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DET BESVÄRLIGA vädret i november och december gjor-
de drivningen till en rejäl utmaning. Det var inte enbart 
i terrängen som regnen förorsakade problem. Skogsvä-
garnas svaga sektioner gav sig också till känna. Igenvux-
na diken, bristfällig lutning och täppta trummor gjor-
de vägkropparna mjuka och vattnet svämmade ställvis 
över dem. Menföret var också ett faktum på väglagens 
och statens grusvägar. Detta hade konsekvenser för in-
dustrin, där buffertlagren snabbt var förbrukade. Det var 
på många sätt en exceptionell höst.

Med det nya året kom också vintern. Kylan i februari 
fick äntligen igång vinteravverkningarna här vid sydkus-
ten. Den sena starten gör dock att säsongen blir kort, spe-
ciellt i områden där vägnätet består av vintervägar. Nu 
är det bara en tidsfråga innan vårsolen börjar smälta snö 
och tjäle. Med tanke på hur vintern inleddes måste slut-
resultatet ändå beskrivas som gott. 

De utmanande vintrarna är ett faktum i södra Finland 
och den här utvecklingen kommer att påverka skogsbru-
ket på många sätt. Den tjälfria perioden blir längre och 
ett varmare klimat kan komma att ställa nya krav på av-
verkningsplanering och vägunderhåll samt på längre sikt 

inverka på skogens hälsa och möjligen också på valet av 
trädslag. Dessa förändringar sker dock inte över en natt, 
och stora investeringar, som  grundförbättring av vägar, 
kräver långsiktig planering. 

I samband med avverkningar aktualiseras ofta frågor 
kring vägrätter. I värsta fall kan det krävas en hel del de-
tektivarbete för att reda ut vägrätterna om de bildats vid 
förrättningar för länge sedan. Det nationella grundför-
bättringsprojekt, som Lantmäteriverket satt igång genom 
lokala vägförrättningar, kommer förhoppningsvis att göra 
denna information lättare tillgänglig. Vägnätet och väg- 
användningen har ofta förändrats från den tid då vägrät-
terna bildades. Genom detta projekt åtgärdar man en del 
av de oklarheter som uppstått under årtionden. Vägfrå-
gor är knepiga och kan trots goda förberedelser leda till 
konflikter med krav på ersättningar. Därför är förslaget 
att slopa kommunernas vägnämnder, vilket finns med i 
utkastet till ny lag om enskilda vägar, ett steg i fel rikt-
ning. Många av fallen kunde lösas lokalt och till en läg-
re kostnad än de modeller som nu föreslagits. Vilken roll 
de nya landskapen och Lantmäteriverket kommer att ha 
får tiden utvisa. •

Vägarna är en utmaning

ledaren

ROBERT LINDHOLM
VICEORDFÖRANDE  FÖR 

FÖRENINGEN FÖR SKOGSKULTUR 
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I medierna har landskapsreformen över-
skuggats av den stora uppmärksamheten 
kring vårdreformen. Det är naturligt att 
vården väcker starkt engagemang, men 
även många andra sektorer, däribland 
skogsbruket, kommer att påverkas när 
myndigheternas hantering och resurser 
omfördelas från och med januari 2020.

– En av grundidéerna med reformen är 
att landskapen ska få större självbestäm-
manderätt och att besluten ska komma 
närmare medborgarna. Bland annat kom-
mer beslut om EU-finansiering att skötas 
av landskapen, säger Marja Kokkonen, 
skogsråd på Jord- och skogsbruksminis-
teriet.

Under våren ska den så kallade val-
frihetspropositionen finslipas och innan 
juni är det tänkt att lagpaketet ska an-
tas i riksdagen. Kokkonen intygar att re-
formen inte är någon förhastad process, 
även om allmänheten inte hängt med i 
alla svängar.

– Vi har fört djupgående diskussioner 
och bildat nätverk för att reda ut hur olika 
uppgifter bäst fördelas mellan olika myn-
digheter. Finlands skogscentral och Fin-
lands viltcentral fortsätter som fristående 
organisationer, eftersom de nyligen genom-
gått stora reformer, men de kommer att ha 
tätt samarbete med landskapen och Luova.

ANMÄLNINGAR ÖKAR
För skogsägare har kontakterna med 
NTM-centralerna i första hand handlat 
om två saker – dels överenskommelser 
kring Metso-, Natura- och andra natur-
skyddsprogram, dels anmälningar i sam-
band med skogsanvändning i områden 
där det finns skyddad skog eller hotade 
arter. Från och med januari 2020 ligger 
anmälningarna på Skogscentralens eller 
Luovas bord. 

NTM-centralerna går mot sin grav
Anmälning om användning av skog 
och naturskyddsärenden har sedan år 
2010 skötts av de regionala NTM-cen-
tralerna, men om två år ska den orga-
nisationen vara upplöst. Arbetsuppgif-
ter och personal delas upp mellan de 
18 nya landskapen och den nya statli-
ga myndigheten Luova.

Luova bereder och beslutar om 
Metso- och andra naturskyddsfrågor. 
Landskapens uppgift blir att främja 
naturvård, som till exempel frivilligt 
fredande genom Metso-programmet.

– Det är ännu inte slutgiltigt be-
stämt exakt hur skogsfrågor, som be-
rör miljö och naturresurser, ska de-
las upp mellan de olika myndighe-
terna. Personalen på NTM-centraler-
na har inte heller fått besked om vart 
de flyttar i januari 2020, säger Marja 
Kokkonen.

Under de senaste åren har arbets-
bördan ökat hos NTM-centralerna, 
bland annat därför att anmälningar-
na om användning av skog har ökat.

– Det kan förklaras med att den totala 
arealen av naturskyddsområden ökat, 
samtidigt som skogsanvändningen 
intensifierats, säger överinspektör 
Leena Rinkineva–Kantola på NTM-
centralen i Södra Österbotten.

ALLA ÄRENDEN I SAMMA LUCKA
Bland personalen på NTM-centraler-
na råder ett lite distanserat förhållan-
de till den reform som kommer att ri-
va upp den organisation de arbetar 
på. Flera anonyma anställda berättar 
att reformen nog diskuteras i kaffe-
rummen, men att ingen riktigt eldar 
upp sig eftersom så många frågor fort-
farande är öppna.

Än så länge har det inte varit tal 
om några personalnedskärningar, 
men ett av de politiska argumenten 
bakom social- och hälsovårdsrefor-
men (Sote) har varit att de offentliga 
funktionerna behöver bli kostnadsef-
fektivare.

– Avsikten är att användarna inte 
ska märka att deras ärende hanteras 
av olika organisationer. Sedan finns 
det alltid risker när resurser spjälks 
och nya organisationer byggs upp, 
men vi håller tummarna för att refor-
men ska lyckas enligt planerna och ge 
skogsägarna minst lika bra betjäning 
som de fått vid NTM-centralerna, sä-
ger Leena Rinkineva–Kantola. •

TEXT: JOHAN SVENLIN

NTM-CENTRALERNA
• är uppdelade i 15 regioner i Finland
•  inledde verksamheten i januari 2010 när de 
tog över de funktioner som dittills skötts av 
länsstyrelserna, arbets- och näringscentralerna, 
de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten och 
Sjöfartsverket.
• kommer att upplösas vid årsskiftet 2019–
2020 då största delen av uppgifterna och perso-
nalen går över till landskapen. Statens tillsyns- 
och tillståndsmyndighet Luova tar över en del 
av natur- och miljöskyddsuppgifterna.

LANDSKAPEN
• från och med januari 2020 ska 18 nybildade 
landskap ta över en rad ansvarsområden, bland 
annat social- och hälsovården, räddningsväsen-
det och landsbygdsutvecklingen.
• i skogsärenden kommer landskapen att han-
tera en del naturskyddsfrågor.
• i slutet av oktober 2018 kommer landskaps-
val att ordnas för att varje landskap ska få ett 
landskapsfullmäktige.

LUOVA
• från och med januari 2020 ska Statens till-
syns- och tillståndsmyndighet övervaka små-
barnspedagogiken, social- och hälsovården, 
miljön och arbetarskyddet.
• kommer att överta uppgifter som hittills 
skötts av Valvira, Regionförvaltningsverken och 
NTM-centralerna.
• kommer att ha 18 verksamhetsställen.
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Öppna skogsdata 
ute på nätet 
I början av mars trädde ändringarna i lagen om skoglig information i kraft, vilket 

innebär att sådana skogsdata som betraktas som miljöinformation i fortsätt-
ningen finns på de nya sidorna om öppna data i tjänsten MinSkog.fi, uppger  
Finlands skogscentral.

Via e-tjänsten MinSkog.fi kan man fritt ladda ned information om skogstill- 
gångar, särskilt viktiga livsmiljöer enligt skogslagen, anmälningar om användning 
av skog och Kemera-arbeten.

För att läsa öppna skogsdata behöver användarna till en början ett program 
för geografisk information. I sommar utökas tjänsten med en karttjänst som kan 
användas med webbläsare.

Skogscentralen lämnar inte ut skogsägarnas namn- eller kontaktuppgifter, 
fastighetsgränser eller fastighetsbeteckningar i samband med öppna skogsdata. 
För utlämnande av sådana uppgifter förutsätts även i fortsättningen samtycke av 
skogsägaren, ett särskilt uppdrag eller någon annan grund som nämns i lagen. 
Den som söker information och sammanför öppna skogsdata med uppgifter som 
tagits från andra register ska se till att informationen används korrekt.

Skogscentralen samlar in och underhåller skogsdata hela tiden. Exempelvis är 
uppgifterna om särskilt viktiga livsmiljöer, som avses i skogslagen, inte till alla de-
lar aktuella för närvarande, men de preciseras allteftersom materialet bearbetas.

Datainnehållet i, MinSkog.fi är nästan oförändrat för inloggade skogsägare och 
aktörer. I fortsättningen visas emellertid inga uppgifter i euro i informationen som 
beskriver skogen, som till exempel de uppskattade intäkterna vid avverkning. I 
tjänsten kan man också framöver använda skogsdata, miljöinformation och natur- 
information som gäller den egna fastigheten samt uträtta skogsärenden elektro-
niskt. •

Den nya generalsekreteraren för den 
Europeiska skogsägarkonfederatio-

nen, CEPF, heter Fanny-Pomme Langue. 
Hon efterträdde i februari svenska 
Emma Berglund som lämnar Bryssel för 
att bli ansvarig för samhällskontakter 
hos svenska LRF Skogsägarna.

Fransyskan Fanny-Pomme Langue har 
gjort en lång EU-karriär och har tidigare 
jobbat bland annat inom den franska 
skogssektorn och inom bioenergisek-
torn, på europeiska biomassaföreningen 
AEBIOM (The European Biomass Asso-
ciation), där hon var Policy Director före 
flytten till CEPF. Langue kommer att vara 
moderskapsledig under perioden april 
till oktober och hennes ersättare under 
tiden är finländska Meri Siljama. •

Ny chef för 
CEPF i Bryssel

En annons i Skogsbruket 
bokar du lätt genom att 
kontakta Janne Norrback
045 1109 182
janne.norrback@gmail.com

Granbestånd som torkar behöver in-
te alltid vara drabbade av granbark-

Djur bakom gamla rotskador
borre. En skogsägare i mellersta Sverige 
upptäckte att ett antal granar i ett 

bestånd som närmade sig avverknings-
mogen ålder långsamt höll på att torka. 
Först trodde han att träden drabbats av 
granbarkborre eller fått körskador, men 
när de orsakerna uteslutits visade det 
sig att bovarna var kor och hästar, skri-
ver tidningen Skogen i sin e-upplaga.

På 1960-talet släpptes hästarna från 
de omgivande byarna ut på bete i områ-
det då vinterns skogsjobb och vårbruket 
var avklarade och därefter kom korna 
som betade till långt fram på höstarna. 
Trampet från hovar och klövar på den 
tämligen lösa marken skadade granar-
nas rötter. Följden blev svampsjuk- 
domen rotröta, som i varierande grad 
sprider sig upp i stammen. 

Mellan tio och femton procent av 
beståndet har torkat eller kommer att 
torka. Hur stor del som inte är synligt 
påverkad är inte lätt att säga, men på 
sikt kommer skogsägaren att avverka 
hela beståndet. •
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Handeln med energived under fjolårets sista kvar-
tal skedde på en lite lägre prisnivå än tidigare 

under året, enligt statistik från Naturresursinstitutet 
(Luke). 

55 procent av fjolårets handel med energived be-
stod av toppmassa. För den betalades vid rotförsäljning 

i genomsnitt 3,10 euro och vid leveransköp 15,50 per 
kubikmeter. Vid rotförsäljning sjönk priset med 9 procent 

och vid leveransköp med en procent jämfört med föregåen-
de kvartal.
Knappt två femtedelar av energiveden bestod av kvistade 

träd. Denna var den värdefullaste typen av energived, för vilken 
man vid rotförsäljning betalade i genomsnitt 4 euro och vid leve-

ransköp 23,70 per kubikmeter. Vid rotförsäljning sjönk priset med tre 
procent och vid leveransköp ökade priset med tre procent.

