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Klimatsmart skogsvård i alla väder
SKOGSBRUKET HAR hamnat mitt i klimatdebatten. Hållbarheten utvärderas nu också i koldioxidekvivalenter och
substitutionskoefficienter och den som vill avverka kan
bli tvungen att förklara sig. Vissa vill höja den årliga avverkningsmängden, andra vill sänka den. Den enskilda skogsägaren som vill bedriva ett klimatsmart skogsbruk känner sig vilsen och det gör nog många skogsfackmän också.
Skogen växer mera än någonsin, den årliga tillväxten
här nästan fördubblats under de senaste 50 åren. Största delen av tillväxtökningen beror på bättre skogsvård
med förädlat plant- och frömaterial och på skogsdikningen. Resten förklaras sannolikt av längre växtperioder till
följd av klimatförändringen. Den nationella skogsstrategins avverkningsmål på 80 miljoner kubikmeter per år är
ett politiskt ställningstagande som inte behöver inverka
på skogsägarens beslut att sälja virke.
Ökad tillväxt ger möjlighet att öka avverkningarna och
ersätta fossila bränslen, betong och plast med trä. Vi får
en substitutionsnytta, desto större ju mera vi kan ersätta
och ju mera långlivade träbaserade produkter vi kan producera. I arbetet mot klimatförändringen har skogen nu
också tilldelats uppdraget att binda och lagra kol. Skogen
klarar av bådadera, men det går inte att i samma bestånd
maximera både kolsänkan och kolförrådet. Här kommer
skogsägarens mål och val in i bilden.
Träden binder vid fotosyntesen koldioxid från atmosfären, vilken sedan lagras i stammarna och rötterna. Trädens volymtillväxt är störst i gallringsskogarna och där

är även kolbindningen som störst. Beståndet fungerar
som kolsänka så länge kolförrådet ökar, det vill säga binder mera koldioxid än det släpper ut i atmosfären. I äldre skogar minskar tillväxten och därmed kolbindningen,
men de är i sin tur betydande kolförråd.
En oskött skog växer och binder kol, men producerar inte sådant virke som ger inkomster. Skogsvårdens
mål är att styra beståndens utveckling så att de producerar marknadsvirke och annan nytta. Med skogsvård kan
man öka kolbindningen och storleken på kolförrådet. Om
man väljer omloppstiden så att avkastningen från virkesproduktionen maximeras kan man inte uppnå det största möjliga kolförrådet. Men kolsänkan och substitutionsnyttan är större. Bestånd av olika utvecklingsklasser på
fastigheten borde väl garantera att det finns både kolsänkor och kolförråd.
Vilka slutsatser kan då skogsägaren dra? Det bästa sättet att bedriva ett klimatsmart skogsbruk är god skogsvård med rätt tajmade skötselarbeten. Ett variationsrikt
skogsbruk med de trädslag och de metoder som passar
bäst för just den växtplatsen. Snabb förnyelse och optimal plantbeståndsvård bäddar för en kraftig kolsänka
och samtidigt god lönsamhet. När man därtill anpassar
skogsvården så att skogens motståndskraft ökar och risken för skador minskar är man på rätt väg. Blandbestånd,
lövinslag, olika omloppstider och stärkt naturhänsyn är
exempel på klimatsmarta lösningar. Vi ska inte låsa oss
vid schabloner utan ta till oss de goda råden i skogsvårdsrekommendationerna. •
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A

llt fler överger kemiska bekämpningsmedel mot snytbagge. För några veckor
sedan meddelade Svenska Skogsplantor (SSP) att företaget slutar behandla sina
plantor med kemiska medel från och med våren 2020.
– Vi anser oss kunna erbjuda ett fullgott alternativ med samma höga skyddseffekt, säger Roger Johansson, affärsområdeschef på SSP i ett pressmeddelande.
Alternativet heter Conniflex, ett skydd som består av sand och vattenbaserat lim
som lägger sig likt en skyddsväst runt plantans stam. Enligt SSP kan snytbaggen varken bita loss sandkornen eller gnaga mellan dem.
SSP har utvecklat Conniflex under 14 års tid. På marknaden har det funnits sedan
år 2010. Hittills har SSP behandlat 320 miljoner plantor med preparatet.
– Vi har investerat stora belopp i utvecklingen av produktionslinjerna för att bli
fria från kemiska snytbaggeskydd. Det är fråga om ett hållbart skogsbruk, säger Roger Johansson.
Svenska Skogsplantor är ledande inom skogsföryngring och plantor i Sverige. SSP
är ett affärsområde inom Sveaskog som ägs av svenska staten. Företaget äger 14
procent av skogarna i Sverige och är därmed den största skogsägaren i landet.
Läs mera om nya metoder att bekämpa snytbaggen på sidorna 10–11. •
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Mindre gift mot snytbaggen

