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NU NÄR VINTERN börjar lida mot sitt slut får vi rikta blick-
arna mot den kommande förnyelsesäsongen. Är mark-
beredningsarbetena väl utförda är det bara att vänta på 
att plantleveranserna kör igång i början av maj. I sam-
band med detta är det säkert många som funderat på 
vad siffrorna och bokstäverna på etiketterna på en lå-
da med plantor egentligen innebär. Det klarnar i artikeln 
om plantorna.

Maskinell plantering kommer, sakta men säkert. Hit-
tills har den maskinella planteringen inte kunnat konkur-
rera med manuell plantering, fastän undersökningar ger 
vid handen att maskinell plantering ger både bättre och 
jämnare resultat. 

Trenden är dock den att allt fler väljer att lägga ut 
såväl förnyelsearbetet som röjningsarbeten på entre-
prenad i sin helhet. För att få båda arbetsslagen utför-
da också i framtiden torde en mekanisering behövas.

Det som bör framhållas är att vi ska kräva bra kvali-
tet på arbetena, oberoende av om de utförs manuellt el-
ler maskinellt.

Naturhänsyn i skogsbruket är väl för de flesta vardag, 
om inte så har det den senaste tiden utarbetats en hel del 
material som enkelt visar hur vi alla kan lyckas, början-
de från skogsägarna, skogsrådgivarna, aktörerna och en-
treprenörerna ända fram till fabriksporten.

Bland annat det viltvänliga skogsbruket visar att det 
inte behöver vara kostsamt när man tar hänsyn till na-
turen. Det har snarast visat sig handla om brist på infor-
mation när vi inte har lyckats visa den naturhänsyn som 
lagstiftningen kräver.

Olika aktörer har också samarbetsprojekt, vilka ut-
vecklas med tanke på att information om hur och var 
man enklast visar naturhänsyn ska nå ut till alla berör-
da parter. 

Det rätta tillfället att diskutera naturhänsyn är i sam-
band med att skogsägarna och aktörerna kommer över-
ens om avverknings- och skogsvårdstjänster.

Ta er tid att njuta av vårsolens värmande strålar inför 
den kommande förnyelsesäsongen! •

Plantsäsongen närmar sig

ledaren

ROBERT LINDQVIST
STYRELSEMEDLEM I FÖRENINGEN 

FÖR SKOGSKULTUR
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Både tallens och granens rotticka börjar producera sporer på våren när temperaturen stiger till +5 grader. Lagen om 
bekämpning av skogsskador stadgar om obligatorisk stubbehandling vid alla avverkningar mellan den 1 maj och 30 
november. Men skogsägaren kan beställa stubbehandling också vid andra tider. Avverkning i april är riskabel om vå-
ren kommer tidigt och är varm. 

• Rotrötan sprids både med sporer i luften och som mycel i trädens rötter. Den huvudsakliga inkörsporten för 
sporer är färska stubbar. Sporerna kan infektera också genom stam- och rotskador.

• Granens rotröta angriper kärnveden med början i stubben och växer sedan uppåt i stammen. I en stämplings-
post kan upp till 40 procent av timret nedklassas till massaved eller energived till följd av rötan. Det här betyder ett 
inkomstbortfall på ungefär 4 000 euro per hektar för skogsägaren.

• Tallens rotröta orsakar till en början minskad volymtillväxt och slutligen dör trädet. Unga träd kan dö snabbt, 
till och med under en och samma växtperiod.

• Det är avverkningsrättens innehavare som ska se till att stubbarna behandlas.

• Stubbehandling minskar spridningsrisken för rotröta med över 90 procent förutsatt att bekämpningsmedlet 
täcker hela stubben.

• Avverkningsmaskinen besprutar stubbarna med en lösning av antingen urea eller biologisk pergamentsvamp. 
Samma medel biter både på granens och på tallens rotröta.

• Bristfällig täckning på stubbarna betyder att det finns inkörsportar för rottickans sporer. 

ANNIKKA SELANDER
EXPERT PÅ SKOGSVÅRD
FINLANDS SKOGSCENTRAL 

Dags för stubb-
behandling mot rotröta
Våren är på väg och temperaturerna stiger. Då aktiveras också rottickan och börjar sprida infekterade 
sporer. Det går att beställa stubbehandling också utanför den lagstadgade stubbehandlingsperioden. 

Bekämpningseffekten är direkt 
beroende av att alla stubbar 
behandlas och att medlet täck-
er hela stubben. Den blå färgen 
har tillsatts i lösningen för att 
maskinföraren ska kunna föl-
ja med stubbehandlingens kva-
litet. 
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År 2017 producerades sammanlagt 
324 000 ton inhemsk träpelletar. 

Produktionen ökade med en femtedel 
jämfört med året innan och var den 
tredje största genom tiderna. Den störs-
ta produktionsvolymen hittills, 373 000 
ton, statistikfördes 2008.

Också importen av träpelletar var re-
kordstor under år 2017, sammanlagt 
87 000 ton, vilket är hela 74 procent 
mer än 2016. Exporten uppgick till 
37 000 ton och ökade med åtta pro-
cent. Den kalkylerade förbrukningen av 
träpelletar i Finland (produktion plus 
import minus export) ökade till 373 000 
ton.

Pelletstillverkarnas leveranser, som 

Träpelletsproduktionen 
ökade ifjol

baserar sig på den inhemska pellets-
produktionen, ökade med 15 procent 
jämfört med året innan och uppgick till 
349 000 ton, vilket är mer än någonsin 
tidigare. Mängden träpelletar som gick 
till värme- och kraftverk och storfas-
tigheter ökade med 18 procent till 
288 000 ton. Den mängd som leverera-
des till hushåll och lantbruk ökade med 
sex procent till 62 000 ton.•

För tallstock betalades i februari 
56,70 euro per kubikmeter och för 

granstock 60,30 vid rotförsäljning i 
privatskogarna, visar statistik från Na-
turresursinsitutet (Luke). Rotpriset på 
tallmassaved var 16,30 och på granmas-
saved 18,30 euro per kubikmeter. Det 
innebär att rotprisnivån var nästan en 
procent högre än i januari.

Leveranspriset för tallmassaved var 

Högre virkespriser i februari
28,80 och för granmassaved 31,10 per 
kubikmeter. Priset för björkmassaved 
låg på 29,10 euro per kubikmeter. 

Leveransköpen är massavedsdomi-
nerade.

De virkesköpare som ingår i statisti-
ken köpte 3 miljoner kubikmeter virke 
från privata skogar i februari. Inköpen 
var på nästan exakt samma nivå som 
under de föregående två åren. •
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Skogsbrukstips 
i talad form
Den rikssvenska podden www.skogs-

podden.se kan man lyssna på i sin 
telefon eller dator när man själv vill. 

Bo och Per Jonasson samtalar om 
hållbart, lönsamt skogsbruk, där pappa 
Bo, som jobbat med skog i hela sitt liv, 
tipsar om hur han sköter familjens sko-
gar och ger råd om hur sonen Per och 
hans systrar ska sköta skogen i framti-
den. Avsikten är att få ett skogsbruk som 
är lönsamt, har biologisk variation och 
stora sociala värden. •

I mars utkom en ny engelskspråkig bok 
om fåglar i skogen. Boken är en gen-

omgång av skogsfåglar på norra halvklo-
tet med betoning på Europa – hur de är 
anpassade till ett liv i skogen och hur de 
påverkas av förändringar i livsmiljön. Två 
forskare knutna till Svenska lantbruks-
universitetet SLU och en brittisk ornito-
logiexpert har fungerat som redaktörer 
för Ecology and Conservation of Forest 
Birds. 

Forskarna påpekar att nära 80 pro-
cent av världens fåglar är kopplade till 
skog, eftersom där finns så många olika 
typer av boplatser och möjligheter att 
hitta föda och att många fågelarter i sko-
gen minskar, särskilt de som är beroen-
de av död ved, gamla skogar och skogar 
med varierad struktur.

Fåglar kan också fungera som indika-
torer på hur våra skogar mår. •

Ny bok om 
skogens fåglar
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I år får Finlands skogscentral, med stöd av Kemera-lagen, godkän-
na skogsvårds- och skogsförbättringsarbeten för finansiering med 

statligt stöd som uppgår till 79 miljoner euro. Dessa arbeten och under 
tidigare år godkända arbeten får i år orsaka staten kostnader på 56,23 mil-

joner euro, meddelar Jord- och skogsbruksministeriet.
Kemera-lagen, det vill säga lagen om finansiering av hållbart skogsbruk, 

ska främja hållbar vård och användning av skog. Anslaget används i år för vård 
av ungskog (106 400 hektar) och tidig vård av plantbestånd (53 125 hektar), 
vitaliseringsgödsling (11 400 hektar), skogsförnyelse (5 000 hektar) samt vård 
av torvmarksskog och dikesröjning (42 700 hektar). Vid beviljande av stöd ska 
särskild vikt fästas vid miljökonsekvenserna av vården av torvmarksskog.

Därtill beviljas stöd för såväl nybyggen som grundförbättringar av ungefär 
1 225 km skogsväg. Då nya skogsvägsprojekt godkänns ska miljöaspekterna 
beaktas. Gamla stråk ska användas som grund för planering av vägar, i syn-
nerhet om det gäller skogsområden av ödemarkskaraktär eller enhetliga 
skogsområden. Skogsvägsprojekten ska genomföras som samprojekt och pro-
jekt som omfattar reparation av broar prioriteras.

År 2018 är anslaget 3,5 miljoner euro större än vad som användes år 2017. 
Likaså får man godkänna finansieringsansökningar till ett belopp som är 20 mil-
joner euro större än år 2017. •

56 miljoner för 
skogsvårdsarbeten 
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Kom ihåg att reservera 
datum för Skogskulturs 
sommarexkursion till 
Östra Nyland i juni!

Mera information på 
sidan 26.

Två stiftelser har donerat närmare en halv miljon euro till 
Novias naturbruks- och miljöutbildning.

Finlandssvenska Jordfonden sr har donerat 300 000 euro och 
Stiftelsen A.B. Svenska småbruk och egna hems undervisnings-
fond har donerat 100 000 euro. 

Utbildningarna inom naturbruk och miljöområdet finns i 
Raseborg. Där utbildas på svenska agrologer, skogsbruksingenjörer, 
samt på engelska miljöplanerare. 

Yrkeshögskolan Novias medelinsamlingskampanj ”Stöd 
framtidens kunnande” pågår fram till årsskiftet och för den tiden 
berättigar donationer till motfinansiering från staten. På webb-
adressen  www.novia.fi/donera kan man läsa mera om kampanjen 
och ge bidrag. •

Novia Naturbruk 
fick stora donationer

En annons i Skogsbruket bokar du lätt genom att kontakta 
Janne Norrback, tfn 045 1109 182, janne.norrback@gmail.com
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På skogsvårdsinstruktör Torolf Finnbäcks 
arbetsområde i södra Borgå besöker vi en 
skog där en skördare håller på att röja upp 
ett område med vindfällen. Skogspartiet 
ligger på gränsen till ett slutavverknings-
område och träden har därför blivit ut-
satta för omild behandling av vinden och 
solen.

– Ett problem med vindfällen är att det 
brukar falla endast några träd per gång. 
Därför måste man vanligtvis vänta tills 
flera träd fallit innan det är lönt att röja 
området. I det här fallet hade vi vår un-
derleverantör i närheten, så nu vi passar 
samtidigt på att få bort träden, säger Finn-
bäck, som arbetar på Skogsvårdsförening-
en Södra skogsreviret.

ÄGAREN BESTÄMMER 
Nära intill området med vindfällena finns 
ett skogsparti där det vid gallringen visa-
de sig att många av granarna var angripna 
av rotröta. Finnbäck konstaterar att sko-
gen enligt skogsvårdsrekommendationer-
na borde ha avverkats, eftersom rotrötan 
var så utbredd på området. 

Skogsvård med många viljor
Rättesnörena för skogsvården är skogslagen och de frivilliga skogsvårdsre-
kommendationerna. Skogsägarens tankar om skötseln av skogarna kan dock 
avvika från rekommendationerna, så länge lagen följs.

– Alla skogsägare vill i alla fall inte kal-
hugga utan föredrar av olika skäl att gall-
ra, och så länge skogslagen följs är det 
skogsägaren som har sista ordet i frågan. 
Problemet på det här området är att rotrö-
tan florerar. Då kan man anta att en stor 
del av den skog som är kvar också är an-
gripen av röta, säger han. 

Rotrötan är enligt Finnbäck ett gissel 
överlag på många håll vid sydkusten. 

– Här kan man normalt räkna med mel-
lan 10 och 15 procent rötskadat virke. Dä-
remot har jag på mitt område inte haft 
några större problem med granbarkbor-
ren. På grund av den har vi faktiskt varit 
tvungna att förnya endast en skog. Däre-
mot har vi haft tallar som fått rotröta, vil-
ket är ovanligt.