För drivningsrätt till energived betalades under fjolåret vid rotförsäljning i 
genomsnitt 3,50 och för drivet virke vid leveransköp 20,60 per kubikmeter. De 
genomsnittliga priserna låg nominellt på samma nivå som året innan, men den 
reella prisnivån sjönk med fyra procent (deflation: partiprisindex).

Det genomsnittliga rotpriset för toppmassa var 3,20 och leveranspriset drygt 
15 euro per kubikmeter. Vid rotförsäljning sjönk det reella priset ifjol med fem 
procent och vid leveransköp med tre procent jämfört med 2016.

Medelpriset på kvistade träd var 4,40 per kubikmeter vid försäljning på rot 
och 23,30 vid leveransköp. Det var en minskning med två procent jämfört med 
året innan.

Toppmassans andel var hälften av den statistikförda virkeshandeln medan 
två femtedelar var kvistade träd. Resterande 10 procent bestod av hela träd 
och stubbar.

Lukes statistik omfattade 3,6 miljoner kubikmeter energived, vilket var un-
gefär hälften av användningen av skogsflis i värme- och kraftverken. År 2017 
var volymen, som köptes, cirka en fjärdedel större än föregående år.

I januari i år var handeln med virke från privatskogarna livlig och rotprisni-
vån nästan den samma som i december. Skogsindustrin köpte 4,59 miljoner ku-
bikmeter råvirke från de privata skogarna. Av detta var 80 procent rotköp. För 
tallstock betalades 56,30 per kubikmeter och för granstock 59,60 per kubikme-
ter vid rotförsäljning. Rotpriset på tallmassaved var drygt 16 euro per kubikme-
ter och på granmassaved nästan 18 euro per kubikmeter. •

Energivedspriserna 
på rätt jämn nivå ifjol
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Kom ihåg att reservera 
datum för Skogskulturs 
sommarexkursion till 
Östra Nyland i juni!

Mera information på 
sidan 26.

De mest förordade bärande konstruktionerna för ett hållbarare 
byggande är gjorda av trä. Det framgår i delrapport 2 om  

hållbart byggande från marknadsanalytikerna på webbtjänsten  
Sverige Bygger. Rapporten handlar om vilken bärande konstruktion 
beslutsfattarna personligen förordar för ett hållbarare byggande,  
enligt deras personliga tolkning av begreppet hållbart byggande. 

Omkring 1 200 svenska byggherrar, konsulter och byggentrepre-
nörer svarade på enkäten. Konsulterna, och då främst arkitekterna, 
förordade främst trä, som enskilt bärande material eller i kombination 
med andra material, medan byggherrarna förordade betong i olika 
kombinationer.

Bland byggherrarna är kombinationen betong, trä och stål den  
enskilt mest förordade bärande konstruktionen för ett hållbarare  
byggande. Även bland konsulterna kommer den kombinationen 
tätt efter trä i topp. Det syns även tydligt att arkitekterna 
förordar trä, eller kombinationer där trä finns med, i högre 
utsträckning än övriga målgrupper. Byggherrarna förordar
å andra sidan i högre utsträckning än de övriga betong eller 
kombinationer där betong ingår. 

Sverige Bygger är Sveriges mest använda tjänst 
för att bevaka, bearbeta och analysera 
byggprojektmarknaden. •

Svenska arkitekter 
gillar träbyggen
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Skogsägarkåren är generellt sett inte sär-
skilt insatt i planläggning och hur den kan 
påverka skogsbruket, det är Svenska Lant-

Bättre samarbete behövs vid planläggning
Planläggningsfrågorna blir allt vikti-
gare och omfattar allt fler skogsäga-
re i framtiden. Branschfolket efterly-
ser bättre myndighetssamarbete och 
ett tydligare regelverk. 

bruksproducenternas Centralförbunds 
ombudsman Stefan Borgmans uppfatt-
ning. 

– Visst vaknar man upp då det berör 
den egna marken, men ofta vet man inte 
hur man ska gå till väga för att skydda si-
na intressen, konstaterar han.

Hittills har planläggningsfrågorna kan-
ske allra främst berört huvudstadsregio-
nen, men området breder ut sig.

– Det är en utveckling som gör att skogs-
ägarna framöver måste vara bättre infor-
merade och mer alerta, säger Borgman.

Enligt en undersökning från 2013 som 
Naturresurscentralen (Luke) gjorde i södra 
Finland fanns det, utöver vanliga skydds-
områden, begränsningar på grund av öv-
riga skyddsbestämmelser på 0,7 procent 
av skogsarealen. Lägger man till planbe-
teckningarna, stiger denna siffra till 5,5 

Stefan Borgman och Carl-
Johan Jansson uppmanar 
skogsägarna att vara upp-
märksamma på planlägg-
ningsfrågor.
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Bättre samarbete behövs vid planläggning
procent. Borgman tillägger att dessa siffor 
gäller för den finska delen av Nyland. För 
kustremsan är talen sannolikt ännu högre. 
Detta har naturligtvis ekonomiska konse-
kvenser för skogsägarna.

SKIDA ÅT SAMMA HÅLL
Tillstånden för miljöåtgärder, eller träd-
fällningstillstånden som de kallas i folk-
mun, är också de en kostnadsfråga. Kom-
munerna får själva bestämma sin taxa och 
summorna varierar stort från kommun till 
kommun. Skogsägarna har därmed olika 
förutsättningar beroende på kommuntill-
hörighet.

Positiv är trots allt revideringen av pa-
ragraf 128 i markanvändnings- och bygg-
lagen, vilken innebär att kommunerna in-
te ska kunna kräva åtgärdstillstånd för 
avverkningar och därtill hörande skogs-
bruksåtgärder på M-områden, det vill sä-
ga på jord- och skogsbruksmark.

– Problemen uppstår om man börjar 
kringgå detta genom att ändra M-områ-
den till V-områden, som står för rekre-
ation. Risken finns, men ändringen är 

”Skogsbruk och planläggning” är 
namnet på ett projekt som leds av 
Finlands skogscentral. Inom ramen 
för projektet erbjuds bland annat 
information och utbildning för mar-
kanvändningsplanerare, kommuner, 
skogsbranschens aktörer och enskil-
da skogsägare. 

Målsättningen är ett förbättrat 
samarbete mellan de olika aktörer-
na och förbättrade verksamhets-
förutsättningar för näringarna på 
landsbygden. Mera information om 
projektet finns på Skogscentralens 
webbplats.

så pass ny att det är svårt att förutspå 
hur den kommer att utfalla, konstaterar 
Borgman.

Hans önskemål är att man i konstruk-
tivt syfte skulle införa en praxis där Fin-
lands skogscentral som opartisk organisa-
tion skulle involveras i planläggningsfrå-
gor i ett tidigt skede. Han säger sig ha för-
ståelse för att enskilda planläggare inte all-
tid kan ha en helhetssyn på alla de följder 
olika beteckningar får. 

– Därför skulle det vara viktigt att från 
början komma in på rätt spår, så att alla 
skidar åt samma håll.

OTYDLIGHET OCH GODTYCKLIGHET
Skogsbruksingenjör Carl-Johan Jansson 
vid Raseborgs stad säger att han absolut 
tycker att det finns rum för förbättring-
ar, och kanske framför allt förtydliganden, 
i det regelverk som i dag sätter begräns-
ningar på skogsbruket.

– Alla begränsningar, som införs på 
skogsbruket, måste basera sig på lag och 
så är det tyvärr inte alltid i dag. 

Som konkret exempel nämner han pa-
ragraf 10 i skogslagen, vilken handlar om 
bevarande av mångfald och skydd av sär-
skilt viktiga livsmiljöer. Denna paragraf 
har enligt hans erfarenhet visat sig vålla 
problem vid naturinventeringar. 

– Raseborgs stad beställde en naturin-
ventering där inventeraren hade listat en 
lång rad objekt med hänvisning till para-
graf 10. Men vid en närmare granskning 
var nästan nittio procent de facto inga lag- 
objekt, säger Jansson.

Han upplever att det finns brister på fle-
ra plan; det handlar om inventerare som 
inte fått tillräcklig utbildning för sitt upp-
drag, men också om luddiga direktiv av-
myndigheterna. Resultaten blir därför lätt 
lite godtyckliga och exakt vad som inven-
teras påverkas av den enskilda invente-
rarens preferenser. Detta höjer risken för 
att också objekt som saknar laghänvisning 
får beteckning som skyddsobjekt.

– Det är alarmerande om man går in i 

privata skogar och beslutar att bevara så-
dant som någon personligen tycker att är 
trevligt, trots att det inte finns laglig grun-
der för det, säger Jansson.

Han efterlyser tydliga direktiv från Mil-
jöministeriet och Kommunförbundet om 
exakt vad som ska inventeras. 

– Man borde fokusera på hotade arter 
och sådant som är ekologiskt viktigt och 
strunta i trivialiteter. 

GALLRING UTAN TILLSTÅND
Liksom Borgman anser Jansson att revi-
deringen av paragraf 128 i markanvänd-
nings- och bygglagen i viss mån underlät-
tat för skogsbruket. Han påminner trots 
allt om att revideringen endast gäller nya 
planer, för gamla finns tidigare begräns-
ningar kvar.

Något han finner intressant är det be-
tänkande riksdagens miljöutskott gav i 
samband med denna revidering. Ur be-
tänkandet framgår att gallringar ska be-
traktas som åtgärder med ringa inverkan 
på landskapsbilden och därför ska de inte 
kräva något särskilt tillstånd.

– Denna tolkning borde göras allmän-
giltig. Men då jag frågat runt i olika kom-
muner är man ofta helt ovetande om det-
ta betänkande och praxisen mellan oli-
ka kommuner varierar, säger Carl-Johan 
Jansson.

Han efterlyser också på denna punkt 
enhetliga direktiv av myndigheterna.

– Som det ser ut nu försätts de finska 
skogsägarna i väldigt olika situationer. 
Tillstånden kan också vara otroligt dy-
ra. I huvudstadsregionen kan man räkna 
med att taxorna för tillstånd för miljöåt-
gärd äter upp nettoinkomsten från en för-
sta gallring, konstaterar han frustrerat.

Stefan Borgman och Carl-Johan 
Jansson föreläste om planläggning på 
Skogsbrukets vinterdagar som hölls i Hel-
singfors i mitten av februari. •

TEXT: MIA BERG-LUNDQVIST
FOTO: ÅSA NYMAN
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Många skogsägare lockas av möjligheter-
na att skydda sina skogar inom ramen för 
Metso-programmet. 

– I de allra flesta fall kommer initiativet 
från markägaren. Det finns undantag där 
vi ser speciella orsaker att skydda ett ob-
jekt, men det är alltid skogsägaren som av-
gör. Undantagen kan handla om att försto-
ra ett skyddat område där det finns hota-
de arter som havsörn eller flygekorre, be-
rättar Karl Hamberg på NTM-centralen i 
Österbotten.

Enligt honom har skogsägarna varie-
rande kunskaper om möjligheterna att få 
ersättning för att frivilligt freda delar av 
sin skogsegendom. 

– Vi informerar kontinuerligt skogs-
vårdsföreningarna, virkesköparna och 
skogsägarna om möjligheterna och med-
vetenheten växer.

ALLA SKOGAR DUGER INTE
Under åren 2008–2017 anslöts drygt 
51 000 hektar till Metso-programmet och 
Miljöministeriet har som målsättning att 
få in 96 000 hektar i programmet fram till 
år 2025. Inför 2018 höjde staten anslagen 
för permanenta eller tidsbegränsade avtal 
med fem miljoner euro, till totalt 28 miljo-
ner euro för detta år.

Men det är inte alla skogar som duger 
som skyddsobjekt inom Metso-program-
met. En rad kriterier måste uppfyllas för 
att staten ska erbjuda någon ersättning. 
Huvudprincipen är att man för områden 
på upp till fyra hektar kan få tioåriga av-
tal, medan man för områden, som är stör-
re än fyra hektar och uppfyller kriterier-
na, kan få bestående skydd. Ersättningen 
för de tidsbundna är mer komplicerad och 
ersättningsnivåerna lägre än vid beståen-
de fredningar.

Metsoskogarna fortsätter växa
Lönar det sig att avverka sin skog el-
ler få ett motsvarande belopp för att 
låta den stå kvar? Med det senare al-
ternativet slipper skogsägaren dess-
utom möda och kostnader för att 
plantera och underhålla skogen. 

– För ett bestående skydd är ersättning-
en skattefri, vilket gör att markägaren får 
ut mer i samband med fredningen än vad 
en skattepliktig virkesförsäljning skulle 
ge. Dessutom innebär en slutavverkning 
också utgifter i form av plantering eller 
markberedning för skogsägaren, förklarar 
Hamberg.

