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DET NYA ÅRET började med den historiskt starka och för-
ödande stormen Alfrida, som i Finland drabbade främst 
åländska och österbottniska skogsägare. Våra tankar är 
hos de otaliga skogsägare vilkas idoga skötselarbete blås-
te bort över en natt. Skogsbrukets aktörer har ännu ett 
drygt arbete framför sig att röja och reda upp efter oväd-
ret. De uppkomna skadorna leder till eftertanke, och vi 
påbörjar i nästa nummer av tidningen en djupare analys 
av vad som hänt, orsakerna och eventuella följder. 

Så här inför riksdagsvalet kan det sitta rätt att lyf-
ta fram några grundläggande frågor. Markägarnas ställ-
ning behöver stärkas. Äganderätten finns inskriven i vår 
grundlag, men i vardagen känns det ofta som om den in-
te respekteras och som om tolkningen av lagen inte är 
rättvis. 

Äganderätten har de senaste decennierna stärkts ju-
ridiskt, inte minst genom EU:s stadga om de grundläg-
gande rättigheterna. Den borde vara självklar, men ändå 
upplever vi att den, då den tillämpas i praktiken, alltmer 
urholkas på grund av strandskydd, avverkningsförbud, 
olika intrångsärenden och liknande samt en myndighets-
utövning som alltför ofta kringskär egendomsskyddet. En 
välfungerande äganderätt är, trots allt, grunden för före-
tagandet på landsbygden och en förutsättning för lång-
siktiga och hållbara beslut.

Vi måste specificera våra krav på äganderätten och 

även fokusera på att de förverkligas i praktiken. Till 
dessa elementära krav hör bland annat rätten till full er-
sättning för förluster i samband med att man tvingas av-
stå sin egendom. Miljöskyddsskäl kan inte leda till ute-
bliven ersättning. Vidare bör markägaren alltid höras per-
sonligt innan till exempel nyckelbiotoper eller andra vär-
dekärnor utpekas offentligt på hans eller hennes marke-
gendom. Hörandet skall även innefatta rätten att överkla-
ga beslut och förslag samt rätten till full ersättning, även 
i de fall då besluten leder till värdeförsämring.

Det är viktigt att framöver, i allt större utsträckning, 
ersätta ett allmänt miljöskydd med fullt definierade så-
dana. Miljöskyddet behövs, men för att motivera mark-
ägare till fortsatt skydd, ska beslutet motiveras för den 
mark eller fastighet det avser. Man ska inte kunna hän-
visa till övergripande riktlinjer eller principer, istället bör 
man kunna hänvisa till det specifika mark- eller vatten-
område som beslutet avser. 

Jag tycker mig också se en tendens att flera myndig-
heter är inblandade i många intrångsfall och att myndig-
heterna verkar ha rätt att överklaga och ompröva varan-
dras och till exempel kommunernas beslut. Därmed blir 
det ännu svårare att påverka för den enskilda skogsäga-
ren. Här borde den nya regeringen och riksdagen kun-
na skapa tydliga ansvarsområden och roller för myndig-
hetsutövandet. •

Äganderätten bör dammas av!

ledaren

TOMAS LANDERS
ORDFÖRANDE FÖR FÖRENINGEN 

FÖR SKOGSKULTUR
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Den nationella skogsstrategin är ett ef-
fektivt styrverktyg vid utformningen av 
skogspolitiken. Den nuvarande skogsstra-
tegin, som ska gälla fram till år 2025, god-
kändes år 2015. Under fjolåret har man ar-
betat intensivt med att gå igenom projekt-
portföljen för att se vilka delar som behö-
ver uppdateras för att möta aktuella be-
hov. Flera av de ursprungliga projekten 
har redan genomförts och vissa håller på 
att förverkligas.

– Tidpunkten för en uppdatering av pro-
jektportföljen är bra också med tanke på 
att vi har riksdagsval på kommande och 
därefter ett nytt regeringsprogram att ta 
ställning till, summerar Marja Kokkonen, 
forstråd vid Jord- och skogsbruksministeriet.

Nationella skogsrådet godkände den 
uppdaterade versionen av strategin strax 
innan jul. När regeringen tagit ställning till 
strategin publiceras den som ett principbe-
slut av statsrådet.

PÅVERKAR STÖDSYSTEMET
Den ursprungliga skrivningen, ”hållbar 
vård och användning av skogar skapar 
ökad välfärd”, kvarstår. Uppdateringen 
berör främst de projekt som ska ligga i lin-
je med dagens omvärld. Förslaget omfattar 
tio nya projekt. 

De största förändringarna gäller klimat-
frågor; hur skogarna ska skötas i ett för-
änderligt klimat, utvecklandet av nya trä-
baserade produkter och ett förstärkt inter-
nationellt samarbete, speciellt med EU. 
Det klimatsäkrade skogsbruket innebär 
att man ska kunna förena en växande ef-
terfrågan och utvecklandet av träbaserade 
produkter med en hållbar skogsvård och 
ökad skogstillväxt.

– De här områdena är kanske de mest 
markanta förändringarna. Jag vill ändå 
betona att alla tio projekt stöder varan-

Skogsstrategi klimatjusteras
Bättre	tillväxt,	att	värna	om	mångfal-
den	och	klimattänk	utgör	den	röda	
tråden	i	den	uppdaterade	nationel-
la	skogsstrategin.	Strategin	betonar	
också	produktutvecklingen	av	träba-
serade	produkter.

dra och bildar en viktig helhet, påminner 
Kokkonen.

Strävan efter ett klimatsmart skogsbruk 
får praktiska konsekvenser för skogsägarna. 

– Det handlar om att främja mångfal-
den, men också om hur vi kan gynna till-
växten i våra skogar. I första hand kommer 
detta att beröra torvmarksskogar, konsta-
terar Kokkonen.

Skogsstrategin kommer att påverka ut-
formningen av det nya stödsystem som 
ska ersätta Kemera efter år 2021. Redan 
under detta år kommer en arbetsgrupp att 
tillsättas för att börja utarbeta ett ersättan-
de stödsystem.

SAMKÖRNING AV REGISTER
Vilka är fördelarna med den uppdaterade 
skogsstrategin?

– Det att det överhuvudtaget finns en 
strategi som efterlevs, klara principer 
som beaktas i framtida expertutlåtanden 

och vid utarbetandet av lagförslag, säger 
Kokkonen. 

Klimatfrågorna är av komplex karaktär, 
och hon betonar vikten av att myndighe-
terna verkligen lyfter fram fakta, som be-
sluten baserar sig på, för att undvika mot-
sättningar mellan å ena sidan ett effektivt 
skogsbruk, å andra sidan exempelvis be-
hovet av kolsänkor.

– Generellt har vi i Finland väldigt god 
kunskap om den här typen av frågor. 

Utöver klimatfrågorna önskas strörre 
anslag för forskning och produktutveck-
ling samt för skötandet av infrastrukturen.

– Då vi diskuterat de nya projekten har 
också önskemål om samkörning av olika 
register för att effektivare erhålla skogsda-
ta av olika typ framkommit. Utvecklandet 
av en dylik tjänsteplattform finns på agen-
dan, upplyser Kokkonen. •

TEXT: MIA BERG-LUNDQVIST

 

NATIONELLA SKOGSSTRATEGIN I ETT NÖTSKAL
• Den nationella skogsstrategin 2025 sammanställer de mål som gäller   
 vården och användningen av skog samt skogsåtgärderna.
• Målet för trädbeståndets tillväxt år 2025 är 110 miljoner kubikmeter i   
 ekonomiskogar och i alla Finlands skogar 115 miljoner kubikmeter per år.
• Avverkningsmålet är 80 miljoner kubikmeter per år.

STRATEGINS TIO NYA PROJEKT
• Skogsdata och plattformsekonomi
• Växelverkan och kommunikation inom skogsbranschen
• Resurseffektiv och hållbar skogsvård
• Naturvård i ekonomiskogar och skogsnaturens biologiska mångfald
• Klimatsäkrat skogsbruk
• Skogsvägar och skogarnas tillgänglighet 
• Nya träbaserade produkter 
• Naturturism, naturprodukter och andra naturbaserade tjänster
• Kunskap och utbildning
• Internationell skogspolitik och EU-inflytande
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Angrepp av granbarkborre kan iden-
tifieras året om. Det är bra att ha 

koll på sin skog och planera för even-
tuell avverkning om man upptäcker 
angrepp.

Svenska Skogsstyrelsen tipsar om 
tecken på angrepp under höst och vin-
ter.

Från sensommaren och till komman-
de vår syns angreppen tydligt på barrens 
roströda färg och på att barken är avfläkt 
av hackspettar på många stammar.

När barren och kronorna har en grå 
färg eller barren ramlat av, är angrep-
pen sannolikt från tidigare år. Undersök 
träden som står nära dessa. De kan ha 
angripits senare. 

Färska skador är lättast att upptäcka 
på nära håll, eftersom granen kan se 
frisk ut på långt avstånd. Det kan finnas 
borrmjöl på liggande solexponerade 
stammar och vid stambasen på stående 

träd. Gnagmjöl kan också finnas i bark-
fickorna på trädet.

Kåda, som granen försvarat sig med, 
blir som tårar på stammen. Torra gröna 
barr på marken som granen har tappat 
kan vara tecken på angrepp. Avfläkt bark 
kan finnas högt uppe på stammarna, 
under den fortfarande gröna kronan. På 
högsommaren börjar granbarkborren 
sina angrepp på stammen vid grönkro- 
nans nedre del och fortsätter nedåt. Det 
kan därför finnas angripna granar som 
inte har några ingångshål på de nedersta 
metrarna. 

DRÖNARE TILL HJÄLP
Drönare kan vara till hjälp i letandet 
efter granbarkborreangrepp. Grupper 
av träd, som har roströda toppar eller 
avfläkt bark, är ett tecken på angrepp. 
Då gäller det att gå närmare och un-
dersöka närliggande träd för att upp-

täcka färskare skador som inte syns från 
luften. 

Det är viktigt att fälla och transporte-
ra bort de granar som angripits i år och 
som fortfarande har det allra mesta av 
barken kvar på stammen. Då får man 
med sig många granbarkborrar som 
finns i barken.

Det är oftast inte meningsfullt att ta 
bort angripna träd som blivit grå och där 
nästan all bark är borta. Granbarkborren 
har redan hunnit lämna dessa träd.

I en skog med stora skador kan det 
vara klokt att avverka hela beståndet. 
Sådana bestånd är nämligen i så dåligt 
skick att de troligen blir kraftigt angrip-
na även nästkommande år. Genom att 
avverka dessa bestånd under vintern 
finns en chans att rädda virkesvärdet 
och tvinga granbarkborren att ge sig på 
andra bestånd, som har högre mot- 
ståndskraft, nästa år. •

Så avslöjar du barkborren på vintern

Stormarna kring nyår härjade vilt på 
Åland och i Österbotten, men följ-

derna av förra vinterns stormar märks 
fortfarande i landets östra delar.

Virke, som skadades av den tunga 
snön förra vintern, ligger fortfarande 
kvar i skogen i stora delar av Kajanaland 
och Norra Karelen med risk för följdska-
dor. Ungefär hälften av de förstörda trä-
den blev kvar över sommaren, uppger 
Finlands skogscentral. 

Förra vinterns stormar drabbade i 
huvudsak tallskog på över 200 meters 
höjd över havet i Kajanaland och Norra 
Karelen. 

Ännu under september–december 
fick Skogscentralen in anmälningar om 
planerade avverkningar på cirka 10 000 
hektar på grund av snöskador. Under 
hela år 2018 blev den planerade avverk-
ningsarealen på snöskadade områden 
sammanlagt 52 782 hektar. Siffran 
omfattar anmälningar som lämnats in 
av alla skogsägare, det vill säga privata 
skogsägare, Forststyrelsen, virkesbolag, 
kommuner och församlingar.

Avverkningarna väntas ge nästan 5 

miljoner kubikmeter virke. Utan skador-
na skulle virkets försäljningsvärde ha 
varit i storleksklassen 170 miljoner euro. 
Bestånden är skadade bara på delar 
av de planerade avverkningsområde-
na, och de ekonomiska förlusterna för 
skogsägarna är sannolikt 20–30 miljoner 
euro.

När tung snö samlas på grenarna 

bryter och fäller den vanligtvis små 
grupper av träd eller enskilda träd här 
och där. Luckhuggningar har planerats 
på 5 177 hektar och plockhuggning på 
9 336 hektar skog. I snöskadeområdena 
i landets östra delar är andelen plock- 
och luckhuggningar sjufaldig jämfört 
med andelen plock- och luckhuggning i 
hela landet i medeltal. •

Snöskadat virke från ifjol ännu kvar i skogen
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Granskningar, som genomförts av Finlands skogscen- 
tral, visar att en tredjedel av de skogsvägar som 

byggts eller grundförbättrats med hjälp av Kemera-stöd 
under 2018 behöver förbättras. Underhållet på tidigare bygg-

da och grundförbättrade skogsvägar hade gjorts tämligen väl. 
Skicket på skogsvägarna kan förbättras genom tillräcklig grusning, 

sladdning och röjning av vägrenarna.
Ifjol granskades 78 kilometer väg på olika håll i Finland.

Över hälften av de granskade skogsbilvägarna uppfyllde kraven i anvis-
ningarna om skogsvägar. Däremot behövdes förbättringar på cirka 30 procent 
av vägarna. Mest fanns det att anmärka på grusningen och på dimensione- 
ringen av vändplatser.

På ett flertal skogsvägar hade grus inte lagts tillräckligt brett. Många vänd- 
platser på skogsvägarna var också för smala för att användas av virkestran-
sportbilar. Kvaliteten vid byggandet av vändplatser har emellertid förbättrats 
under det senaste årtiondet.

Skogscentralen granskade också underhållet på skogsbilvägar som fått 
Kemera-finansiering 2010. Granskningar gjordes genom slumpmässigt urval på 
105 skogsvägar och sammanlagt 220 kilometer väg.

Att sladda vägen och att slå sly och gräs längs vägrenarna var sådana arbe-
ten som oftast hade försummats. Nästan var fjärde kilometer skogsbilväg, som 
granskades, var i behov av sladdning eller slåtter.

Skogscentralen mätte bärigheten på 115 kilometer skogsväg med hjälp av 
fallviktsmätning. Resultaten från ett pilotförsök visar att bärigheten kan förbät-
tras särskilt på torvmark och på skogsvägar som består av finkorniga jordarter. 
Bärighetsmätningen avslöjar vägens svagaste ställen.

En bärande skogsväg säkerställer att skogsägaren får konkurrenskraftiga 
stämplingsposter och att stockbilarna kan köra tryggt. Vid granskningarna 
märkte man att det ofta finns anledning att använda vägvältar. Vältning förtätar 
jordskikten och förbättrar vägens bärighet. •

Skogsvägar kan 
förbättras
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Skogsvård 
på film
Skogsstyrelsen i Sverige har en 
egen YouTube-kanal där organi-
sationens experter delar med sig 
av sina erfarenheter och ger tips 
om olika slags skogsvård. Här kan 
du  till exempel få råd om hur man 
använder motorsågen, hur man tar 
hänsyn till miljön vid avverkningar 
och hur man utnyttjar drönare i 
skogen. Gå in på www.youtube.com 
och leta efter Skogsstyrelsen. •

När klimatet blir varmare drabbas tallplantorna oftare av 
frostskador. Genom att förädla tallar som är anpassade till 

det nya klimatet minskar risken. Svenska och ryska klimatforskare 
har ett gemensamt projekt för att undersöka tallens klimattålighet.