Rotröta bildas av en svamp som spri-
der sig via rötterna och den trivs fram-
för allt på bördig mark – i likhet med 
den där vi står. En historisk aspekt är 
enligt Finnbäck att ställen där man haft 
djur ute i skogen är mera utsatta för röt-
skador eftersom svampen har fått en bra 
växtgrund.

– Jag tycker personligen att förnyelse-
avverkning hade varit förnuftigt på det 
här området, speciellt som det är bördig 
mark där rotröta lätt sprider sig. I skogs-
vården finns det dock många åsikter och 
viljor. Det är i alla fall ägaren som bestäm-
mer. Längre bak i skogen var träden rela-
tivt friska, så kanske helheten ändå blir 
bra, säger han.

GALLRA ELLER SLUTAVVERKA
Idén med gallring är att den skog som blir 
kvar ska reagera på det utrymme som upp-
står och växa till sig snabbare. Det innebär 
att skogen ska vara tillräckligt ung så att 
den har tillväxtpotential. 

– Om årstillväxten per hektar nor-
malt är exempelvis sju kubikmeter förde-
lar den sig efter en gallring på färre stam-
mar. Samtidigt har gallringsvirket ett ome-
delbart ekonomiskt värde. Sammantaget 
innebär det att en gallring kan vara lön-
sam på längre sikt, säger Finnbäck. 

Gallring lönar sig enligt honom vanligt-
vis inte i till exempel gamla granskogar 
där tillväxten så gott som upphört. 

– Gallringen ökar tillväxten endast mar-
ginellt, medan risken för rotröta, vindfäl-
len och snöraka ökar. Det är ofta bäst att 
göra en slutavverkning och plantera ny 
skog på området.

Risken för stormskador och snö-
brott ökar i en gallrad skog då trä-
den inte längre skyddar varandra, 
säger skogsvårdsinstruktör Torolf 
Finnbäck. Den här skogen är plan-
terad på gammal åkermark på 
Vessö i Borgå för ungefär ett halvt 
sekel sedan och gallrades första 
gången för några år sedan.
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GALLRING ÖPPNAR FÖR STORMEN
Vi förflyttar oss till en gles skog med diver-
se vindfällen och avbrutna toppar. Träden 
är planterade på en näringsrik åker för 40–
50 år sedan och skogen gallrades för någ-
ra år sedan.

– Innan dess hade de enda vårdande 
åtgärderna varit vedhuggning. Då träden 
växte tätt blev de långa och klena, vilket 
man ser bra här, säger Finnbäck och pe-
kar uppåt. 

Problemet var att träden inte läng-
re skyddades av varandra efter gallring-
en och då kan det räcka med ganska svag 
vind för att fälla dem. Samtidigt ökar ris-
ken för snöbrott. 

– I december kom det snö som frös fast 
i träden och när snöbördan ökade ytterli-
gare kom många toppar ner.

Däremot drabbades området inte av 
den stora stormen den 12 augusti i fjol, 
vilken härjade rejält exempelvis i Sibbo. 

– Där har reviret huggit 10 000 kubik-
meter virke bara av sådan skog som stor-
men fällde. Här föll endast enstaka träd. 
Om den här skogen nu får växa till sig ut-
an någon naturkatastrof kan den ännu bli 
bra. Här växer 800 stammar per hektar, så 
de har gott om utrymme att breda ut sig 
på och bli grövre.

DÅLIG KANADENSISK TALL
På andra sidan skogsvägen finns en tall-
skog som är gallrad vid samma tidpunkt 
som granskogen på den gamla åkern. Tall-
skogen har vuxit till sig bra. 

– Den är planterad före min tid på revi-
ret och jag vet inte säkert varför man val-
de tall. Kanske man ansåg att marken var 
näringsfattigare än de gamla åkrarna, och 
då är tall ett bättre alternativ än gran, sä-
ger Finnbäck.

De tallar vi ser på är raka finska tallar, 
men på 1970-talet gjordes försök med att 
odla den kanadensiska tallen Pinus Con-
torta på åkrar. 

Tallarna såg enligt Finnbäck hemska ut 
– kvistiga, krokiga och eländiga. Dessut-
om tyckte vitsvanshjortarna om att skra-
pa hornen mot dem. 

– En sådan skog går inte att gallra efter-
som träden är så kvistiga nerifrån att man 
inte får loss dem från varandra. Därför har 
vi helt ersatt den tallen på en del plantera-
de åkrar med andra träd. •

TEXT OCH FOTO: BO INGVES

Skogslagens minimikrav på skötseln och användningen av skogarna komplette-
ras av de frivilliga Skogsvårdsrekommendationerna som tagits fram av Skogsbru-
kets utvecklingscentral Tapio. De ger skogsägarna olika alternativ för hur skogarna 
kan skötas på ett ekonomiskt, ekologiskt samt socialt och kulturellt hållbart sätt. 

Rekommendationerna beaktar begränsningarna i lagstiftningen samt skogscer-
tifieringssystemens centrala krav. Rekommendationerna är som namnet säger fri-
villiga, men används allmänt i det finska skogsbruket. De uppdateras regelbundet 
och baseras på nyaste forskningsrön och bästa praxis. 

Rekommendationerna uppdaterades senast i samband med att skogslagen för-
nyades 2014. De inkluderar bland annat hyggesfritt skogsbruk i form av luck- och 
plockhuggning och dessutom har klimatanpassad skogsvård tagits in som en kom-
ponent.

Råden i god skogsvård har kompletterats med arbetshandböcker, som dock finns 
endast på finska. Arbetshandböckerna har utarbetats på sådana teman som natur-
vård i ekonomiskogar, lönsamt skogsbruk, skötsel av torvmarksskogar, viltvänlig 
skogsvård samt uttag av energived.

Skogsvårdsrekommendationerna, arbetshandböckerna, presentationsmateria-
let och rekommendationernas förberedande handlingar finns på Tapios webb-
plats Metsänhoidon suositukset (skogsvårdsrekommendationer) på adressen  
www.metsanhoitosuositukset.fi •                                                                                                     BI

Skogsvårdsrekommendationerna
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Så läser du etiketten 
på plantlådan
En del kanske inte bryr sig om inne-
hållsförteckningen på en låda med 
plantor. Men etiketterna innehåller 
mycket nyttig information om inne-
hållet. Vi reder ut hur informationen 
ska tydas.

Varje år levereras cirka 160 miljoner skogs-
plantor direkt till de finländska markägar-
na eller till andra aktörer som sköter plan-
teringen. På varje låda med plantor finns 
en etikett, en innehållsförteckning, som 
berättar allt om innehållet. 

– Informationen på plantetiketten grun-
dar sig på ett EU-direktiv om handel med 
skogsodlingsmaterial. Markägaren går 
miste om mycket information om han el-
ler hon inte kan tyda beteckningarna, sä-
ger Rainer Bodman, vd för plantskolan 
Mellanå Plant i Dagsmark, Kristinestad. 

Mellanå Plant levererar årligen omkring 
16–17 miljoner plantor och har därmed 

cirka tio procent av den inhemska mark-
naden. Med miljontals lådor med plantor 
att hålla reda på är innehållsförteckning-
en och dokumentationen viktiga för plant-
skolan. 

– Det är viktigt att all nödvändig infor-
mation framgår på plantetiketten, bland 
annat för att markägaren eller skogsvårds-
föreningen, eller någon annan aktör, som 
utför planteringen, ska veta att det är rätt 
plantor. Informationen sparas här. Ännu 
efter tio år kan en kund ta kontakt med 
oss och vi kan spåra plantorna tillbaka till 
fröet. Det är alltid en fördel att spara inne-
hållsförteckningen, säger Bodman. 

VISAR TRÄDSLAGET
Vad betyder informationen på plantetiket-
ten? Bodman skriver ut en etikett och bör-
jar förklara. Det första han betonar är träd-
slaget. På den här etiketten står det stort 
och inringat MÄNTY PL 81 / TALL PL 81. 

– Det betyder att det är fråga om tall-

plantor. Skulle det vara granplantor står 
det förstås gran, förklarar han. 

PL berättar om krukans storlek. Det 
finns också beteckningen BL för tallplan-
tor med en något högre medellängd än PL. 
Siffran 81 visar att plantorna är placerade 
i en kassett med 9 gånger 9, det vill säga 
81 platser. 

– Siffran efter trädslaget beskriver också 
rotklumpen. Är det siffran 121, betyder det 
11 gånger 11 rader och då är krukan min-
dre. Vi har mellan tre och fem olika storle-
kar för alla planttyper, säger Bodman. 

Högst uppe på etiketten står FI/
EVIRA/51106/1217FM. FI står för Finland 
och Evira är den ansvariga myndigheten. 
51106 är Mellanå Plants sifferbeteckning i 
Eviras register, men koden 1217FM inne-
håller den viktigaste informationen. 

– 1217FM är ett löpande nummer. De 
två sista, 17, är årtalet när plantan drevs 
upp och 12 säger att det är det tolfte parti-
et. F betyder att plantorna är fryslagrade. 
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Om plantorna har levererats direkt från fri-
land står det inga bokstäver just där. M be-
tyder Merit Forest, vilket visar att plantor-
na är behandlade mot snytbagge.  

Med partinummer 1217FM kan Mellanå 
Plant spåra plantan. 

– En markägare kan med numret spå-
ra plantan och få fram dess historia ända 
från att den var ett frö.  

PRODUCENT, PLATS OCH ÅLDER
Han fortsätter läsa etiketten. Under den in-
ringade delen på sedeln framgår plantpro-
ducenten, i det här fallet Mellanå Plant, 
och odlingsplatsen, Kristinestad. Därefter 
anges åldern på plantan och att det i det 
här fallet är fråga om 1 år täckrot. 

– Sedan framgår stambrevets kod och 
vilket frö som har använts, här EU/FIN 
M29-14, varav 14 är kläckningsåret.

TESTAT betyder att det är generatio-
nens nyaste fröplantage. Det kan också 
vara frön plockade från skogen. Att det 
är fröplantage visar registerbeteckningen 
SV40.

– Registerbeteckningen finns också på 
Eviras webbplats. Där finns en använd-
ningskarta som anger var plantorna, i det-
ta fall SV40, lämpar sig. 

Därefter kommer koordinaterna för 
fröplantagen. Tidigare framgick ortens 
namn, men numera är det Mellanå Plants 

koordinater på kartan som anges. Efter det 
framgår användningsändamålet, som i det 
här fallet är SKOGSBRUK.

– Under det står det 14/8 och det berät-
tar plantornas medel- och minimilängd. 
Förhållandet mellan rot och skott är viktigt 
och forskare har tagit fram optimala medel- 
längder. Rotsystemet får alltså inte vara för 
litet i förhållande till längden. Vi följer en 
gaffel med optimala längder för olika plan-
tor och normerna för medellängderna, sä-
ger Bodman. 

Han påpekar att det inte går att titta en-
bart på plantlängden. 

– Det räcker inte att bara kolla hur 
många centimeter man får och betalar för. 
En lång planta behöver inte betyda att den 
är bra, utan det är förhållandet till rotsys-
temet som är det viktiga. 

TVÅ ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Rainer Bodman betonar användningsom-
rådets betydelse. 

– Det framkommer på Eviras webb-
plats, här anges den lägsta värmesumman 
på det område där plantan kan planteras. 
Det speciella är att tallens användnings-
områden ändrades i fjol. Nu finns det två 
användningsområden, det gamla och det 
nya under en övergångsperiod på två år, 
förklarar han.  

Odlingstätheten, i det här fallet 546, be-

rättar hur tätt plantorna har drivits upp 
per kvadratmeter. Samtidigt framgår ock-
så att odlingsmaterialet inte är genetiskt 
modifierat. På etiketten anges också när 
fryslagringen har upphört och vilken dag 
plantorna har packats. 

– Vi levererar plantorna frysta för att 
det underlättar plantvården hos mottagar-
na. På våren är det viktigt att lådorna inte 
förvaras i solljus utan i skugga. Man kan 
också trycka in handtagen så att luft cirku-
lerar, men locket ska helst vara på tills de 
planteras, berättar Bodman och tillägger 
att upptiningen kan ta 2–3 veckor.  

Är en stor täckrotsplanta att föredra 
framom en liten? Enligt Bodman är det 
svårt att svara på den frågan, eftersom vis-
sa storlekar lämpar sig på olika boniteter. 
Han berättar också att Mellanå Plant har 
försökt ta fram nya, mindre plantor. 

– Vi har ett sortiment med ännu min-
dre plantor som är billigare. Vi strävar allt-
så efter att hitta en rationell planta som är 
billigare, men den lämpar sig inte för alla 
boniteter. Är det fråga om bra marker lö-
nar det sig att ta en planta i större kruka, 
med större rotsystem. En sådan klarar sig 
bättre om det finns mycket konkurreran-
de vegetation, förklarar han. 

PLANTERA INTE TALL PÅ GRANMARK
I dag består Mellanå Plants försäljning till 
cirka 45 procent av tallplantor medan gra-
nens andel är cirka 50 procent. Resten ut-
görs av björkplantor. Granen har kommit 
starkare under senare år, och det beror 
främst på den ökade avverkningen i gran-
dominerade skogar. 