Svenska kvinnor
äger mycket skog

V

ar tredje svensk fastighet ägs av en
kvinna. Det visar färska siffror från
Lantmäteriet i Sverige.
Enligt Lantmäteriet ägs 36 procent
av fastigheterna av kvinnor, 48 procent
av män och resten av företag och organisationer.
Fördelningen mellan kvinnligt och
manligt ägande är jämnast i Stockholms
län och flera kommuner i Västra Götaland och Skåne. De största skillnaderna
finns i klassiska skogslän såsom Värmland, Västerbotten och Västernorrland,
Norbotten, Gävleborg, Dalarna och
Jämtland. •

A

lltför försiktigt röjt. Det var den vanligaste orsaken till att flera ansökningar om Kemera-stöd för slyröjning
inte beviljades i fjol. Dessutom hittade
Finlands skogscentral objekt där inget
sly röjts trots att de anmälts som röjda.
Skogscentralen granskade i fjol ungefär 1 800 objekt för vilka skogsägarna
ansökt om Kemera-stöd för slyröjning
och vård av ungskog. Under fältgranskningarna upptäcktes en betydande
mängd arbeten som inte uppfyllde
finansieringsvillkoren och som utförts
fel. Andelen felaktigt utfört arbete var
större än året innan. Dessutom hittade
Skogscentralen 67 hektar där slyröjningen var ogjord. Totalt granskade Skogs-
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centralen nästan 9 400 hektar.
I granskningarna, som utfördes slumpmässigt, uppfyllde 86 procent av den
sammanlagda arealen på slyröjningsobjekten finansieringsvillkoren för Kemerastödet. När det gällde vård av ungskog
var motsvarande andel 74 procent.
För slyröjningsobjekten innebär detta
en klar försämring jämfört med år 2017
då 94 procent av de granskade objekten
uppfyllde kraven. Då fick 78 procent av
arealen för vård av ungskog godkänt.
I fjolårets prövningsbaserade granskningar uppfyllde 73 procent av arealen
för slyröjning och 56 procent av arealen
för vård av ungskog villkoren. Också här
var resultatet sämre än året innan. •
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Sämre slyröjning

Lättare ta hänsyn
till viltet

D

I

Tipsa
redaktionen
Vi tar gärna emot tips av dig
som läser Skogsbruket.
Berätta vad du vill att vi skriver
om och uppmärksamgör
oss på sådant du tycker att
tidningen borde bevaka.
Tips och förslag mejlar du
behändigt till
skogsbruket@nordinfo.fi.
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et blir lättare för skogsägarna att ta hänsyn till viltet.
E-tjänsten MinSkog.fi visar nu alla viltobjekt i landet.
Med hjälp av informationen i MinSkog.fi kan skogsägarna ta
hänsyn till skogshönsfåglar och andra vilda djur. De kan också tipsa
andra aktörer, exempelvis då de planerar avverkningar.
Viltobjekten i tjänsten innebär dock inte att det med säkerhet
finns skogshönsfåglar på ett visst område. Tjänsten visar områden
som lämpar sig för fåglarna.
Finlands skogscentral, som upprätthåller MinSkog.fi, rekommenderar att man också kontrollerar objektet i terrängen.
Finlands viltcentral har för sin del gett ut boken Riistametsähoidon opas med råd om hur man vårdar viltobjekt. Boken
är tillgänglig även på webben.
Nättjänsten för vilt och guideboken har producerats
som ett samarbetsprojekt mellan Skogscentralen och
Viltcentralen. Projektet är en del av METSOprogrammet. •