I ett varmare, maritimt klimat startar tallens tillväxt tidigare på 
våren. Det innebär att risken för frostskador på knoppar och skott 
ökar, eftersom nätterna då fortfarande är långa och risken för natt- 
frost hög. Svenska skogsforskningsinstitutet, Skogforsk, har i sam-
arbete med Rysslands Vetenskapsakademi visat att problemet kan 
minskas genom skogsträdsförädling. Både skottskjutning och till- 
växtavslutning visade sig i studien ha en mycket hög genetisk arv- 
barhet.

Genom att välja ut avelsträd, som ger avkommor med senare 
skottskjutning, kan man producera tallar som är bättre rustade 
för att möta klimatförändringen.

Forskarna anlade en försöksplantering med tall i den  
ryska republiken Komi. Tall med ursprung i inre Ryssland, 
i ett kontinentalt klimat, och från Sverige, i ett maritimt 
klimat, testades under både kontinentala och 
maritima förhållanden, det vill säga både i 
Ryssland och i Sverige. •

Förädling gör tallen 
klimattåligare
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Hela Åland, med ett litet undantag för Ma-
riehamn, drabbades hårt av stormen Alfri-
da – den kraftigaste som hittills uppmätts 
i hela Finland. Enligt Meteorologiska insti-
tutet låg vindstyrkan på rekordnoteringen 
32,5 meter per sekund i medeltal vid Kö-
kar, ögruppen i Ålands sydöstra hörn. I 
byarna uppmättes som mest 42,6 meter 
per sekund. 

Torbjörn Björkman, verksamhetsleda-
re vid Ålands skogsvårdsförening, tar hela 
tiden emot samtal av drabbade skogsäga-
re som undrar vad de ska göra nu när trä-
den föll som tändstickor i stormen. 

– Inventera era skogar, kontakta skogs-
bolagen och anmäl omfattningen av ska-
dorna. Bifoga gärna en karta över drab-
bade områden så att bolagen kan plane-
ra kommande åtgärder, är rådet han ger.

Han säger att stormens härjningar är 
en katastrof för skogsägarna. Hanteringen 
av stormvirket är farligare, tar längre tid 
och blir dyrare än vid en normal avverk-
ning. Nettot för skogsägarna kan dessut-
om försämras av att stammar, som i nor-
mala fall hade klassats som timmer, kan 
ha spruckit när de välte och därmed blir 
massaved.

HUR MYCKET?
Hur mycket virke skadades i stormen? Det 
är frågan alla ställer.

Den	värsta	stormen	någonsin	drog	över	Åland	natten	mot	den	2	januari.	Förödelsen	i	skogarna	är	enorm.	I	dagsläget	
kan	man	bara	spekulera	om	hur	mycket	virke	som	förstörts,	men	mängder	upp	till	en	miljon	kubik	har	nämnts.
–	Jag	känner	en	stor	sorg.	Den	tallskog	som	jag	planterade	för	över	40	år	sedan	och	som	vi	skött	med	stor	omsorg	

är	helt	ödelagd,	säger	Louise	Karlsson	i	Jomala.

– I dag kan vi bara spekulera. Ett klart 
svar har vi först den dagen när allt storm-
fällt och skadat virke tagits omhand. Min 
gissning är att det handlar om 250 000 ku-
bik som ligger, 250 000 kubik som lutar, 
250 000 kubik som är skadat som avbrut-
na träd och ytterligare 250 000 kubik som 
finns på holmar och som kommer att bli 
kvar där, säger Torbjörn Björkman.

Landskapsforstmästaren Mikael Sandvik 
vid landskapsregeringens skogsbruksbyrå 
säger att byråns anställda, som inspekterat 
skadorna i fält, uppskattar förödelsen till 
mellan 500 000 och 700 000 kubik.

– Om man därtill lägger så kallade tras-
bestånd som snyggas till senare, när det 
mesta akuta tagits omhand, kan vi möj-
ligen landa runt 1 miljon kubik, sa han 
till flera hundra skogsägare som kom till 
en information om stormens skador som 
hölls i Mariehamn den 17 januari.

– För att få en klar uppfattning över 
skadorna hoppas vi kunna genomföra 
flygfotografering och helst i kombination 
med laserscanning, men det kan inte gö-
ras nu utan först längre fram på våren, till-
lade han.

HJÄLP UTIFRÅN
Joakim Blom, vd vid Ålands skogsindu-
strier, som köper upp och förädlar virke, 
säger att maskinkapaciteten på Åland in-

te räcker till för att ta hand om allt som 
nu ligger i skogen, inte ens fastän alla 
planerade avverkningar skjuts på framti-
den och alla resurser läggs på att hante-
ra stormvirket.

– Vi har sökt entreprenörer i både Sve-
rige och Finland som kan komma och bi-
stå oss och fått en del napp. På kommande 
är också ett team från Baltikum. Jag upp-
skattar att vi därmed kan avverka minst 
300 000 kubikmeter i år. Vi har också ka-
pacitet att ta hand om virket i våra anlägg-
ningar. Vi kan lägga in flera skiften om så 
behövs och kan även exportera en del. Vå-
ra trogna kunder har också meddelat att 
de kan köpa större mängder av oss, både 
sågat och massaved, säger han.

Kenneth Berndtsson, som driver bola-
get SkogAx och köper upp virke på Åland 
för Stora Enso, har också fått tag i fler en-
treprenörer med skogsmaskiner. 

– Vi har kapacitet för uppskattningsvis 
50 000 kubikmeter, säger han.

SÖRJER SIN SKOG
Särskilt drabbade tycks välskötta ungsko-
gar vara. Louise Karlsson i Jomala, tidi-
gare bonde och numera pensionär, är en 
av många som fått se ett livsverk förstö-
ras över en natt.

– Jag har varit så intresserad av skogs-
bruk. Jag planterade ett skifte i början 

Rekordsto rm drog över Åland

Katastrof	för
skogsägarna



  Skogsbruket 1/2019  9

av 1970-talet, jag gick en röjarkurs med 
en massa gubbar och har både sly- och 
plantröjt. Gallringen har också skötts en-
ligt handboken. Jag har varit så stolt över 
skogen och nu när den verkliga värdeök-
ningen skulle ha börjat måste allt bort. 
Massor av träd har fallit huller om bul-
ler och de som står kvar är sneda och vin-
da och måste tas ner. Vi måste börja om 
från början helt enkelt. Det känns så sorg-
ligt. Vi har lagt ner otroligt mycket arbete 
och tillväxten räknades in i gårdens vär-

– Det är viktigt att träffa andra drabbade skogsägare och prata av sig. Det var otroligt tungt att se vad stormen ställt till med, 
säger Louise Karlsson som inspekterar skiftet hon planterade i början av 1970-talet.

de när vi gav över till nästa generation, 
säger hon.

OCKSÅ LÄNGS KUSTEN
Stormen drabbade också kustområden på 
fastlandet. Anders Hjortman, fältchef vid 
Skogsvårdsföreningen Österbotten, säger 
att stormskador märks främst i området 
mellan Korsholm och Korsnäs. 

– Det är svårt att exakt säga hur myck-
et som fallit, men uppskattningsvis mel-
lan 15 000 och 20 000 kubikmeter. Tyvärr 

mycket i välgallrade ungskogar, säger han. 
Fredrik Granberg vid Väståbolands 

skogsvårdsförening säger att distriktet är 
stort och splittrat och att det är svårt att 
snabbt få en klar lägesbild.

– En del skogsägare har hört av sig men 
inte jättemånga. Det var många fler som 
hörde av sig efter julstormen 2011. Jag 
tror att Åland drabbades betydligt värre 
än vårt distrikt, säger han. •

TEXT OCH FOTO: HELENA FORSGÅRD
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En högre medeltemperatur medför inte en-
dast en längre växtperiod, utan också att 
nya arter av skadeinsekter och svampar 
klarar sig på våra breddgrader. Vi kommer 
troligtvis också att få uppleva mera hårda 
vindar och stormar. Snöskadorna ser däre-
mot ut att avta i södra och västra Finland. 

– Men i östra och norra Finland är lä-
get det omvända, här kommer snöska-
dorna sannolikt att öka på grund av ett 
fuktigare klimat. Fuktigheten ökar risken 
för snöbrott när blötsnö faller vid tem-
peraturer nära noll, konstaterar Susanne 
Suvanto, forskare vid Naturresursinstitutet. 

Enligt riksskogstaxeringen drabbas de 
finska skogarna arealmässigt mera av snö- 
än av stormskador. Om man däremot ser 
till de ekonomiska ersättningar som utbe-
talats för dem, är läget det omvända. 

– Antagandet är att stormskadorna ökar 
hos oss. Det varmare klimatet kortar ned 
tiden med tjäle, vilket ökar risken för vind-
fällen, förklarar Suvanto. 

Men skogsägarna kan minska skaderis-
kerna. Höga träd är betydlig sårbarare för 
stormskador än unga, kortare träd. Ur den 
synvinkeln kan det vara en fördel att ha 
en olikåldrig skog. Vissa trädslag är också 
stormbeständigare än andra. Tallen med 
sina djupgående rötter klarar sig generellt 
bättre än granen.

– Lövträden klarar stormarna bättre ef-
ter att de fällt sina blad, eftersom träden 
då träffas av vinden på en mindre yta, 
konstaterar Suvanto.

Andra handfasta råd är att planera in-
grepp så att man i minsta möjliga mån 
skapar stormkänsliga ytor. Detta innebär 
bland annat att inte gallra med alltför hård 
hand och att undvika kraftigt försenade 
gallringar.

Man bör också beakta hur vindarna 
vanligtvis blåser på det aktuella avverk-
ningsområdet och planera var det är vet-
tigt att lägga kantområdena, som är extra 
stormkänsliga.

Skadorna ökar då temperatu ren stiger
Klimatförändringarna	inverkar	på	skogsbruket	och	då	det	kommer	till	skade-
risker	tyder	allt	på	en	stigande	trend.	Olikåldrig	skog	och	blandskog	kan	ha	en	
dämpande	effekt	på	skaderiskerna.

BIODIVERSITET VIKTIGT
Klimatförändringarna har redan nu med-
fört ökade angrepp av skadeinsekter. Mest 
har granbarkborreskadorna ökat. Under 
fjolårets långa, varma sommar hann bark-
borren föröka sig i två generationer. Den 
har också gynnats av de vindfällen som 
uppstått under de senaste årens hårda 
stormar.

– Färska vindfällen med gran är perfek-
ta platser för granbarkborren att föröka 
sig på, konstaterar Tiina Ylioja, expert på 
skadeinsekter vid Naturresursinstitutet.

Men det är inte bara granbarkborren 
som utgör ett hot. Det varmare klimatet 
har dels bidragit till att man hittar flera oli-
ka insektsarter längre norrut, dels att gam-
la arter numera finns i större mängd. Barr-
skogsnunnan, som är ett stort problem i 
Polen och Tyskland, är ett typexempel. 

– Den ger sig helst på gran, men är en 
generalist som också kan angripa tall och 
till och med lövträd, upplyser Ylioja.

NYA INSEKTER
Vi kommer också att få se helt nya arter 
av skadeinsekter, till exempel den asiatis-
ka långhorningen som påträffades i björk i 
Vanda för två år sedan. Det är inte klimat-
förändringarna i sig som för den asiatiska 
långhorningen till Finland, utan den inter-
nationella handeln. Men det varmare kli-
matet kan erbjuda bättre överlevnadsför-
hållanden för främmande arter.

Ylioja uppmanar skogsägarna att hål-
la sina skogar i skick, eftersom svaga träd 
är sårbarare för angrepp. Rent generellt 
klarar lövträden bättre av ett angrepp än 
barrträden. Lövträden tar oftast perma-
nent skada först efter upprepade angrepp 
under flera år. 

Eftersom många skadeinsekter är spe-
cialiserade på endast vissa trädslag, är det 
en god idé att sprida riskerna genom att 
anlägga en blandskog. Biodiversitet är vik-
tigt också med tanke på att det ger en livs-

miljö som även inbjuder fiendearter till 
skadeinsekterna.

– Ofta är det tyvärr redan för sent då 
ett insektsangrepp skett. Därför är de pre-
ventiva åtgärderna viktiga. Av största vikt 
är också att följa lagen beträffande tidsra-
marna för att reda upp vindfällen och lag-
ring av obarkat virke i skogen, säger Ylioja.

NYA SVAMPSJUKDOMAR
Klimatförändringarna påverkar också före-
komsten av svampsjukdomar.

– Vilken effekten är beror på svampens 
levnadssätt. Rottickan förväntas vara den 
som gynnas starkast. Däremot blir snö- 
möglet troligen ett mindre problem i framti-
den, konstaterar professor Jarkko Hantula, 
vid Naturresursinstitutet.

Klimatförändringarna medför sanno-
likt nya arter av svampsjukdomar. En po-
tentiell ny svampart hos oss är Diplodia 
pinea, som är en av världens mest sprid-
da sjukdomsalstrare på barrträd. Den an-
griper i första hand tall, men även an-
dra barrträd.  

Ett intressant fall är Dothistroma sep-
tosporum som förorsakar rödbandssjuka på 
tall. Den är troligen en naturlig svampart för 
Finland, men var tidigare rätt ovanlig.

– Nu förekommer den i rätt rikliga 
mängder och vi vet inte exakt varför. Sam-
ma fenomen har noterats på andra håll i 
Europa, berättar Hantula. 

GALLRA I TID
Vad kan man  göra för att skydda sig mot 
skadliga svampangrepp i skogen?

En av de effektiva åtgärderna är att gall-
ra inom utsatt tid. Då stiger fuktigheten i 
skogens mikroklimat inte till en nivå där 
svamptillväxt gynnas. Många av svampar-
na är specialiserade på ett eller några träd-
slag. I en blandskog sprids med andra ord 
riskerna. Generellt anses olikåldrig skog 
vara mindre sårbar.

– Rottickan utgör, trots allt, ett undan-
tag, här är effekten den motsatta. Man ska 
därför aldrig satsa på olikåldrig skog på 
marker som besökts av rottickan, säger 
Hantula.

Sist, men inte minst, ska man ock-



  Skogsbruket 1/2019  11

Skadorna ökar då temperatu ren stiger
så välja trädslagen med omsorg. Hantula 
nämner problemet med törskatesvamp i 
tallskogar i Lappland. Grundproblemet är 
att tallen planterats på mark som är alltför 
näringsrik för den.

– Situationen hade inte uppstått om 
man i stället hade sått gran eller lövträd 
som är bättre anpassade för denna typ av 
bördig mark.

MONOKULTUR AV GRAN 
Klimatförändringarna påverkar inte direkt 
hjortstammens storlek. Men den växan-
de stammen har i viss mån bidragit till att 
många skogsägare föredragit att plantera 
granskogar. 

– Att skapa en monokultur försvagar trä- 

dens förmåga att anpassa sig till föränd-
rade omständigheter. Granar, som därtill 
planteras på för dem alltför näringsfatti-
ga, torra marker, gör dem extra känsliga 
för varma somrar, summerar Juho Matala, 
specialforskare på Naturresursinstitutet.

Skador förorsakade av hjortdjur ser ut 
att vara på uppgång. Speciellt populatio-
nen av vitsvanshjort har växt till sig mar-
kant i sydvästra och västra Finland. De 
ekonomiskt största skadorna förorsakas 
ändå av älg på tallskogar. Det effektivaste 
sättet att hålla skogsskadorna på en rimlig 
nivå är att bedriva tillräcklig jakt.

FÖRNYA EFFEKTIVT
– Eftersom jakträtten tillfaller markägaren 

är det ytterst hans eller hennes ansvar att 
tillräcklig jakt bedrivs, säger Matala. 

