGSCHEF FÖR MTK:S
SKOGSLINJE

Det lönar sig att konkurrensutsätta
massavedsstämplingar
FJOLÅRETS INHEMSKA virkesmarknad var i många avseenden ovanlig. Trots rekordnederbörd var virkeshandeln
och marknadsavverkningarna i privatskogarna mycket
livliga. Under de senaste veckorna har snön orsakat allvarliga skogsskador i många delar av landet. En minskad
virkesimport har ökat efterfrågan på inhemskt virke. Därtill har den positiva stämningen kring skogsindustrins investeringar fortsatt.
Som vanligt lugnade sig virkeshandeln tillfälligt vid
årsskiftet. Enligt skogssektorns senaste konjunkturprognoser borde efterfrågan på inhemskt virke fortsätta att
öka i år. Detta uppehåller en positiv stämning också vad
gäller privatskogsägarnas virkeshandel.
Gällande skogsindustrins marknadsläge har inga stora förändringar skett. Exportvolymerna av kartong, massa och sågade trävaror nådde nya rekord ifjol. Marknadspriset på massa har under de senaste veckorna stigit kraftigt. Trots den kvantitativa högkonjunkturen är sågindustrins situation oroväckande. Exportpriset på tallträvaror
har stigit lite, men ur sågindustrins lönsamhetsvinkel är
prisnivån fortfarande låg, och i sin helhet är räntabiliteten för de privata sågverken svag.
Dessutom lider sågindustrin av svag avsättning och
långsam prisutveckling för biprodukter av trävaruproduktion. Trots allt har de privata sågverken ett kontinuerligt

behov av att köpa in gran- och talltimmer. Det lönar sig
för skogsägarna att bjuda ut lämpliga stämplingar till försäljning.
Enligt skogsvårdsföreningarnas uppskattning ser avsättningen av barrstock gynnsammast ut. Som följd av
de mycket svåra avverkningsförhållandena ligger tyngdpunkten i virkesefterfrågan nästan enbart på menföresstämplingar.
Virkesinköparnas intresse för inhemsk massaved har
tydligt förbättrats under de senaste månaderna. Detta,
tillsammans med massaindustrins utmärkta räntabilitet,
lönar sig att komma ihåg och utnyttja i konkurrensföring
av massavedstämplingar. Ur skogsbrukets lönsamhetsvinkel är kubikpriset på massaved lika viktigt som enhetspriset på timmer. Vid konkurrensföring av stämplingar måste man dessutom beakta alla villkor som inverkarpå försäljningsobjektets bruttopris.
Det finns fortfarande ett skriande behov av nya investeringar som skulle öka användningen av inhemsk massaved. Förhoppningsvis hör vi om beslut om nya projekt under de närmaste månaderna. Virkesmarknadsverksamheten och en hållbar avverkningspotential möjliggör implementering av alla planerade projekt. Nya investeringar är
det enda sättet att skapa efterfrågan på gallringsvirke och
kunde också delvis lindra sågindustrins svårigheter. •
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utbud av tjänster
På den här annonsplatsen får privatpersoner, enmans- och familjeföretag 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.

Österbotten

Sydkusten

• 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 Sydösterbotten, 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 Pedersöre, 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 transport 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 specialavverkningar 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.

• 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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TOK

– Äntligen är vintern här, bort med rusk och regn! Låt oss njuta
av vad naturen ger!

Skogsbruket 2|2018

kommer den 21 mars

Tema:

Myndigheter och organisationer

Adressändringar och övriga
prenumerationsärenden

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

Skogsbruket
Har du synpunkter på tidningen?
Du kan ge respons per e-post till skogsbruket@nordinfo.fi eller per post till adressen
Skogsbruket, c/o Oy Nordinfo Ab, Lillviksvägen 6, 02360 Esbo.
Du kan också ringa redaktionen direkt, våra kontaktuppgifter finns på sidan 3 i tidningen.