UNIKA MILJÖER VÄRDERAS HÖGT
Speciella livsmiljöer prioriteras olika i oli-
ka delar av landet. I Kustösterbotten, där 
landhöjningen är tydligast, har primärsuc-
cessionsskogar en hög status. Det innebär 
områden i anknytning till hav, flador eller 
glosjöar, vilka torkat ut på grund av land-
höjningen och därefter kommit in i olika 
tillväxtfaser med olika trädslag.

– Det är en specialitet här i Kvarkenom-
rådet som är så unik att vi värderar den 
högst.

När området konstaterats uppfylla kri-

terierna diskuterar Hamberg eller någon 
av hans kollegor ersättningen med markä-
garen, som får en offert på området.

– Offerten bygger på virkespriser som 
gäller på området. Skogsägaren får van-
ligtvis fyra veckor på sig att fundera på an-
budet och om vi är överens om pris och 
köpevillkor skriver vi under köpebrevet. 
Det fina med Metso är att markägarens 
valfrihet är så stor, förklarar Hamberg.

SKOGSÄGARENS EGET BESLUT
Markägaren måste ta ställning till om det 
lönar sig att kalavverka och sedan plante-
ra eller ta en engångsersättning och låta 
skogen stå. Om man väljer det senare al-
ternativet finns det två möjligheter – köp 
eller fredning. Vid ett köp övergår ägan-
derätten av skogsområdet till staten, med-
an ett fredningsavtal innebär att skogsäga-
ren och staten kommer överens om ersätt-
ning och fredningsbestämmelser, där det 

Markägare Martin Granholm valde att göra ett miljöstödsavtal i stället för att avver-
ka ett skogsparti som ligger nära hans sommarstuga. Nu har tioårsperioden gått ut 
och Skogscentralen gör en ny utredning för att kontrollera att området fortfarande 
uppfyller kriterierna för Metso-programmet.
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Metsoskogarna fortsätter växa
definieras vad som är tillåtet och förbju-
det på området.

– Det är ofta ett attraktivt alternativ att 
freda, även om skogsägaren då går miste 
om den framtida tillväxtpotentialen, kon-
staterar Hamberg.

När fredningsbeslutet är gjort följer en 
besvärstid på en månad innan fredningen 
vinner laga kraft. Därefter betalas ersätt-
ningen in på skogsägarens konto och om-
rådet skrivs in som fredat i lantmäteriver-
kets kartdataregister. 

– Hela den här processen kan dra ut 
på tiden till exempel om markägaren är 
ett dödsbo. Då måste vi få alla delägares 
medgivanden och om en av dem inte skri-
ver under blir det ingen fredning. 

Det finns också fall där en markägare 
velat freda ett område men det visat sig 
att området vid den aktuella tidpunkten 
inte uppfyller kriterierna för Metso-pro-
grammet.

– Då har vi kommit överens med skogs-
ägaren om att vi håller ärendet öppet och 
hoppas på att kriterierna lindras inom en 
överskådlig tid.

NY INSPEKTION EFTER TIO ÅR
Skogsägaren Martin Granholm har posi-
tiva erfarenheter av ett tioårigt miljöstöds-
avtal. När ett skifte på elva hektar i Lars-
mo enligt skogsbruksplanen skulle slutav-
verkas år 2006 sökte han i stället miljöstöd 
för halva området.

– Det går en stenås genom skiftet, vil-
ket gör att det har en speciell natur och 
också en väldigt gammal skog. Landhöj-
ningen har gjort att det ligger stora stenar 
där, vilket naturligtvis också gör det svå-
rare att avverka och transportera bort vir-
ke, berättar han.

Avtalet gick visserligen ut 2016, men nu 
är det aktuellt att göra upp ett nytt tioår-
igt avtal och Finlands skogscentral utre-
der om en del av skogsområdet fortfaran-
de uppfyller Metso-kriterierna.

I Skogscentralens rutiner ingår att 
skicka ett brev till skogsägaren med ett 
förslag om att förlänga avtalet innan det 
gått ut.

METSO-HANDLINGSPLANEN: 
• baserar sig på frivillighet. 
• ger markägare möjlighet att skydda sin skog mot ersättning, antingen per-
manent eller för en viss tid. 
• kan också innefatta naturvårdande skötsel utan att det medför kostnader 
för markägarna. 
• ska stoppa tillbakagången hos naturtyper med skog och hos skogsarter.
• ska skapa en gynnsam utveckling för den biologiska mångfalden före 2025.

Skogarnas lämplighet som Metso-objekt bedöms redan i den inledande 
kartläggningen. De Metso-avtal som Skogscentralen gör upp är tidsbundna, 
medan största delen av de Metso-avtal som NTM-centralerna ingår är per-
manenta.

Källa: www.metsonpolku.fi

– Nästan alla skogsägare väljer att fort-
sätta efter att ett tidsbundet miljöstöds-
avtal gått ut. Det har funnits fall där den 
skyddade skogen inte längre uppfyller de 
skärpta Metso-kriterierna. Då kan vi tyvärr 
inte erbjuda ett nytt avtal, säger Mikko 
Pajoslahti på Skogscentralen.

Granholm förlänger gärna sitt kon-
trakt om det visar sig att området fortfa-

rande uppfyller kriterierna. Han har inga 
synpunkter på ersättningsnivån för miljö-
stödsavtalen.

– Fredningen är nog snarare ett sätt att 
bevara en speciell natur än att få ut lön-
samhet ur skogsområdet, säger Martin 
Granholm. •

TEXT: JOHAN SVENLIN
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Enligt statistik, som gjordes för några år 
sedan, är enskilda vägfrågor något överre-
presenterade bland ärenden som överkla-
gas i jorddomstolen, men fejderna är ändå 
färre än man kanske kunde tro.

– I de flesta fall går det bra. Omkring 
90 procent av alla enskilda vägfrågor blir 
lösta utan överklagan, säger förrättnings-
ingenjör Mikael Still vid Lantmäteriver-
ket i Lojo.

VETT OCH ETIKETT
Vid bildandet av fastighet ska även nöd-
vändiga vägförbindelser bildas, säger la-
gen som trädde i kraft i mitten av 1990-ta-
let. Huruvida en fastighet har vägrätt eller 
inte kan framgå ur fastighetsregistret som 

Väg över grannens mark 
ordnar sig oftast
Vägrätt, eller rätten att nyttja en an-
nans fastighet för att ta sig till sin 
egen, är sådant som ibland kan sät-
ta grannrelationerna på prov. För det 
mesta hittas ändå en lösning.

dock inte är heltäckande. Gäller det äldre 
vägrätter kan en arkivsökning ibland ge 
svaret. För att utreda, grunda eller flytta 
en vägrätt bör ansökan om enskild vägför-
rättning lämnas in hos Lantmäteriverket. 

Mikael Still ger rådet att gärna på för-
hand meddela berörda parter om vad som 
är på gång.

– Om första kontakten i frågan är en 
kallelse till en förrättning man inte känner 
till att grannen ansökt om kan det uppfat-
tas som burdust. Det vi också rekommen-
derar är att man försöker få de här saker-
na avklarade så länge man är överens, sä-
ger han.

Vägförrättningen verkställs av en för-
rättningsingenjör, ensam eller tillsammans 
med två gode män. Handläggningstiden 
varierar från ett halvår till ett år, längre om 
någon överklagar.

LAGEN STYR
Vägrätt ska enligt lagen beviljas om det 
är viktigt för ett ändamålsenligt nyttjande 

av fastigheten och om vägen kan dras så 
att den inte orsakar någon fastighet bety-
dande olägenhet. Orsakar vägrätten ”viss 
olägenhet” kan detta kompenseras ekono-
miskt.

– En granne kan motsätta sig en väg-
rätt över sin mark, men det är alltid la-
gens förutsättningar som avgör. Om man 
hittar en plats för vägen där lagens förut-
sättningar uppfylls kan den grundas. I de 
flesta fall hittar man en lösning, men en 
vägrätt är alltid en avvägningsfråga, säger 
Mikael Still. 

Prejudikat finns på fall där vägrätter 
som skulle ha gått genom gårdscentra in-
te kunnat grundas.

Flyttandet av en vägrätt kan vara möj-
ligt av olika anledningar. 

Det kan handla om att markägaren vill 
använda området till något annat, eller att 
vägförhållandena förändrats, till exempel 
så, att tillkomsten av nya allmänna vägar 
gjort att tillfarten kan ske på något lämp-
ligare sätt.

Vägrätt ska enligt lagen 
beviljas om det behövs för 
att fastigheten ska kunna 
nyttjas på ändamålsenligt 
sätt och inte orsakar stor 
olägenhet åt andra. Väg-
rätten kan ibland vara i 
kraft bara under en viss tid 
av året.
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HÖJER FASTIGHETSVÄRDET
Nya vägrätter, körbana, diken och slänter 
inkluderade, brukar ha en bredd på 6 till 8 
meter då det gäller en bostad, 8 till 16 me-
ter om det är frågan om en skogsväg. Ter-
rängen avgör bredden.

Vägrätten kan ibland gälla för bara en 
viss tid av året. Även om en vägrätt inte 
skulle användas blir den inte föråldrad.

I stället för att fastställa en officiell väg-
rätt kan parterna välja att ingå ett avtal. 
Avtalet binder fastighetens ägare och ar-
vingar, men följer inte med fastigheten 
på samma sätt som en vägrätt och över-
förs inte vid försäljning av fastigheten till 
en utomstående. Ett avtal kan också sä-
gas upp.

En vägförrättning kostar pengar men 
kan också ses som en investering.

– En vägrätt höjer fastighetens värde. 
Med en ordentlig skogsbilväg får man ock-
så ett högre virkespris. 

Som bäst pågår ett nationellt grund-
förbättringsprojekt, där Lantmäteriverket 
systematiskt och på statens bekostnad går 
igenom och uppdaterar vägrätter på av-
gränsade områden. 

– Det är en omfattande process som sä-
kert kommer att ta ytterligare 10 år.

ENLIGT NYTTAN
Vid byggandet av en väg ska berörda par-
ter delta i kostnaderna enligt den nytta de 
beräknas ha av vägen. Om markägaren 
kan använda vägen exempelvis för egna 
virkestransporter ska han eller hon del-
ta i kostnaderna, men har också rätt till 
ersättning för markområdet som upplåts 
till vägbygget. Virke, som eventuellt av-
verkas, för att ge plats för den nya vägen, 
är markägarens.

– Om inte annat avtalats ska den som 
har vägrätten avverka virket och stapla på 
lämpligt ställe på markägarens mark. Av-
verkningen ses som en del av vägbygget. 
Om markägaren själv kommer att ha nyt-
ta av vägen, ska denna också delta i av-
verkningskostnaderna, säger Mikael Still.

Då det gäller just virke kan noteras att 

rätten att använda en väg inte inkluderar 
rätten att lagra virke i anslutning till väg-
området. För det behövs ett skilt servitut.

BESLUT I SÄMJA
En vägrättsinnehavare får avlägsna träd 
och kvistar, som stör framkomligheten, 
från vägområdet. 

I övrigt ska alla beslut om väghållning, 
i det fall det inte finns ett väglag, fattas i 
sämja. 

Delägare i en väg deltar i väghållnings-
kostnaderna enligt de vägenheter som 
fastställs vid förrättningen. För skogsvä-
gar kan man istället för årliga vägavgif-
ter besluta att bekosta underhållet med 
bruksavgifter som exempelvis grundar sig 
på mängden utkört virke. 

– Då blir förstås bruksavgiften större, 
eftersom den ska täcka fastighetens an-
del av vägunderhållet ända fram till näs-
ta gång det avverkas, säger Mikael Still.

Den som betalar vägavgift till ett väg-
lag kan i sin tur inte krävas på extra ersätt-
ning för virkestransporter från sin skogs-
fastighet.

–  Att avverkning sker med jämna mel-
lanrum är redan beaktat i den årliga väg-

avgiften. Däremot är man skyldig att be-
tala ersättning för eventuella skador som 
man förorsakar på vägen, liksom sådant 
slitage som går utöver det som beaktats i 
vägavgiften.

NY LAG 
En fråga som ofta riktas till Lantmäteriver-
ket är när det lönar sig att bilda ett väglag. 

– Oftast lönar det sig inte om man är 
färre än fem delägare. Är man fler kan det 
däremot vara bra, särskilt om det finns 
konflikter i bakgrunden, säger Mikael Still. 

I ett väglag fattas besluten för det mes-
ta enligt majoritetsprincipen. Då det gäller 
icke-konstituerade enskilda vägar ska alla 
delägare i princip vara eniga för att beslut 
ska kunna fattas.