Riskerna kan också minskas genom ef-
fektiv skogsförnyelse, helst med sådd som 
kan ge verkligt tät plantskog. Den tidiga 
plantvården med gräs- och slyröjning är 
viktig, speciellt i tallskog. På så sätt hjäl-
per man plantan att fort växa över de 
mest kritiska stadierna då riskerna för be-
tesskador är som störst. 

På särskilt drabbade områden kan det 
vara nödvändigt att bespruta plantorna 
med ett betesrepellerande medel som he-
ter Trico, där den effektiva substansen be-
står av fårfetter. •

TEXT: MIA BERG-LUNDQVIST
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Hårda stormar kan bli 
vanligare. Här reder 
Krister Rosenholm i 
Jomala, Möckelö upp i 
sin skog efter stormen 
Alfrida som slog till mot 
Åland.
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Medeltemperaturen i Sverige har ökat 
med en grad och uppskattningen är att 
den kommer att öka ytterligare. Vintrarna 
väntas bli varmare och kortare med läng-
re tillväxtsäsong för skogen. Nederbörden 
ökar med mellan 10 och 20 procent, främst 
under vinter och vår. 

Johan Sonesson är processledare och 
seniorforskare på Skogforsk, det svenska 
skogsbrukets forskningsinstitut som är fi-
nansierat av skogsnäringen och staten. In-
stitutet finns på tre orter i Sverige; i Upp-
sala där huvudkontoret finns samt i Sävar 
och Ekebo. Han säger, att man på forskar-
håll ganska starkt propagerat för att man 
borde tänka om när det gäller val av träd-
slag, särskilt i Götaland och Svealand där 
det har planterats väldigt mycket gran.

– Vi brukar säga att det är ett högrisk-
projekt att vara så beroende av ett enda 
trädslag, för industrin, nationen och för 
den enskilda skogsägaren, säger han.

GRANEN TRIVS I KYLA
Granen är ett så kallat borealt trädslag, det 
vill säga anpassat för ett kallare klimat och 
har idag sin naturliga sydgräns i Skåne. 
Längre söderut i Europa finns granen na-
turligt egentligen bara i bergstrakterna.

– För 50 år sen fanns det inte lika myck-
et granskog i Götaland som idag. Redan för 
100 år sen valde man att plantera gran på 
gamla ljunghedar. Granskog ger bra föryng-
ring, granen etablerar sig snällt och är lätt 
att plantera. Den har en hög volymproduk-
tion och granvirke efterfrågas av både såg-
verk och massafabriker, säger Sonesson.

Han anser, att man inte i tillräckligt hög 
grad har beaktat riskerna med att plante-
ra enbart granskog, särskilt när klimatet 
förändras. 

Varmare 
klimat 
kräver fler 
trädslag

Torrare	somrar	och	blötare	vint-
rar	ställer	skogsbruket	inför	nya	ut-
maningar.	I	Sverige	har	man	gått	in	
för	att	minska	riskerna,	som	ett	ren-
odlat	granbestånd	innebär,	genom	
att	försöka	få	skogsägare	att	plante-
ra	mera	bland-	och	tallskog.	Granen	
är	ett	relativt	lättskött	och	lättplante-
rat	trädslag	som	efterfrågas	av	indu-
strin,	men	den	kan	samtidigt	vara	il-
la	utsatt	av	den	pågående	klimatför-
ändringen.
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för mycket gran på torrare marker som är 
mer lämpade för tall. Problemet med tal-
len är att den är mer utsatt för viltbete än 
granen. Enskilda skogsägare vill inte ris-
kera att få sina plantor avbetade och sat-
sar därför på granen. I Småland har man 
genomfört ett pilotprojekt med namnet 
”Mera tall”. Skogsstyrelsen har fört en dia- 
log med jägare och skogsägare där man 
har fått dem att samverka så, att jägarna 
minskar viltstammarna och skogsägarna 
planterar mera tall. Om många skogsäga-
re planterar tall samtidigt, sprids riskerna 
och andelen tall ökar i landskapet och vilt-
betet sprids. En ond spiral bryts.

– Projektet har varit framgångsrikt i 
Småland. Skogsägarna fick mindre skador 
av viltbetet. Nu är skogsstyrelsen, i sam-
råd med skogsägarföreningar, på gång att 
starta upp den typen av projekt på flera 
håll i mellersta och södra Sverige. Den här 
frågan är svagt kopplad till klimatföränd-
ringarna där den stora andelen gran utgör 
en risk, säger Sonesson.

SKOGSSKÖTSEL EN UTMANING
Vad gäller andelen lövträd ökar den he-
la tiden, och efter stormen Gudrun 2005 
med stora arealer stormfälld skog i Syd-
sverige som följd, växte det naturligt upp 
mycket lövträd. De ungskogar som växer 
upp i spåren av stormen Gudrun blir ofta 
naturligt blandskogar med björk och gran.

– Hur vi ska sköta dessa skogar är en 
utmaning. Hur de ska röjas och gallras för 
att de ska fortsätta att vara ett blandbe-
stånd? I traditionell skogsskötsel är vi in-
ställda på att granbestånd ska skötas som 
ett granbestånd och ett björkbestånd som 

ett björkbestånd eftersom de har olika till-
växttakt, säger Sonesson.

Tillsammans med Naturresursinstitu-
tet i Finland håller Skogforsk på att ut-
veckla ett webbverktyg där skogsägaren 
utgående från fastighetens läge kan välja 
lämpliga frökällor och plantor att plante-
ra. Frökällorna och plantorna är valda på 
basis av kunskapsbaserade prognoser för 
klimatförändringarna.

– Det finns också en förväntad positiv 
effekt av ett varmare klimat, att vi får en 
längre tillväxtsäsong. Träden börjar växa 
lite tidigare på våren och växer lite längre 
på hösten, säger Sonesson. •

TEXT: KARIN DAHLSTRÖM

Johan Sonesson.
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SVERIGES 
VEGETATIONSREGIONER
Längst söderut finns den södra löv-
skogsregionen som omfattar hela 
sydspetsen och västra kustremsan 
uppemot norska gränsen. Den karak-
täriserades förr av stora lövträdsbe-
stånd där bok och ek var de vanligas-
te trädslagen. På 1800-talet bredde 
stora ljunghedar ut sig till följd av 
bete och bränningar. På dessa hedar 
planterades sedan barrträd, som 
idag är det dominerande trädslaget i 
området. 

Södra barrskogsregionen sträcker 
sig över resten av Götaland samt 
över Stockholms- och Upplandsre-
gionen i Svealand. Hit sträckte sig 
den naturliga utbredningen av gra-
nen söderut innan de omfattande 
granplanteringarna i södra Sverige 
sattes igång. Idag dominerar gran 
och tall området, men det finns även 
bestånd av bok, ek, ask och alm.

Norra barrskogsregionen är det 
största skogliga storekosystemet och 
sträcker sig ända till finska gränsen 
i norr. Denna region domineras av 
barrträd och de lövträd som före-
kommer är björk, asp och sälg. 

Fjällbjörksregionen bildar ett väl 
avgränsat bälte från norra barrskogs-
regionen upp till kalfjället.

Fjällregionen består av trädlösa 
fjällområden.

Källa: www.skogssverige.se

VÄRME GYNNAR GRANBARKBORREN
Efter den senaste torra sommaren har 
granskogen i södra Sverige drabbats av ett 
jätteangrepp av granbarkborren, med dö-
da träd som följd.

– Får vi en likadan sommar nästa år 
kommer problemet att femfaldigas jämfört 
med senaste sommar, säger han. 

Flera generationer hinner kläckas un-
der en varm sommar, och torkan gör dess-
utom granen mindre motståndskraftig mot 
skadeinsekter. Granbarkborren lägger na-
turligt sina ägg i granar som har dött av 
andra skäl, till exempel blåst omkull, men 
om populationen blir väldigt hög kan de 
ge sig på levande granar och lägga ägg i 
dem. Ju mer stressade granarna blir, desto 
svårare har de att försvara sig och desto 
färre granbarkborrar krävs det för att 
knäcka en gran.

Barrträd är känsligare för stormar efter-
som barren sitter kvar och bildar ett vind-
fång under hösten och vintern då det stor-
mar som mest. De har dessutom ett ytli-
gare rotsystem än lövträden, och om tjä-
len går ur jorden under mildare och blöta-
re vintrar ökar risken för stormfällning. Ef-
ter en kraftig stormfällning hinner markä-
garna inte alltid få ut allt virke i tid förrän 
granbarkborren lägger sina ägg i fällda el-
ler skadade granar. 

De varma och torra somrarna ökar även 
risken för skogsbränder, vilket visade sig 
vara fallet senaste sommar.

– Det är ganska naturligt med skogs-
bränder och om vi inte skötte våra skogar 
aktivt skulle det brinna betydligt mer än 
det gjorde i somras, säger Sonesson. Men 
ju varmare det blir, desto svårare blir det 
att hantera skogsbrandrisken.

Även rotrötespridningen ökar i det var-
mare klimatet. De beror på att fler gall-
ringar och slutavverkningar sker under 
tillväxtsäsongen och då är stubbarna mot-
tagliga. Stubbarna kan sedan sprida rötan 
vidare till kvarvarande granar eller det nya 
beståndet om det består av gran. 

FORSKARE FÖRESPRÅKAR 
BLANDSKOG
– Från forskarhåll har vi i kanske 5–10 år 
förespråkat blandskog, att blanda gran 
och tall eller gran och björk i stället för att 
ha rena granbestånd, som ett sätt att mö-
ta riskerna med ett varmare klimat på, sä-
ger Sonesson. 

Ett annat problem är att det planteras 
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Enligt FN:s klimatpanel IPCC är vår livs-
stil, med höga utsläpp av bland annat kol-
dioxid, en stor orsak till den globala upp-
värmningen eller den ökade växthuseffek-
ten. Varmare klimat i sin tur leder till en 
längre växtsäsong på våra breddgrader, 
vilket i sin tur ger en ökad tillväxt i sko-
gen. 

Under de 40 senaste åren har vegeta-
tionsperioden blivit två veckor längre i 
norra Sverige, enligt information på Skogs-
styrelsens webbplats. Skogsstyrelsen är 
den svenska motsvarigheten till Finlands 
skogscentral.

Skogsstyrelsen räknar med att tillväx-
ten i Sverige generellt ökar med 25 procent 
till nästa sekelskifte, om utsläppen håller 
sig på en nivå som inte överskrider det så 
kallade tvågradersmålet – det vill säga att 
jordens medeltemperatur inte stiger med 
mer än två grader jämfört med läget un-
der förindustriell tid.

– Men ju mer sommartorka vi får upp-
leva, desto osäkrare blir tillväxtprogno-
serna, säger klimat- och bioenergiexpert 
Hillevi Eriksson. 

Även riklig nederbörd på redan fuktiga 
marker kan minska tillväxten. 

FÖRÖKAR SIG SNABBARE
Gunnar Isacsson, ekolog och expert på 
skogsskador, säger att varmare väder gyn-
nar olika skadeinsekter, bland dem gran-
barkborren. Normalt hinner den föröka sig 

Följder	av	global	
uppvärmning	
– Skogen växer mer och skadeangreppen ökar

med en ny generation per sommar, i år no-
terades två.

– Det betyder att den förökat sig mer 
än dubbelt upp, eftersom den stora död-
lighet som en generation normalt drabbas 
av under vintern, inte inträffade. Granar-
na var torrstressade när den andra genera-
tion svärmade och därmed mer lättangrip-
na, säger han.

En inventering visade att angreppen var 
talrika speciellt i östra Götaland.

– Granbarkborren är dessvärre inte lätt 
att komma åt. Det viktigaste är att vara 
snabb med att avverka träd som angripits, 
helst medan larverna finns kvar. Man kan 
också försöka bekämpa den med feromon-
fällor.

GYNNAR SVAMPARTER
Spridningen av svampen rotröta, som 
framför allt drabbar gran, gynnas också av 
varmare vintrar. Enligt dagens rekommen-
dation ska avverkning helst ske när det är 
under 5 plusgrader för att minska sprid-
ningen av rotröta, men ju varmare det blir, 
desto svårare blir det att hitta avverknings-
perioder med önskad temperatur.

Diplodia, en annan svamp, upptäck-
tes första gången 2016 på ett 15 hektar 
stort område nära Arlanda flygplats utan-
för Stockholm. Den angriper tallar och ger 
liknande följder som knäckesjukan – an-
gripna skott vissnar och dör. 

– Unga plantor kan dö, medan äldre 

träd har bättre förutsättningar att klara sig 
även om tillväxten inte alltid blir den bäs-
ta. Spridningen av svampens sporer gyn-
nas av torra varma perioder som varvas 
med häftiga åskregn, eftersom sporerna 
sprids med regn och kraftiga vindar, säger 
Gunnar Isacsson.

Ytterligare en svampart, som är ett 
hot mot skogsbruket, tycks vara på fram-
marsch, nämligen törskatesvampen. I nor-
ra Sverige har man under de tio-femton 
senaste åren noterat en ökad spridning av 
den. Den angriper tallar och kan i värsta 
fall helt ta kål på ett ungt träd eller strypa 
stammen på äldre träd så att kronan dör.

MER KÖRSKADOR
Ett varmare klimat leder också till andra 
förändringar som får följder för skogsbru-
ket. Mildare vintrar leder till att hjortdju-
ren överlever i högre grad och därmed 
ökar viltbetningen. Mer nederbörd i form 
av regn ger sämre bärighet i markerna, vil-
ket i sin tur kan leda till mer omfattande 
körskador. Ökad grundvattennivå under 
vintern och utebliven tjäle leder till ökad 
risk för stormfällen.

Hillevi Eriksson säger att man vid 
Skogsstyrelsen rekommenderar skogsägar-
na att anpassa sitt skogsbruk för att bätt-
re kunna möta framtida utmaningar. Frå-
gan är vilken sorts skog som är mest värd 
om 50–60 år.

– Det handlar till exempel om att spri-
da riskerna genom att öka antalet trädslag 
i sina skogar, att man inte enbart satsar 
på gran i södra Sverige som i dag och tall 
i norra Sverige utan även låter exempelvis 
björk, al, asp eller lärk få ta plats. Det i sig 
sätter press på både rådgivare och entre-
prenörer i skogsbranschen, att man vågar 
tänka i nya banor och lär sig mer. 

Följderna	av	den	globala	uppvärmningen	blir	flera	för	våra	skogar.	Både	ökad	
tillväxt	och	fler	skadeinsekter	och	-svampar,	som	förökar	sig	snabbare	eller	
upptäcks	i	regioner	där	de	inte	funnits	tidigare,	kan	väntas.	Samtidigt	kan	rätt	
användning	av	skogens	produkter	–	både	till	uppvärmning	och	som	byggma-
terial	–	leda	till	att	utsläppen	av	koldioxid	minskar.	Vi	har	pratat	med	experter	
på	Skogsstyrelsen	i	Sverige.
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Det kan också innebära att man röjer 
och gallrar hårdare i ungskogar. Träd som 
från början växer glesare blir starkare ti-
digt och står därmed stadigare. Om man 
gallrar senare när träden vuxit sig höga 
och smala faller de lättare i en storm.

ENERGI FRÅN SKOGEN
För att klara tvågradersmålet måste ut-
släppen av växthusgaserna, i första hand 
koldioxid, minskas kraftigt. Globalt krävs 
en minskning på cirka 90 procent under de 
kommande 40–50 åren. Helst borde vi sik-
ta ännu högre för att klara 1,5-gradersmålet.

Här kan skogens produkter spela en 
viktig roll. Det handlar nämligen framför 
allt om att minska användningen av fos-
sila bränslen – att till exempel byta ut ol-
ja mot flis eller pellets från skogen – och 
att minska användningen av cement som 
byggmaterial. Stora mängder koldioxid 
släpps ut när man bränner kalk till cement 
och dessutom är energiförbrukningen stor.