– Gran ska inte planteras på tallmark 
och jag är orolig för den här utvecklingen. 
Gran kan växa bra på tallmark, alltså sva-
gare marker, i 10–20 år, men därefter finns 
det risk för att tillväxten avtar och bestån-
den blir dåliga. 

En stor älgstam har också bidragit till att 
en del planterar gran i stället för tall, efter-
som älgarna huvudsakligen ger sig på tall-
plantor. Det är beklagligt, anser Bodman. 

– Det är sorgligt att älgfrågan styr, det 
är viktigt att ha ett bredare nationalekono-
miskt perspektiv. Det finns risk för att det 
om 20–30 år blir brist på tallmassaved om 
det här fortsätter. Frågan bör diskuteras, 
säger Bodman. •

TEXT OCH FOTO: 
CHRISTOFFER THOMASFOLK

Det kan vara en 
utmaning att 
läsa innehålls-
förteckningen 
på en plantlåda.
 – För markäga-
ren kan det va-
ra skäl att spa-
ra sedeln för där 
framgår mycket 
information, 
säger Rainer 
Bodman, vd på 
Mellanå Plant.



12  Skogsbruket 3/2018

I Finland dominerar plantering som för-
nyelsemetod. Bakom metoden finns ett 
mångårigt utvecklings- och forsknings-
arbete som resulterat i hållbarare plan-
tor. Men forskningen kan aldrig stanna 
upp. 

– Forskningen kring plantor är viktig 
för att vi ska kunna minska dödligheten 
bland de plantor som planteras. Nya be-
hov kring skogsvård och plantering upp-
står också. Vi intresserar oss också för 
frågor om lagring och transport, säger 
Marja Poteri, forskare vid Naturresurs- 
institutet Lukes enhet i Suonenjoki, där 
det bedrivs plantforskning. 

Hon och hennes kolleger är aktiva i om-
kring tio olika forskningsprojekt med fo-
kus på plantor och plantering. Förutom 
forskning i laboratoriemiljö görs försök i 
naturlig miljö. Själv forskar Poteri i skogs-

Forskare försöker minska plantdödligheten
Naturresursinstitutet (Luke) forskar 
aktivt om skogsplantor. Som bäst på-
går omkring tio olika forskningspro-
jekt. Huvudmålen är att hitta lös-
ningar som minskar plantornas död-
lighet i synnerhet på hösten, och att 
utveckla plantlogistiken.
 

patogener, det vill säga huvudsakligen 
svampar som framkallar sjukdomar. 

– I år startar vi ett projekt kring UV-C-
strålning som kan användas mot gråmögel 
i plantskolor. Här finns mycket vi kan lä-
ra oss, säger hon. 

Ett annat forskningsprojekt handlar om 
olika typer av belysning som på sikt kan 
bli användbara i plantskolor. Ett exempel 
är LED-belysning. 

– I plantskolorna används inte enbart 
naturligt ljus utan det går att manipule-
ra skogsplantor med olika typer av belys-
ning, till exempel med störningsljus under 
nätterna, förklarar Poteri. 

INTRESSANTA SVAMPAR
Biologin bakom plantorna är också av 
stort intresse vid Luke. Speciellt fokus har 
man på mykorrhizasvampar, som är kom-
plexet mellan svamparna och en växts röt-
ter när de lever i symbios med varandra. 
Man intresserar sig för om en del av de 
här svamparna kan förbättra plantornas 
tillväxt. 

– Ett par av våra forskare undersöker 
om användning av vissa mykorrhizasvam-
par kan öka tillväxten och förhindra sjuk-
domar i plantorna. Målet är att ta i bruk 

sådana svampar som kan fungera i plant-
skolor, berättar Poteri. 

En annan forskare testar olika plant- 
ekstrakt som kan förhindra patogener, 
svampar, att infektera plantor. 

– Det handlar om tester av olika ämnen 
som kan ha en positiv effekt på plantorna 
och minska sjukdomarna. 

Enligt Poteri forskar Luke huvudsakli-
gen om granplantor, eftersom gran är det 
vanligaste trädslaget som planteras, men 
det bedrivs också forskning om björkplan-
tor i syfte att ta fram mindre och aningen 
billigare plantor. 

– Vi forskar inte särskilt mycket om 
tallar, men det finns problem också med 
dem. Då handlar det främst om patogener, 
men redan nu har vi bra bekämpnings-
medel mot sjukdomar som drabbar tall-
plantor. 

SUBSTRAT KAN ERSÄTTA TORV
Luke arbetar också för att ta fram nya ma-
terial som plantorna kan växa i. 

– Nu används huvudsakligen torv, vil-
ket speciellt i andra länder inte anses vara 
ett så acceptabelt material. Därför har vi 
på Luke forskat i om det går att odla plan-
tor i andra material, till exempel i olika 
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Forskare försöker minska plantdödligheten
substrat som kan fungera för odling och 
som på sikt kan ersätta torv. 

Merparten av plantorna planteras på 
våren eftersom hösten medför andra ut-
maningar. Därför bedrivs också forskning 
kring plantor som lämpar sig bättre för 
höstplantering. 

– Det är riskablare att plantera på hös-
ten, och därför behöver vi mera kunskap 
om hur plantorna ska lagras och plante-
ras och vilken som är den bästa tiden att 
plantera på hösten. Plantor som planteras 
på våren är annorlunda än de som plante-
ras på hösten. Det vore önskvärt att plan-
tera mer på hösten för att jämna ut plan-
teringsarbetet, säger Poteri. 

Under senare år har det också förekom-
mit omfattande förluster av plantor som 
har planterats på hösten. Vad som är or-
saken är fortfarande oklart. 

– Vi vet inte ännu vad det här beror på, 
men klimatet, att det har blivit varmare på 
höstarna, kan vara en orsak, säger hon. 

KLIMATFÖRÄNDRINGEN INVERKAR
Klimatförändringen kan påverka plantor-
na, till exempel så att de växer för länge 
på hösten och inte blir färdiga för över-
vintring. Varmare klimat ökar också ris-

ken för att patogener infekterar plantorna. 
– Klimatförändringen kan påverka både 

plantor och skadegörare, och det finns re-
dan tecken på det. Vi är bekymrade över 
att främmande arter som vi inte tidigare 
haft i våra skogar blir vanligare. 

Poteri är också bekymrad över att den 
statliga finansieringen av forskning har 
skurits ner av den nuvarande regering-
en. Det har lett till att projekten har bli-
vit kortare. 

Tidigare var det vanligt med långa pro-
jekt, men nu handlar det huvudsakligen 
om forskningsprojekt på tre år. 

– Tre år är inte tillräckligt för att stude-
ra plantor och skogsvård. För att följa upp 
ordentligt behöver vi längre projekt, me-
nar Poteri. 

För att kunna genomföra en del av de 
nuvarande projekten krävs också mer ak-
tivitet av Luke. 

– Vi måste i högre grad hitta finansie-
ring på egen hand, vilket är en utmaning 
gällande forskningen om skogsbruket. Det 
är mycket beklagligt att vi inte längre kan 
bedriva långsiktig forskning. •

TEXT: CHRISTOFFER THOMASFOLK
FOTO: PETER NORDLING

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

Boken med hårda pärmar har 
40 sidor.

Beställ av oss!

Du kan beställa böckerna 
genom att mejla 
klaus.yrjonen@nctraining.fi 
eller ringa på tfn 040 547 9075.

Pris:
15 euro
+ frakt

Granfrönas 
uppbrott
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Enligt Markus Strandström, forskare på 
det av skogsbolagen samägda Metsäteho, 
har den maskinella planteringens andel 
stampat på stället under de senaste åren 
och till och med sjunkit.

– Som bäst har man varit uppe i tre, fy-
ra procent. Enligt de färskaste siffrorna, 
från 2016, ska den maskinella plantering-
ens andel ligga kring en procent, det vill 
säga på en mycket anspråkslös nivå.

Han förmodar att kostnadseffektivite-
ten är orsaken till att utvecklingen inte ta-
git fart. 

– Kostnaderna för maskinell plantering 
har i medeltal inte legat på den nivån att 
de kunde tävla med kostnaderna för ma-
nuell plantering.

BÄTTRE MEN DYRARE
Tiina Laine doktorerade i fjol i ämnet ma-

Maskinell plantering långsamt på väg
Mycket inom skogsbruket är i dag 
mekaniserat. Då det gäller plante-
ring är det manuella arbetet fortfa-
rande kung. 

skinell plantering och hur man kunde öka 
dess produktivitet. Hon är inne på samma 
linje som Markus Strandström.

– Maskinell plantering är än så länge li-
te dyrare än manuella metoder. Fastän ma-
skinell plantering kvalitetsmässigt ger ett 
både bättre och jämnare resultat är det i 
slutändan ändå pengarna som avgör, sä-
ger hon.

Till fördelarna, som brukar nämnas i 
samband med maskinell plantering, hör 
bättre plantöverlevnad, försnabbad od-
lingskedja då beredning och plantering ut-
förs samtidigt, minskat behov av gräsbe-
kämpning samt en lång planteringsperiod, 
som sträcker sig från maj till september.

På hurdana områden lönar sig maski-
nell plantering bäst?

– Liksom för maskinarbete överlag 
är figurstorleken rätt avgörande. Och är 
marken mycket stenig saktar det ner far-
ten och höjer kostnaderna, vilket förstås 
också gäller vid manuell plantering, säger 
Tiina Laine. 

Maskinföraren har en nyckelroll då det 
gäller effektiviteten.

– Undersökningarna har visat att det 
finns en stor variation. 

NYA MASKINER UNDER UTVECKLING
Då Markus Strandström granskat kost-
nadseffektiviteten har han utgått från en 
planteringstakt på 150 plantor i timmen. 
Han känner dock till entreprenörer som 
kommer upp till 200 plantor i timmen, vil-
ket kan ses som konkurrenskraftigt och 
jämförbart med vad en rask planterare kan 
åstadkomma manuellt. 

– Mycket snabbare än så går det inte 
att göra jobbet med nuvarande maskiner, 
säger han.

Grundprincipen för den utrustning som 
för tillfället finns på marknaden är den 
samma – ett grävmaskinsbaserat aggregat 
som både höglägger och planterar. 

För ett större utvecklingssprång i plan-
teringstakten skulle det enligt Strand-
ström behövas en kontinuerligt framryck-
ande maskin. En sådan är under arbete 
och förväntas vara på marknaden om cir-
ka fem år. 

– Då kunde man nå upp till en takt på 
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Maskinell plantering långsamt på väg
600–700 plantor i timmen, kanske till och 
med 1 000. Det intressanta är att sådana 
maskiner fanns i både Finland och Sveri-
ge på 1980-talet. Vissa tekniska problem, 
kombinerade med att kostnaderna för ar-
betskraft på den tiden var betydligt lägre, 
gjorde ändå att de småningom försvann 
från marknaden, säger han. 

Även med nuvarande utrustning tror 
Strandström att konkurrenskraften i viss 
mån kunde förbättras. 

– En lösning kunde vara att sälja skogs-
förnyelsepaket där planteringssättet inte 
specificerats utan överlämnas åt entrepre-
nören att bestämma.

ENTREPRENÖRSBRIST ORSAKEN?
Att längs sydkusten hitta skogsägare eller 
branschfolk med erfarenhet av maskinell 
skogsplantering visade sig vara svårt. Som 
en orsak nämns för små slutavverknings- 
ytor för att det skulle vara lönsamt.

Skogsvårdschef Jarkko Karppinen på 
UPM Österbotten har erfarenhet av ma-
skinell plantering från olika sammanhang. 
Inom bolaget har den maskinella plante-
ringen hållit sig på rätt jämn nivå – kring 
1 miljon plantor årligen, i hela landet. Att 
utvecklingen överlag inte tagit fart tror 
Karppinen i viss mån kan bero på brist på 
lämpliga entreprenörer.

– Vi ingick nyligen avtal med två nya 
entreprenörer för sommaren, och de är bå-
da redan fullbokade med jobb.

Det är inte en bransch man ger sig in i 
av en impuls. 

– Maskinell plantering är ett jobb som 
kräver yrkesskicklighet och kunskap om 
skog. Det räcker inte med att man köper 
en grävmaskin och slår på ett planterings-
aggregat, säger Karppinen.

Han tror att maskinanvändningen kom-
mer att öka speciellt när det gäller plante-
ring av gran. 

Redan nu sker 20 till 30 procent av bo-
lagets granplanteringar maskinellt och 
Karppinen räknar med att den siffran kan 
stiga till 50 procent, kanske till och med 
lite högre. 

– Utvecklingen av den tekniska appara-
turen går också hela tiden framåt. Då GIS- 
systemen (geografisk information) kom-

mer med i bilden kan man börja använda 
den enskilda plantans platsinformation, 
bland annat för att förbättra planeringen 
av plantskötseln. 

NÖDVÄNDIG UTVECKLING
Önskan att utveckla och utöka den ma-
skinella planteringen handlar enligt Tiina 
Laine inte om att man vill avskaffa eller se 
ner på det manuella arbetet. 