Enligt förslaget till ny lag för enskilda 
vägar skulle väglag i framtiden också kun-
na sköta andra ärenden längs vägen, så 
som sophantering. Ett annat förslag är att 
de kommunala vägnämnderna slopas och 
att deras befogenheter att ordna förrätt-
ningar och bevilja tilläggsvägrätter över-
förs på Lantmäteriverket. •

TEXT OCH FOTO: AGNETA SJÖBLOM

– De flesta vägförrättningar förlöper 
utan problem, säger förrättningsingen-
jör Mikael Still vid Lantmäteriverket i 
Lojo.
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SKOGSBILVÄGAR, DEL 2

Det är Finlands skogscentral som beviljar 
Kemera-stöden för byggande och grundlig 
förbättring av skogsbilvägar och som årli-
gen kartlägger hur bra eftervården gjorts 
på vägarna. En förutsättning för stödet är 
att väglaget förbinder sig att sörja för un-
derhållet av skogsvägarna i 10 eller 15 år, 
beroende på när vägen byggts.

I fjol stödde Skogscentralen skogsägar-
na med totalt 52,8 miljoner euro i finansie-
ringsstöd för hållbart skogsbruk, alltså Ke-
mera-stöd. Av totalsumman gick 6,75 mil-
joner euro till stöd för skogsvägar. Största 
delen eller 6,2 miljoner euro var stöd för 
grundförbättringar av skogsvägar. Arbete 
utfördes på 1 187 kilometer väg, vilket en-
ligt Skogscentralen är klart mindre än för 
några år sedan.

Den årliga uppföljningen av skogsvä-
garnas skick ungefär tio år efter byggandet 
visar tyvärr att en del av väglagen har slar-
vat med underhållet. Förutom att en tion-
del av de skogsbilvägar som byggdes med 
Kemera-medel 2009 är i dåligt skick, krävs 
dessutom förbättringsåtgärder för en rela-
tivt stor del av vägarna.

OMSKÖTT VÄG HÅLLER
Gunnel Englund på Otso Skogstjänster 
i Lovisa känner, efter några decennier i 
branschen, till det mesta som gäller byg-
gande och underhåll av skogsvägar. Hon 
tycker det är synd att vägarna blir i då-
ligt skick på grund av misskötsel, efter-
som grundunderhållet inte är någon ra-
ketvetenskap. 

– Det viktiga för markägarna och vägla-

Skogsbilvägar måste underhållas
Den senaste rapporten om hur un-
derhållet av skogsbilvägarna försum-
mas på sina håll är ingen rolig läs-
ning: Ungefär en tiondel av de skogs-
bilvägar, som byggdes eller istånd-
sattes med Kemera-medel 2009, har 
förfallit, på mindre än tio år.
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Skogsbilvägar måste underhållas
gen är att vägarna sladdas ett par gånger 
varje år så att vattnet rinner av från väg-
kroppen. Den andra viktiga åtgärden är att 
slå vägkanterna. 

Englund betonar att gräs och buskar 
ska tas bort åtminstone vartannat år. Då 
finns det enligt henne goda förutsättning-
ar för att vägen ska hålla länge och fung-
era utan några dyra reparationsåtgärder. 

– Om man slarvar med underhållet kan 
det bli dyrt att reparera vägen. Jag har sett 
igenväxta vägar med djupa spår, vilka är 
endast åtta år gamla. I jämförelse kan 30 
år gamla vägar se i det närmaste nya ut 
om de är välskötta. 

STOMMEN SKA VARA BRA
När vägen sladdas regelbundet kan det 
ibland behövas materialpåfyllnad. Hur of-
ta beror på vilket material som använts. I 
regel är bergkross är det bästa alternati-
vet, eftersom det dränerar bättre än sand 
och bildar en struktur som håller för tung 
trafik året om.

– Det finns väglag som varje år kör ut 
flera lass sand på en väg som ändå aldrig 
blir bra. Det är något av en makeup som 
endast får vägen att fungera tillfälligt, sä-
ger Englund. 

Grunden för hur bra en skogsväg funge-
rar i alla förhållanden är enligt henne själ-
va vägstommen.

– Om vägen är i riktigt risigt skick kan 
det därför löna sig med en grundförbätt-
ring. Även om det innebär en större en-
gångsutgift kan det i slutändan vara billi-
gare än att varje år vara tvungen att köra 
ut mera sand på vägen. Största delen av 
Kemera-stöden för skogsbilvägar beviljas 
faktiskt för grundliga förbättringar av be-
fintliga vägar, säger Englund.

Hon tycker givetvis att det är negativt 
att en betydande del av skogsvägarna inte 
underhållits bra. 

– Å andra sidan innebär granskningsre-
sultatet samtidigt att 90 procent av vägar-

na har underhållits bra eller relativt bra. 
Resultatet var dessutom något bättre jäm-
fört med läget för ett år sedan.

KOLLA OCKSÅ VÄGTRUMMORNA
En vanlig brist som observerades vid 
granskningarna av skogsbilvägarna 2017 
var att man hade försummat att sladda vä-
gen, alltså just det som enligt Englund är 
grundförutsättningen för att vattnet effek-
tivt ska rinna av. Brister upptäcktes ock-
så när det gäller att slå gräset på slänterna 
längs skogsvägarna. 

– Om gräset inte slås börjar det växa 
sly på vägrenarna, vilket återigen leder 
till dyra iståndsättningsåtgärder. I värsta 
fall kan grovt sly böja sig under tung snö 
och göra vägen helt oframkomlig. Grä-

set bör slås en gång per år, då går ar-
betet snabbt och förmånligt eftersom 
det kan göras med lätta maskiner, säger 
Mika Nousiainen, ledande expert på torv-
marksskogar och skogsvägar vid Finlands 
skogscentral.

Han betonar också vikten av att väg-
trummornas skick kontrolleras varje år. 

– En skadad trumma kan göra hål i vä-
gen, vilket i sin tur medför en allvarlig sä-
kerhetsrisk för dem som rör sig på vägen. 
Eftersom skogens värde ökar om den lig-
ger vid en välunderhållen skogsväg borde 
det ligga i varje skogsägares intresse att 
sköta vägen, säger han. •

TEXT: BO INGVES
FOTO: MAJ-LEN ROOS

Villkoren för de Kemera-stöd för byggan-
de och grundförbättring av skogsbilvä-
gar som Skogscentralen beviljar ändra-
des 2015. 

Enligt den nuvarande temporära finan-
sieringslagen ska vägen skötas och under-
hållas i 10 år. De markägare som fått stöd 
2015 eller tidigare är däremot skyldiga att 
underhålla vägen i 15 år efter att stödet 
betalats ut. 

Stödet för grundlig förbättring är i söd-
ra Finland 35 procent (20 procent för ny 
väg), i mellersta Finland 45 procent (35) 
och i norra Finland 60 procent (50).

Förbättrade eller nybyggda vägar, för 
vilka beviljats Kemera-stöd, ska lämpa 
sig för transporter året om, med undan-
tag för de begränsningar som menföres-
tider innebär. Stöd beviljas endast för vä-
gar som byggs som samprojekt mellan fle-
ra fastigheter. Vägar i en enskild skog kan 
alltså inte få stödet. 

SKA ANVÄNDAS FÖR SKOGSBRUK
Ett villkor för stödet är att transporter som 
behövs för skogsbruket ska utgöra minst 
50 procent av väganvändningen på nya 
vägar och minst 30 procent på grundför-
bättrade vägar. 

Andra centrala villkor för Kemera-stöd 
för byggande eller grundförbättring av 
skogsväg är att en grundligt förbättrad 
väg ska vara minst 3,6 meter bred och en 
ny väg minst 4 meter. En ny väg ska vara 
minst 500 meter lång.

För skogsbilvägar som är i så dåligt 
skick att de kräver omedelbar iståndsätt-
ning fastställer Skogscentralen en tidsfrist 
före vars utgång väglaget ska sätta vägen 
i skick. Skicket på vägen granskas på nytt 
efter den utsatta tiden. Enligt den senaste 
rapporten var vägarna i bäst skick i väs-
tra Finland och sämst i östra och sydös-
tra Finland. •
BI

Klara villkor
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Granen värst drabbad 
av varmare klimat
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– På ett allmänt plan har klimatförändring-
en hittills haft en positiv effekt på den fin-
ska skogen med tanke på tillväxten, kon-
staterar professor Antti Asikainen som le-
der Boreal grön bioekonomi-programmet 
vid Naturresursinstitutet (Luke).

Enligt uppskattningar är cirka en tredje- 
del av den tillväxtökning som skett sedan 
1960-talet en direkt följd av klimatföränd-
ringarna. Men det finns en takeffekt. Då 
medeltemperaturen stigit med 2–4 gra-
der, kommer tillväxten troligtvis istället 
att minska, särskilt i södra Finland. I lan-
dets norra delar kommer tillväxtökning-
en att fortsätta under en längre tidsperi-
od, förutsatt att skogarna inte drabbas av 
omfattande skador till följd av storm eller 
angrepp av skadeinsekter.

– Vi talar om en tidsram på 30–40 år. 
Vi har redan nu nått en ökning av medel-
temperaturen på 1,5 grader, så det ligger 
inte så långt i framtiden, säger Asikainen.

Den nordiska vintern sägs flytta sig cir-
ka tio kilometer norrut varje år, och har 
gjort så redan i trettio år. Om man för tret-
tio år sedan hade tjugo centimeter tjäle el-
ler fyrtio centimeter snö i trakterna kring 
Salpausselkä, har man i dag motsvarande 
förhållanden i norra Karelen.

GRANEN KÄNSLIGAST
Det har i flera studier framkommit att tal-
len och björken har lättare att anpassa sig 
till klimatförändringarna än granen. De 
har en bättre plasticitet och mer djupgå-
ende rotsystem än granen.

– Trenden att förnya med gran, som är 
praxis i dag, är bland det värsta man kan 
göra om man tänker på skogarnas framtid 
i ett varmare klimat. Vi borde också redu-
cera nuvarande granpopulationer, speci-
ellt i södra Finland, säger Asikainen med 
eftertryck. 

Granen drabbas värst av de allt milda-
re vintrarna. Tjälen förankrar träden bätt-
re i marken, vilket i sin tur minskar risken 

Granen värst drabbad 
av varmare klimat

Det är inte bara träden som måste anpassa sig till ett varmare klimat. Hela 
skogssektorn kommer att påverkas av klimatförändringarna, speciellt i söd-
ra Finland. Vi kommer i framtiden att ha samma förhållanden som man i dag 
har i de baltiska staterna.

för vindfällen. Då klimatet blir varmare, 
förlängs den tjälfria perioden och risken 
för stormskador ökar. Stigande tempera-
tur kan i sin tur öka antalet åskväder och 
stormar. En skadad skog är extra utsatt för 
att bli angripen av skadeinsekter. Granen 
påverkas också extra mycket av flera torra 
perioder på grund av sitt ytliga rotsystem, 
speciellt under våren och försommaren.

SANITETSHUGGNINGARNA ÖKAR
Asikainen varnar för att det varmare kli-
matet följs av ökade angrepp av skadein-
sekter. 

Han nämner den epidemi av granbark-
borreangrepp, som drabbade sydöstra Fin-
land efter stormen Asta år 2010. I norma-
la fall kan de flesta av skadegörarna i dag 
producera en generation under en som-
mar. Men en längre vegetationsperiod och 
högre temperatur kan betyda att exempel-
vis granbarkborren hinner med två ge-
nerationer under en sommar. Risken för 
skogsskador på en större skala ökar då be-
tydligt.

– Det är sannolikt att situationen i söd-
ra Finland i framtiden kommer att vara lik 
den i Österrike, Tjeckien och Slovakien, 
där nästan hälften av allt timmer kommer 
från sanitetshuggningar, säger Asikainen.

Sanitetshuggningar är oplanerade av-
verkningar till följd av olika typer av 
skogsskador.

LÅNGSAM FÖRÄNDRING
Klimatförändringarna har också föranlett 
diskussioner om huruvida vi kommer att 
se nya typer av trädslag i våra skogar. 

– Det är möjligt att mer exotiska träd-
slag blir vanligare, speciellt södra i Fin-
land. Men det handlar inte om några stör-
re förändringar, säger Asikainen. 

Han påpekar att vi inte spontant kom-
mer att ha ekskogar i södra Finland om 
några årtionden. Om vi fortsätter att be-
driva skogsbruket på samma sätt som hit-

tills, kommer förändringarna att ske i täm-
ligen maklig takt.

– Det är endast ifall man väljer att för-
nya skogarna med ädla lövträd som situ-
ationen kan komma att förändras i snab-
bare takt. 

Asikainen konstaterar att våra vanli-
gaste trädslag i dag – gran, tall och björk 
– kommer att dominera våra skogar un-
der en lång tid framöver. Det finns rätt 
stor variation bland våra inhemska träd-
slag i deras ursprung, där vissa trädfa-
miljer är klart mer resistenta mot klimat-
förändringar. På forskningsstationen i 
Haapastensyrjä bedriver Luke plantför-
ädling och försöker finna trädfamiljer 
som bättre uthärdar både torka och an-
grepp av skadeinsekter.