– Att satsa på att bygga mer hus av trä 
är därmed ett bra sätt att minska utsläp-
pen av koldioxid, liksom att sluta använda 
bensin och diesel, säger Hillevi Eriksson.

TORV SKA SKYDDAS
Växande skog binder koldioxid, men för-
mågan minskar ju äldre skogen blir. Där-
för är det ingen mening med att minska 
avverkningen av fullmogen skog, i synner-
het inte i dag när återväxten ändå ligger på 
en högre nivå än uttaget.

– Skogsområden ska bevaras i naturvår-
dande syften och för rekreation. Men den 
andel av skogen, som kan nyttjas i aktivt 
skogsbruk, ska brukas optimalt. Däremot 
bör nydikning för ökad skogsproduktion 
förbjudas, för att undvika att torv bryts 
ned. Torv är också en stor lagrare av kol-
dioxid, säger Hillevi Eriksson. •

TEXT: HELENA FORSGÅRD
FOTO: GUNNAR ISACSSON, 
SKOGSSTYRELSEN

I somras noterades många sena an-
grepp av granbarkborren. Här ses en 
angripen gran. Granbarkborrens gångar 
på stammen syns tydligt där hackspet-
tar hackat bort barken i jakten på bor-
rarna. Trädets krona är fortfarande grön 
och frisk.
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Skogsbruksingenjören Mats-Johan Flinck 
har hand om värderingen av hjortdjurs-
skador vid Ålands landskapsregerings 
skogsbruksbyrå. Under de senaste åren 

Diffus	bild	
av	viltskador	på	Åland
Experterna	verkar	överens	–	de	små	arealerna	på	Åland	tål	inte	flera	hjort-
djur	än	man	har	i	dag.	Om	en	art	ökar,	exempelvis	vitsvanshjort	som	nume-
ra	är	etablerad	i	skärgården,	sker	det	på	bekostnad	av	en	annan.	Viltskador	
i	skogen	är	tämligen	vanliga,	men	antalet	ansökningar	om	ersättningar	har	
trots	det	legat	på	en	mycket	låg	nivå	under	de	senaste	åren.

har han endast fått in ett par ansökningar 
per år om ersättning för viltskador.

Han ser olika skäl till det:
– Vi har haft flera hårda vintrar då rå-

djursstammen tagit stryk och minskat 
kraftigt. Då har också andelen skador, 
som rådjuren förorsakar, minskat. Men 
det finns även ett stort mörkertal. Många 
skogsägare är inte självverksamma och 
känner inte till om de har viltskador i sin 
skog, säger Flinck.

Däremot tror han att fler ansökningar 
är på kommande. Rapporter från skogs-
folk tyder på att en hel del skador uppstod 
ifjol. Det kan Torbjörn Björkman, verk-
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samhetsledare vid Ålands Skogsvårdsföre- 
ning, bekräfta.

– Vi har fått indikationer på att rådjuren 
farit hårt fram på vissa håll, och i vår ska 
vi inventera nyplanteringar där vi gran-
skar hur plantorna klarat snytbagge- och 
viltangrepp och därtill sommarens torka. 
Jag tror att det blir som Flinck säger – att 
antalet ansökningar om ersättningar ökar 
rejält efter det. 

PLANTERINGAR GRANSKAS 
Enligt Mats-Johan Flinck lönar det sig de-
finitivt att söka ersättning. 

– Om det exempelvis är så illa att allt 
måste göras om från början med markbe-
redning och plantering kan man få ersätt-
ning för en stor del av kostnaderna.

Han gör också återväxtgranskningar av 
nyplanteringar enligt ett visst urval. Det 
betyder i praktiken att han årligen gran-
skar cirka 25 planteringar. På varje plante-
ring tar han ett antal provytor på 50 kva-
dratmeter där han räknar antalet utveck-
lingsdugliga plantor.

– Om det finns hjortdjurskador i stör-
re omfattning noterar jag det i rapporten 
som skogsägaren får ta del av. Sedan är 
det upp till henne eller honom att söka er-
sättning, säger han.

MINSKAR I SKÄRGÅRDEN
Under de senaste decennierna har vit- 
svanshjorten etablerat sig på Åland. Den 
har vandrat in österifrån och i dag finns 
hyggligt starka stammar i skärgårdskom-
munerna Brändö och Kumlinge. Där fäll-
de man knappt hundra djur under senas-
te jakt.

Det i sin tur kan vara en orsak till att an-
talet älgar minskat i skärgården, där man 
länge haft starka stammar. I den senas-
te älginventeringen, som gjordes i mars 
i fjol, fanns 601 älgar på hela Åland. Av 
dem noterades 286 i de sex skärgårdskom-
munerna och 315 på huvudön. Det är en 
stor minskning i skärgården – över hund-
ra djur jämfört med inventeringen 2012 – 
då fanns 397 älgar i skärgården och 276 
på huvudön.

– När det blir konkurrens om födan 
förlorar älgen först. Den behöver betyd-
ligt mer föda än de mindre hjortdjuren och 
ger sig i väg för att hitta bättre marker, sä-
ger Robin Juslin som är jaktförvaltare vid 
Ålands landskapsregering.

Även rådjursstammarna har ökat kraf-

tigt i skärgården och konkurrerar därmed 
om födan.

SKOGSBRUK I ANDRA HAND
För skogsbrukets del i just Brändö och 
Kumlinge spelar förändringen i hjortdjurs-
stammarna ingen större roll enligt Oskar 
Qvarnström, virkesinköpare vid Ålands 
Skogsindustrier Ab och den som har de 
två kommunerna i sitt distrikt.

– Där kommer jakten definitivt i första 
hand och skogsbruket i andra. Det bedrivs 
inte så aktivt skogsbruk av olika skäl – pri-
set blir lägre på grund av sämre virkeskva-
litet och högre transportkostnader. Hjort-
djurskador förekommer naturligtvis, men 
många älgar håller till på holmar där det 
finns gott om lövskog och där man inte be-
driver något skogsbruk.

ÄLGFRITT I 130 ÅR
Älgstammen på Åland har gått upp och 
ned. På 1500-talet och framåt, när Åland 
var en kunglig jaktpark, fanns en bra 
stam, men så vitt man vet sköts den sista 
älgen på Åland 1778. Sedan var det tomt 
på älgar i 130 år. År 1918 hölls den för-
sta lagliga jakten men tidvis var avskjut-
ningen för hård och det dröjde ända till 
1970-talet innan stammen tog sig på all-
var, delvis tack vare det moderna skogs-

HJORTDJUR PÅ ÅLAND
Jakten på hjortdjur är tillståndsbelagd och avgifterna, som kommer in till till-
ståndsgivaren Ålands landskapsregering, används för att ersätta skador i skogen 
och för bidrag till skadeförebyggande åtgärder som stängsel kring odlingar.

En jägare betalar 50 euro för ett treårigt tillstånd för jakt på rådjur, för älg 
betalas 90 euro per vuxet djur och 30 euro per kalv. Dessutom ska varje jägare 
betala en jaktvårdsavgift på 35 euro per år.

En lyckad inplantering av rådjur på Åland gjordes i början av 1960-talet, och 
den officiella rådjursjakten inleddes 1973, då fälldes 28 rådjur. Antalet har stigit 
kraftigt sedan dess och ett rekordantal noterades 1995, då fälldes 6 209 rådjur. 
År 2017 sköts 4 116.

Älgjakten i modern tid inleddes 1971 med fyra fällda djur. Sedan dess har 
antalet fällda djur varierat med en rekordnotering 1984 med 258 fällda älgar. 
Under jakten 2017 sköts 162 älgar.

Jakten på vitsvanshjort är än så länge begränsad med drygt hundra fällda 
djur 2017.

I trafiken är kollisioner med rådjur tämligen vanliga och antalet anmälda till-
bud pendlar mellan 200 och 300 varje år. Kollisionerna leder till plåtskador och 
dikeskörningar, allvarliga personskador är sällsynta. Antalet kollisioner med älg 
ligger i regel under tio rapporterade fall per år. •

HF

bruket med fler nyplanteringar som gav 
mer föda.

I dag mår älgstammen på Åland halv-
bra och det är skäl att vara uppmärksam.

– Det föds för få klavar och kalvvikten 
är låg. Det är ett tecken på att det totala 
antalet hjortdjur, som delvis konkurrerar 
om samma föda, är stort på Åland. Om 
födan inte räcker till för alla, börjar de äta 
bredare, rådjuren kan till exempel börja 
beta av skott och kvistar om de inte kom-
mer åt ris som är deras stapelföda. 

Älgen behöver också tidvis lättsmält 
mat som ris, och där blir konkurrensen 
om födan tydligare mellan älg och rådjur.

I fjol sköts 162 älgar på Åland. Avskjut-
ningen kunde vara högre om älgstammen 
skulle må bättre.

– Ett mål är att få upp medelåldern på 
älgtjurarna. Det gäller också att balansera 
rådjursstammen, den dök efter ett par snö-
rika och kalla vintrar men har återhämtat 
sig snabbt och i fjol sköts över 4 100 rå-
djur. Det är dock svårt att få en klar upp-
fattning om hur stor skada viltet ställer till 
med i våra skogar. Vi har än så länge ing-
en systematisk inventering av betesska-
dor, säger Robin Juslin. •

TEXT: HELENA FORSGÅRD
FOTO: POND5
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De senaste åren har det talats mycket om 
att hitta nya exportprodukter i de finländ-
ska skogarna. Finland har ett gott rykte 
internationellt, det gäller i synnerhet vår 
rena natur. Björksav är ett exempel på en 
exportprodukt från naturen, men nu vill 
man inom ramen för ett nytt projekt även 
satsa på bland annat sprängticka. 

– Det finns en stor efterfråga på 
sprängticka, och nu vill vi öka produk-
tionen av ekoprodukter från skogen. 
Sprängtickan lämpar sig mycket bra för 
odling i Österbotten. Vi ska försöka ska-
pa ett odlarnätverk bland österbottniska 
skogsägare och erbjuda rådgivning kring 
odlingen, säger Anders Wikberg, projekt-
ledare vid Finlands skogscentral som ini-
tierat och driver projektet. 

Projektet riktar sig till markägare som 
har björkskog och som vill prova på att 
odla sprängticka. I princip kan vem som 

Sprängtickan 
kan bli ny inkomstkälla
Efterfrågan	på	sprängticka	finns	sär-
skilt	i	Asien.	Nu	vill	projektet	”Nya	
produkter	från	skogen”	få	fart	på	od-
lingen	i	Finland.	Det	första	steget	är	
att	hitta	intresserade	skogsägare	i	
Österbotten.

helst, som har björk i sin skog, börja od-
la sprängticka. 

– I praktiken fungerar odling av spräng- 
ticka så att små hål borras i träden. I hå-
len placeras pluggar med ympmateri-
al från sprängticka. Det går att borra in 
flera pluggar i en björk. Efter en väntetid 
på 5–10 år kan sprängtickan skördas. Det 
är möjligt att få flera skördar från ett och 
samma träd, berättar Wikberg.

SKA HITTA EXPORTKANALER
Projektet har fått finansiering av Österbot-
tens NTM-central, Pro Pakuri Finland ry 
och Svenska Österbottens kulturfond och 
har en budget på cirka 137 000 euro. Sam-
arbetspartner är Naturresursinstitutet och 
föreningen Pro Pakuri, som deltar i att ut-
veckla odlingen och förmedlar ympar till 
sina medlemmar. 

– När vi har fått igång en kommersiell 
odling är målet att arbeta mera med mark-
nadsföring och hitta exportkanaler, främst 
till Asien. Det är en viktig nyckel för att 
det här ska kunna växa och bli en verklig 
exportprodukt, förklarar Wikberg. 

Naturresursinstitutet stöder de skogs-
ägare som deltar i projektet och bidrar 
med sin sakkunskap. 

Sprängtickan är en rötsvamp som före-
kommer på lövträd. Den har en kraftig an-
tioxidant som verkar inflammationshäm-
mande och som anses ha många hälso-
främjande egenskaper. Vanligast är att till-
reda te på sprängticka. 

– I tusentals år har sprängtickan an-
vänts som naturläkemedel i synnerhet i 
Asien. Kilopriset för finska odlare rör sig 
mellan 20 och 30 euro per kilogram. Pro-
jektets mål är att sprängtickan ska bli en 
extra källa för inkomster för de finländska 
skogsägarna, säger Wikberg. 

En första temadag för intresserade 
skogsägare planeras i Gamla Vasa den 19 
februari. Anders Wikberg tar emot förfråg-
ningar av intresserade. •

TEXT: CHRISTOFFER THOMASFOLK
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Föreningen för Skogskultur r.f. har 
redan över 100 år jobbat för skogs-
bruket i svenskbygderna. I dag 
lägger vi speciell vikt vid olika for-
mer av informationsspridning på 
svenska. Som medlem bidrar du 
till Skogskulturs arbete och kan 
påverka föreningens verksamhet.

Skogskultur:
• Ger ut tidskriften Skogsbruket
•  Ger ut skogligt informationsma-
terial, till exempel senaste upplagan 

Visst vill du bli medlem? 
av Skogsbrukets handbok som före-
ningen lät översätta och trycka
•  Beviljar stöd för skogsdagar och ex-
kursioner, såsom Skogsbrukets vinterda-
gar och Skogskulturs sommarexkursion
•  Beviljar reseunderstöd till skolklasser
•  Understöder examensprojekt
•  Premierar skogsägare, skogsfackmän, 
studerande och aktiva unga

Som medlem får du också hyra före-
ningens stuga i Ekenäs skärgård till ett 
förmånligt pris. Medlemsavgiften är 15 

euro per år. Man ansöker om medlems-
kap genom att kontakta föreningens 
sekreterare Inge-Maj Boström,
foreningen.for.skogskultur@gmail.com.
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Bjarne Andersson säger frankt att hans 
skogsvårdsprincip är enkel:  Hugg så mycket 
du kan, men så att skogen växer.   

– Skogen är inte bara virkesproduktion 

Hugg, men inte så skogen minskar
Bjarne	Andersson	är	välbekant	i	
skogskretsar	från	sina	år	som	lärare	
vid	Västankvarn	lantbruksskola	i	 
Ingå	och	Ekenäs	forstinstitut.	Han	
har	också	egen	skog	på	Vessö	som	
han	sköter	med	pietet.	På	äldre	da-
gar	har	han	även	blivit	författare; 
Mitt hundliv	utkom	för	tre	år	sedan 
och	nu	delar	han	med	sig	av	sina	
skogsbrukserfarenheter	i	den	färska	
boken	Skogsliv.	

för mig, utan där jagar jag, tränar mina älg-
hundar och plockar bär och svamp. Än-
da sedan min barndom på Vessö har sko-
gen legat mig varmt om hjärtat, säger han.

Andersson betonar att han inte skrivit 
boken för fackmän, utan att han velat dela 
med sig av sina erfarenheter och upplevel-
ser i naturen till andra skogsägare. Därför 
inleds boken med en kort och koncis be-
skrivning av skogsbrukets principer, vad 
det innebär att vara skogsägare, en faktasi-
da om skogen i Finland och en nyttig ord-
lista med centrala skogsbrukstermer, som 
redan den kan vara värd ett bokköp.