– Kalla fakta är att skogsägarna blir 
äldre och stadsskogsägarna fler. Det finns 
helt enkelt inte lika mycket självverksam-
het som tidigare. Bland dem som jobbar i 

skogen börjar många närma sig pensions-
åldern. Om alternativet är att varje vår ta 
in ny arbetskraft, som måste skolas in för 
uppgiften, hoppas jag att maskinplante-
ringen kunde vara lösningen. Då blir ar-
betet med säkerhet gjort.

Laine tycker att man kunde forska vida-
re kring är kostnaderna för hela kedjan vid 
maskinell plantering. 

– Till exempel minskar arbetslednings-
kostnaderna då två arbetsmoment görs 
samtidigt. •

TEXT: AGNETA SJÖBLOM

Detta planteringsaggregat används i Sverige och har monterats på en grävmaskin, 
se föregående sida. Med aggregatet gör man både högläggning och plantering.
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Projektet Monimetsä är inne på sitt tredje 
och sista år och går i korthet ut på att öka 
medvetenheten om vad man kan göra för 
att höja olika naturvärden i ekonomisko-
gen. Flera aktörer är involverade som re-
presentanter för skogsindustrin, SLC, Ta-
pio och Finlands skogscentral och Jord- 
och skogsbruksministeriet bidrar med fi-
nansiering.

Flera workshops och utbildningsda-
gar har hållits och fler ska hållas. Annik-
ka Selander, expert på skogsvård vid Fin-

Enkla åtgärder höjer 
naturvärden i skogen
Spara viltbuskage där hönsfåglar hittar både skydd och näring. Lämna natur-
vårdsträd som får växa, dö och murkna i skogen. Gör högstubbar för att gyn-
na artrikedomen. Det är exempel på åtgärder som inte är kostsamma för 
skogsägaren men som höjer naturvärdena. Men mer information behövs för 
att alla involverade ska blir medvetna om vad som kan göras.

lands skogscentral, är en av utbildarna. 
Hon har även sett till att materialet i form 
av en checkista för naturhänsyn och en 
lista med rådgivningsstöd har omarbetats 
till svenska. Det ska så småningom läggas 
ut på nätet.

OLIKA NIVÅER
Det finns olika nivåer för naturhänsyn i 
skogsbruket. Lagstiftningen ställer sina 
krav och olika certifieringar som FSC och 
PEFC ställer sina och de kan inte kring-

gås. En del av de åtgärder som föreslås i 
Monimetsä-projektet överskrider grundni-
vån och är därmed frivilliga, men de ska-
par större naturvärden.

– Avverkningarna fortsätter med störs-
ta sannolikhet att öka i Finland eftersom 
skogsindustrins virkesbehov växer. Vissa 
miljöaktörer anser dock att den utveck-
lingen är ett hot mot mångfalden i skogs-
naturen. Därför vill vi visa att vi tar na-
turhänsynen på allvar, säger Annikka 
Selander som ett skäl till att Monimetsä 
drogs igång.

Många av de åtgärder som föreslås 
är ingalunda nya utan välkända för ak-
törerna i skogsbranschen – från rådgiva-
re till virkesuppköpare, entreprenörer och 
skogsägare.

– Men vi har velat synliggöra och tyd-
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liggöra de olika verktygen så att de blir 
kända för alla i hela kedjan. I intervjuer, 
som vi gjort, har det framkommit att det 
finns en okunskap om metoderna i prakti-
ken och att det behövs tydligare överens-
kommelser med skogsägarna. 

Det är med andra ord viktigt att alla 
inblandade får samma information. Det 
hjälper inte om den som planerat en av-
verkning föreslår att viltbuskage ska spa-
ras om det budskapet inte når fram till den 
som kör maskinen eller håller i röjsågen. 
Eller om entreprenören inte vet vad man 
ska spara för att det ska bli ett så bra vilt-
buskage som möjligt.

BRA HJÄLPMEDEL
Naturhänsyn kan tas i alla skeden av 
skogsbruket – från röjning via gallringar 
till förnyelseavverkning.

Checklistan, som gjorts upp som en 
del av Monimetsä-projektet, är ett enkelt 
hjälpmedel att följa och bidrar till att sam-
ma information når alla.  Här finns olika 
åtgärder uppräknade och grupperade en-
ligt typ av skogsvårdsarbete. 

Under rubriken ”Kompletterande natur-
hänsyn som vi kommit överens om” räk-
nas till exempel följande upp under mo-
mentet slyröjning och röjning: spara vilt-
buskage, grupper av naturvårdsträd och 
den döda veden, göra högstubbar och 
främja naturvärdena på kantzonen mot 
åkern.

I listan kryssar man sedan för vald åt-
gärd och för vilken figur den är aktuell.

I dokumentet med rådgivningsstöd för-
klaras närmare varför varje enskild åtgärd 
är viktig och hur man kan gå till väga i 
praktiken.

När det gäller högstubbar får man 
bland annat veta att man ska kapa ett 
träd på 2–5 meters höjd. Högstubbar ökar 
mängden stående död ved, som det kan 
finnas ont om, och eftersom fuktighetsför-
hållandena är olika på olika höjder i hög-
stubbarna erbjuder de mångsidiga förhål-
landen för arter som lever i död ved. Hög-
stubbar av lövträd börjar murkna redan 
efter några år och hackspettar och mesar 
kan hacka bohål i dem.

RINGA EKONOMISKT VÄRDE
Lauri Saaristo, projektchef vid Tapio, sä-
ger att många åtgärder som föreslås inte 
blir dyra för skogsägarna.

– Vi har koncentrerat oss på åtgärder 

bruketSkogs
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som är enkla att utföra och som inte le-
der till stora ekonomiska konsekvenser. 
Att spara vindfällen och död ved och att 
lämna träd med ringa ekonomiskt värde 
som naturvårdsträd är några enkla åtgär-
der. Naturvårdsåtgärder i samband med 
avverkningar kan till och med innebära 
kostnadsinbesparingar, säger han.

Man kan till exempel välja att spara na-
turvårdsträd, helst i en grupp, på en otill-
gänglig plats som en stenig och brant 
sluttning, där det är svårt att avverka.

– Var och en skall naturligtvis handla 
enligt sina egna målsättningar inom de ra-
mar som lagstiftningen ställer. Det viktiga 
är att skogsfackmännen känner till åtgär-
derna och informerar skogsägaren om vil-
ka åtgärder för naturhänsyn som kan till-
lämpas i just hans eller hennes skog, sä-
ger Lauri Saaristo.

Enligt Annikka Selander visar utred-
ningar att skogsägarna i stort är positiva 
till de åtgärder som föreslås. Om de ändå 
blir ogjorda handlar det mer om okunskap 
eller om att alla involverade inte haft sam-
ma information.

INGET NYTT I SIG
Charles Westberg, skogskundsansvarig 
vid UPM:s kontor i Närpes i Österbotten, 
säger som Annikka Selander – de föreslag-
na åtgärderna är ingalunda nya för skogs-
fackfolk, men det är alltid skäl att förank-
ra dem bättre i vardagskogsbruket.

– Vi har länge haft ett miljötänk i vårt 
sätt att arbeta, säger han.

Det kan till exempel i praktiken inne-
bära att man tar hänsyn till naturvärden 
när man drar gränserna för en avverkning. 
Finns det vattendrag i närheten som man 
inte ska gå för nära? Finns det trädslagty-
per som bär bevaras? 

– Sälg till exempel används inte av 
skogsindustrin, men är viktig för insekter 
och fåglar under den tidiga blomningsti-
den. Många av åtgärderna, så länge det 
inte handlar om fredningsbeslut, innebär 
inga stora ekonomiska uppoffringar för 
skogsägarna. Vi möter förstås många oli-
ka skogsägare, men jag vill påstå att de i 
det stora hela är väldigt accepterande, spe-
ciellt efter att man förklarat vad det hand-
lar om och vilken nyttan är för naturvär-
dena, säger Charles Westberg. •

TEXT: HELENA FORSGÅRD
FOTO: MAJ-LEN ROOS
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För att möta de utmaningar, som för-
ändringar i klimatet innebär, för jord- 
och skogsbruket har universitet i de nor- 
diska länderna, två i Sverige, ett från Nor-
ge, ett från Finland och ett från Danmark, 
gått samman kring projektet NordPlant.

– Utmaningen är att vi har ett föränder-
ligt klimat, och inte minst det nordiska kli-
matet ändras ganska snabbt. Det påverkar 
både grödor och skogen. För att bli bättre 
rustade behöver vi veta hur olika grödor 
och skogen beter sig i ett framtida klimat, 
säger Erik Alexandersson, docent på In-
stitutionen för växtskyddsbiologi vid Sve-
riges lantbruksuniversitet i Alnarp, som 
ligger i Skåne.

De stora förväntade klimatförändring-
arna är högre temperaturer och ökad kol-
dioxidhalt. FN:s klimatpanel tror att kol-
dioxidhalten kommer att ligga på 500–600 
ppm år 2050 och framåt. För att iscensät-

Nordiska universitet forskar i 
klimatförändringarnas inverkan
Den första januari i år startade projek-
tet NordPlant där fem nordiska uni-
versitet har gått samman kring forsk-
ning i hur klimatförändringarna påver-
kar jord- och skogsbruket. Huvudsyftet 
är att jordbrukare och skogsägare in-
te ska överrumplas av ett förändrat kli-
mat, utan vara beredda och kunna vid-
ta nödvändiga åtgärder. 

ta de förväntade klimatförändringarna 
använder man sig av olika faciliteter som 
finns vid de nordiska universiteten. I Al-
narp och Tromsö finns det så kallade fyto-
troner där man kan ställa in olika klimat 
vad gäller ljus, värme och koldioxidhalt.

– Vi kan ställa in olika klimat och se 
vad som händer med växterna. Vi kan be-
räkna hur stor avkastningen av skogen 
och grödorna kan tänkas bli i ett framtida 
klimat. Vi tittar också på hur stress- och 
infektionståliga växterna kan bli i framti-
den, säger Alexandersson. 

Man tänker sig att det finns nya typer 
av växtskadegörare i ett varmare klimat,  
som insekter, svampar och bakterier.

VÄXTERNAS STRESSNIVÅ GRANSKAS
En annan del inom växtforskningen, som 
har gått snabbt framåt, är den så kalla-
de fenotypningen, det vill säga hur man 
karaktäriserar växter morfologiskt, utifrån 
deras utseende. Med hjälp av hyperspek-
trala kameror mäter man de våglängder 
växterna reflekterar, vilka inte är synliga 
för det mänskliga ögat. Skiftningar i det-
ta ljus kan avslöja stressnivån hos växter-
na. Högre temperatur kan stressa en växt 
så att avkastningen blir sämre.

– Om man tar havre som exempel, så 
fungerar de sorter vi har i ett kallare kli-
mat, men om temperaturen stiger kan vi 

titta på andra havresorter som är värme-
tåligare. Man beräknar att det tar tio till 
femton år att få fram en ny potatissort. Vi 
kan inte vänta tills det förändrade klima-
tet är ett faktum, utan nya sorter bör vara 
på plats som tål klimatförändringen, säger 
Alexandersson. 

HU BIDRAR MED HÖGTEKNOLOGI
Helsingfors universitet bidrar till projek-
tet med en facilitet som går under nam-
net NaPPI (National Plant Phenotyping In-
frastructure). NaPPI är beläget i ett växt-
huskomplex på campuset i Vik. 

– Vi ansvarar för undervisning och  
seminarier. Nästa planeringsmöte kring 
projektet hålls i Köpenhamn, uppger  
Kristiina Himanen, forskningskoordina-
tor på Biovetenskapliga institutionen vid 
Helsingfors universitet. 

– Med hjälp av bildsensorer kommer 
vi att undersöka hur klimatförändringar-
na påverkar gran och björk och kanske i 
nåt skede också asp. Vi jämför hur olika 
klimatförändringar påverkar trädens utse-
ende, motståndskraft och fotosyntetisk ka-
pacitet i allmänhet.

Syftet med NordPlant är att stötta an-
dra forskningsprojekt och bygga nätverk 
mellan de nordiska universiteten. De lo-
kaliteter och den utrustning som används 
är dyra, och man hoppas kunna utnytt-
ja dem i samnordiska forskningsprojekt i 
framtiden. 

– Vi ska försöka använda det här nät-
verket för att sänka tröskeln för användan-
det av de olika faciliteterna där man gör 
tester och där vi kan fenotypa, säger Erik 
Alexandersson.

NordPlant är ett sexårigt projekt. Forsk-
ningsunderstödet på 15,9 miljoner norska 
kronor är beviljat av PlantLink som är ett 
forskningsnätverk i södra Sverige. Det 
bildades 2011 som ett samarbete mellan 
Lunds universitet och Sveriges lantbruks-
universitet i Alnarp, med finansiellt stöd 
från Region Skåne. •

TEXT: KARIN DAHLSTRÖM

Erik Alexandersson, docent vid 
Sveriges Lantbruksuniversitet i  
Alnarp, säger att det gäller att va-
ra förberedd på klimatförändring-
ens inverkan på grödor och skog.FO

TO
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Reijo Haapas 1,5 hektar stora slutavverk-
ning i Lövböle by i Kimitoöns kommun är 
ett skolboksexempel.