Det finns en hypotes om att vissa träd-
familjer har en tillväxtperiod som börjar 
tidigare på våren och slutar senare på hös-
ten, vilket givetvis är gynnsamt för tillväx-
ten rent generellt. Men om det råkar vara 
ett extremt klimat på våren eller hösten, 
finns det risk för att just dessa mest snabb-
växande trädfamiljer är de som drabbas 
värst.

– Detta är ett fenomen som vi just nu 
studerar inom Luke, berättar Asikainen.

NY LOGISTIKTEKNOLOGI
Klimatförändringarna kommer att kräva 
förändringar inom hela skogssektorn. Det 
gäller hela kedjan, från avverkningar och 
transport till virkeslager.

– Vi måste utveckla avverkningstekno-
logi, som kan användas också då marken 
inte är frusen, och som kan flyta på våt-
marker och kärr där det tidigare varit tjäle 
vintertid, säger Asikainen.

Han tror också att vi måste börja hålla 
större buffertlager för att säkra virkesför-
sörjningen också under ogynnsamma år. 

– Vi kommer att ha samma förhållan-
den som man i dag har i de baltiska län-
derna och även i norra Skottland. Speci-
ellt i södra Finland är det dags att bör-
ja anpassa sig efter det, avrundar Antti 
Asikainen. •

TEXT: MIA BERG-LUNDQVIST
FOTO: MAJ-LEN ROOS
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Allemansrätten är ingen lag i bokstavlig 
mening utan en gammal sedvana, som 
tillämpas i Finland, och som ger alla invå-
nare – oavsett om de äger mark eller inte – 
en unik rätt att utan tillstånd av respektive 
markägare röra sig i skog och mark och på 
vattendrag och sjöar. Man får även plocka 
vilda bär, svamp och växter, vilka inte är 
fridlysta, och man får meta och pilka.

Men allemansrätten ställer också krav. 
Enligt informationen på Forsstyrelsens 
nätsidor får man inte orsaka markägaren, 
markanvändningen eller naturen ”mer än 
smärre olägenheter”. Det innebär bland 
annat att man inte får göra upp eld, fälla 
träd eller bryta av kvistar, ta mossor och 
lavar, skräpa ner, störa eller skada fågel-
bon eller störa hemfriden exempelvis ge-
nom att slå läger alltför nära en bostad el-
ler genom att föra oväsen. Man får inte 
heller röra sig på odlade marker.

AVTAL REKOMMENDERAS
Helena Ålgars, vicehäradshövding och 
vd på Jordägarnas Värderingscentral, sä-
ger att markägare ofta hör ofta av sig till 
företaget med frågor som rör allemansrät-
ten och eventuella överträdelsen av den. 

Tidigare var hon jurist vid SLC, Svenska 
Lantbruksproducenternas Centralförbund, 
och även dit vände sig markägare som vil-
le veta mer om sina egna rättigheter. Sam-
varon mellan markägare å ena sidan och 
allmänheten å den andra löper nämligen 
inte alltid friktionsfritt.

En grundformel tycks gälla – ju närma-
re en tätort eller en stad man har sina mar-
ker, desto fler blir problemen.

Två-i-topp på listan över sådant som 
väcker markägarnas missnöje gäller rid-
ning och körning med olika typer av for-
don i terrängen.

– Tillfälliga ridturer hör till allemans-
rätten, men inte regelbunden ridning på 
samma marker så att det till exempel upp-
står ridstigar eller så att trädrötter förstörs. 

En ridskola bör inte nyttja andras mar-
ker för sin verksamhet utan tillstånd.

–  I sådana fall brukar vi uppmana be-
rörda parter att försöka komma överens 
om vad som går an och sedan göra upp ett 
avtal om det. Det finns flera avtalsmodel-
ler att följa, säger Helena Ålgars.

Man kan också komma överens om att 
den som nyttjar annans mark betalar en 
avgift för det.

SÄLLAN TILL DOMSTOL
Allemansrätten tillåter inte att man kör 
med motordrivna fordon – hit räknas även 
snöskotrar – på annans mark. Men emel-
lanåt händer det ändå.

Markägare kan anmäla eventuella över-
trädelser till polisen och i teorin kan den 
som exempelvis kört fyrhjuling i terräng-
en få böter. Men i praktiken är det ovan-
ligt att det blir rättsliga påföljder.

– Jag har inte personlig erfarenhet av 
att ett fall angående allemansrätten gått till 
domstol och det är nog väldigt sällan som 
det händer. Det kan bli kostsamt att pro-
cessa och ofta kan de ekonomiska värde-
na, som det handlar om, vara ganska små.

Skogsbilvägar är ett kapitel för sig. Om 
man fått offentligt stöd för att bygga vägen 
har man inte rätt att förbjuda utomståen-
de att köra på den under en bestämd tids-
period. Det samma gäller om man får stöd 
för vägunderhållet.

– Men om det blir så stora problem 
med otillbörlig trafik att vägen tar ska-
da och kräver extra omfattande underhåll 
kan man anhålla hos sin kommun om till-
stånd att få sätta upp en bom eller ett tra-
fikmärke som förbjuder fordonstrafik för 
utomstående. Gång- och cykeltrafik kan 
man däremot inte förbjuda, säger Hele-
na Ålgars.

OMDISKUTERAT ÄMNE
Bär- och svampplockning för kommersiellt 

Allemansrätten: både frihet och krav

Överträdelser förekommer 
men går sällan till domstol

Vem som helst får röra sig fritt i skog och mark i Finland – tack vare allemans-
rätten. Men med rätten följer krav på hänsyn. Det ska, kort sagt, inte synas 
några spår efter din närvaro på annans mark. Ibland blir det problem. Markä-
gare klagar bland annat på följderna efter ridning och terrängkörning.
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bruk som utförs av utländska bärplockare 
har varit ett hett ämne. Frågan har utretts 
av en arbetsgrupp inom inrikesministeriet 
som ansett att verksamheten faller inom 
ramen för allemansrätten.

Det i sig har öppnat dörren för andra 
frågeställningar. Är det exempelvis okej att 
ett företag, som säljer olika naturupple-
velser, tar med sina kunder på vandringar 
med eller utan övernattningar på annans 
mark? Eller i förlängningen förtjänar peng-
ar på att utnyttja annans egendom?

– Så länge man sköter sig, det vill säga 
att man inte ger upphov till annat än ringa 
olägenhet, är det tillåtet.

Sedan är det givet att det finns ett stort 

utrymme för tolkningar – vad menas med 
en ringa olägenhet eller en smärre olägen-
het som det heter i viss information? Det är 
också svårt att övervaka vem som gjort vad 
i ödsliga och vidsträckta naturområden.

INTE GÅRDAR
Allemansrätten är som sagt ingen lag i sig, 
men det finns lagar som tangerar de om-
råden som nämns i allemansrätten, till ex-
empel i strafflagen och i lagen om enskilda 
vägar. Gårdar kring bostadshus omfattas 
av hemfridsskydd och besittningsrätt. Det 
är med andra ord inte tillåtet att gå in på 
gårdsplaner med stöd av allemansrätten.

Gården bör dock skötas eller omgärdas 

Striktare på lilla Åland
På Åland tillämpas allemansrätten på vissa punkter striktare än i övriga Finland, 
detta med hänvisning till att Åland i sig är litet och att fastigheterna är småskaliga.

Tältning och nattparkering av husbilar och husvagnar i naturen rekommenderas 
inte utan markägarens tillstånd, i stället hänvisas till allmänna campingplatser eller 
anvisade platser. 

Det är inte heller tillåtet att plocka bär och svamp för försäljning eller att bedriva 
andra kommersiella aktiviteter utan markägarens tillstånd. För ridning krävs mark-
ägarens tillstånd.

Fiske ingår inte i allemansrätten på Åland, men på landskapets vatten får nord-
iska medborgare fiska fritt. I övrigt krävs fiskekort.

Att göra upp eld är givetvis förbjudet och här påpekas särskilt att somrar ofta 
är torra på Åland och att naturen med hällemarksskog är känslig.

I övrigt följs samma principer som i landet i övrigt. •

Allemansrätten: både frihet och krav

Överträdelser förekommer 
men går sällan till domstol

så att det syns att det är ett område avsett 
för privat bruk.

När det gäller beten för djur får man 
ta sig över inhägnader om man inte ska-
dar dem. 

Enligt allemansrätten får man i prin-
cip tälta på annans mark, men enligt in-
formation från Miljöministeriet begränsas 
rättigheten betydligt i tätorter ”eftersom 
tältning inte får orsaka mer än ringa olä-
genhet”. Det skall också alltid vara fråga 
om en temporär vistelse. •

TEXT: HELENA FORSGÅRD
FOTO: POND5
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– Vi är på gång med mer information till 
allmänheten om var det exempelvis finns 
naturstigar, säger landskapets skogsförval-
tare Ray Holmlund.

Landskapet Ålands skogsinnehav är 
långt ett arv från den svenska tiden, då 
kronan anlade så kallade kungs- och av-
elsgårdar, inte bara i Sverige utan även 
på Åland och i den östra rikshalvan. Den 
svenska kungen Gustav Vasa drog igång 
ett program för avelsgårdar kring 1550, 
bland annat behövdes förnödenheter för 
soldaterna som stred i det utdragna kriget 
mot Ryssland. 

På Åland anlades tre kungs- och av-
elsgårdar, en av de mer betydande låg i 
Kastelholm intill det medeltida slottet. År 
1924, efter att Åland fått sin självstyrelse, 
övergick förvaltningsrätten till kungsgår-
darnas marker, som före det hört till fin-
ska staten, till landskapet Åland. 

Den första skogvaktaren utsågs 1928. 
Ray Holmlund är den tredje i ordningen, 
även om hans titel ändrats till skogsför-
valtare. Numera är han anställd av land-
skapets Fastighetsverk, som förvaltar al-
la byggnader och alla markområden som 
landskapet äger.  

STOR DEL CENTRALT 
I landskapets ägo ingår 2 500 hektar 
skogsbruksmark, varav drygt tusen hek-
tar tvinmark och impediment. Merparten 
ligger centralt på Åland, eftersom det var 
där kungsgårdarna anlades. Totalt handlar 
det om 28 olika skiften.  

I den övergripande målsättningen för 
skötseln av landskapets skog heter det att 
tillväxten ”ska nyttjas på ett hållbart sätt 
samtidigt som den biologiska mångfalden 
och skogens mångsidiga nyttjande beak-
tas. Speciell vikt läggs även vid att hålla 

Landskapet Åland som skogsägare:

Värnar om rekreation och biologisk mångfald  
Landskapet Åland äger 2 500 hektar skogsbruksmark, men den ekonomiska 
avkastningen är inte huvudsaken. Det är minst lika viktigt att värna om den 
biologiska mångfalden och att upprätthålla skogsområden för rekreation. Här 
finns en del att förbättra. 

landskapets skogsmarker tillgängliga för 
allmänheten”. 

Ray Holmlund har nyligen fått en färsk 
skogsbruksplan att följa, den åttonde i 
ordningen. I den delas skogsmarkerna 
upp i sju skötselklasser som exempelvis 
ekonomiskog, värdefull skog, rekreations-
skog och specialområden. Till den sist-
nämnda klassen hör skog inom registre-
rade fornminnesområden och här bedrivs 
skogsbruk i nära samarbete med landska-
pets kulturbyrå. Varje klass ska skötas en-
ligt sina specifika värden och sin använd-
ningsform. 

I det som klassas som ekonomiskog be-
drivs normalt skogsbruk och man räknar 
med ett uttag på 70 procent av den årliga 
tillväxten, med andra ord ett rätt försiktigt 
uttag som i reda tal uppgår till cirka 7 500 
kubikmeter per år. Två skogsarbetare är an-
ställda på heltid, och de sköter röjningar, 
en del gallringar och nyplanteringar. Stör-
re gallringar och slutavverkningar lejs ut.  

VARIATION I SKOGEN 
Drygt 10 procent av skogen klassas som 
värdefull och där bedrivs inget aktivt 
skogsbruk. Det samma gäller givetvis för 
ytor med fredad skog. Hit räknas bland 
annat ett område i Kastelholm som nämns 
i en plan från 1875, då som ett 30-årigt 
område med blandskog. 

– Det har stått orört sedan dess och är i 
dag en riktig urskog. 

Femton procent av ägorna är rekrea-
tionsskog. Här ska man i första hand strä-
va efter att skapa variation och att bevara 
framkomligheten i naturen. Här kan man 
också anlägga naturstigar och anläggning-
ar som exempelvis vindskydd med plats 
för grillning. 

På Stornäset i Kastelholm finns i dag en 

stig på 4 kilometer i omväxlande terräng. 
En del vandrare hittar redan hit, men fler 
är välkomna. 

– Vi ska bli ännu bättre på att mark-
nadsföra våra rekreationsskogar och ska i 
samarbete med Visit Åland ta fram mate-
rial som visar var de finns. 

I områden med rekreationsskog kan 
man också bedriva så kallat kontinuitets-
skogsbruk, det vill säga att man inte tar 
upp kalytor utan istället fäller utvalda träd 
för att få en skog med träd i olika åldrar.