– Skogen är aktuell i dag, men mycket 
som påstås och tros är baserat på okun-
skap och har i många fall tydliga politis-
ka förtecken. Därför utpekas skogsbru-

Skogsliv – 60 år av skogsbrukserfa-
renheter, 2018.
Pris: 30 euro.
Säljs: Bland annat hos Luckan på 
Kulturhuset Grand i Borgå, kiosken 
i Tarkis, Ekenäs bokhandel och bok-
handeln i Karis.
Konstsamfundet och Föreningen för 
Skogskultur har gett finansiellt stöd 
till tryckningen.

Bjarne Andersson gav ut 
boken Skogsliv veckan 
innan jul, och utgivning-
en firades på Kulturhuset 
Grand i Borgå.

ket omväxlande både som den stora bo-
ven och som det som skall rädda världen. 
Med min bok vill jag visa hur vi, som job-
bar inom skogsbruket, tänker och arbetar 
utgående från lagar, föreskrifter och direk-
tiv, säger han. 

MED GLIMTEN I ÖGAT
De tre grundläggande faktorerna för da-
gens skogsbruk är enligt Andersson att 
skogsindustrin behöver råvara, att skogs-
ägarna behöver en viss ersättning för sitt 
jobb samt ränta på insatt kapital och att 
naturens mångfald beaktas.

– Jag vill också ge exempel och förebil-
der åt skogsägare, presumtiva skogsäga-
re och amatörskogsägare att virkesproduk-
tion, jakt- och viltvård, bär- och svamp- 
produktion samt rekreation kan leva sida 
vid sida, säger han.

Som ett exempel på hållbart skogsbruk 
nämner han i boken att han under 25 år 
som ägare av två skogsområden huggit 
bort all skog men att den trots allt ännu 
finns kvar. Boken är överlag skriven med 
glimten i ögat och innehåller en samling 
anekdoter ur Anderssons tid som skogs-
praktikant, förman på Tehdaspuu i Åbo-
land och som instruktör i Borgå-Sibbo 
Skogsrevir, samt kolumner ur Från mitt 
vindskydd i Landsbygdens folk.

– Kolumnerna handlar om sådant som 
irriterat mig, allt med landsbygdens och 
skogsbrukets bästa för ögonen. Jag försö-
ker berätta hur en skogsägare och skogs-
fackman tänker, inte bara i termer av eko-
logi utan också gällande ekonomiska och 
sociala aspekter. •

TEXT OCH FOTO: BO INGVES
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Årets entreprenör utses av styrelsen för 
Föreningen för Skogskultur r.f. på förslag 
av allmänheten. Nomineringen av Sven 
Eriksson och Magnus Träskman gjordes 
av Anders Borgström som äger skog i 
anslutning till Baggby gård i Raseborg. 
Borgström har sedan länge kunnat följa 
med duons arbete på nära håll. 

– Magnus och Sven är två parhästar 
som tänker på naturen och på markäga-
ren framom egen vinst. Jag är själv stads-
bo och brukar säga att jag åker runt och 
”pajar” träden. Magnus och Sven bevakar 
mina intressen. Jag lyssnar och litar på 
dem fullständigt, säger han.

Kusinen Johan Borgström, även han 
med erfarenhet av Träskmans och Erikssons 
arbetsinsats, stämmer in i lovorden.

– De gör sitt jobb så bra och spårlöst att 
man ibland inte ens märker att de varit i sko-
gen. Förutom kanske senare på bankkontot.

LYCKAD LUCKHUGGNING
– Man ska tänka på markägaren och sö-
ka platser där man köra utan att behöva 
ta sig fram med våld, säger Sven Eriksson 
som är den av de två som sköter utkör-
ningen av virket.

Att inte sätta egen vinning främst är 
principen också för Magnus Träskman, 
som har hand om huggandet.

– Sköter man om skogsägaren så skö-
ter nog skogsägaren också om en, reso-
nerar han.

Ett exempel på deras samarbete är 
luckhuggningen som gjorts på Anders 
Borgströms marker och som utfallit så 
väl att den också fått fungera som upp-
visningsobjekt för Finlands skogscentral.

Entreprenörsduo	med	 prisvärd	känsla	för	skog
Den	ena	fäller,	den	andra	kör	ut.	
Samarbetet	fungerar	som	ett	väl-
smort	och	diskret,	men	samtidigt	ef-
fektivt	maskineri.
–	Man	ska	ha	intresset.	Utan	det	

blir	det	ingenting,	säger	Sven	Eriksson 
som	tillsammans	med	Magnus
Träskman	belönas	med	titeln	årets	
entreprenör.

Luckhuggning, där man avverkar små 
öppningar i skogen och låter förnyelsen 
ske på naturlig väg, är ett exempel på kon-
tinuerligt skogsbruk som är mycket på ta-
peten just nu. Magnus Träskman ser bå-
de för- och nackdelar med metoden. Man 
är aldrig helt utan skog utan har ett olik- 
åldrat bestånd. På områden med rotröta 
är möjligheterna för luckhuggning ändå 
begränsade. 

– Jag ser inte heller kalytor i sig som nå-
got problem. De kräver visserligen en stör-
re insats i första skedet men ger bättre in-
komst för skogsägaren.

Det han tycker man ska fästa uppmärk-
samhet vid är vad man ersätter de hugg-
na träden med.

– Att bevara den genetiska banken i 
egen skog är viktigt. Bredvid slutavverk-
ningar brukar jag försöka lämna några 
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Entreprenörsduo	med	 prisvärd	känsla	för	skog
granar av god kvalitet och höglägga så att 
de ska kunna sprida sig.

LÅNG ERFARENHET
Båda har trivts i skogen sedan unga år. 
Sven Eriksson minns hur som han som 
barn fick följa med pappa till skogen. 
Skogsarbetarkarriären inledde han med 
att hugga av meterlång props. 

Magnus Träskman extraknäckte redan 

som 12-årig knatte i Åggelby svenska sam-
skola med att fälla gårdsträd i Helsingfors. 
Sin första skogsmaskin köpte han 1990. 

Arbetsmetoderna och -maskinerna har 
förändrat sedan dess, liksom också synen 
på träd och skog. 

– På den tiden talade man om tre ku-
bikmeters granar som enorma. Nu kom-
mer sådana träd emot dagligen. För 100 år 
sedan var de grövsta träden man hittade i 
norra Ingå 10 centimeter i diameter i bröst-
höjd, resten hade gjorts till kol. I Västny-
land har vi för tillfället mer skog än vi haft 
någonsin tidigare, säger Träskman.

Arbetet som skogsmaskinsförare krä-
ver nuförtiden, förutom tekniskt kun-
nande och bedömningsförmåga, gedigna 
kunskaper om natur och miljö. Magnus 
Träskman tror att han kan kategoriseras 
som ”ganska grön”. I det tänket ingår ock-
så hänsyn till viltet då han avverkar, även 
om han inte säger sig ha mycket till övers 
för älg och hjort.

– Skogsfåglarna är väl däremot lite av 
mitt skötebarn. 

Variation nämns ofta som nyckeln till 
framgång. Det tycker Magnus Träskman 
att också gäller för skogsbruk. 

– Inget är svartvitt här i världen. Man 
får inte ha förutfattade meningar, utan ska 
vara öppen för nya idéer. Skogen, som jag 
ser det, ska vara lite av allting.

ROS OCH RIS 
Utnämningen Årets entreprenör delades 
nu ut för andra gången. Med priset vill 
Föreningen för Skogskultur lyfta fram en-
treprenörerna, deras arbete och ge dem 
den uppskattning de förtjänar.

– Som entreprenör har man det kanske 
inte alla gånger så lätt med alla skogsäga-
re och tjänstemän, säger Tomas Landers 
som är ordförande för föreningen.

– Det är stora beslut ni tar. Ni är skogs-
ägarens viktigaste personer när ni utför ert 

jobb, sade styrelsemedlemmen Barbara 
Alm då hon i samband med prisceremo-
nin gratulerade Sven Eriksson och Magnus 
Träskman.

Det är ändå inte bara beröm man får 
ta emot som skogsmaskinsentreprenör. 
Det har Magnus Träskman erfarenhet av. 
I samband med avverkningar i närskogar 
har han som maskinförare ibland fått ta 
emot en hel del skäll av människor som 
upprörts av det förändrade landskapet. 
Han tar ändå det hela med ro.

– Det är ofta en liten klick som uttalar 
sig, medan merparten som är nöjd hål-
ler tyst. 

Han beklagar att det i massmedia tutas 
ut en hel del av det han kallar för halvsan-
ningar om skogsbruk. 

– Få nyheter som gäller skogen stäm-
mer. Det gäller bland annat utpekandet av 
kalhuggningar som den stora boven då det 
gäller klimatförändringen. Växande skog 
upptar koldioxid, ruttnande skog produce-
rar koldioxid påpekar Magnus Träskman. 

– Vill vi ha kolsänkor måste vi också 
sköta om skogen. 

SKOGEN DRAR
För de två prismottagarna kom utnäm-
ningen som en trevlig överraskning. 

Vad motiverar er i arbetet? 
– Det är roligt. Också när jag är ledig 

brukar jag gå i skogen. Ofta till sådana 
platser som jag åtgärdat tidigare, säger 
Magnus Träskman.

Sven Eriksson skulle egentligen ha pen-
sionsåldern inne men har inga planer på 
att dra sig tillbaka.

– Jag trivs med det här och klarar inte 
av att ligga på sofflocket. Jobbet är ombyt-
ligt och samarbetet med Magnus fungerar 
bra, säger han.

Att se resultatet av det gjorda arbetet 
är också det en belöning och en fröjd för 
ögat. 

– Och gör man något fel kan man inte 
skylla på någon annan än sig själv och för-
söka göra bättre ifrån sig nästa gång, säger 
Sven Eriksson. •

TEXT OCH FOTO: AGNETA SJÖBLOM
Magnus Träskman, Anders Borgström 
och Sven Eriksson.
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Eftersom det är fråga om ett heltidsupp-
drag som också omfattar ordförande-
skapet för LUVA-Naturresurserna, allt-
så samarbetsorganisationen för experter 
och sakkunniga verksamma inom natur-
resurssektorerna, lämnade Stefan Borg-
man samtidigt sin post som deltidsan-

Finlandssvenskt vaktombyte i METO
METO	–	Skogsbranschens	Experter	
r.f.	kan	inte	anklagas	för	avoghet	mot	
finlandssvenskar.	Organisationen	har	
från	år	2000	letts	av	österbottningen	
Håkan	Nystrand	och	i	höstas	valdes	
skogsbruksingenjör	Stefan	Borgman	
från	Sibbo	till	ny	ordförande.

ställd skogsombudsman på Svenska 
lantbruksproducenternas centralförbund 
SLC och utvecklingschef på Södra skogs-
reviret. 

Det var en jämn kamp ända in i mål, 
för Borgman valdes i andra omgång-
en med 12 röster mot 10 för juristen 
Jarkko Pehkonen.

– Det har alltid varit skogsfackmän på 
den här posten, så det är ett nytänkan-
de att branschen nu kan tänka sig också 
människor med annan bakgrund. Valpro-
cessen lämnade inga ärr hos någon av de 
fem sökande, egentligen lärde vi oss kän-
na varandra bättre under processen som 
inkluderade bland annat paneldiskussio-
ner. Vi anlitar Jarkko på samma sätt som 

tidigare att sköta våra juridiskt sett kvisti-
gare fall, säger Borgman. 

En viktig distinktion som han betonar 
är att Luva inte har några personmedlem-
mar, utan är en gemensam samarbetsor-
ganisation för intresseorganisationerna 
METO, Agrologförbundet r.f. och skogs-
branschens företagare. 

– Det innebär att LUVA arbetar för na-
turresursbranscherna på regional- och riks- 
nivå medan METO, Skogsbranschens fö-
retagare och Agrologförbundet arbetar för 
sina medlemmar, säger han. 

SKOGEN FANTASTISK TILLGÅNG
Under sin första tid som ordförande be-
sökte Borgman så gott som alla partier i 
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Finlandssvenskt vaktombyte i METO
riksdagen för att presentera sig själv och 
Luvas framtidsvisioner gällande landsbyg-
dens framtid. Enligt honom bygger de i 
hög grad på att skogarna sköts så att de 
växer mera än det avverkas.

– Skogen är en fantastisk tillgång som 
ger jobb åt många och därmed skapar en 
levande landsbygd. Skogsfackmännen gör 
mycket gott för miljön, men vi är dåliga 
på att berätta om det. Problemet är att det 
är lätt för lekmän att fördöma sådant man 
inte känner till, säger han. 

Den nuvarande skogslagstiftningen 
innebär exempelvis enligt Borgman att 
det måste lämnas kvar viktiga livsmiljö-
er i skogarna. 

– Ett krav enligt PEFC:s skogscertifie-

METO OCH LUVA
LUVA-Naturresurserna är samar-
betsorganisationen för experter 
och sakkunniga, verksamma 
inom naturresurssektorerna. 
Luvas medlemmar är i nuläget 
Agrologernas Förbund, METO – 
Skogsbranschens Experter och 
Skogsbranschens Företagare.

Luvas medlemsorganisationer 
har cirka 12 000 medlemmar. De 
arbetar inom naturresurserna 
bland annat som planerare, råd-
givare, förmän, lärare, forskare, 
specialister, i olika uppgifter inom 
natur- och miljövård, lantbruk, 
lantbruksförvaltning och lant-
brukshandel samt i affärsverk, 
i olika ledaruppgifter och som 
självständiga företagare. Också 
de som studerar naturresurser 
kan vara medlemmar i Luva.

METO har cirka 7 000 med-
lemmar, de flesta i anställnings-
förhållande men också några 
självständiga näringsidkare. Även 
studerande kan ansluta sig. Bland 
de anställda är kring 95 procent 
organiserade. METO förhandlar 
om ett tiotal kollektivavtal.

Stefan Borgman är nyvald ordförande 
för METO – Skogsbranschens experter 
och LUVA-Naturresurserna.

ring är till exempel att 30 procent av gro-
tet lämnas kvar i samband med förnyelse-
avverkningar vid uttag av energived. För 
skogsfackmännen är det en självklarhet 
men allmänheten vet inte om det. Kalav-
verkning är dessutom ofta det enda som 
nämns i olika sammanhang, fast skogs-
branschen länge arbetat med olika avverk-
ningsmetoder, säger han.

Skogsägarna har också sina egna ekolo-
giska krav och lämnar enligt Borgman fri-
villigt många ställen i fred. 

– Det syns tyvärr inte i statistiken över 
skyddade områden. Alla borde också res-
pektera markägarfrågan eftersom en stor 
del av skogarna faktiskt ägs av privata per-
soner, säger han. 

VÄLFÄRDSSAMHÄLLE 
ELLER NATURRESERVAT
Riksdagen är enligt Borgman i nyckel-
position då det gäller såväl skogens som 
skogsindustrins framtid i Finland.

– Det är inte negativa idéer som förs 
fram när det gäller utvecklingen av skogs-
bruket. Tvärtom är den beräknade mål-
sättningen att vi i framtiden kan öka till-
växten upp till 150 miljoner kubikmeter-
virke årligen. Den stora frågan är egentli-
gen om politikerna vill att Finland ska va-
ra ett välfärdssamhälle eller ett naturreser-
vat för andra länder, säger Borgman. 

Han betonar betydelsen av att konto-
ret för Skogsbranschens experter finns i 
Helsingfors eftersom de politiska besluten 
fattas där.

– En av mina uppgifter är att arbeta för 
skogsbrukets verksamhetsförutsättningar i 
Finland och för att vi ska öka kolsänkorna 
genom hållbart skogsbruk samt genom att 
bygga mera i trä. Skogsbrukets stödsystem 
(tidigare Kemera) koncentrerar sig nu på 
byggande av infra och långsiktiga investe-
ringar som plantskogsskötsel, och det är 
viktigt att också nya politiska beslutsfatta-
re inser betydelsen av systemet, säger han.