Skogsmaskinsentreprenör Christian 
Blomqvist har huggit upp ett brett bas-
stråk som fått ett rejält lager med ris på 
sig och löper där marken är som högst och 
bärigast. Vid bäcken, som rinner genom 
området, har han valt ut den bästa över-
fartsplatsen och där lagt en stockbro, ock-
så den täckt av en bärig matta av ris.

För kollegan Jan Rosenblad som kör 
skotaren innebär det ett jämnt och håll-
bart underlag då han ska dra fram med 
sitt tunga lass. 

– Tack vare planeringen är halva områ-
det, kanske mer, sådant som man aldrig 
behöver köra på med skotaren, säger Fred 
Nordell, virkesuppköpare vid Stora Enso. 

HELHETSTÄNK
Vid användning av ”Rätt metod” läggs 
stor fokus på hur och var man drar vä-
gar vid avverkning och gallring. Metoden 
har utvecklats av Stora Ensos entreprenö-
rer i Sverige och håller nu på att landstiga 
även i Finland. 

– Man har hittat många fördelar med 
den. Förutom färre markskador har bräns-
leförbrukningen visat sig minska med cir-
ka 10 procent jämfört med traditionel-
la metoder. Den sliter mindre på maski-
nerna och ger på ställen, där man samlar 
grot, större mängder och av bättre kvali-
tet, säger Thomas Lindberg, skogsexpert 
vid Stora Enso med inriktning på drivning.

Jämnt underlag betyder också 20 till 30 
procent mindre skakningar för förarna och 
därmed bättre ergonomi.

– Den största skillnaden är kanske att 
medan man hittills mest funderat på hur 
man använder avverkningsmaskinen så 
effektivt som möjligt, så tänker man nu 
på helheten, säger Lindberg.

Skonsam metod kan minimera körskador
Med bra förhandsplanering av kör-
stråk kan man minimera markska-
dor vid avverkning och gallring och 
samtidigt också öka produktiviteten. 
”Rätt metod” kallas konceptet, som 
utvecklats i Sverige och nu introdu-
ceras även i Finland. 

FÖRLÄNGER SÄSONGEN
Stora Enso i Finland har som mål att utbil-
da alla sina uppköpare och entreprenörer i 
”Rätt metod” inom snar framtid.

– I juni är det tänkt att alla entrepre-
nörer åtminstone ska ha testat den, säger 
Thomas Lindberg.

Man räknar med att nyheten kan få 
blandat mottagande. Christian Blomqvist 
hör till de entreprenörer som är positivt 
inställda och tycker att det i grund botten 
handlar om en rätt enkel sak. Det som av-
verkningsmaskinen förlorar i arbetstid tar 
skotaren igen.

– Det är bra för alla parter att man får 
ut virke också vid besvärligt före och att 
man får ut det på ett snyggt sätt, säger 
Blomqvist. 

Jan Rosenblad är inne på samma linje.
– Man måste tänka på hela kedjan och 

köra som om det gällde ens egen skog. 
Visst lämnar man hellre en snygg stämp-
ling efter sig än en som har fula spår.

I och med att metoden möjliggör av-
verkning på mjuka områden även under 
menförestider förlängs och utjämnas en-
treprenörens säsong.

– Riktiga vinterstämplingar räddar man 
inte med den här metoden, men kanske 

så att man i varje fall kan ta delar av blö-
ta områden som man annars skulle ha fått 
lämna, säger Lindberg.

GAMMAL METOD I NY TAPPNING
Reijo Haapa är nöjd med slutresultatet och 
utseendet på det avverkade skiftet.

– Hade det här gjorts på traditionellt 
sätt skulle det finnas mycket att jämna ut 
när det ska förnyas. Alla vinner på det här 
i slutändan.

Haapa jämför med hur det var då själv-
verksamma bönder avverkade i sin egen 
skog. 

– Då hade de flesta sådan utrustning 
att man fick välja platser enligt hur man 
kom fram. 

– Man kan säga att det här är en gam-
mal metod som förädlats. I Sverige fick ut-
vecklingen sin början av de dåliga höstar-
na man hade där, säger Fred Nordell.

Thomas Lindberg tror att intresset för 
att använda metoden kommer att växa. 

– De så kallade stadsskogsägarna blir 
fler och tolererar kanske inte spår i sko-
gen på samma sätt som det gjorts tidigare. 
Vi måste helt enkelt göra ett bättre jobb. •

TEXT OCH FOTO: AGNETA SJÖBLOM

Thomas Lindberg, Fred Nordell och Christian Blomqvist går igenom resultatet för 
slutavverkningen där man följt ”Rätt metod”-konceptet. Basstråket, som ska bära 
den mesta trafiken, har dragits där bärigheten är bäst och sedan risats ordentligt.
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SKOGSBILVÄGAR, DEL 3

Grundförbättring 
av skogsbilväg 
kan löna sig

I förra numret av Skogsbruket kon-
staterades att det finns gott om 
skogsvägar med endast tio år på 
nacken, vilka har skötts så dåligt att 
de är i behov av akuta förbättringsåt-
gärder. Men som vägen på bilden vi-
sar kan en 30 år gammal skogsbilväg 
vara i ypperligt skick, om än kanske 
lite oplogad.

Om skogsvägens underhåll har åsidosatts 
så mycket att det inte räcker med röj-
ning av vägrenarna, några lass sand och 
en sladdning för att få den farbar igen till 
sommaren, kan det vara bäst att helt byg-
ga om den.

– Många äldre skogsvägar har en gång 
i tiden byggts enbart för sommarlika för-
hållanden och för betydligt lättare last-
bilar, traktorer och skogsmaskiner än de 
som i dag kör omkring i skogarna, påpe-
kar Torolf Finnbäck, skogsvårdsinstruk-
tör på Södra skogsreviret.

Under sina över 30 år på posten har han 
sett skogsvägar av alla slag. 

När vi svänger in på en skogsväg på 
Vessö, berättar Finnbäck att den byggdes 
ungefär samtidigt som han började på job-
bet.

– Bilvägar borde hålla 30 år utan större 
grundrenovering om de är välgjorda. Tidi-
gare gjorde man vägarna så att en cater-
pillar först skuffade stubbar och stenar åt 
sidan och så fyllde man med sand. Det 
var inte den hållbaraste lösningen och i 
dag är det andra fordringar som gäller, sä-
ger Finnbäck.

UNDERHÅLLET VIKTIGT
På Finnbäcks område i reviret, de söd-
ra delarna av före detta Borgå landskom-
mun, finns många gamla vägar som bygg-
des på 1960- och 1970-talen. De är över-
lag för små i dag och behöver av den an-
ledningen grundrenovering om de på nytt 
ska användas i skogsbruket.

– Här i området finns i alla fall inga 
unga vägar som behöver byggas om. Det 
känns lite märkligt att någon först satsar 
pengar på att bygga en väg och sedan låter 
den förfalla, vilket tycks ha skett på andra 
håll i Finland, säger Finnbäck. 

Skogsvägen vi kör på är enligt Finnbäck 
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Skogsfastigheter kan ha olika tillträdes- eller vägrätter som skogsägaren bör kän-
na till. 

– En skogsägare kan ha rätt att använda vägar som förvaltas av andra, eller så kan 
det hända att den egna fastigheten har servitut som innebär att andra fastigheter kan 
ha vägrätter till den väg som går över fastigheten, säger Gunnel Englund. 

Officiella vägrätter fastställs vid en vägförrättning enligt lagen om enskilda vägar. 
Uppgifter om förrättningen och kartor finns i Lantmäteriverkets fastighetsregister.

Skogsbilvägar är enskilda vägar som i allmänhet förvaltas av ett väglag, medan en-
skilda vägar kan vara förrättningsvägar, avtalsvägar eller fastigheternas egna vägar.

Förrättningsvägarna bildas vid officiella förrättningar och delägarna ansvarar ge-
mensamt för vägunderhållet. Utomstående bör be väglaget om tillstånd att använ-
da vägen.

En avtalsväg är en enskild väg som bildats och vårdas med utgångspunkt i ett av-
tal mellan fastigheterna och de övriga användarna. •
BI

Skyldigheter och rättigheter

byggd på moränmark. Den är ganska 
självdränerande och lämpar sig därför yp-
perligt för vägbygge. 

– Det viktiga är att vattnet kan rinna av 
vägen och att dikena drar. Då håller vä-
gen länge fast den är byggd med lite gam-
la metoder. Den här vägen har sladdats 
regelbundet så att den har sin rätta form 
och dikena har hållits i skick. Den har till 
och med originalvägtrummorna kvar, be-
rättar Finnbäck. 

GRUNDRENOVERING 
FÖR ÅRETOMBRUK
Om en gammal skogsbilväg behövs på 
nytt måste den vanligtvis grundrenoveras. 
Enligt Gunnel Englund på Otso Skogs-
tjänster i Lovisa är det i dag närmast ku-
tym att man i samband med grundförbätt-
ringen bygger om vägen för åretombruk 
även om det innebär mera jobb och är dy-
rare än en sommarväg. 

– När förbindelserna kan användas året 
om blir det lättare att planera drivning-
en. Det höjer priset som betalas för vir-
ket och är orsaken till att skogsägare bil-
dar väglag och bygger om gamla skogsvä-
gar, säger hon.

För att grundrenovera en skogsbilväg 
krävs, liksom då man bygger en helt ny 
väg, att stommen är välgjord. Det inne-
bär att den ska vara rätt formad, att dike-
na har rätt lutning och att trumrören i väg-
kroppen är tillräckligt långa.

– Till sist beläggs skogsbilvägen med 
grus eller bergkross, precis som när man 
anlägger en ny väg. Mängden ytmateri-
al bestäms av den jordart som användes i 
stommen. Vid vissa jordarter behövs också 
fiberduk för att hålla de olika skikten isär.

Om en skogsbilväg går över en bro 
finns det anledning att kontrollera skicket 
på brokonstruktionen regelbundet. 

STÖD GES FÖR GRUNDFÖRBÄTTRING
Nuförtiden ligger tonvikten vid vägbygge 
på iståndsättning, det vill säga grundför-
bättring av gamla skogsbilvägar, men ock-
så nya vägar byggs alltjämt. 

– För att grundförbättra en skogsbilväg 
kan man ansöka om finansieringsstöd för 
hållbart skogsbruk, Kemera-finansiering, 
på samma sätt som när det gäller nya vä-
gar, säger Englund.

För grundförbättring av övriga enskilda 
vägar, vilka inte är avsedda huvudsakli-
gen för skogsbruksbehov, kan statsunder-
stöd beviljas av Närings-, trafik- och mil-
jöcentralen. 

– Kemera-stödet beviljas dessutom en-
dast för vägar där det finns väglag, säger 
Englund.

I fjol stödde Finlands skogscentral 

skogsägarna med totalt 52,8 miljoner eu-
ro i Kemera-stöd. Av totalsumman gick 
6,75 miljoner euro till stöd för skogsvägar. 

– Största delen av den summan, eller 
6,2 miljoner euro, beviljades faktiskt för 
grundliga förbättringar av befintliga vägar, 
säger Gunnel Englund. •

TEXT OCH FOTO: BO INGVES
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År 1983 tillverkade Ingmar Nynäs sin för-
sta stockbyggnad för hand. Det blev star-
ten på en lång karriär av företagande på 
Finnäs gård i Larsmo. 

– Min far tillverkade några mindre 
stockhus och jag tyckte det såg ut som 
en intressant hobby, så jag prövade på 
det och tyckte mycket om det. Jag börja-
de från noll, men det blev många år som 
timmerman. Jag har tillverkat över åt-
tio byggnader under åren, säger Ingmar 
Nynäs. 

För tre år sedan genomfördes en gene-
rationsväxling på gården, vilket innebar 
att Ingmar gick i pension och sonen An-
dreas Nynäs, 33, tog över merparten av 
jord- och skogsbruket. Ingmar tillverkar 
fortfarande stockbyggnader men har dra-
git ner på takten. 

– Jag tar fortfarande emot beställningar. 
De senaste åren har jag inte byggt så många 
stockhus, säger han. 

Ingmar Nynäs på Finnäs gård i Larsmo är känd för sina handtillverkade stock-
byggnader. Men tillverkningen har avtagit eftersom han har gått i pension. 
Nu är det sonen Andreas som driver jord- och skogsbruket på gården. 

TRADITIONELL PRÄGEL
Vad är det som är speciellt med stock-
byggnader som tillverkas för hand och en-
ligt traditionella metoder? Enligt Ingmar 
Nynäs håller moderna, maskinellt tillver-
kade stockhus hög kvalitet, så den störs-
ta skillnaden jämfört med handtillverkade 
är utseendet. 

– Moderna stockhus hyvlas maskinellt 
och får därmed ett annat utseende än tra-
ditionella hus som hyvlas för hand. Hand-
tillverkade stockbyggnader får en gam-
maldags prägel, precis som de såg ut förr 
i världen. Stockarna ser mer levande ut, 
förklarar han. 