– Det har dock sina sidor, det blir med 
tiden mer grandominerat på sådana om-
råden, eftersom granar i motsats till löv-
träd kan växa i skuggan av större träd, sä-
ger Ray Holmlund. 

Landskapet bedriver också i samarbete 
med Naturresursinstitutet (Luke) en del 
skogliga försök på sina marker.  

FÖR JÄGARE 
Jakträtten på vissa skiften arrenderas ut, 
hittills antingen till ett fast hektarpris el-
ler till högst bjudande, beroende på skif-
tets storlek. Arrendet har gällt för sex år i 
taget och i sommar bjuds skiftena ut igen, 
möjligen har man då ändrat principerna 
för prissättningen. 

– Intresset för jakträtterna har varit väl-
digt stort och ger landskapet intäkter på 
cirka 30 000 euro per år.  

Landskapets politiska toppar har dess-
utom möjlighet att bjuda sina gäster på 
en jaktupplevelse på vissa marker i Kas-
telholm där jakträtten inte arrenderas ut 
på den öppna marknaden.

JÄMFÖRELSEVIS LITEN ANDEL 
Av all mark på Åland är 4 procent i sam-
hällets ägo. Då ingår även flera naturreser-
vat på totalt cirka 1 100 hektar. 

– Det är väldigt lite i jämförelse med 
övriga Finland och Sverige. Det finns flera 
fördelar med att samhället äger mark. Ex-
empelvis kan mer mark avsättas för natur-
vård än på privata marker. Samhället som 
ägare är en garant för att olika naturtyper 
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Landskapet Åland som skogsägare:

Värnar om rekreation och biologisk mångfald  
och intressen tas tillvara. Vi kan också ga-
rantera en kontinuitet i skogsbruket och 
-användningen och även visa på olika me-
toder och alternativ, säger Ray Holmlund. 

Ett relativt färskt exempel på alternati-
va trädslag är klibbalsplanteringen på 1,5 
hektar i en fuktig sänka där det tidigare 
växte gran. Tidigare har man även plante-
rat bland annat lärkträd och bok på land-
skapets marker. 

Även om allemansrätten tillåter ströv-
tåg i andras skogar är det bra för allmän-
heten och besöksnäringen att det finns 
landskapsägda skogar där man också sat-
sat på snitslade stigar.  

SÅLT OCH KÖPT 
Det har förekommit att landskapet sålt 
mindre skiften av sin skogsmark, bland 
annat till strandnära och kommunala bo-
stadsområden och till en golfbana i Kas-
telholm. 

– Vi har också utökat innehavet och 
bland annat köpt marker som varit särskilt 
rika på fornlämningar eller som ansetts ha 
höga miljövärden, säger Ray Holmlund. •

TEXT OCH FOTO: HELENA FORSGÅRD            

Ray Holmlund, skogsförvaltare vid land-
skapet Ålands Fastighetsverk, ser till att 
landskapets skogar sköts enligt skogs-
bruksplanen.  

En vacker rekreationsskog med 
ståtliga tallar på ett näs i Kastel-
holm. I området går en skogsstig 
på 4 kilometer och här finns även 
ett vindskydd med grillplats.   
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Virkesförsäljning har varit de finländska 
skogsägarnas främsta inkomstkälla. Det är 
bra, men det finns också många andra sätt 
som kan inbringa inkomster från skogen. 
Det kan handla om allt från nya produkter 
till nya tjänster – en potential som knappt 
utnyttjas i dag. 

– Det är inget fel på traditionellt skogs-
bruk. Men vi vill informera skogsägarna 
om alternativen och få dem att tänka på 
annat än virke. Det finns en uppsjö av oli-
ka möjligheter som på sikt skulle kunna 
ge skogsägare ytterligare inkomster från 
skogen, säger Göran Ådjers, projektchef 
vid Finlands skogscentral i Vasa. 

Nytt projekt hjälper skogsä garna att tänka i nya banor
Traditionellt skogsbruk dominerar i Finland. Men det här vill Finlands skogs-
central ändra på, med hjälp av projektet Kreativ markanvändning. Det finns 
många andra sätt för markägarna att få inkomster från skogen. Avsikten är att 
få skogsägarna att tänka i nya banor. 

I slutet av förra året startade Skogscen-
tralen informationsprojektet Kreativ mark-
användning, som finansieras av NTM-cen-
tralens landsbygdsprogram. Det finns flera 
exempel på nya förädlingsmöjligheter: na-
turprodukter, örter, vilt, bär, hälsoproduk-
ter och björksav. Nya tjänster skulle kun-
na vara naturturism, tystnad, Green Ca-
re, förebyggande hälsovård, stresslindring 
och olika typer av safariutfärder. 

– Ett exempel på nya företag är Arctic 
Birch som gör produkter av björksav. Det 
är ett praktexempel på hur man utnyttjar 
andra produkter som skogen ger. Ett annat 
exempel är sprängtickan som innehåller 

en antioxidant med goda hälsofrämjande 
egenskaper. Lokalt skulle vi kunna produ-
cera sprängticka, förklarar Ådjers. 

STOR POTENTIAL
Det finns redan företag som tillverkar pro-
dukter av det som skogen erbjuder. Men 
Ådjers ser att potentialen är mycket större. 
Globala ekotrender ger möjligheter. 

– De här förslagen på nya produkter ger 
inga miljardinkomster, men det finns en 
möjlighet att få ut ett ännu större mervär-
de ur skogen för skogsägarna. Björksaven 
har redan blivit en stor grej. 

Sprängtickan har ett helt annat pris än 
virke. 

– Det talas om femsiffriga intäkter per 
hektar. Skulle man få igång en produktion 
av det här slaget skulle det kunna genere-
ra extra inkomster utan att äventyra vir-
kesförsäljningen. 
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Nytt projekt hjälper skogsä garna att tänka i nya banor

– Skogen ger många möjligheter som vi kan utnyttja bättre, säger Göran Ådjers vid 
Finlands skogscentral i Vasa. Han är projektledare för ett informationsprojekt som 
syftar till att få markägare att tänka i nya banor.  

När det gäller tjänster finns det på sikt 
en ännu större potential, menar Ådjers. 

– Jag tror att Green Care kan bli stort i 
framtiden. Det kan handla om rehabilite-
ring för drogmissbrukare, som får sin vård 
i naturen, eller om annan form av rehabi-
litering. Här krävs naturligtvis stora insat-
ser, men allt handlar om att börja tänka i 
nya banor. Här behövs både villiga mark-
ägare och entreprenörer. 

Projektet utgår från Österbotten, där 
markägarna nu kan komma med förslag 
på vad som kunde fungera lokalt. 

– Jag tar gärna emot förslag om vilka 
typer av produkter eller tjänster någon 
kunde satsa på lokalt. 

SIKTET INSTÄLLT PÅ TURISM
När det gäller nya tjänster betraktar 
Ådjers turismen som ett nyckelmål. Lapp-
landsregionen är ett typexempel på lycka-
de satsningar på turism, där skog och na-
tur marknadsförs. 

– Mer lokala och regionala satsningar 
på att sälja koncept kring naturupplevel-
ser ser jag som möjliga. Det går att sälja 
sådana redan nu, men här krävs en enorm 
satsning och kunniga personer för att så-
dana turismsatsningar ska gå att genomfö-
ra. Här tar vi också gärna emot idéer, kon-
staterar han. 

Olika typer av safarier skulle kunna 
locka turister. 

– Det finns just nu många bävrar i 
Lappfjärdsnejden. Skulle de kunna vara 
en källa till inkomst i stället för ett pro-
blem, om man ordnade bäversafari? Re-
dan nu ordnas bäversafarier i svenska Väs-
terbotten. Också älgsafari kunde vara ett 
alternativ i områden med hög älgtäthet, 
och till och med skarven kunde utnyttjas 
för turism. Det finns helt klart en mark-
nad för det här. 

I Finland pågår också på industriell ni-
vå många projekt för att ta fram nya pro-
dukter från skogen, allt från nya material 
för kläder till bioenergi. 

– Det här är ett mycket bra arbete, men 
det ger sällan några direkta inkomster åt 
markägarna. Det gör däremot de idéer som 
vi kastar fram inom ramen för projektet. 

GRUND FÖR NYTÄNKANDE
Tror du markägarna i Österbotten tar till 
sig idéerna?

– Det är klart att det kommer att fin-
nas många som är skeptiska. Det är in-
te lätt att koppla ihop allt det här med tu-
rism och med tjänster och produkter inom 
naturvård. Min vision är att projektet ska 
identifiera de idéer som har störst poten-
tial, säger han. 

Enligt honom skall projektet vara en 
grund för nytänkande. 

– På sikt kan vi få med markägare, som 
till exempel kan inrätta samfällda skogar 

för att förverkliga en del av idéerna. Det är 
många tekniska detaljer som också mås-
te lösas, men vi måste börja någonstans. 
Jag betraktar projektet som ett startskott 
för nya projekt för att bättre tillvarata de 
möjligheter som skogen erbjuder, säger 
Göran Ådjers. 

För att en stor del av planerna ska kun-
na förverkligas är det nödvändigt att sko-
gen är ekocertifierad. 

– Största delen av våra skogar uppfyller 
kriterierna för certifieringen. •

TEXT: CHRISTOFFER THOMASFOLK
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Frågan är om vi har glömt bort denna fi-
na naturprodukt? Hur ofta tar vi idag till-
vara skönt doftande tjärstubbar för att ha 
ett lager kådvedsstickor att tända brasan 
med där hemma eller på sommarstugan? 
En del frilufts- och andra butiker säljer 
tjärvedsstickor, vilka ibland är importera-
de. Som skogsägare, eller med tillstånd av 

Ta vara på tändveden
Kärt barn har många namn. Tjärved, 
törved, kådved eller fetved är någ-
ra av beteckningarna för den kådrika 
ved som framför allt kan hittas i kär-
nan av gamla tallstubbar, men ock-
så i ytveden av skadade stammar. 
Samma slags utmärkta tändved hit-
tas också i toppar av tallar som an-
gripits av en svampsjukdom kallad 
kådkräfta. 

en skogsägare, kan man ta det som hobby 
att gå ut och förse sig med egen tändved. 

Tack vare att kådveden innehåller lätt-
flyktig terpentin är den lättantändlig ock-
så i blött väder. Jägare och friluftsfolk på 
ödemarksvandring känner till denna egen-
skap och använder därför tjärstubbar för 
att göra upp eld, särskilt under långa turer 
då pauser behövs. 

I gamla dagar användes tjärved i stora 
mängder för att tillverka tjära. En hel in-
dustri utvecklades med början i tallskog 
som ”katades” för att producera så myck-
et tjära som möjligt. Ung och välväxan-
de tallskog gick åt på stora områden un-
der tjärproduktionens guldålder. Tjärved 
har också brukats som belysning, i form 
av tjärvedsbloss. För detta ändamål läm-
par sig tjärveden inte särskilt väl, eftersom 
den brinner intensivt men under en rela-
tivt kort stund. 

HITTA TJÄRVED
Tjärved uppkommer naturligt hos tall, då 
man redan några år efter avverkning kan 
skörda kådved från stubbar. Ju kargare 
och torrare marker samt ju äldre furor, de-
sto bättre brukar tillgången på tjärstubbar 
vara. Den tjärrikaste delen är kärnan, men 
ofta kan hela stubben ända till ytan duga 
bra som tändved. Ju äldre stubben blir, 
desto mera ruttnar den del, som innehål-
ler lite kåda, bort. 

Tiotals år gamla stubbar utgör de bäs-
ta tjärstubbarna. Under ödemarksturen i 
rusk och regn kan man få en härlig bra-
sa genom att direkt tutta eld på ett sådant 
fynd. Så klart skall försiktighet iakttas då 
man gör upp eld. Också om det bara finns 
en liten risk för skogsbrand måste stubben 
släckas ordentligt, för rötterna, som också 
består av tjärved, kan pyra mycket länge.

Tjärved uppkommer också efter skador, 

Ibland kan kärnan på en furustubbe vara rätt så kåddränkt omedelbart efter avverkningen. Om inte så är fallet kan man, efter att 
ha väntat några år, få gott om tjärved som tände ur en enda stubbe. 
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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

som körskador, eller vid skogsbrand.  Tal-
len försvarar sig mot skadan genom rik-
lig kådutgjutelse som motar inkräktare 
som till exempel röt- och andra svampar. 
Svampinfektioner förekommer också på 
friska träd, vilka förorsakar kådflöde och 
törvedsbildning. Kådkräftan är allmänt fö-
rekommande och angriper oftast stammen 
högt uppe i kronan. Denna svamp kallas 
också törskate eller törskatesvamp och an-
greppen kan i värsta fall ta kål på trädet 
på bara några år. Som biprodukt kan det 
uppstå ett rätt långt stamavsnitt med rik-
ligt kådflöde, alltså törved, som tjänar bra 
som tändved.  