RENÄSSANS FÖR SKOGEN
Lika viktigt för Borgman är att han är ute 
bland medlemmarna. Därför gör han en 
landskapsrunda i januari samt deltar i di-
striktsföreningarnas årsmöten. 

– Det måste också i framtiden finnas 

tillräckligt med sakkunniga inom skogs-
branschen för att skogen ska kunna vår-
das på ett hållbart sätt. Därför måste bran-
schen marknadsföras bland ungdomar 
varje år. Det gäller också att se till att löne-
sättningen är konkurrenskraftig i jämförel-
se med andra branscher, säger Borgman.

I motsats till vad domedagsprofetiorna 
förutspådde för tio år sedan är skogsbran-
schen enligt Borgman igen Finlands störs-
ta exportsektor.

– Den nya massafabriken i Äänekoski 
går som klockan och är ett bra betyg för 
finsk kompetens. Det är som i en maskin; 
när det stora kugghjulet drar så rullar alla 
hjul i landet. Därför skulle jag önska att kri-
tikerna lyssnar på officiella siffror från ex-
empelvis Naturresursinstitutet och breddar 
sin syn på skogsbruket en aning, säger 
Borgman. •

TEXT OCH FOTO: BO INGVES
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I Gusselby, som ligger norr om Lindesberg 
i Bergslagen, hittar vi Bo, ”Bosse” och Per 
Jonasson i en gammal herrgårdsliknan-
de byggnad med en andlöst vacker utsikt 
över sjön Råsvalen och Bergslagens vid-
sträckta skogsmarker. Bos föräldrar köpte 
gården 1958. Idag bor ingen i huset, det 
används endast vid de tillfällen då Bo och 
Per, och ibland Bos barnbarn Klas, kom-
mer dit för att jobba i den stora skogen 
som hör till gården.

Bo var tidigt inställd på att jobba med 
skog och utbildade sig till jägmästare. När 
familjen köpte gården i Gusselby ingick 
150 hektar vanvårdad skog i köpet. Redan 
1920 hade det mesta avverkats och där 
det förr växte träd hade ljunghedar tagit 
över. Bo satte igång ett stort restaurerings-
arbete, tillsammans med sin far Jonas. Ef-
ter hand köpte Jonas och sedan Bo upp 
mer skog och idag uppgår familjens areal 
till 340 hektar. Dessutom äger familjen en 
skogsfastighet i Småland.

Per är civilingenjör till yrket, men tog 
tjänstledigt för cirka tre år sedan för att 
jobba tillsammans med sin far i skogen. 
Ungefär samtidigt startade de Skogspod-
den för att sprida den kunskap som Bosse, 
och också Per, har samlat på sig under 
årens lopp.

– Jag lyssnar själv ganska mycket på 
poddar. Det är ett trevligt format, man kan 
lyssna medan man gör nåt annat. När jag 
tog tjänstledigt och började gå med Bosse 
i skogen, föreslog jag att vi skulle göra en 
podd om skogsbruket. Bosse är väldigt in-
tresserad av att lära ut, och han kan myck-
et, berättar Per.

EN GÅNG I MÅNADEN
Skogspodden har funnits i cirka två och 
ett halvt år och Bo och Per har gjort uppe-

Podd	sprider	kunskap	om	hållbart	skogsbruk
Skogspodden	föddes	då	Bo	Jonasson	i	Gusselby	i	svenska	Bergslagen	ville	de-
la	med	sig	av	sin	erfarenhet	som	mångårig	skogsägare.	Han	har	återinfört	
blandskog	på	sina	marker	efter	att	granen	under	många	år	blivit	det	domine-
rande	trädslaget	i	de	flesta	skogar	i	Sverige.	Till	sin	hjälp	har	han	sonen	Per,	
som	kläckte	idén	om	podden.	Nu	har	intresset	för	blandskog	spridit	sig	bland	
skogsägare	i	Sverige	och	flera	lyssnare	hör	av	sig	och	frågar	om	råd	och	tips.

mot 50 avsnitt. I början kom de ut varan-
nan vecka, men nu sänds de den sista fre-
dagen varje månad. 

– Den handlar om det privata skogsbru-
ket. Vi siktar på ett kvalitetsskogsbruk där 
vi satsar på att få fram bra kvalitet på tim-
ret, säger Per.

– Vi vänder oss till skogsägare som är 
ungefär i vår situation, och vi hoppas att 
de ska ta intryck. Våra prioriteringar är att 
skapa bestånd som är starka och står emot 
stormar och sjukdomar, ger hög sågtim-
merkvalitet, hög volymproduktion i ku-
bikmeter och har rikligt med viltbete, bio-
logisk variation, skogliga skönhetsvärden 
och oskadade kulturmiljöer. Vi lever abso-
lut upp till det, fyller Bo i. 

I Sverige finns cirka 320 000 markägare 
och den genomsnittliga skogsarealen är 50 
hektar. I Norrland är arealerna större med-
an de är mindre i Sydsverige. 

– Vårt sätt att bedriva skogsbruk är gan-
ska ovanligt i Sverige. Vi planterar gran 
och sår tallfrön emellan. Det har vi pratat 
om i podden, och nu börjar fler och fler 
göra lika. Numera består vår skog till hälf-
ten av gran och restan av tall och lite björk 
och rönn däremellan. Det finns många för-
delar med blandskog. Det blir en väldigt 
stor ekologisk mångfald där djur och in-
sekter trivs. Blandskog är stormfastare och 
inte lika känslig för insektsangrepp, röt-
spridning och viltbetning. Dessutom är 
blandskogen vackrare än skog där endast 
ett trädslag dominerar, säger Per.

MÅNGA HÖR AV SIG
Många lyssnare har hört av sig och be-
rättat att de vill prova att så tall och ber 
om råd. 

– Vid ett par tillfällen har vi bjudit in 
lyssnare för att komma och titta på hur vi 

jobbar i skogen, en gång till skogen i Berg-
slagen och en gång till Småland. Hit till 
Bergslagen kom cirka 60 personer och nå-
got färre till Småland. 

– Vi åkte upp till skogen och besökar-
na fick själva prova på att så. Det var upp-
skattat. Flera har kommit tillbaka för att se 
om det har blivit plantor av de frön som 
de sådde. Det är kanske framför allt entu-
siasterna som kommer, men de blir fler 
och fler, liksom våra lyssnare. Nu har vi i 
genomsnitt drygt 2 400 lyssningar per av-
snitt, säger Per och tillägger med ett le-
ende:

– Vi hoppas att vi kan få lyssnare i Fin-
land också.

Populariteten bevisas också av att Per 
och Bo Jonasson i våras mottog priset 
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Podd	sprider	kunskap	om	hållbart	skogsbruk
Guldkvisten ur kung Carl XVI Gustafs 
hand för sin podd. Det skedde vid Forum 
för Bioekonomi som den svenska bransch-
organisationen Skogsindustrierna ordnar 
en gång per år. 

VÄRLDENS TÄTASTE ÄLGSTAM
Bo och Per sår så att de får cirka 10 000 
tallstammar per hektar samt planterar cir-
ka 1 200 granar per hektar för att klara av 
älgarnas betning. Sverige har världens tä-
taste älgstam, dubbelt så stor som i Fin-
land. Därför väljer de att också ha björk 
och rönn i sin skog, trädslag som älgar 
gärna betar.

– Det lustiga är att Skogsstyrelsen nu 
också pratar om att anlägga blandskog 
och att spara viltbete för älgen, säger Bo.

Per och Bo Jonasson får Guldkvisten av 
kung Carl XVI Gustaf.

I Skogspodden tar Bo och Per också 
upp hur man stamkvistar tall. De gör allt 
manuellt, så det ligger mycket jobb bak-
om strävan att få virke av god kvalitet. Bo 
har kvistat minst 15 000 tallar i sin skog.

Bo och Per spelar även in filmer om sitt 
arbete i skogen och lägger upp dem på 
Youtube, där de har en egen kanal som 
också heter Skogspodden.

– Där visar vi sådd, stamkvistning, 
stamval och hur vi tänker när det gäller 
röjning. Vi ska lägga upp en film om hur 
man avverkar frötallar, berättar Per. 

Bo har utvecklat en metod för skonsam 
avverkning av frötallarna som duon ska 
filma.

– Dessutom kommer vi att filma en 
sådd utan att man markberett, säger han.

VILL GE EN HELHETSBILD
Med Skogspodden strävar Bo och Per efter 
att ge en helhetsbild av skogsbruket i Sve-

rige. De intervjuar därför personer som har 
särskilda insikter i skogsbruk och skogs-
industri, däribland Herman Sundqvist, 
generaldirektör för Skogsstyrelsen och Per 
Lyrvall, Sverigechef för Stora Enso.

 – I dag är det ett rätt stort glapp mellan 
skogsägaren och slutanvändaren. Skogs-
ägaren säljer virket, men vet inte riktigt 
vad som händer med det. Vi försöker ge 
den stora bilden, säger Per.

– Det händer mycket när det gäller att 
utnyttja cellulosa och andra komponenter 
i träet. Det är en intressant utveckling som 
vi försöker följa, säger Bo. 

Träet vinner terräng också på andra 
områden, bland annat inom byggnadsin-
dustrin.

– Vi har bara skrapat på ytan när det 
gäller träets möjligheter, tror Per.

– Det finns mycket kunskap om detta 
i Sverige och Finland, kunskap som inte 
finns i de andra EU-länderna, säger Bo. •

TEXT: KARIN DAHLSTRÖM

Läs mer på www.skogspodden.se och lyss-
na på Skogspodden i Podcaster, Itunes, 
Acast, Soundcloud, på andra ställen där 
podcasts finns eller direkt på webbplatsen.

FO
TO

: J
O

H
AN

 M
AR

KL
U

N
D

FO
TO

: K
AR

IN
 D

AH
LS

TR
Ö

M

Så här ser det ut då Per och Bo Jonasson 
bandar ett avsnitt av Skogspodden.
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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
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Ring (09) 586 0460 
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Ja, jag vill prenumerera på Landsbygdens Folk
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kolumnen

NILS TORVALDS
MEDLEM AV 

EUROPAPARLAMENTET 
(SFP)

DET KÄNNS LITE som revansch när ishockeyns U20-lag 
besegrade USA med 3–2 i finalmatchen. Revansch just 
därför att Donald Trump hade blandat in Finland i ett 
sammanhang där vi inte riktigt hör hemma. President 
Trump besökte den kaliforniska orten med det numera 
ganska ironiskt klingande namnet Paradise efter skogs-
bränderna i november. Han uttryckte sig då så här: ”… 
they spent a lot of time on raking and cleaning and doing 
things…” (…de använder en hel del tid till att kratta och 
putsa och göra saker…).

Men Donald Trump är inte den enda som har lite un-
derliga åsikter om skogen. Det finns en hel del – också 
här i Finland. Men det finns också de som förstår. Un-
der ett mellandagsbesök i Stockholm slog jag upp Da-
gens Nyheter. 

Det var Menlösa barns dag, men en stor insändare 
i tidningen var allt annat än menlös. Skribenterna 
hette Torbjörn Fagerström och Jens Sundström.

Torbjörn Fagerström är professor emeritus från Lund i 
ämnet teoretisk ekologi, Jens Sundström är docent i växt-
fysiologi vid Sveriges Lantbruksuniversitet.

Det kanske säger sig självt att Donald Trump inte har 
läst någotdera ämnet.

Debattartikeln handlade om framtidens jordbruk och 
hur vi bär oss åt för att försörja 9 miljarder människor 
– eller 10 – med mat år 2050. Redan det var alldeles till-
räckligt intressant. I slutet av artikeln fanns en kort pre-
sentation av debattörerna och där ingick ett kort omnäm-

nande om Fagerströms senaste bok ”Tankar av en ut-
skälld forskare”. Det väckte lite nyfikenhet.

Jag hittade Torbjörn Fagerströms mejladress på nätet, 
skickade honom en e-post och fick ett svar inom 15 mi-
nuter. Det äventyret slutade med att jag gick till Heden-
grens bokhandel – den enda verkliga bokhandeln i Stock-
holm. Där var boken slutsåld. Iväg till Akademibokhan-
deln. Där fanns ett exemplar.

Ibland är det bara så att intuitionen säger att här finns 
det någonting att gräva ner sig i. Och jag har nästan all-
tid litat på intuitionens ingivelser. Det lönar sig. Intuition 
handlar om oorganiserad kunskap och pekar därför ofta 
på någonting som har en svag aning om, men inte rik-
tigt fått grepp på.

”Tankar av en utskälld forskare” omfattade huvudsak-
ligen tidigare debattartiklar, som bara nu hade organise-
rats i ny form. Det tankarna visade var hur svårt det är 
att föra en faktadebatt i stil med Hans Roslings ”Factful-
ness”. Varför?

Det är inte bara personer som Donald Trump som ri-
ver sönder alla ansatser till förnuftig debatt. Det finns en 
uppsjö aktivister, som envetet driver sin sak och enbart 
presenterar en liten och väl utvald sida av verkligheten. 
Det är just den aktivistdebatten vi har fått uppleva i för-
hållande till Finlands skog.

Jag försöker nu övertala Torbjörn Fagerström att kom-
ma på en föredragsturné till Finland. Det är lite trögt fö-
re, men kanske jag lyckas. •

En kratta i handen är bättre än tio i skogen
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Lantbruket blev dock inte Bo Bromans 
bana, i stället började han vid sidan av 
skolan som springpojke på Borgåvaruhu-
set Simolins dotterbolag Sesa Ab 1949 i 
Liljendal. I arbetet ingick också en por-
tion försäljning som öppnade ögonen för 
den kommersiella banan. Det slutade med 
att Bo Broman som sextonåring började 
i Svenska Köpmannaskolan i Helsingfors 
där han som ett inledande arbete skrev ett 
föredrag om skogen.

– Föredraget handlade inte om skog och 
skogsbruk i sig, utan vad allt det går att 
göra av den och skogens betydelse för Fin-
land. Bakom ämnet låg en hel del läsning 
för att få fram all fakta, skrattar Broman 
när Skogsbruket träffar honom på hans 
kontor i ett radhus i Lovisa. 

– Jag har alltid jobbat med någonting 
och det är bra att ha nånstans att gå på 
morgonen, förklarar han.

ARMÉN LÄRDE HONOM 
BANKMANNASKAP
Efter sin merkantila examen fortsatte 
Broman som försäljare i butiken i Liljen-
dal tills militären kallade i februari 1955. 
Efter armén anställdes han som kassör vid 
träsliperiet Ab Stockfors fabrik i Pyttis inn-
an det två år senare av en slump öppna-
des en post som lånekamrer vid Sparban-
ken i Lovisa.

– Mitt snabba avhopp var inte populärt 
hos träsliperiets vd som tyckte att jag var 
en förrädare, men för mig var det en lotto-
vinst. Det gav också chansen att bli vd för 
Liljendal Sparbank ungefär ett år senare. 
När banken fusionerades med Sparbanken 
i Lovisa och Lappträsk Sparbank i början 

Bankdirektören med skogen i blodet
Skogen	är	ett	bekant	element	för	Bo	
Broman,	83,	ända	sedan	han	som	
ung	skolpojke	hjälpte	sin	far	och	äld-
re	bror	med	stocksågen	i	skogen	på	
hemgården	i	Liljendal	på	1940-talet.	
Det	var	också	hans	och	andra	skol-
pojkars	uppgift	att	rada	veden	i	fyra 
meter	höga	travar	och	bära	ved	till	
sina	mammor	varje	morgon	innan	
skolan.

av 1958 och bildade Sparbanken för Östra 
Nyland, blev jag utnämnd till regiondirek-
tör för tre kontor med placering i Liljendal, 
berättar Broman.