Det känslomässiga värdet spelar också 
en stor roll för de kunder som vänder sig 
till honom. 

– Jag skulle beskriva mina kunder som 
idealister som vill ha en byggnad som ser 
ut som byggnaderna gjorde förr. Det käns-
lomässiga värdet är viktigt för mina kunder. 

Stockbyggnaderna tillverkar han av 
stockar som tas ut ur egen skog. Skogs-
arbetet sker på vintern och byggandet på 
sommaren. Familjen Nynäs äger ingen 
såg, så sågningen sker som köptjänst. 

– De enda verktygen jag använder är en 
motorsåg och en skogstraktor – och en hy-
vel. Varje beställning skräddarsys utgåen-
de från kundens önskemål. 

En handtillverkad stockbyggnad är 
betydligt dyrare än en maskinellt till-
verkad. 

– Mina kunder måste vara beredda att 
betala mera, eftersom arbetet sker helt för 
hand. Kunderna finns främst i närregio-
nen, men jag har fått beställningar från 
hela landet. Efter att en beställning kom-
mit in tar det cirka två månader att till-
verka en byggnad, men tiden kan varie-
ra beroende på antalet projekt och storle-
ken på dem. 

NYA VERKSAMHETER
Ingmar utför fortfarande skogsarbete, 
även om det numera är sonen Andreas 
som gör merparten av det arbetet. Sonen 
har inga planer på att föra byggtraditio-

Två generationer, 
olika intressen
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nerna vidare utan satsar i stället på andra 
verksamheter. 

– Jag arbetar i den egna skogen eller 
så kör jag skogsmaskiner som frilans. När 
jag inte gör det sköter jag mitt arbete som 
jordbrukare, säger Andreas, som har eko-
logisk dikoproduktion. 

Han är en utpräglad självverksam och 
aktiv skogsägare. Det innebär i praktiken 
att han – ofta tillsammans med sin far – 
gör en stor del av skogsarbetet på egen 
hand. Han planterar skog, gör vårdande 
insatser samt gallrar och kör ut virket som 
säljs på leverans. 

– Vi gallrar själva i mån av möjlighet, 
men de senaste åren har jag blivit aning-
en bekvämare. Eftersom vi bor nära kus-
ten är terrängen på många av våra skiften 
besvärlig på grund av att det är stenigt. 
Drivningen sätter gränser och därför har 
vi också sålt en del virke på rot, säger han. 

Andreas Nynäs strävar efter att årligen 
gallra mellan 3 och 4 hektar, vilket ger cir-
ka 200–500 kubikmeter massaved. Mas-
saveden säljs på leverans till det skogsbo-
lag som betalar bäst. Lönen för att utföra 
gallringen själv har dock naggats i kanter-
na under senare de senaste åren, på grund 
av låga priser på massaved. 

– Priserna har inte rört på sig alls de se-
naste åren, trots att det nu verkar finnas 

ett sug efter massaved. Det vore verkli-
gen önskvärt att priserna på leveransvirke 
skulle stiga. I dagsläget ser jag inkomster-
na från den biten av verksamheten som 
en bonus. 

Med bonusintäkter avser Andreas Ny-
näs att arbetet som skogsmaskinförare på 
frilansbasis innebär en viktig inkomst vid 
sidan av det privata skogsbruket. Andre-
as, som är utbildad skogsmaskinförare 
och agrolog, kör åt ett skogsmaskinföre-
tag som anlitar hans tjänster aktivt. 

– Jag äger inga egna skogsmaskiner, ut-
an arbetar endast som förare. Som frilans 
är jag inte bunden till något företag, men 
samarbetet med nuvarande uppdragsgi-
vare fungerar mycket bra. Som företaga-
re fäller jag också gårdsträd och kan utfö-
ra andra uppgifter vid behov. 

FÖRVALTAR ETT ARV
Andreas Nynäs vill maximera tillväxten 
i skogen och det kräver att skogen sköts 
och vårdas. Men han betonar att han som 
självverksam skogsägare som utför manu-
ella skogsarbeten också bejakar andra vär-
den än ekonomiska. En stor del av skogen 
som han äger i dag har varit i släktens ägo 
sedan 1700-talet. 

– Jag torde vara den elfte generatio-
nen som förvaltar släktens skog. Min pap-

Andreas Nynäs i Larsmo är självverksam skogsägare. Han och hans far är aktiva när 
det gäller att gallra egen skog och sälja virket på leverans. Skogstraktorn och -vag-
nen behövs när virket ska köras ut till vägkanten. 

pa och farfar och tidigare generationer 
har alltid haft följande generation i åtan-
ke med sitt skogsbruk. Det försöker ock-
så jag ha. Det känns att jag har ett arv att 
förvalta, säger han med stolthet i rösten. 

Han minns hur han som ung vandra-
de i skogen med sin farfar som berättade 
att han planterade just det skiftet. Det bi-
drar till ett starkt emotionellt synsätt på 
skogen. 

– Att förvalta ett arv både ger och för-
pliktigar. Jag kan faktiskt bli lite tudelad 
när det gäller att förnyelseavverka skog 
som jag har följt på nära håll och vet his-
torien bakom. 

Tidigare generationer har sett till att det 
finns förnyelsemogen skog för kommande 
generationer.

– Min uppgift är att se till att jag utgår 
från samma tankesätt. 

Ingmar Nynäs är glad över sonens syn 
på skogsbruk. Förutom att han själv fort-
sätter arbeta aktivt i skogen har han ock-
så en del reparationsarbeten. 

– Stockhus måste underhållas och repa-
reras och med det arbetar jag också. Trä är 
ett levande material som med tiden kräver 
vissa insatser. •

TEXT OCH FOTO: 
CHRISTOFFER THOMASFOLK 

Handtillverkade stockbyggnader får en 
gammaldags prägel eftersom stockarna 
inte hyvlas maskinellt.
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Vårlig kombo
Den här fantastiska fisken kan tillre-
das på många olika sätt och just på vå-
ren är den som bäst. Till exempel i Hol-
land säljs svagt fermenterad ström-
ming (maatjeshaaring) i små kiosker 
längs kusten. Den här strömmingen äts 
som sådan eller i semlor tillsammans 
med rå lök. Människor köar för denna 
delikatess. Maatjes, eller matjes som 
vi säger, betyder jungfru på holländska 
och syftar på strömming som inte ännu 
är könsmogen eller som inte ännu lekt 
och därmed har en högre fetthalt. 

Huvudrätten är slottsstek. Till den passar 
många olika köttbitar, men den blir bäst 
med relativt stora stekbitar. Som tillägg 
till den en risotto gjord på spelt. Smak-
sättningen av speltrisotton kan varie-
ras, men då slottsteken är ganska kraf-
tig lönar det sig att hålla den ganska mild 
och inte för fet. Istället för spelt kan man 
även använda korn.

Desserten är en engelsk klassiker, 
Eton mess, men med en inhemsk tvist, 
det vill säga bär som råkar finnas kvar i 
frysen efter vintern.

TEXT & FOTO: BEN WIBERG

INLAGD STRÖMMING 
10 personer
Gravning: ½ dygn
Tillagning: ca 30 minuter
Inläggning: 1–5 dygn

Ingredienser:
600 g strömmingsfiléer 
40 g salt 
20 g socker 
Lag   
1 dl ättika 
2 dl socker 
3 dl vatten 
1 rödlök, skuren i skivor
1 knippe dill, skuren
10 svartpepparkorn 

SLOTTSSTEK PÅ VILT 
10 personer
Tillagning: ca 45 minuter
Ugnstid: 2–4 timmar

Ingredienser:
Ca 2 kg viltstek, t.ex. älg eller hjort,   
 men även nöt och lamm går  
 bra
2 lökar, skalade och grovt skurna
2 morötter, skalade och grovt  
 skurna
2 äpplen, grova bitar utan kärnor
1 liter fond, t.ex. kalv, nöt eller lamm
2 lagerblad 
1 tsk torkad timjan eller fransk 
 örtblandning
125 g ansjovis, liten burk, 
 spara spadet
4 dl grädde 
2 msk svartvinbärsgelé 
 smör, salt och peppar  

SPELTRISOTTO 
10 personer
Blötläggning:  2–4 timmar
Tillagning:  ca 30 minuter

Ingredienser:
600 g spelt, hela korn = 7,5 dl
7,5 dl grönsaksfond 
2 msk torkad svamp, krossad
1–2  schalottenlökar, finskurna
1 dl vitvin 
1 dl crème fraiche 
1 knippe bladpersilja eller annan 
 färsk ört enligt smak, skuren
 smör 

Blötlägg speltkornen i grönsaksfonden 
tillsammans med den krossade svampen 
i 2–4 timmar. Fräs sedan schalottenlö-
ken i smör, utan att den får färg. Tillsätt 
spelten med fonden och svampen och 
sjud på låg värme, rör om då och då, tills 
speltkornen är al dente, tillsätt litet fond 
eller vatten om risotton blir för torr. 

Tillsätt vinet, låt sjuda ytterligare 
några minuter, rör in crème fraichen 
och garnera med persiljan. Servera med 
slottsgrytan.

Blanda socker och salt med strömmings-
filéerna, grava i kallt ungefär ett halvt 
dygn.

Koka upp ättika, socker, vatten och 
pepparkornen, låt svalna till rumstem-
peratur. Skölj de gravade strömmings-
filéerna i kallt vatten och låt dem rinna 
av. Rulla ihop strömmingsfiléerna med 
skinnsidan utåt och lägg dem så tätt 
som möjligt i ett kärl som har ett tätts-
lutande lock. Toppa med dill och rödlök 
och häll lagen över. Låt mogna i kylskåp 
1–5 dygn.

Servera med kokt potatis eller ett gott 
bröd, till exempel traditionellt rågbröd.
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ETON MESS
10 personer
Tillagning:  ca 1 timme

Ingredienser:
3 äggvitor 
100 g florsocker 
1 msk socker 
750 g bär, frusna
5 dl grädde, vispad till 
 tjockt skum

Marängen börjar du göra genom 
att vispa äggvitorna till tjock skum. 
Tillsätt florsockret, lite i taget, under 
slutskedet av vispningen. Värm ugnen 
till 100 grader, bred ut äggviteskummet 
på en bakplåt beklädd med värmetåligt 
papper. 

Grädda i ugnen i cirka 1,5 timmar. 
Stäng av ugnen och låt marängen vara i 
ugnen tills den svalnat helt och hållet. 

Värm upp cirka 200 g av bären till-
sammans med en matsked socker och 
ett par skedar vatten. Koka tills bären 
börjar gå sönder.

Servera gärna desserten i små 
portionsskålar eller glas. Börja med 
att lägga lite sylt på bottnen av var-

GRÖNSAKER
10 personer
Förberedelser:  15 minuter
Tillagning:  ca 15 minuter

Ingredienser:
0,5 kg morötter, skalade och skurna  
 ca 1 cm tjocka skivor
0,5 kg broccoli, enbart knopparna
0,5 kg blomkål, enbart knopparna
 salt 
 smör 

Observera att grönsaksmängderna är 
nettovikter.

Koka upp cirka 1,5 liter lättsaltat vat-
ten. Blanchera sedan grönsakerna, en 
sort åt gången, tills de är al dente, cirka 
5 minuter för morötterna och cirka 3 mi-
nuter för blomkålen och broccolin.

Ta grönsakerna ur kokvattnet och kyl 
ned dem i iskallt vatten, låt dem sedan 
rinna av och förvara dem i kylskåp tills 
de ska användas. Det avkylda kokvattnet 
kan användas till att blötlägga speltkor-
nen.

Värm sedan grönsakerna, precis innan 
användningen, i en het panna med en 
klick smör.

je glas och varva sedan med maräng, 
gräddskum och bär tills skålen är full. 
Servera genast eller förvara i kylskåp till 
serveringen.

Alla sorters bär kan användas, men 
ursprungligen gjordes rätten med jord-
gubbar.

Fräs köttbiten i smör i en gryta som nätt 
och jämt rymmer köttet. Tillsätt grönsa-
kerna och äpplet och fräs ytterligare nå-
gra minuter. Häll i ansjovisen med dess 
spad, tillsätt lagerbladen och timjanen. 
Häll över fond så att köttet nätt och jämt 
täcks av vätskan. Lägg på ett lock och 
bräsera i ugn, 100 grader, 1,5–2 timmar. 

Du kan använda en frusen köttbit. 
Låt då bli att fräsa den, utan lägg den i 
grytan med lock på och i ugnen på 100 
grader cirka 1,5 timmar. Fortsätt sedan 
som efter fräsningen ovan.

Ta köttet ur grytan när det känns 
mjukt och mört, det vill säga då in-
nertemperaturen är mellan 62 och 68 
grader, och låt det vila på ett skärbräde. 
Låt vätskan sjuda så att en del av den 
avdunstar, smaka då och då och kont-
rollera att den inte blir för salt. Tillsätt 
sedan grädden och svartvinbärsgelén 

och kör såsen slät, till exempel med en 
stavmixer. Sjud upp och justera sältan 
vid behov. Red såsen med exempelvis 
maizena, om du vill ha den tjockare. 