PRODUCERA TJÄRVED SJÄLV
Vill man försäkra sig om tillgången på tjär-
ved kan en gammal beprövad metod tas 
till heders. Barken skalas av med bark-
kniv, motorsåg eller yxa ända in till veden 

Uppspjälkta törvedsstickor av lämpligt format och förpackade med ett vackert snöre 
kan vara en trevlig present. Detta paket innehåller 50 stickor.

på tre sidor av levande tallar från roten 
upp till exempelvis 1,5–2 meters höjd. 
Det gäller att lämna en minst 5 centimeter 
bred sträng av bark kvar för att låta tallen 
fortsätta ett tynande liv medan kådveden 
bildas. Efter cirka 5–10 år kan man skörda 
prima tjärved. En enda tall räcker till för 
lång tid framöver.

Ett knippe tjärved som tände, i ett vack-
ert paket, kan uppskattas som en liten gå-
va när du besöker någon som har en öp-
pen ugn, vedspis eller vedeldad bastu. Det 
känns naturligare och mera ekologiskt att 
tända brasan med en skogsbaserad pro-
dukt än med något oljebaserat tände, som 
många butiker, särskilt lågprisbutiker, 
marknadsför. Och visst är doften av tjär-
ved attraktiv i jämförelse med tänddynor 
som innehåller fossila bränslen! •

TEXT OCH FOTO: JAN HEINO
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TISDAGEN DEN 5 JUNI:
• Samling i Lovisa kl. 9.00
• Kalhyggesfritt skogsbruk, besök på LUKE:s försöksområde i Lappträsk
• Lunch
• Bioekonomin i Lappträsk kommuns nya strategi
• Träshusbyggande, växande trend inom bioekonomin
• Besök på Timberpoint i Lovisa
• Middag

ONSDAGEN DEN 6 JUNI:
• Markberedning, plantskogsvård och vattenvård, besök i Forsby gårds skogar
• Skogsbrukets miljöstöd
• Lunch och avslutning kl. 14.00

Skogskulturs sommarexkursion arrangeras av 
Föreningen för Skogskultur, Finlands skogscentral och Södra Skogsreviret.
I programmet medverkar flera företag och organisationer. 

DELTAGARAVGIFT: 
75 €/person, middagen ingår i priset

ANMÄLNINGAR:
www.skogscentralen.fi/evenemang

OBS! 
Övernattningen bokar
deltagarna själva senast den 30.4
Hotell Degerby, 019 50561 eller 
reception@degerby.com:
Enkelrum 92 €.
Dubbelrum 102 €. 
Trippelrum 118 €.

Avgiftsfri busstransport från 
Österbotten ordnas måndagen 
den 4 juni.

SKOGSKULTURS
SOMMAREXKURSION
5–6.6.2018 I LOVISA OCH LAPPTRÄSK

KOM MED!
Anmäl dig
senast den

30 april

www.revir.org

30 x 80 mm

www.revir.org

60 x 160 mm

www.revir.org

90 x 240 mm
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EFTER EN GRÖN jul och en nästan snöfri januarimånad 
kom snövädret. Vintern kom sent men den kom med be-
sked. Annars har det blivit normalt med så kallade gröna 
vintrar, vilket skapar problem för skogsbrukets drivningar 
och transporter. Industrin kräver färskt virke.

På Skogsmästarskolan, där jag är verksam, undervisa-
de man tidigare praktiskt och tillämpat om vinterväghåll-
ning och om hur man anlägger bas- och stickvägar för av-
verkning under snöförhållanden. 

Forskningsstiftelsen Skogsarbeten (numera Skogs-
forsk) har ett terrängklassificeringsschema för skogsbruk 
och militär verksamhet som har ”påhängskoder” för oli-
ka verksamheter, bland annat för drivning under snöför-
hållanden. Snöns mekaniska egenskaper undersöks med 
behandskad hand, formerad penna eller morakniv. Det är 
länge sedan studenterna drillats i sådana metoder. Snö-
säkra förhållanden och tjälad mark begränsas numera till 
Norrlands inland.

En ny aspekt har också tillkommit i vårt klimat och det 
är att oförutsägbarheten eller variabiliteten har ökat. Vi 
vet inte i förväg om den kommande vintern lämpar sig 
för drivning av så kallade vintertrakter som kräver tjäle, 
eller om vi kanske måste skjuta upp dessa åtgärder till 
ett annat år. Vi tvingas chansa i ökad utsträckning. Det 
förekommer att man måste avbryta drivningar på grund 
av plötsliga töperioder. Ibland fortsätter man ändå, med 
markskador som följd.

Snödjupet och snöns varaktighet och beskaffenhet in-
verkar på skogsekosystemen på kort sikt. Snön är ofta 
tung och vattenmättad, eftersom temperaturen ofta ligger 
runt nollstrecket. Hundratals hektar tallungskog i epone-

rade lägen drabbades häromåret av omfattande snöska-
dor i form av stam- eller toppbrott. I nygallrade bestånd 
tvingades man i några fall kalavverka och börja om från 
början. 

Det förändrade vinterklimatet har även långsiktiga ef-
fekter på flora och fauna i stort. Flera djurarter gynnas av 
milda vintrar och etablerar sig längre norrut. Fälthare, rå-
djur och vildsvin är exempel på arter som ökat sina ut-
bredningsområden. De relativt sällsynta vargavintrarna 
åstadkommer tillfälliga nedgångar i populationerna, men 
de långsiktiga tendenserna är tydliga.

Naturligtvis påverkas även skogen och trädslagen. Vi 
kan förvänta oss en viss expansion av ädellövträd i Syd- 
och Mellansverige. I Skåne har flera stora markägare bör-
jat mönstra ut den för landsändan exotiska ”rödgranen” 
för att återbeskoga med ek eller bok. I övriga Götaland 
och i Mälardalen finns det ett utökat intresse för att an-
lägga och sköta ädellövskog.  

Klimatförändringarna skapar en del möjligheter som vi 
kan ta vara på, men det uppstår också stora problem. På 
åttiotalet bekymrade man sig för den tilltagande försur-
ningen av vattendragen. Idag handlar det istället om kol-
balanser och global uppvärmning. Brist på grundvatten 
har alltid förekommit i Östersjöns kustområden, men fö-
religger nu allt längre västerut i södra Sverige. Vilken 
form nederbörden har, och när under året den faller, in-
verkar på odlingsförhållanden och vattenbalanserna. Ne-
derbörd lagrad som snö innebär att den hålls kvar i land-
skapet fram till dess att markerna och vegetationen är re-
do att ta emot den. Därför är årets snörika vinter välkom-
men, även om den kanske är tillfällig. •

Gröna vintrar allt vanligare

kolumnen

HANS HÖGBERG 
ÄR CIVIL-JÄGMÄSTARE OCH LEKTOR I SKOGS-

HUSHÅLLNING VID SKOGSMÄSTARSKOLAN 
(SLU) I SKINNSKATTEBERG I SVERIGE. 
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Att äga skog ute på Korpo i den 
åboländska skärgården har bå-
de för- och nackdelar. Till nack-
delarna hör de två färjorna på 
vägen till gården i byn Ström-
ma. Färjorna återspeglar sig tyd-
ligt på virkespriset. Konkurren-
sen om virket är liten, vilket 
också är dåligt för inkomsterna. 
Men däremot går det ofta att av-
verka i skärgården när maski-
nerna står stilla på fastlandet.

– Vi har flata berg som går 
att använda som körstråk, så 
vi håller många gånger entre-
prenörerna med jobb, när ma-
skinerna annars skulle stå stil-
la, berättar Korposkogsägaren 
Mickel Nyström.

VILTVÄNLIG
Han köpte ett nytt skifte för en 
tid sedan och där planterade 
han granplantor och sådde tall-
frön i våras. Med sådden hop-
pas han få in nytt genmaterial 
och bättre växande tallar. 

Hemgården består av drygt 
200 hektar skogsmark. Det är 
främst entreprenörer, som skö-
ter de praktiska åtgärderna, 
men mindre arbeten utförs ock-
så av familjen Nyström. 

Röjning är inte aktuellt förrän 
plantorna nått älgsäker höjd.

– Vi är noga med att inte rö-
ja för glest, det ska finnas foder 
för viltet också. Dessutom strä-

Mickel Nyström från Korpo 
är en ung man med många 
järn i elden. Han är agrolo-
gen som har svårt att be-
stämma sig för om jordbruk 
eller skogsbruk är roligast. 
Han är också en person 
med visioner om hur han 
skulle vilja utveckla skogs-
bruket.

Mickel Nyström och hans svar-
ta jaktlabrador gillar att vara 
tillsammans i skogen.
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Givande att äga skog 
– glädjande att se den växa
var jag efter att driva upp blandskogar.

Nyström är en ivrig jägare och medger 
snabbt att toleransnivån för skador är hög.

– Jakt är en del av livet.
I skärgården är älgstammen nu betyd-

ligt mindre än på 1990-talet, vilket bidrar 
till att viltskador inte förekommer särskilt 
ofta. De övriga klövdjuren orsakar inte 
heller några betydande skador.

– Konflikterna mellan dem som före-
språkar stora viltstammar och dem som 
inte tolererar några viltskador alls finns, 
men de är på en hanterbar nivå, förklarar 
Nyström, som också är verksamhetsledare 
för Åbolands skärgårds jaktvårdsförening.

GÄRNA MERA SKOG
Plantering av björk utan stängsel lyckas 
inte och oftast förlitar man sig på natur-
lig förnyelse, eftersom markerna är kar-
ga. Nyström är inte heller främmande för 
gödsling på svagare boniteter.

– För tillfället består vår skog av främst 
första- och andragallringsbestånd, vilket 
betyder att slutavverkningarna är på kom-
mande.

Småningom måste också ett lite stör-
re beslut fattas då han borde bestämma 
vad som ska hända med figurer som köp-
tes för tjugo år sedan. På ett område, som 
nog blivit markberett, men inte planterat, 
växer nu glasbjörk.

– Det känns dumt att ta bort växande 
skog. Men tillika är jag medveten om att 
det bästa vore att börja om från början.

Nyström köper gärna mera skog, om 
lämpliga skiften kommer till försäljning, 
men det sker rätt sällan ute i skärgården.

– Då man äger skog vill man gärna hål-
la fast vid den. Och det förstår jag, det 
är givande och glädjande att se hur sko-
gen växer.

Mickel Nyström blev intresserad av 
skogen redan i tidig ålder, när han som 
5-åring fick vara med i älgskogen.

– Klart att det har funnits besvikelser. 
Skogen som kallades Guld-skogen var en 
vacker granskog, så gott som orörd. Gra-
nen var ändå rutten och många skulle 
kanske ha tyckt att idyllen försvann när 
området avverkades. Men skogen är fort-
farande vacker, där fanns tallar som nu 
bildar ett andragallringsbestånd.

Maskinförarnas yrkesskicklighet är en 
ovärderlig del av lyckade resultat i skogen. 
Lokalkännedom, ett öga för vilken som är 
den bästa lösningen och kunskap om sko-
gen är viktiga element då ingreppen i sko-
gen genomförs. 

– Med minimala körskador är det lätt 
att välja samma entreprenör år efter år. 
Att vi inte har ett uttalat problem med gra-
nens rotröta hänger garanterat ihop med 
gott utfört arbete, konstaterar Nyström.

Mickel Nyström är övertygad om att 
vi i Finland aldrig kommer att skövla vår 
skog. Det finns en självklarhet i att inte ta 
mer än skogen växer.

– En skött skog är en fröjd för ögat, att 
se skogen växa är en del av naturen.

EN HELHET
Nyström är utbildad agrolog och valde un-
der studierna att ta extra studiepoäng in-
om skogsbruk. Dessutom läser han gär-
na skogliga tidskrifter för att hålla kun-
skapen aktuell. I framtiden hoppas Mickel 
Nyström få ännu mera information om al-
ternativa metoder. En bredare diskussion 
om plantantal, etableringsmetoder och al-
ternativa avverkningsformer står på öns-
kelistan.

– Jag vill se vad skogen kan ge som 
helhet. Det finns så mycket mer att göra 
än traditionella gallringar och kalavverk-
ningar. 

Nyström vill se de skogliga åtgärder-
na som en långsiktig investering. Alterna-
tiva metoder kan ge det bästa nettot ef-
ter trettio år, även fast en kalyta skulle ge 

den största inkomsten just nu. Både jord- 
och skogsbruk kräver kunskap och enga-
gemang, men vilket som är roligare kan 
Nyström inte bestämma sig för.

– Jordbruket är intensivt, medan skogs-
bruket är långsiktigt. Båda är källor till in-
komst, men samtidigt ger skogen så mycket 
mer än pengar.

ENGAGERAD SKOGSÄGARE
Mickel Nyström, som också är vice ordfö-
rande för Svenska lantbruksproducenter-
nas centralförbund (SLC) i Åboland, an-
ser att finländarna inte är tillräckligt stolta 
över sin skog. Han skulle gärna se att pro-
dukterna från skogen förädlas mer.