Under sina 30 år som bankdirektör i Lil-
jendal lärde han sig känna de flesta av om-
rådets invånare personligen och hanterade 
bland annat många lantbruks krediter och 
generationsväxlingar.

– Under min tid gjorde regionen inte en 

enda kreditförlust, säger Broman. 
Det hängde enligt honom ihop med en 

bankmannalärdom från militärtjänstgö-
ringen i Dragsvik.

– Jag hade sålt min motorcykel för att 
ha fickpengar under militärtiden. Efter-
som jag var stadd vid kassa lånade jag ut 
små summor till andra beväringar, med 
kaffe och munk på soldathemmet som 
ränta. Efter en snöplig kreditförlust insåg 

Bo Broman, kommunalråd och pen-
sionerad bankdirektör från Liljendal, 
tycker om att gå bland träd och bus-
kar men är inte längre själv aktivt med 
om att sköta sina egna skogar.
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Bankdirektören med skogen i blodet

jag betydelsen av tillräcklig borgen för att 
garantera lånen, minns Broman. 

SKAM FÖR LANTBRUKARE 
ATT TA LÅN
Han berättar att vid den här tiden var det 
en skam för många på landsbygden att lå-
na pengar av banken. Samtidigt inleddes 
dock stora täckdikningsprojekt och jord- 
och skogsbruket började mekaniseras. Det 

innebar investeringar som krävde lån. 
– Det kunde hända att folk kom till mig 

på kvällen för att inte, så att säga, bli fast 
av de andra kommuninvånarna. Den vä-
gen lärde jag känna lantbrukarna och de-
ras speciella problem. 

Förutom pengar till investeringar för 
exempelvis skogsmaskiner, traktorer och 
täckdikningar, som det fanns särskilda lån 
för, kunde också generationsväxlingarna 
kräva krediter.  

– Jag satte mig på allvar in i genera-
tionsväxlingsproblematiken och vilka kre-
diter det fanns som kunde hjälpa upp pro-
cessen. Det slutade med att jag höll före-
drag i frågan på många håll längs den ny-
ländska kusten, skrattar Broman.

KÖPTE NERBLÅST SKOG
År 1970 kom Broman på nytt personligen 
in i skogsbruket. Bakgrunden var att en 
lokal skogsägare inte längre orkade med 
sitt skogsbruk, utan ville sälja sina två 
skogsparceller på sammanlagt 25 hektar. 
Den ena hade skövlats av stormen Mai-
re 1961 och det andra området avverkats 
på 1960-talet.

– Han hade röjt, skött och planterat träd 
på sina marker och då jag köpte var jag 
medveten om att en eventuell avkastning 
låg flera decennier framåt i tiden. Forsttek-
niker Tryggve Pihl lärde mig mycket om 
praktiskt skogsbruk. Han suckade djupt 
och grep själv sågen när han kollade min 
första röjning på 1970-talet. 

Skogsvården hade dock redan rotat sig 
hos Broman och han började med sin sed-
vanliga entusiasm lära sig så mycket han 
kunde om skogsskötsel. 

– Jag har bland annat deltagit i Före- 
ningen för Skogskulturs sommarexkursi-
oner alltid då de ordnats och de har varit 
till stor nytta för en liten skogsägare som 
jag. En stor förändring jämfört med gång-
na decennier är att naturvården numera 
betonas i skogsbruket. Det hindrar ändå 
inte att skogarna växer så mycket i Finland 
att jag förstått att dagens avverkningsnivå 
kan höjas klart under de kommande de-
cennierna, säger Broman. 

 
SKOGEN GETT BALANS I LIVET
Bo Broman är också känd som kommunal 
påverkare. Han var till exempel en av på-
drivarna när förpackningsmaterialföreta-
get Liljendals Bruk etablerades 1974.

– Vi kunde också locka några andra fö-

retag hit och tack vare det ökade Liljen-
dals befolkning på 1970- och 1980-talen 
medan den minskade på övriga håll i Öst-
ra Nyland. På grund av våra borgensför-
bindelser hängdes vi ändå ut i en rubrik i 
Helsingin Sanomat 1975 som kommunen 
med den största skulden per invånare. När 
vi tack vare satsningarna låg klart under 
genomsnittet i Finland fem år senare an-
sågs det dock inte värt en nyhet på riksni-
vå, säger han.

Förutom bankjobbet har Broman haft 
många kommunala, interkommunala, po-
litiska och ideella förtroendeuppdrag. Han 
var ledamot i kommunfullmäktige i Liljen-
dal 1961–1988, ordförande för kommun-
styrelsen 1973–1974 och därefter fullmäk-
tigeordförande fram till 1988. År 1985 till-
delade presidenten honom titeln kommu-
nalråd.

– Avigsidan är att både familjelivet och 
min hälsa led av det uppskruvade tempot, 
och inte minst av en två år lång rättegång 
som gick ända upp i Högsta förvaltnings-
domstolen, säger han. 

Bakgrunden var att tre andra lokalpo-
litiker påstod att Broman varit jävig i sin 
egenskap av kommunfullmäktigeordfö-
rande då fullmäktige hade godkänt Liljen-
dals Bruks inköp av en tilläggstomt 1980. 

– Det var inte roligt att läsa i lokaltid-
ningarna att ”Broman inte ännu dömd”. 
Slutligen kom HFD-utslaget i december 
1982 att jag inte var jävig. Några år sena-
re blev jag hjärtopererad och sjukpensio-
nerades från banken 1987 som 52-åring. 

Efter sjukpensioneringen har Broman 
varit företagare och tagit det betydligt lug-
nare. Ett av andningshålen har varit den 
egna skogen som han hållit i skick genom 
åren.

– Som nybliven skogsägare lät jag röj-
ningssågen sjunga. Första gallringen med 
maskin gjordes efter cirka 20 år. Så här på 
gamla dagar går jag inte längre med yxa 
eller såg i skogen för att städa upp, men 
det är fortsättningsvis avkopplande att 
vandra omkring i den. Nästa projekt är en 
gallringsavverkning inom 4–5 år, men re-
viret sköter det praktiska numera. Någon 
guldgruva har skogen inte varit, trots att 
den gett en viss avkastning genom åren. 
Det bästa är att det nästan känns som om 
skogen tackar för att den fått växa till sig 
så fint, säger Broman. •

TEXT OCH FOTO: BO INGVES
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Du kan beställa böckerna genom att mejla  
foreningen.for.skogskultur@gmail.com eller ring 046 536 5400

Granfrönas uppbrott
Boken skildrar granfrönas resa från kotte till 
växtplats. Fröna ger sig ut på en spännande resa 
mot okänt mål. Den underhållande och uttrycks-
fulla sagan håller också rent vetenskapligt.

Boken med hårda pärmar har 40 sidor.
Pris: 15 euro

Pris:
15 euro
+ porto

bruketSkogs

Uppvakta 
med en 
prenumeration 
på Skogsbruket
Då du gör en gåvoprenumera-
tion på ett år får mottagaren 
åtta gånger per år glädje av 
din gåva. 

Då vi mottagit din beställning 
sänder vi ett presentkort inkl. 
kuvert.

Kontakta Nesenta Oy
tfn 09 4190 2453
vardagar klockan 08.00–17.00
skogsbruket@nesenta.fi
eller fyll i prenumerations-
uppgifterna på 
www.skogsbruket.fi

Presentkort

Beställ av oss!

bruketSkogs

Har du flyttat?
Via webben, www.skogsbruket.fi, gör du snabbt 
adressförändringen.
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Barrskogsnunnan

Sekundära insekter drar nytta av trä-
dens försvagade tillstånd. För gran 
blir det till exempel granbarkborren 
och för tall bland annat märgborrar-
na. Fram till början av 1990-talet före-
kom barrskogsnunnan sparsamt i syd-
västra Finland. Men med den stigande 
temperaturen har den blivit allmänna-
re, spridit sej norrut och skadat skog 
på små områden i Estland och i vår 
sydvästra skärgård. I Sverige förekom-
mer den, med tyngdpunkt på de öst-
ra delarna, upp till höjden av Stock-
holm. Man har bedömt att dess nord-
gräns kan flytta flere hundra kilome-
ter norrut.

I Mellaneuropa känner man till 
svåra utbrott, särskilt i områden sö-
der om Östersjön. Ett tidigt exempel 
är från 1853–1863 då barrskogsnun-
nan förstörde 147 miljoner kubikme-
ter skog i Ryssland och Ostpreussen. 
Stora områden förvandlades då från 
skog till jordbruksmark. Ett senare ex-
empel kommer från Polen där barr-
skogsnunnan bekämpades under åren 
1978–1984 på 6,3 miljoner hektar.

Den	här	tofsspinnarfjärilen,	barrskogsnunnan	(Lymantria monacha),	
med	en	vingbredd	på	35–55	millimeter	och	svartvita	vinklade	teck-
ningar	på	framvingarna,	anses	i	Mellaneuropa	höra	till	de	farligaste	
skadeinsekterna	i	barrskog.	Larverna	äter	både	gran-	och	tallbarr.	Sär-
skilt	gran,	men	också	tall,	kan	dö	efter	svåra	angrepp.	

Hona. Hane.

Barrskogsnunnan övervintrar som 
ägg vilka tål cirka 30 graders köld. 
Under det senaste århundradet har 
hårda köldperioder förekommit rätt 
ofta och bidragit till att stammen 
hållits liten och sydlig. Honan har 
dock ett långt äggläggningsrör, med 
vilket hon kan placera äggen i skyd-
dande skrymslen under barkflagor-
na, så att åtminstone en del över-
lever. 

Den hårda kölden 1987 utplånade 
stammen i Finland för några år, men 
barrskogsnunnan har kommit till-
baka från söder. Sedan år 2005 har 
populationen ökat, särskilt markant 
efter cirka 2014. Under sommaren 
2017 var stammen på många stäl-
len stor (totalt 6 000–7 000 indivi-
der) med de nordligaste observa-
tionerna från höjden av Vasa. Norr 
om Tammerfors var observationer-
na få. Man följer populationens ut-
veckling med både ljus- och fero-
monfällor.

I en nyligen publicerad doktors-
avhandling (Fält-Nardmann m.fl. 

2018, Åbo universitet) har man bland 
annat beräknat vintertemperaturens 
nivå under olika scenarier för klimat-
förändringen. Medeltalet från sex sce-
narier för minimitemperaturen -29 
grader visar att sannolikheten för så 
låga temperaturer minskar och där-
med leder till att antalet överlevande 
ägg ökar. Som förebyggande åtgärder 
rekommenderas blandskog och tidiga 
gallringar. 

Barrskogsnunnan kan angripas av 
minst tre sjukdomar. En orsakas av 
ett virus som kanske kunde användas 
för biologisk bekämpning av insekten. 
Liksom andra insekter har också barr-
skogsnunnan naturliga fiender såsom 
fåglar, parasitsteklar och -flugor samt 
myror, varför skydd av deras miljö-
er som delar av biodiversiteten i vå-
ra skogar är viktig. Till exempel vissa 
arter av jordlöpare jagar effektivt nun-
nornas larver på stammar och grenar 
och man får hoppas att de sprider sej 
norrut med nunnorna. 

Klimatförändringen ökar både frek-
vensen och graden av torrperioder vil-
ka stressar och försvagar barrträden. 
Den varma och torra sommaren 2018 
gav en nyttig förvarning. •

KIM VON WEISSENBERG
PROFESSOR EMERITUS, 
EXPERT PÅ SKOGSPATOLOGI
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I prisstatistiken anges de åtta vanli-
gaste virkessortimenten. Olika köpare 
kan ha olika mått- och kvalitetskrav 
för småstock. I den här statistiken avses 
med tallsmåstock virke vars toppdiameter 
är under 15 centimeter och som har mätts in 
som ett skilt sortiment. Gransmåstock har en 
toppdiameter under 16 centimeter.

Uppgifterna baserar sig på de priser som 
inskrivs i virkeshandelskontrakt. Till exem-
pel prisjusteringar som överenskommits 
med avtalskunder ingår 
inte och inte heller 
tidighetstillägg i leve-
ransaffärer. Priserna är 
utan moms.

Prisuppgifterna baserar 
sig på den information som 
Skogsindustrin r.f. varje vecka 
tillställer Naturresursinstitu-
tet om inköpta virkesmängder 
från privatägda skogar och 
virkespriser. 

Med privatägda skogar avses skogar som ägs av privatpersoner, städer, 
kommuner och samägda och samfällda skogar. I statistiken ingår inte 
uppgifter från skogsbolagens egna skogar och inte heller Forststyrelsens 
skogar. 

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

De virkespriser som anges per område och för hela landet är ett vägt 
medeltal av priserna på det virke som köpts de senaste fyra veckor-
na. Om virkesmängden för något sortiment vid rotköp är under 1 000 
kubikmeter och vid leveransköp under 500 kubikmeter anges inget pris 
(…). Om mängden är 0 kubikmeter, anges (–) som pris. •

Rotpriser vecka 3

Hela landet

Slutav-
verkning

Första 
gallring

Senare 
gallring

Tallstock

Granstock

Björkstock

Tallmv*)

Granmv

Björkmv

Tallsmåstock

Gransmåstock

*) mv=massaved

Södra Finland

Slutav-
verkning

Första 
gallring

Senare 
gallring

Tallstock

Granstock

Björkstock

Tallmv

Granmv

Björkmv

Tallsmåstock

Gransmåstock

Södra Österbotten

Slutav-
verkning

Första 
gallring

Senare 
gallring

Tallstock

Granstock

Björkstock

Tallmv

Granmv

Björkmv

Tallsmåstock

Gransmåstock

Leveranspriser vecka 3

Hela 
landet

Södra 
Finland

Södra 
Öster-
botten

Tallstock

Granstock

Björkstock

Tallmv*)

Granmv

Björkmv

Tallsmåstock

Gransmåstock

*) mv=massaved

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

virkespriser

 62,66  44,33  53,93

 64,89  45,25  55,69

 47,32  34,83  39,96

 19,82  13,77  17,37

 20,60  13,48  17,23

 18,90  13,22  16,42

 28,13  19,25  22,88

 27,78  18,83  23,14

 63,59  ...  57,45

 65,47  ...  58,66

 43,83  35,34  41,18

 18,90  13,43  17,49

 21,40  12,82  17,64

 18,48  13,23  16,82

 28,89  ...  23,10

 ...  ...  25,09

 61,97  ...  ...

 62,82  ...  ...

 ...  ...  ...

 19,31  ...  ...

 ...  ...  ...

 ...  ...  ...

 ...  ...  ...

 ...  ...  ...

 61,58  64,96  ...

 62,04  64,02  ...

 49,50  47,83  ...

 31,65  32,20  ...

 33,60  33,24  ...

 31,87  32,44  ...

 37,93  ...  ...

 37,81  ...  ...
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 61,97  ...  ...

 62,82  ...  ...

 ...  ...  ...

 19,31  ...  ...

 ...  ...  ...

 ...  ...  ...

 ...  ...  ...

 ...  ...  ...

 61,58  64,96  ...

 62,04  64,02  ...

 49,50  47,83  ...

 31,65  32,20  ...

 33,60  33,24  ...

 31,87  32,44  ...

 37,93  ...  ...

 37,81  ...  ...

VIRKESHANDELN har traditionellt blivit lugn i december. I 
fjol uteblev fenomenet, i december var handelsvolymer-
na ovanlig stora. Under år 2018 sålde privatskogsägar-
na totalt 23 procent mer virke än under år 2017 till med-
lemsföretagen i Skogsindustrin rf. I fjol överstegs det för-
ra toppåret som var 2007. 