Skogsbruket 1/2018 35

Adress
Namn
Namn
Postnummer och postort
Adress
Adress

Föreningen för Skogskultur
INFO Handbok15
och postort
Faktureringsadress
(om annan
Postnummer
och Postnummer
postort
* . QG7
1 * än ovan)
Kod: 5001298
Föreningen förFöreningen
Skogskulturför Skogskultur
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE
INFO Handbok15
INFO Handbok15
Faktureringsadress
(om
annan
än
ovan)
Faktureringsadress (om annan än ovan)
Kod: 5001298 Kod: 5001298
00003
SVARSFÖRSÄNDELSE
Uppdatera 00003
dina
kunskaper
Uppdatera
om
dina
skogkunskaper
Uppdatera
dina
kunskaper
om skogom sko
SVARSFÖRSÄNDELSE

Ny upplaga
Ny
avupplaga
Ny upplaga
av av

Skogsbrukets
Skogsbrukets
handbok
handbo
Skogsbrukets
handbok

Skogsbrukets

och skogsbruk.
ochråd
skogsbruk.
och
finaråd
Goda
och Goda
skogsbruk.
Goda
ochråd
finaoch fina
tips för skogsägare,
skogsfackmän,
för skogsägare,
skogsfackmän
tips förtips
skogsägare,
skogsfackmän,
studerandestuderande
och andra
studerande
skogsintresochskogsintresandra skogsintresoch andra
Skogsbrukets
handbok
Skogsbrukets
handbok
serade.
serade.serade.
Uppdatera
dina kunskaper
om skog Skogs
Skogsbrukets
handbok
Uppdatera
dina kunskaper
om
skog
Skogsbrukets
handbok
Skogs
och skogsbruk.
Goda
och fina Skogs
och skogsbruk.
Goda råd
ochråd
fina
Uppdatera
dina
kunskaper
skog
Priset
för
en
Priset
för
en Uppdate
tips
för skogsägare,
skogsfackmän,
tips för
skogsägare,
skogsfackmän,
Skogsbrukets
handbok
Priset
för
enom
Uppdatera
dina
kunskaper
om
skog
Uppdate
och
skogsbruk.
Goda
råd
och
fina
och skog
Uppdate
studerande
och
andra
skogsintresbok
är
50
€
bok
är
50
€
studerande
och
andra
skogsintresoch skogsbruk.bok
Godaär
råd
och skog
50och
€ fina
tips
för skogsägare,
skogsfackmän,
tips skog
för
och
dina
kunskaper
om
skog
serade.
serade.Uppdatera
(inklusive
moms)
(inklusive
moms)
tips för skogsägare,
skogsfackmän,
tips för
(inklusive
moms)
studerande
ochGoda
andraråd
skogsintresstudera
tips
för
och
skogsbruk.
och
fina
studerande
och andra
skogsintresstudera
+
porto.
+
porto.
+
porto.
serade.
serade.
tips
för skogsägare, skogsfackmän, studera
serade.
serade.
studerande och andra skogsintres- serade.
PrisetPriset
för enför en
serade.

Ny upplaga
Ny upplaga
av av
handbok
Ny
Ny upplaga
upplaga av
av
Ny upplaga av

N
N
N

25 €

bok ärbok
50 är
€ 50 €

Priset
för
Fyll i kupongen
nedan.
Fyllen
i kupongen
Fyll
i kupongen
nedan. nedan.
(inklusive
moms)
Priset
för
en
(inklusive
moms)
Du kan också
mejla
till
Du
martina.lindberg@
kan
också
mejla
till martina.lindberg@
bok
är
50
€
Du kan också
mejla
till martina.lindberg@
bok
är
50
€
+
porto.
+(inklusive
porto.
brev.fi eller ringa
på
tfn
brev.fi
050
eller
5666
ringa
223.
på 5666
tfn 050
5666 223.
brev.fi
eller
ringa
på
tfn
223.
Priset
för
en050
moms)
Beställningskupong
(Var Beställningskupong
god texta) (Var god texta)
(Var god texta)
Beställningskupong

(inklusive moms)
bok
är 50 €
+
porto.
+
porto.
(inklusive moms)