– Att endast vara råvaruproducenter 
räcker inte till, varken inom skogsbruket 
eller jordbruket. Det borde finnas fler slut-
användare.

Rådgivningsorganisationerna har det 
kämpigt med att få ekonomin att gå ihop, 
då allt fler skogsägare litar på sin egen 
kunskap och virkesbolagens rådgivning. 
Den utomstående rådgivande organisatio-
nen är viktig och det är naivt att tro att 
skogsbolagen kan sköta allt själva.

– Men vad är skogsägaren villig att be-
tala för rådgivning?

En stor del av lantbrukarna är också 
skogsägare. Nyström skulle vilja se ett ut-
ökat och starkare samarbete mellan SLC 
och skogsvårdsföreningarna.

Han skulle också gärna se specialvir-
kesmarknader, där skogsägaren och slut-
användaren kunde hitta varandra.

Att skogen, med alla sina funktioner, 
är viktig för Mickel Nyström går inte att 
ta miste på. Det finns en självklar tro på 
skogens framtid.

– Det är roligt att äga skog, utbrister 
han med ett brett leende. •

TEXT OCH FOTO: 
SIV VESTERLUND-KARLSSON
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Vi greppar landet

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

Prenumerera 
på LF!

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

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

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

Landsbygdens Folk
Fredriksgatan 61 A 34

00101 Helsingfors

SVARSFÖRSÄNDELSE
Avtal 5007619

Info/LF
00003 HELSINGFORS

Mottagaren
betalar
portot

helårsprenum. 109 e (inkl. moms) 

halvår 65 e (inkl. moms) 
      

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

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

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

 

Namn .....................................................................................................................
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Postnummer ........................... Ort ....................................................................
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Ja, jag vill prenumerera på Landsbygdens Folk



  Skogsbruket 2/2018  31

BO
VA

R 
I S

KO
GE

N
        •

de
l 1

1 
  s

pr
än

gti
ck

anSprängtickan

Den svarta, oregelbundna, fleråriga 
knölen som man ser på björkstam-
men är inte en fruktkropp utan en 
blandning av förhårdnat sterilt mycel 
och björkens inre bark. Knölens ytter-
skikt är svart medan den inre delen är 
gulbrun med ljusa fläckar. Knölarnas 
funktion är tills vidare okänd. 

Själva fruktkroppen utvecklar sej 
under barken, ibland inne i splint-
vedens ytskikt, och är långsmal och 
tunn (5–10 millimeter) och kan bli 
över en meter i stammens längdrikt-

ning. Längs kanterna bildas en vall 
av sterilt mycel vars uppgift blir, när 
björken slutligen dött och fruktkrop-
pen har mognat, att suga i sig massor 
av vatten, svälla och till slut spränga 
upp innerbarken och nävern. Det lär 
smälla som ett gevärsskott om man rå-
kar vara där just när det händer. Där-
av namnet sprängticka. Jag har ing-
en personlig erfarenhet av detta men 
om någon av läsarna har, vore jag in-
tresserad. 

När nävern fläkts upp ser man 
blekt bruna eller gråvioletta, silver-
skimrande, snart nästan svarta po-
rer som är kantiga och 3–5 per mil-
limeter. Svampen förorsakar gulbrun 
vitröta och kan växa i björken i tio-
tals år innan trädet dör och den kort-
livade fruktkroppen utvecklas. Sporer-
na sprids endast under några veckor 
och snart blir fruktkroppen angripen 
av olika insekter, vilkas larver lever 
av mycelet.

MEKANISKA SKADOR
Infektion av sprängticka sker genom 
mekaniska skador som till exempel 
körskador, avbrutna grenar, köld-
sprickor och liknande. Svampen är 
en aggressiv patogen som inte behö-
ver föregås av primärare organismer. 
Den kan döda kambiet kring de svarta 
knölarna. Som rötsvamp är den gan-
ska långsam jämfört med till exem-
pel Trametes-släktets tickor. Av rö-
tat björkvirke i norra Sverige var på 
1960-talet cirka 30 procent förorsakat 
av sprängtickan medan motsvarande 
siffra för södra Sverige var 6 procent.

Man vet att det redan under me- 
deltiden allmänt användes extrakt på 
knölarna i Sibirien, i form av te mot 
olika åkommor. Den man som ha-
de legat infrusen på över 3 000 me-
ters höjd nära gränsen mellan Öst-
errike och Italien i närmare 5 000 år 
hade inte sprängtickans knölar men 
nog björk- och fnöskticka i sin utrust-
ning. Under krigen salufördes i Fin-
land ett kaffesurrogat under namnet 
Tikkatee av margarintillverkaren Paa-
sivaara Oy.

Numera har den medicinska forsk-
ningen kring knölarnas verkningar in-
tensifierats i Ryssland och Asien men 
också i Europa. Förutom rent kom-
mersiella skäl torde detta bero på att 
knölarna har ett ovanligt högt ORAC 
(Oxygen Radical Absorbance Capaci-
ty) som är ett värde på hur mycket 
antioxidanter ett visst livsmedel inne-
håller per 100 gram. Inhemska hälso-
produkter saluförs i apotek och hälso-
kostaffärer som kosttillskott men inte 
som mediciner. Och det igen är en an-
nan historia som undandrar sej min 
kompetens. •

KIM VON WEISSENBERG
PROFESSOR EMERITUS 
EXPERT PÅ SKOGSPATOLOGI

I floror och svampböcker klas-
sas sprängtickan (Inonotus obli-
cuus) som vanlig eller mycket 
vanlig.  Den är cirkumboreal och 
växer huvudsakligen på björk. 
Sprängtickan har några nära släk-
tingar till exempel på alm, men 
är omisskännlig på björk. 

Hussvamp i trossbotten.FO
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I prisstatistiken anges de åtta vanli-
gaste virkessortimenten. Olika köpare 
kan ha olika mått- och kvalitetskrav 
för småstock. I den här statistiken avses 
med tallsmåstock virke vars toppdiameter 
är under 15 centimeter och som har mätts in 
som ett skilt sortiment. Gransmåstock har en 
toppdiameter under 16 centimeter.

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

Prisuppgifterna baserar 
sig på den information som 
Skogsindustrin r.f. varje vecka 
tillställer Naturresursinstitutet 
(Luke) om inköpta virkesmäng-
der från privatägda skogar och 
virkespriser. 

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

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

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

Rotpriser vecka 8

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 8

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

 58,86  39,02  49,47

 61,34  40,25  50,64

 45,70  34,05  38,02

 18,03  12,29  15,55

 19,10  11,99  16,13

 17,74  11,77  14,80

 26,19  17,21  21,04

 25,93  20,11  21,37

 60,16  ...  51,79

 62,30  ...  52,72

 43,39  ...  37,19

 17,45  12,40  16,08

 19,45  12,76  16,44

 17,81  12,27  15,63

 24,23  ...  ...

 25,53  ...  ...

 58,58  ...  47,42

 59,72  ...  47,75

 36,51  ...  ...

 18,69  ...  15,52

 ...  ...  ...

 18,32  ...  14,90

 27,74  ...  21,47

 ...  ...  ...

 58,00  59,99  55,23

 58,47  59,70  54,93

 49,44  44,84  ...

 28,47  29,18  27,59

 30,55  30,51  ...

 28,85  28,99  ...

 34,33  ...  ...

 35,67  ...  ...
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FINLANDS EKONOMI har fortsatt sin gynnsamma utveck-
ling. Konsumenternas och näringslivets uppfattningar om 
den närmaste framtiden är ljusa. Enligt de färskaste kon-
junkturprognoserna torde den positiva utvecklingen fort-
gå också i år. Inom skogssektorn har investeringsplanerna 
redan under många år skapat positiva stämningar. 

Nackdelen med den starka ekonomiska tillväxten har 
varit förstärkningen av euron, vilket försämrar de finska 
företagens konkurrenskraft i exporthandeln. 

Exportvolymerna av massa, kartong och sågade träva-
ror slog nya rekord i fjol. Också fanerexporten har ökat 
kraftigt. Priset på avsalumassa har under de senaste må-
naderna stigit väldigt brant och priset på kartong har va-
rit högt redan länge. 

Mycket glädjande är också att exportpriset på såga-
de tallträvaror äntligen har vänt uppåt. Enligt årsredovis-
ningarna är lönsamheten utmärkt för alla börsnoterade 
finska massa- och pappersindustribolag. 

I jämförelse med år 2017 har virkeshandeln i privatsko-
garna i år startat lite långsammare. På grund av de ovan-
ligt svåra väderförhållandena har marknadsavverkningar-
na koncentrerats till hårda marker. 

År 2017 visade att den största flaskhalsen i virkesan-
skaffningen är vägnätets skick. Trots allt har skogsindu-

strin lyckats skaffa tillräckligt med inhemskt rundvirke. 
Prisutvecklingen för rotposter har varit stabil under 

början av året. 
På basis av den förverkligade utvecklingen av skogsin-

dustrins virkesförbrukning, vad gäller såväl marknadsav-
verkningarna, virkeshandeln, virkesimporten och de ny-
aste konjunkturprognoserna, torde den goda takten i vir-
keshandeln fortsätta under de kommande månaderna. 

Enligt skogsvårdsföreningarnas uppskattningar är ef-
terfrågan bra, både på timmer och på massaved. Det lö-
nar sig för skogsägarna att aktivt erbjuda lämpliga stämp-
lingar till salu. 

Massa- och pappersindustrins intresse för inhemsk 
massaved ökar fortfarande. Ovannämnda fakta, tillsam-
mans med industrins utmärkta lönsamhet, måste utnytt-
jas i konkurrensutsättningen av stämplingar. 

Ur skogsbrukets lönsamhetssynvinkel och med tanke 
på framtidens avverkningsmöjligheter, är enhetspriset på 
massaved till och med viktigare än enhetspriset på tim-
mer. Leveranskontrakten för massaved borde göras upp 
så fort som möjligt. Vid sidan av konkurrensutsättning-
en är det viktigt att beakta de olika inköparnas varieran-
de apteringar och kontrollera att värdefullt timmer i av-
verkningarna inte kapas till massaved. •

Massaindustrins lönsamhet är utmärkt 
– konkurrensutsättning allt viktigare

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. 
Det är viktigt att det ur texten, max 112 tecken, framgår vil-
ket område annonsören betjänar. Skicka in annonstexten till 
skogsbruket@nordinfo.fi. 

– Katter kan signalera om sina vårkänslor med hjälp av doftäm-
nen.
– Vad vill du signalera om? Att du älskar vitlök?

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 3|2018      kommer den 19 aprilSkogs

Tema: 
    Förnyelse

Föreningen för Skogskultur r.f. söker företag, 
företagare eller privatperson som kan långsiktigt erbjuda

Sekreterartjänster
I uppdraget ingår bl.a. att:
– fungera som sekreterare för föreningens styrelse
– administrera stödansökningar
– sköta försäljning av böcker
– planera och utföra olika projekt

Den uppskattade arbetstiden 10–30 timmar per månad. 

Närmare uppgifter: Föreningens ordförande Tomas Landers,
telefon: 050 350 0760.

ÅRETS ENTREPRENÖR 
I SVENSKFINLAND 
2017

Föreningen för Skogskultur ut-
lyste i fjol en tävling för att välja 
årets entreprenör i Svenskfin-
land.

Sammanlagt 8 förslag skicka-
des in och föreningens styrelse 
har valt Anders Lindfelt från 
Kronoby till årets entreprenör 
2017. 

Han utför markberedningsar-
beten samt dikningar främst 
i Karleby-Kronoby-Pedersöre-
området. Anders har fått mycket 
goda omdömen av skogsägarna. 

I år utvecklar han sitt entre- 
prenörskap att också omfatta 
maskinplantering.

Anders Lindfelt premierades 
med ett presentkort på 200 eu-
ro till Uittokalusto Oy.



* . QG71*

Bli expert inom lant- och 
skogsbruk! Studera naturbruk/
bioekonomi i Raseborg.Vill du bli agrolog eller 

skogsbruksingenjör?

Gemensam ansökan sker 
via studieinfo.fi | novia.fi

Följ våra sociala medier 
för att ta del av de senaste 
nyheterna från campus 
och naturbruksbranschen.

Ansökningstid

14–28.3

Agrolog (YH)  
240 sp/4 år

lantbruksnäringarna
Skogsbruksingenjör (YH)  
240 sp/4 år

skogsbruk

Föreningen för Skogskultur r.f.                                                
håller sitt stadgeenliga årsmöte onsdagen den 25 april klockan 13.30 
på Finlands Skogscentrals kontor i Helsingfors (Böletået 9).

Det är också möjligt att delta via videokonferens från Skogscentralens 
kontor i Vasa (Kvarngatan 15).

Styrelsen

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 + porto

Beställ av oss!

Pris:
15 euro

+ porto