På basis av skogsindustrins produktionssiffror, virkes-
handelns volymer och avverkningsmängderna samt vir-
kesimportsmängderna kan man konstatera att virkes-
lagren, det vill säga lagren på rot, vid bilväg och inom in-
dustrin har ökat med cirka fem miljoner kubikmeter jäm-
fört med hösten 2017. Följden av detta är att årets första 
månader på virkesmarknad sannolikt är betydligt lugna-
re jämfört med hösten. 

Det finns orosmomenten på marknaderna, men trots 
allt har PTT och Naturresursinstitutet förutspått att ef-
terfrågan på inhemskt virke i sin helhet förblir livlig i år. 
Stormarna kring årsskiftet härjade mycket hårt på många 
områden, inte bara i Finland, och orsakade stora ekono-
miska skador för enskilda skogsägare. För tillfället ser de 
totala skadevolymerna ändå inte särskilt stora ut. Avverk-
ningar av stormskadad skog är utmanande och bör utfö-
ras av skogsvårdsföreningarnas yrkesfolk. 

Enligt skogsvårdsföreningarnas bedömning är efterfrå-

gan på masavirke lokalt till och med större än efterfrågan 
på timmer. Skogsägarna bör alltid agera enligt rådande 
virkesmarknadsläge och erbjuda sådana stämplingar för 
vilka efterfrågan är störst. Den lokala efterfrågan på vir-
ke och prisnivån varierar kontinuerligt och det lönar sig 
för skogsägaren att kolla upp marknadsläget via en skogs-
vårdsförening. 

För sågindustrin är marknadsutsikterna svaga under 
den närmaste framtiden. Trävarulagren har ökat och ex-
portpriserna och -volymerna har sjunkit. Dessa faktorer 
påverkar sågindustrins förmåga att betala för virket. För 
massa- och pappersindustrin i sin helhet är marknadsut-
sikterna däremot fortfarande gynnsamma. 

Trots prisnedgången för avsalumassa, är prisnivån fort-
farande påfallande hög. Det innebär att massaindustrins 
betalningsförmåga är mycket god. Redan under år 2017 
var rörelsevinsten för finsk massa- och pappersindustri 
38 euro per förädlad råvarukubikmeter, vilket skogsäga-
re, som funderar på virkesaffärer, kan hålla i bakhuvudet.
Konkurrensutsättning och övervakning av apteringen är i 
nyckelställning för en lyckad virkesaffär och påverkar an-
märkningsvärt skogsbrukets lönsamhet. Skillnader i ap-
teringen mellan olika köpare kan för skogsägaren betyda 
tusentals euro. •

Köparna har stora lager

virkesmarknaden

ERNO JÄRVINEN
FORSKNINGSCHEF FÖR MTK:S 

SKOGSLINJE
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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 
och att annonsören är prenumerant på tidningen. Det är 
viktigt att det ur texten, max 112 tecken, framgår vilket om-
råde annonsören betjänar. Skicka in annonstexten till 
skogsbruket@nordinfo.fi. 

– Vad är din åsikt om vit januari?
– Stå kvar en stund så ska jag berätta!

TOK

utbud av tjänster

Österbotten
• Skogsservice M. Björk utför manuella skogsvårdsarbeten samt träd-
fällning i Vasa med omnejd, tfn 041 433 1012.
• Skogsvårdstjänster, röjning och plantering mm. utföres i Pedersöre 
och Kronoby med omnejd. J Lövsund, tfn 040 751 7015.
• Närpes röjningstjänst utför röjningar och planteringar i Sydöster-
botten, tfn 050 366 6251.
• Maskinell slyröjning, Timberjack med kättingaggregat i Österbotten. 
Räckvidd 10 m, arb.bredd 1,7 m. Dan Renlund, tfn 040 583 2681.
• F:ma O. Sandström utför röjningar och andra skogsvårdsarbeten 
i Peders öre, Larsmo, Kronoby, Jakobstad, Nykarleby området, 
tfn 050 517 3712.
• Utkörning och transport av virke, ved mm. utförs med traktor 
i området Jakobstad-Vörå-Maxmo, Andreas, tfn 040 860 4749.

• Sprängningsarbeten utförs i Pedersöre med omnejd, 
tfn 050 534 8565. 
• Käld skogsservice utför manuell röjning, plantering och gallring 
i Karleby och Pedersörenejden, även inhoppare i skogsmaskin, 
tfn 041 435 8089.
• Skogsavverkning utförs med gallringsskördare, även huggning av 
tomter, virkestransport med traktor, röjning mm. utförs i Vasa med 
omnejd, tfn 050 322 0567.
• Maskinell avverkning med smidig skördare samt utkörning och trans-
port av virke i Korsholm-Korsnäs. Kenneth Forsman, tfn 050 351 3197.
• Gallring och utkörning av virke utförs med Norcar 600, 490 
i Nykarleby med omnejd, P. Blomqvist, tfn 050 349 2888. 
• Skogsvårdsarbeten och avverkning, planering, värdering av skog 
och rådgivning i Nykarlebytrakten, Smedskog, tfn 050 466 4970. 
• Slyröjning av skogsbilvägar utförs i Närpes-Malax-Korsnäs 
området, tfn 050 344 3181, Tobias Dahlblom.
• Slyröjning av skogsbilvägar utförs i Närpes–Korsnäs området, 
tfn 040 750 7929. 
• ITA Nygård Ab utför röjningar, skogsvårdsarbeten och specialav-
verkningar i Terjärv med omnejd, tfn 050 366 0860.
• Trädfällning på tomter samt borttransport av ris i Vasatrakten, 
Österbottens farmartjänst, tfn 0500 567 171. 
• Maskinell gallring, uttag av energived, virkesutkörning med smidig 
Logset 500 i Pedersöre med omnejd, S. Backman, tfn 050 592 3043. 
• Avverkningstjänster, maskinell gallring, med gallringsskördare utförs 
i Vörå med omnejd, B. Svens, tfn 050 350 7249.
• Maskinell gallring med Norcar 600 i Österbotten, S. Ahlback, 
tfn 050 518 1054.
• Vägsladdning, slyröjning och övrigt underhåll av skogsvägar 
utförs mellan Vasa och Oravais, tfn 0500 138 414. 
• Närtransport av virke, gallringsavverkning, röjning mm. inom 
Norrskogs område, I. och A. Nynäs, Finnäs gård, Eugmo, 
tfn 050 598 3149 eller 050 562 2449. 
• Maskinell gallring och slutavverkning i Korsholm-Malax, 
H. Skog, tfn 0500 160 669. 
• Skogsavverkningar utförs med gallringsskördare i norra 
Österbotten, J. Slotte, tfn 0400 139 508. 
• Skogsdikning, skogsvägar och markarbeten utförs inom 
Vasaområdet, tfn 0400 867 373. 

Sydkusten
• Röjning, plantering, special trädfällning, tomthuggning på Kimitoön. 
Skogsfix, Sebastian Blomqvist, tfn 044 260 1740.
• Plantskogsröjningar och skötsel av ungskog i mellersta och västra 
Nyland. Oy Alessia Ab, Niclas Boström, tfn 040 579 9690, 
e-post alessia.oyab@gmail.com.
• Markberedning: Högläggning/fläckupptagning (eventuellt sådd) med 
tvåradig Bräcke högläggare utföres i Nyland, Forest Strömberg Oy Ab,  
tfn 0400 714 095.
• Röjningar och planteringar på Kimitoön, F:ma Johan Lindroos 
tfn 0400 435 236.
• Röjningar (Kemera), tomtavverkningar och trädfällningar  
utförs i västra Nyland. Fredriks Skogstjänst, tfn 040 716 2994.
• Trädfällning samt virkeskörning i södra Finland, 
MW Skogstjänst, Mats Wikström, tfn 0400 887 240. 
• Skogsvårdsarbeten och trädfällning i Östnyland, Skogsservice Åberg, 
tfn 040 5057 723. 
• Snöröjning, vägsladdning, röjning av vägslänter, virkestransport med 
traktor utförs i östra Nyland, tfn 0400 717 836.
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bruket 2|2019      kommer den 19 marsSkogs

Adressändringar och övriga 
prenumerationsärenden 
 

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

Tema: 
   Naturvård

Har du synpunkter på tidningen?
Du kan ge respons per e-post till skogsbruket@nordinfo.fi eller per post till adressen
Skogsbruket, c/o Oy Nordinfo Ab, Lillviksvägen 6, 02360 Esbo.

Du kan också ringa redaktionen direkt, våra kontaktuppgifter finns på sidan 3 i tidningen.

bruketSkogs
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Ny upplaga av 
Skogsbrukets handbok

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

Beställningskupong (Var god texta)

Föreningen för
Skogskultur

betalar portot

Jag beställer                       stycken Skogsbrukets handbok

Boken/böckerna skickas till

Namn

Adress

Postnummer och postort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Föreningen för Skogskultur
INFO Handbok15
Kod: 5001298
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

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

Priset för en 
bok  är 50 €

(inklusive moms) 
+ porto.

Ny upplaga av 
Skogsbrukets handbok

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

Beställningskupong (Var god texta)

Föreningen för
Skogskultur

betalar portot

Jag beställer                       stycken Skogsbrukets handbok

Boken/böckerna skickas till

Namn

Adress

Postnummer och postort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Föreningen för Skogskultur
INFO Handbok15
Kod: 5001298
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

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

Priset för en 
bok  är 50 €

(inklusive moms) 
+ porto.

25 €

Ny upplaga av 
Skogsbrukets handbok

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

Beställningskupong (Var god texta)

Föreningen för
Skogskultur

betalar portot

Jag beställer                       stycken Skogsbrukets handbok

Boken/böckerna skickas till

Namn

Adress

Postnummer och postort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Föreningen för Skogskultur
INFO Handbok15
Kod: 5001298
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

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

Priset för en 
bok  är 50 €

(inklusive moms) 
+ porto.

Ny upplaga av 
Skogsbrukets handbok

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

Beställningskupong (Var god texta)

Föreningen för
Skogskultur

betalar portot

Jag beställer                       stycken Skogsbrukets handbok

Boken/böckerna skickas till

Namn

Adress

Postnummer och postort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Föreningen för Skogskultur
INFO Handbok15
Kod: 5001298
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

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

Priset för en 
bok  är 50 €

(inklusive moms) 
+ porto.

Fyll i kupongen nedan. 
Du kan också mejla 
foreningen.for.skogskultur@gmail.com
eller ringa på tfn 046 5365 400.

Ny upplaga av 
Skogsbrukets handbok

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

Beställningskupong (Var god texta)

Föreningen för
Skogskultur

betalar portot

Jag beställer                       stycken Skogsbrukets handbok

Boken/böckerna skickas till

Namn

Adress

Postnummer och postort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Föreningen för Skogskultur
INFO Handbok15
Kod: 5001298
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

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

Priset för en 
bok  är 50 €

(inklusive moms) 
+ porto.

Ny upplaga av 
Skogsbrukets handbok

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

Beställningskupong (Var god texta)

Föreningen för
Skogskultur

betalar portot

Jag beställer                       stycken Skogsbrukets handbok

Boken/böckerna skickas till

Namn

Adress

Postnummer och postort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Föreningen för Skogskultur
INFO Handbok15
Kod: 5001298
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

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

Priset för en 
bok  är 50 €

(inklusive moms) 
+ porto.

Ny upplaga av 
Skogsbrukets handbok

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

Beställningskupong (Var god texta)

Föreningen för
Skogskultur

betalar portot

Jag beställer                       stycken Skogsbrukets handbok

Boken/böckerna skickas till

Namn

Adress

Postnummer och postort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Föreningen för Skogskultur
INFO Handbok15
Kod: 5001298
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

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

Priset för en 
bok  är 50 €

(inklusive moms) 
+ porto.

Skogsbrukets
handbokNy upplaga av 

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

Beställningskupong (Var god texta)

Föreningen för
Skogskultur

betalar portot

Jag beställer                       stycken Skogsbrukets handbok

Boken/böckerna skickas till

Namn

Adress

Postnummer och postort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Föreningen för Skogskultur
INFO Handbok15
Kod: 5001298
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

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

Priset för en 
bok  är 50 €

(inklusive moms) 
+ porto.

Ny upplaga av 
Skogsbrukets handbok

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

Beställningskupong (Var god texta)

Föreningen för
Skogskultur

betalar portot

Jag beställer                       stycken Skogsbrukets handbok

Boken/böckerna skickas till

Namn

Adress

Postnummer och postort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Föreningen för Skogskultur
INFO Handbok15
Kod: 5001298
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

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

Priset för en 
bok  är 50 €

(inklusive moms) 
+ porto.

Ny upplaga av 
Skogsbrukets handbok

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

Beställningskupong (Var god texta)

Föreningen för
Skogskultur

betalar portot

Jag beställer                       stycken Skogsbrukets handbok

Boken/böckerna skickas till

Namn

Adress

Postnummer och postort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Föreningen för Skogskultur
INFO Handbok15
Kod: 5001298
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

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

Priset för en 
bok  är 50 €

(inklusive moms) 
+ porto.

Ny upplaga av 
Skogsbrukets handbok

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

Beställningskupong (Var god texta)

Föreningen för
Skogskultur

betalar portot

Jag beställer                       stycken Skogsbrukets handbok

Boken/böckerna skickas till

Namn

Adress

Postnummer och postort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Föreningen för Skogskultur
INFO Handbok15
Kod: 5001298
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

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

Priset för en 
bok  är 50 €

(inklusive moms) 
+ porto.

Ny upplaga av 
Skogsbrukets handbok

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

Beställningskupong (Var god texta)

Föreningen för
Skogskultur

betalar portot

Jag beställer                       stycken Skogsbrukets handbok

Boken/böckerna skickas till

Namn

Adress

Postnummer och postort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Föreningen för Skogskultur
INFO Handbok15
Kod: 5001298
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

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

Priset för en 
bok  är 50 €

(inklusive moms) 
+ porto.

Ny upplaga av 
Skogsbrukets handbok

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

Beställningskupong (Var god texta)

Föreningen för
Skogskultur

betalar portot

Jag beställer                       stycken Skogsbrukets handbok

Boken/böckerna skickas till

Namn

Adress

Postnummer och postort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Föreningen för Skogskultur
INFO Handbok15
Kod: 5001298
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

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

Priset för en 
bok  är 50 €

(inklusive moms) 
+ porto.

Telefon

Ny upplaga av 
Skogsbrukets handbok

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

Beställningskupong (Var god texta)

Föreningen för
Skogskultur

betalar portot

Jag beställer                       stycken Skogsbrukets handbok

Boken/böckerna skickas till

Namn

Adress

Postnummer och postort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Föreningen för Skogskultur
INFO Handbok15
Kod: 5001298
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

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

Priset för en 
bok  är 50 €

(inklusive moms) 
+ porto.

Ny upplaga av 
Skogsbrukets handbok

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

Beställningskupong (Var god texta)

Föreningen för
Skogskultur

betalar portot

Jag beställer                       stycken Skogsbrukets handbok

Boken/böckerna skickas till

Namn

Adress

Postnummer och postort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Föreningen för Skogskultur
INFO Handbok15
Kod: 5001298
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

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

Priset för en 
bok  är 50 €

(inklusive moms) 
+ porto.

Ny upplaga av 
Skogsbrukets handbok

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

Beställningskupong (Var god texta)

Föreningen för
Skogskultur

betalar portot

Jag beställer                       stycken Skogsbrukets handbok

Boken/böckerna skickas till

Namn

Adress

Postnummer och postort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Föreningen för Skogskultur
INFO Handbok15
Kod: 5001298
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

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

Priset för en 
bok  är 50 €

(inklusive moms) 
+ porto.