Skär köttet i tunna skivor och servera 
det med speltrisotto, smörstekta grön-
saker och sås.
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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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YRKESUTBILDNINGARNA i Finland går som bäst igenom en 
stor reform där man eftersträvar en större verklighetsför-
ankring och högre effektivitet i utbildningen.

En nyckel till höjd effektivitet är att studerandena ska 
ha möjlighet att skapa individuella studiestigar och inte 
vara låsta till den takt som alla i en traditionell årskurs 
följer. Om du redan har någon av de kompetenser som 
krävs, ska du inte behöva sitta av en kurs som ger sam-
ma kompetenser.

Det är inte bara ungdomar som studerar, utan det finns 
också en stor skara människor som vill skola om sig och 
byta bransch. Ungdomar och vuxna ska från och med i 
höst studera tillsammans, vuxenlinjerna slopas och beho-
vet att ordna samma kurs flera gånger minskar. De som 
har en grundutbildning från tidigare ska kunna söka in 
och börja studera när som helst under året och ska då föl-
ja en individuellt anpassad läroplan.

Ett dilemma som alltid funnits i undervisningsbran-
schen är att det är skillnad på skola och verklighet. En 
yrkesutbildning ska förbereda för ett yrkesliv och då är 
kopplingen till näringslivet A och O. För att minska klyf-
tan mellan skola och arbetsliv är målet att förlägga en 
större del av utbildningen till arbetslivet.

I en skolmiljö blir det lätt så att arbetet inte tas helt på 
allvar. När de studerande får jobba i riktigt arbete, med 

riktiga projekt, med en arbetsgivare och en kund som har 
höga förväntningar på slutprodukten höjs både motiva-
tion och ambitionsnivå. Vi går närmare en gammal mo-
dell med mästare och gesäller.

Reformen har många goda sidor, men jag frågar mig 
om den faktiskt är tillräckligt förankrad i verkligheten. 
Inom skogsbranschen utförs det mesta av det praktiska 
arbetet idag av mikroföretag med begränsade resurser. 
Finns det en beredskap på fältet att ta emot och utbilda 
studerande? Körkort och egen bil är ett minimikrav som 
ofta förs fram, det har inte 16 och 17-åriga studerande.

Hur pigga är entreprenörerna i skogsbranschen på att 
instruera oerfarna förare i hytterna på sina maskiner? En 
ny skördare går lös på dryga halvmiljonen och den familj, 
som köpt maskinen, vill nog att den ska vara i full pro-
duktion hela tiden. Vem ska betala för det produktions-
bortfall, som onekligen uppstår, och för arbetstiden?

Hur är det slutligen med studerandenas välmående? De 
vill göra väl ifrån sig och pressen kan bli stor när de sam-
tidigt ska både jobba och lära sig. Är alla mogna att mö-
ta arbetslivets krassa verklighet?

Kanske skogsskolorna får fortsätta med att utföra upp-
drag precis som nu, med tid för studerande att lugnt lä-
ra sig säker arbetsteknik och möjlighet att visa goda re-
sultat. •

Effektiv och verklighetsförankrad utbildning

kolumnen

JOHNNY SVED
LEKTOR I BIOEKONOMI 

VID YRKESHÖGSKOLAN NOVIA
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Nina Långstedt är den sjunde generatio-
nen på den ekologiskt odlade gården Krä-
mars i Ingå, strax invid kommungränsen 
till Raseborg.

Den stora, gula karaktärsbyggnaden, där 
hon bor tillsammans med sin familj, har 
tjänat som hem sedan 1850 och har kvar 
många av sina ursprungsdrag. Spåren ef-
ter tidigare släktled och deras arbetsinsatser 
syns även i gårdens skog, som förutom att 
den står för ekonomisk trygghet för henne 
personligen också är en plats för rekreation.

– Hittills har jag röjt och planterat allt 
på gården själv. Övriga skogsbrukstjänster 
köper jag in, säger hon.

I synnerhet röjandet tycker hon är ett 
sant nöje. 

– Det finns bra och bekväm utrustning. 
Man kan lyssna på intressanta radiopro-
gram medan man jobbar, samtidigt som 
man får frisk luft och motion. Det är ock-
så ett jobb som man ser resultatet av länge 
och som man inte behöver ta stress över 
om man inte skulle råka få det gjort just 
då man planerat.

MED STING I HJÄRTAT
Virkesuttaget på gården har varit behäf-
tat med vad Nina Långstedt kallar ”posi-
tiva problem”.

– Jag har fått hugga mycket skog och 
det har varit fin skog. Men det är nog ofta 
med sting i hjärtat som man gått omkring 
bland de gamla, vackra träden och funde-
rat över om man verkligen ska ta beslutet 
om slutavverkning. 

Mot den bakgrunden är det kanske in-
te så märkligt att hon intresserat sig för 
alternativa avverkningsmetoder och hyg-
gesfritt skogsbruk, där det handlar om att 
undvika stora slutavverkningar och att bi-
behålla skog så att det hela tiden finns 
träd av olika åldrar på området. 

Än så länge är synen på avverkning rätt 
enahanda i Finland men Nina Långstedt 
räknar med att det småningom kommer 
att ändra.

Mångfald bland skogsägare gynnar skogen
– För mig är skogen mer än träden, säger Nina Långstedt, som är intresserad 
av alternativa avverkningsmetoder. Att skogsägare är olika ser hon som posi-
tivt med tanke på skogens mångfald.

– Jag tror att intresset för alternativa av-
verkningsmetoder kommer att öka i och 
med att stadsskogsägarna och de männ-
iskor, som ser på skogen med lite andra 
ögon, blir fler. Det finns många andra in-
tressen då det gäller skog än de rent eko-
nomiska. I dag ska man ändå vara väl-
digt kunnig för att våga pröva på alterna-
tiv. Skogsvårdsföreningarna kunde, akti-
vare än nu, erbjuda alternativ vid förnyel-
seavverkning. Det är en lång process som 
kräver specialkunnande och intresse på al-
la nivåer, inte minst hos dem som utför ar-
betet, säger hon.

SKOGSÄGARE ÄR OLIKA 
Även om hon själv efterlyser alternativa 
avverkningsmetoder är det inget hon vill 
pracka på andra. 

– Skogsägare är olika och den bästa ga-
rantin för mångfald i skogen är en mång-
fald av privata skogsägare. Det tycker jag 
att är viktigt, säger hon.

Forskning kring de hyggesfria metoder-
nas effekter pågår i Finland och Sverige. 
Naturresursinstitutet (Luke) och Sveriges 
lantbruksuniversitetet har tillsammans 
också sammanställt en rapport i ämnet. 

Själv har Nina Långstedt ett eget litet 
försök på gång med naturlig förnyelse av 
gran. 

– Det var en gallring som var lite för 
gles. När den slutavverkades sparades 
skuggande träd. Under dem fanns det gott 
om unga granplantor som nu försiktigt 
röjs. Granen klarar inte allt för stor om-
ställning och så kallade undertryckta gra-
nar överlever oftast inte. Det gäller att rö-
ja i omgångar.  

Hur försöket kommer att utfalla är än så 
länge för tidigt att säga något om. 

– När det gäller skog är en människas 
liv ganska kort. 

”TRÄDKRAMARE”
Har du något favoritträd?

– Jag är ju lite av en trädkramare – så 

kanske en gammal gran. Det är fascineran-
de att tänka på hur mycket längre dess liv 
är om man jämför med ens eget, säger Ni-
na Långstedt. 

Kärleken till gamla träd och skogsmiljö-
er är också en av orsakerna till att två av 
gårdens skogsområden, sammanlagt cirka 
20 hektar, anslutits till Metso-programmet 
för en tioårsperiod. 

– Har man inte hjärta att hugga ner fi-
na, gamla skogar ger det en lite respit. Jag 
tycker också att Metso-programmet är bra, 
eftersom det grundar sig på frivillighet. 

Hon sitter själv med i Metso-pro-
grammets uppföljningsgrupp som SLC:s 
(Svenska lantbruksproducenternas cen-
tralförbund rf.) representant. Ett annat 
förtroendeuppdrag med skogsanknytning 
är medlemskapet i Skogsvårdsföreningen 
Södra skogsrevirets fullmäktige.

SOMMARKAFÉ I DRÄNGSTUGAN 
Arbetet på gården kretsar inte enbart kring 
jord- och skogsbruk. I gårdens drängstuga 
driver Nina Långstedt sommarkaféet Ivan 
& Alexander som i juli öppnar för fjärde 
året. Kaféet har fått sitt namn efter två rys-
ka krigsfångar som under fortsättningskri-
get bodde i stugan och enligt uppgift ska 
ha trivts bra.

– Kaféet är ingen stor business, men jag 
ville öppna upp en vanlig bondgård för 
allmänheten och erbjuda människor, som 
annars inte har någon kontakt till lant-
bruk, en möjlighet att komma hit och tit-
ta, säger hon.

Av lite samma anledning håller hon sig 
också med ett rejält trädgårdsland som i 
sommar kommer att bli snäppet större. 
Trädgårdslandet betjänar dels sommar-
kaféet, men erbjuder också möjlighet till 
självplock i liten skala, till exempel för 
stadsfamiljer som vill ta upp sin egen po-
tatis.

– Än så länge är verksamheten mycket 
liten, men att ta emot besökare i trädgår-
den och visa dem runt är något jag skulle 
vilja utveckla. Det finns många som är in-
tresserade av det.

VOLONTÄRER GER PERSPEKTIV
I ett par års tid har gården också tagit 
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Mångfald bland skogsägare gynnar skogen
emot volontärer från olika länder. I år är 
en fransman, ett australiensiskt par och 
en amerikan i antågande. Med den fran-
ska praktikantens hjälp ska bland annat 
10 000 granplantor i jorden.

Förutom att volontärerna bidrar med 

extra arbetshänder är deras närvaro givan-
de även på många andra sätt.

– I synnerhet asiaterna brukar vara sa-
liga över att man fritt kan plocka bär och 
svamp i våra skogar. Behövs det mer blå-
bär i sommarkaféet är det bara att gå ut 

bakom knuten och plocka. Genom an-
dra människor lär man sig också se vär-
det på sådana saker själv, säger Nina 
Långstedt. •

TEXT OCH FOTO: AGNETA SJÖBLOM

Nina Långstedt är den 
sjunde generationen på 
Krämars i Ingå. Gårdens 

skog ger ekonomisk 
trygghet men är ock-

så en plats för personlig 
rekreation. 
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Vi greppar landet

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

Prenumerera 
på LF!

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

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

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

Landsbygdens Folk
Fredriksgatan 61 A 34

00101 Helsingfors

SVARSFÖRSÄNDELSE
Avtal 5007619

Info/LF
00003 HELSINGFORS

Mottagaren
betalar
portot

helårsprenum. 109 e (inkl. moms) 

halvår 65 e (inkl. moms) 
      

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

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

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

 

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

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

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

UNDERSKRIFT ..............................................................................
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Ja, jag vill prenumerera på Landsbygdens Folk
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Törskate

Eftersom törskate-epidemier förekom-
mit sedan 1950-talet i Italien och Eng-
land och på 2000-talet i unga tallplan-
teringar i norra Sverige och inspirerat 
till nyare forskning ibland annat Ita-
lien och Frankrike men också i Fin-
land (vid Naturresursinstitutet Luke 
i Rovaniemi och universiteten i Joen-
suu och Helsingfors) är det skäl att 
uppdatera våra kunskaper.

ARTERNA
Tidigare ansåg man att törskaten (i 
Sverige även kallad bland annat tjär-
gadd) förorsakades av två olika rost-
svampar. Man kan inte skilja på de 

två arternas spormorfologi med  elek-
tronmikroskopi, men deras livscykler 
skiljer sej markant. Cronartium flac-
cidum har en fullständig cykel med 
alla fem stadier (liksom knäckesju-
kans förorsakare) och värdväxlar mel-
lan flera arter av tvåbarriga tallar och 
olika örter i beståndets fältskikt. Två 
av stadierna (spermatier och aecidier) 
finns på tall medan de tre övriga (ure-
dia, telia och basidier) finns på örter-
na. 

Genom  infektionsförsök med aeci-
diesporer på hittills kända och ett an-
tal okända växelvärdar har man kon-
staterat att C. flaccidum infekterar och 
utvecklar de tre stadierna på till exem-
pel tulkört, pion, kärrspira och ängs- 
och skogskovall. De två sistnämnda 
var för vetenskapen nya växelvärdar 
och förklarar för sin del den rikliga-
re förekomsten av C. flaccidum  i de 
nordliga epidemierna. 

Den andra arten Peridermium pini 
har endast stadierna spermatier och 
aecidier och sprider sej med  de sena-
re från tall till tall. Med stöd av DNA-
baserade metoder anser man nume-
ra att P. pini är en asexuell mutation 
av C. flaccidum men hur det kommer 
sej att flaccidum muterat till pini vet 
man inte.  P. pini har fördel på områ-
den där inga växelvärdar finns.