Fyll i kupongen
+ nedan.
porto.nedan.
Fyll i kupongen
Fyll
i
kupongen
nedan.
Du kan
öreningen
för också
öreningen f
Du
kan
också
mejla
tillFmartina.lindberg@
Du kan också mejla
till martina.lindberg@
FöreningenFför
Jag beställer Jag beställer
stycken
Jag beställer
Skogsbrukets
stycken
handbok
Skogsbrukets
handbok
Skogskultur
stycken Skogsbrukets handbok
mejla
klaus.yrjonen@nctraining.fi
SkogskulturSkogskultu
brev.fi
eller
på tfn
050
5666 223.
Fyll
i kupongen
nedan.
brev.fi eller
ringa
påringa
tfn
050
5666
223.
betalar
portot
betalar port
Fyll
i
kupongen
nedan.
betalar
portot
Boken/böckerna
skickas
Boken/böckerna
till skickas till
skickas till
Du
kanringa
ocksåpåmejla
till martina.lindberg@
Du kan oc
eller
tfn
040
547
9075.
Boken/böckerna
Du kan också mejla till martina.lindberg@ Du kan oc
Beställningskupong
god texta)
Beställningskupong
(Var god(Var
texta)
brev.fi eller
ringa
på tfn 050
5666 223.
brev.fi
Du
kanelle
oc
Fyll
i kupongen
nedan.
Namn
brev.fi eller
ringa
på tfn 050
5666 223.
brev.fi
elle
Namn Namn
brev.fi
elle
Du kan också mejla till martina.lindberg@
(Var god texta)
Beställningskupong (Var god texta)
Adress Beställningskupong
Adress
Adress
brev.fi eller (Var
ringa
påtexta)
tfn 050 5666 223.
Beställningskupong
(Var god texta)
Beställningskupong
god

FOTO: HENRI WALLIUS

Beställningskupong (Var god texta)Föreningen
för
Föreningen
för
Jagoch
beställer
stycken
handbok
Postnummer
postortPostnummer
och Skogsbrukets
postort handbok
Jag beställer
stycken
Skogsbrukets
Skogskultur
Skogskultur
Postnummer
och
postort
Beställningskupong (Var god texta)
Föreningen för
Skogskultur
Föreningen
för Skogskultur
betalar
portot
Föreningen
Skogskultur
betalarför
portot
Boken/böckerna
till
öreningen för
F
Boken/böckerna
skickasskickas
till
INFO Handbok15
INFOFHandbok15
öreningen
för
Jag beställer
stycken Skogsbrukets Jag
handbok
beställer
stycken
handbok
INFOSkogsbrukets
Handbok15
Skogskultur
Jag beställer
stycken
Skogsbrukets
Jag
handbok
beställer
stycken Skogsbrukets
handbok
Faktureringsadress
(om
annan
Faktureringsadress
än
ovan)
(om
annan
än
ovan)
Skogskultur
Kod:
5001298
Kod:
5001298
Faktureringsadress
(om
annan
än
ovan)
portot
Namn Namn
Kod:
5001298betalar
Jag beställer
stycken
handbok
Boken/böckerna skickas till
Boken/böckerna
skickas
tillSkogsbrukets
betalar portot
öreningen
för
F
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE
00003
SVARSFÖRSÄNDEL
Boken/böckerna skickas till
Boken/böckerna
skickas
till
00003
SVARSFÖRSÄNDELSE
Jag beställer
stycken Skogsbrukets Boken/böckerna
handbok
skickas
till
Skogskultur
Adress Adress
Namn
Namn
betalar portot
Namn
Namn
Boken/böckerna skickas till
Namn
Postnummer
och postort
Postnummer
och postort
Adress
Adress
Föreningen
för Skogskultur
Föreningen
för Skogskultur
Adress
Adress
Namn
Adress
INFO Handbok15
Handbok15
Postnummer och postort
PostnummerINFO
och postort
Faktureringsadress
(om
annan
än ovan)
Postnummer
och
postort
PostnummerKod:
och postort
Faktureringsadress
(om
annan
än
ovan)
Föreningen
för Skogskultur
Kod:
5001298
Adress
5001298
Telefon
Föreningen
för Skogskultur
Postnummer och postort
Postnummer
och postort
Faktureringsadress
(om annan än ovan)
Faktureringsadress (om annan än ovan)
Faktureringsadress (om annan än ovan)

INFO
00003Handbok15
SVARSFÖRSÄNDELSE
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

INFO
Handbok15
Faktureringsadress (om
annan
än ovan)
Kod:
5001298
Faktureringsadress (om
annan
än ovan)
Föreningen
för Skogskultur
Kod:
5001298
Faktureringsadress (om
annanSVARSFÖRSÄNDELSE
än ovan)
00003
INFO
00003Handbok15
SVARSFÖRSÄNDELSE
Kod: 5001298
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