INFEKTIONEN PÅ TALL 
OCH BEKÄMPNING  
Infektionen sker på sensommaren 
med basidiesporer (flaccidum) eller 
på försommaren med aecidiesporer 
(pini) genom barrenas klyvöppningar 
och sår i barken på unga skott. Svam-
pen växer vidare in mot stammen och 
flera år senare utvecklas blåsor  i upp-
sprickande bark. Ur blåsorna kommer 
de orangefärgade aecidiesporerna ut 
och sprids till växelvärdarna och an-
dra tallar. Toppänden av en gren el-
ler trädets topp dör när svampen vux-
it sej runt omkretsen. Grenens barr 
ytterom infektionen blir bruna och 
dessa “flaggor” syns mot de i övrigt 
gröna kronorna. 

Om infektionen skett lågt nere i 
kronan dör hela plantan eller trädet. 
Rostsvampar växer endast på levande 
celler så när de dör, dör också svam-
pen. Cellerna hålls levande så länge 
assimilationsprodukterna strömmar 
uppifrån/utifrån ned mot infektions-
stället, men när hela omkretsen är in-
fekterad, vilket kan ta tiotals år, sker 
ingen transport i någondera riktning-
en varför svampen dör bort. 

Trädet sprider inte mera sjukdo-
men, men däremot frön och pollen 
med för skogsbruket ofördelaktiga 
gener. Därför bör man vid gallring ta 
bort törskateträden, inte lämna infek-
terade fröträd och naturvårdsträd och 
inte samla kott från sjuka träd. Con-
tortatallen är inte mottaglig. •

KIM VON WEISSENBERG
PROFESSOR EMERITUS 
EXPERT PÅ SKOGSPATOLOGI

Törskate är en gammal bekant, 
som tillsammans med tjärstub-
barna, sotat ner våra kaffepan-
nor och fältbackar och gett oss 
pålitligt tände i alla väder. 
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Cronartium flaccidum.
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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 12

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 12

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

 59,52  ...  49,47

 62,05  ...  51,45

 45,40  ...  38,17

 18,34  12,31  15,73

 19,28  12,05  16,46

 17,72  11,80  14,93

 25,97  16,69  21,09

 26,29  ...  21,53

 61,16  ...  51,97

 63,27  ...  53,71

 43,40  ...  37,96

 17,50  12,70  16,16

 19,71  12,77  17,03

 17,77  12,15  15,54

 24,18  ...  21,95

  27,16  ...  24,41

 ...  ...  ...

 ...  ...  ...

 ...  ...  ...

 ...  ...  ...

 ...  ...  ...

 ...  ...  ...

 ...  ...  ...

 ...  ...  ...

 58,37  59,88  55,53

 58,94  60,33  54,93

 47,08  44,97  ...

 28,39  28,45  27,64

 30,15  30,28  ...

 28,69  28,70  ...

 34,51  ...  ...

 34,71  ...  ...
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ENLIGT DE färskaste konjunkturbedömningarna utvecklar 
sig Finlands ekonomi mycket starkt just nu. Pellervo Eko-
nomiska Forskningsinstitut PTT förutspådde i sin prog-
nos i mars att Finlands BNP växer med 2,8 procent både 
i år och nästa år, och att exporten i sin helhet växer med 
sex procent. Skogsindustrins investeringar har delvis möj-
liggjort exporttillväxten. Konkurrenskraftsavtalet och de 
måttliga löneavtalen har tydligt förbättrat Finlands pris-
konkurrenskraft. 

De största riskerna i världsekonomin kommer från 
USA, vilket också kan återspegla sig på handelsström-
marna för träprodukter. President Donald Trumps för-
valtning hotar med olika slag av importtullar, vilka i vär-
sta fall kan dämpa uppsvinget.

Som en följd av den positiva utvecklingen på skogsin-
dustrins exportmarknader har den goda stämningen ock-
så fortsatt på vår inhemska virkesmarknad. Både handels- 
och avverkningsvolymerna har ökat från förra årets mot-
svarande figurer. 

Från exportmarknaderna är den positivaste signalen 
återhämtningen av priset på sågade tallträvaror. Volym-
mässigt har det rått högkonjunktur i sågindustrin, men ty-
värr har det inte synts i lönsamheten. 

Sågindustrins största problem är en svag prisutveck-
ling av sågflis och sågspån. Marknadsmassans pris stick-
er ut mot nordost och tillverkarna har anmält om prishöj-

ningar på kartong. På de internationella virkesmarknader-
na har det mest anmärkningsvärda varit de brant stigan-
de virkespriserna i Baltikum.

Enligt skogsvårdsföreningarnas uppskattningar skul-
le utbudet av virke ställvis kunna vara till och med be-
tydligt större. Sågindustrin opererar med låga lagernivå-
er och har ett kontinuerligt inköpsbehov av barrstocks-
stämplingar. Även efterfrågan på massaved har fortsätt-
ningsvis förbättrats.

Det lönar sig för skogsägarna att aktivt erbjuda både 
gallringar och slutavverkningar. Vid varje virkesaffär bör 
skogsägarna komma ihåg att konkurrensutsätta stämp-
lingarna och kontrollera kapningen. Stockarna måste av-
verkas som stockar, inte som massaved. 

Den positiva stämningen på virkesmarknaden syntes 
även i Metsätutka-enkäten, som genomfördes per telefon 
i början av mars, där 550 finska skogsägarna tillfrågades. 
Framför allt väntar skogsägarna på stigande massaveds-
priser. Cirka 30 procent av dem som svarade planerar att 
sälja virke ännu i år. Som vanligt är skogsbruksskäl den 
främsta orsaken till virkesaffärer.

Pålitlig och omfattande virkeshandelsstatistik förbätt-
rar virkesmarknadernas verksamhet. Det lönar sig all-
tid för skogsägarna att kontrollera prisnivån med olika 
källor. •

Bra fart på marknaden

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. 

– Pappa, här är en påsktupp! Här är en likadan fågel som du 
fångade på långfredagen i skogen!

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 4|2018      kommer den 23 majSkogs

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

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

Tema: 
   Plantskogsvård

Adressändringar 
och övriga 
prenumerations-
ärenden 
 

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

Svenska småbruk 
och egna hem Ab

PB 35, 10211 Ingå
tfn (09) 644 761, 0400-477 008, fax (09) 601 262

e-post: smabruk@kolumbus.fi

• Idkar handel med markområden i Nyland och Åboland
•  Samarbetar med stiftelserna Finlandssvenska Jordfonden och Under-
 visningsfonden

Finlandssvenska Jordfonden
•  Beviljar unga personer förmånliga lån för bl.a. inköp av lantbruk
•  Understöder lantbruksskolor

Undervisningsfonden
•  Understöder lantbruksskolor
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Ny upplaga av 
Skogsbrukets handbok

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

Beställningskupong (Var god texta)

Föreningen för
Skogskultur

betalar portot

Jag beställer                       stycken Skogsbrukets handbok

Boken/böckerna skickas till

Namn

Adress

Postnummer och postort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Föreningen för Skogskultur
INFO Handbok15
Kod: 5001298
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

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

Priset för en 
bok  är 50 €

(inklusive moms) 
+ porto.

Ny upplaga av 
Skogsbrukets handbok

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

Beställningskupong (Var god texta)

Föreningen för
Skogskultur

betalar portot

Jag beställer                       stycken Skogsbrukets handbok

Boken/böckerna skickas till

Namn

Adress

Postnummer och postort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Föreningen för Skogskultur
INFO Handbok15
Kod: 5001298
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

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

Priset för en 
bok  är 50 €

(inklusive moms) 
+ porto.

25 €

Ny upplaga av 
Skogsbrukets handbok

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

Beställningskupong (Var god texta)

Föreningen för
Skogskultur

betalar portot

Jag beställer                       stycken Skogsbrukets handbok

Boken/böckerna skickas till

Namn

Adress

Postnummer och postort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Föreningen för Skogskultur
INFO Handbok15
Kod: 5001298
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

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

Priset för en 
bok  är 50 €

(inklusive moms) 
+ porto.

Ny upplaga av 
Skogsbrukets handbok

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

Beställningskupong (Var god texta)

Föreningen för
Skogskultur

betalar portot

Jag beställer                       stycken Skogsbrukets handbok

Boken/böckerna skickas till

Namn

Adress

Postnummer och postort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Föreningen för Skogskultur
INFO Handbok15
Kod: 5001298
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

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

Priset för en 
bok  är 50 €

(inklusive moms) 
+ porto.

Fyll i kupongen nedan. Du kan också 
mejla klaus.yrjonen@nctraining.fi 
eller ringa på tfn 040 547 9075.

Ny upplaga av 
Skogsbrukets handbok

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

Beställningskupong (Var god texta)

Föreningen för
Skogskultur

betalar portot

Jag beställer                       stycken Skogsbrukets handbok

Boken/böckerna skickas till

Namn

Adress

Postnummer och postort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Föreningen för Skogskultur
INFO Handbok15
Kod: 5001298
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

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

Priset för en 
bok  är 50 €

(inklusive moms) 
+ porto.

Ny upplaga av 
Skogsbrukets handbok

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

Beställningskupong (Var god texta)

Föreningen för
Skogskultur

betalar portot

Jag beställer                       stycken Skogsbrukets handbok

Boken/böckerna skickas till

Namn

Adress

Postnummer och postort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Föreningen för Skogskultur
INFO Handbok15
Kod: 5001298
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

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

Priset för en 
bok  är 50 €

(inklusive moms) 
+ porto.

Ny upplaga av 
Skogsbrukets handbok

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

Beställningskupong (Var god texta)

Föreningen för
Skogskultur

betalar portot

Jag beställer                       stycken Skogsbrukets handbok

Boken/böckerna skickas till

Namn

Adress

Postnummer och postort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Föreningen för Skogskultur
INFO Handbok15
Kod: 5001298
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

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

Priset för en 
bok  är 50 €

(inklusive moms) 
+ porto.

Skogsbrukets
handbokNy upplaga av 

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

Beställningskupong (Var god texta)

Föreningen för
Skogskultur

betalar portot

Jag beställer                       stycken Skogsbrukets handbok

Boken/böckerna skickas till

Namn

Adress

Postnummer och postort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Föreningen för Skogskultur
INFO Handbok15
Kod: 5001298
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

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

Priset för en 
bok  är 50 €

(inklusive moms) 
+ porto.

Ny upplaga av 
Skogsbrukets handbok

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

Beställningskupong (Var god texta)

Föreningen för
Skogskultur

betalar portot

Jag beställer                       stycken Skogsbrukets handbok

Boken/böckerna skickas till

Namn

Adress

Postnummer och postort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Föreningen för Skogskultur
INFO Handbok15
Kod: 5001298
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

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

Priset för en 
bok  är 50 €

(inklusive moms) 
+ porto.

Ny upplaga av 
Skogsbrukets handbok

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

Beställningskupong (Var god texta)

Föreningen för
Skogskultur

betalar portot

Jag beställer                       stycken Skogsbrukets handbok

Boken/böckerna skickas till

Namn

Adress

Postnummer och postort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Föreningen för Skogskultur
INFO Handbok15
Kod: 5001298
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

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

Priset för en 
bok  är 50 €

(inklusive moms) 
+ porto.

Ny upplaga av 
Skogsbrukets handbok

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

Beställningskupong (Var god texta)

Föreningen för
Skogskultur

betalar portot

Jag beställer                       stycken Skogsbrukets handbok

Boken/böckerna skickas till

Namn

Adress

Postnummer och postort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Föreningen för Skogskultur
INFO Handbok15
Kod: 5001298
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

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

Priset för en 
bok  är 50 €

(inklusive moms) 
+ porto.

Ny upplaga av 
Skogsbrukets handbok

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

Beställningskupong (Var god texta)

Föreningen för
Skogskultur

betalar portot

Jag beställer                       stycken Skogsbrukets handbok

Boken/böckerna skickas till

Namn

Adress

Postnummer och postort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Föreningen för Skogskultur
INFO Handbok15
Kod: 5001298
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

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

Priset för en 
bok  är 50 €

(inklusive moms) 
+ porto.

Ny upplaga av 
Skogsbrukets handbok

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

Beställningskupong (Var god texta)

Föreningen för
Skogskultur

betalar portot

Jag beställer                       stycken Skogsbrukets handbok

Boken/böckerna skickas till

Namn

Adress

Postnummer och postort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Föreningen för Skogskultur
INFO Handbok15
Kod: 5001298
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

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

Priset för en 
bok  är 50 €

(inklusive moms) 
+ porto.

Telefon

Ny upplaga av 
Skogsbrukets handbok

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

Beställningskupong (Var god texta)

Föreningen för
Skogskultur

betalar portot

Jag beställer                       stycken Skogsbrukets handbok

Boken/böckerna skickas till

Namn

Adress

Postnummer och postort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Föreningen för Skogskultur
INFO Handbok15
Kod: 5001298
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

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

Priset för en 
bok  är 50 €

(inklusive moms) 
+ porto.