Riklig blomning
ger mera frön

år blommar björken och tallen rikligt i hela landet. Granen blommar
troligen mycket rikligt endast i Södra Finland. För skogsfolket innebär
det mycket frön och kottar och en ljusning för naturlig föryngring. För allergikerna, speciellt för björkallergikerna blir det rinnande näsor och huvudvärk.
Enligt den prognos, som Naturresursinstitutet gjort blir björkblomningen
betydligt rikligare än i fjol. I år finns det gott om hanhängen också i Norra
Finland. Stora björkar, som växer på öppna ytor, producerar speciellt mycket
pollen. Naturresursinstitutet räknar ändå inte med lika mycket hängen som
under toppåren.
Institutet ser nu fram emot att bristen på granfrö lindras. Granblomningen
förväntas bli mycket rik i stora delar av Södra Finland. Mest blommor, som
under sommaren utvecklas till kottar, blir det söder om linjen Vasa–Suonenjoki–Joensuu.
Längre norrut beräknas skördenivåerna minska i snabb takt.
– I landets mellersta delar och i synnerhet i norr blir blomningen blygsam.
Den stora skillnaden mellan Södra och Norra Finland beror sannolikt i hög grad
på väderleksförhållandena i juni i fjol. I norr var de ofördelaktiga för anläggningen av blomknoppar, bedömer Naturresursinstitutet.
Utgående från knoppanalyser uppskattar institutet att skörden på granfröodlingarna blir relativt god, ställvis rentav utmärkt. Också plockningen av grankottar på hösten hjälper att fylla de små lagren av granfrö.
Enligt Naturresursinstitutet börjar utsikterna för naturlig föryngring av tall
se bättre ut. Tallen blommar i år rikligt i hela landet, men det dröjer två år innan fröna fälls ut. Därför väntas en stor skörd av tallfrö våren 2021. •
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Skogsbruksplanen viktig
Är du osäker på vilka åtgärder som
bör göras i din skog? Är du rent av
osäker på var skogen finns? Då lönar
det sig att göra upp en skogsbruksplan. Den hjälper dig att sköta skogen så som du själv vill.
Lönar det sig för en skogsägare att ha
en skogsbruksplan? Johan Svedström,
skogsvårdsinstruktör vid Skogsvårdsföreningen Österbotten i Närpes, behöver inte
fundera länge på svaret.
– Ja, jag rekommenderar absolut att
skogsägare har en uppdaterad skogsbruksplan. Det gäller i synnerhet för nya skogsägare och för dem som inte bor på den ort
där skogen finns. Då är en skogsbruksplan
nästan ett måste, säger Svedström.
Tanken med skogsbruksplanen är att
den ska fungera som ett slags handbok där
all nödvändig information om innehavet
ingår: var fastigheterna finns, vilken typ
av skog där växer, behovet av skötselåtgärder och virkesförsäljningsmöjligheter.
– Skogsägaren får en bra överblick över
vad han eller hon administrerar och besitter
och vilka möjligheter som finns. Eventuella
kostnader för skogsvården framgår, liksom
om det finns figurer att avverka, något som
ger inkomster, förklarar Svedström.
APP FRAMOM MAPP
Han tar fram mobiltelefonen och loggar
in på skogsvårdsföreningarnas applikation, Heimskogen. Appen, som är en digital skogsbruksplan, kan laddas ner till en
smarttelefon.
– Av de skogsbruksplaner, som vi gör
upp, är en övervägande majoritet digitala. Få skogsägare under 45 år vill ha en
skogsbruksplan i pappersform. Vill man
ha en mapp med uppgifter får man det
också, men de flesta vill ta i bruk den digitala versionen.
Förutsättningen för att applikationen
ska fungera optimalt är att användaren
sedan tidigare har skogsvårdsföreningens
skogsbruksplan i användning. Har man
inte det, kan man ta i bruk tjänsten efter att man beställt en skogsbruksplan, al-
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Exempel på en skogsbruksplanekarta med markerade figurer.

ternativt uppdaterat en föråldrad skogsbruksplan.
Det är inte bara skogsvårdsföreningarna som kan uppdatera skogsbruksplanen.
Det gör också virkesbolagen och andra företag som erbjuder skogstjänster. Huvudsaken är, enligt Svedström, att skogsbruksplanen är uppdaterad.
Han poängterar också att många tror
att de har en uppdaterad skogsbruksplan,
därför att de har laddat ner kartmaterial från Finlands skogscentrals webbplats
MinSkog.fi.
– Det laserskannade materialet, som
finns på MinSkog.fi, kan stämma, men
uppgifterna kan också vara föråldrade.
Därför rekommenderar jag alla skogsägare

att kolla med en skogsfackman om skogsbruksplanen är uppdaterad, säger han.
VIKTIGT FÖR VÄRDERING
Johan Svedström känner till fall där banker använt MinSkog-material som utgångspunkt för att få skogsskiften värderade på ett snabbt och enkelt sätt. Problemet har i vissa fall varit att uppgifterna varit föråldrade, vilket gett en skev
bild av värdet.
– Sådant, som blivit förnyelseavverkat och i princip bara haft ett markvärde, kan banken ha värderat till 10 000 euro per hektar. För att uppdatera en skogsbruksplan måste en skogsfackman ut i fält
för att kolla att allt stämmer. Först då vet

handbok

Till skogsbruksplanen hör också en förteckning över de utvecklingsklasser som finns
på det område planen omfattar.

En gällande skogsbruksplan är nästan
ett måste för nya skogsägare och för
dem som inte bor på den ort där skogen
finns, säger skogsvårdsinstruktör Johan
Svedström.

man med säkerhet att skogsbruksplanen
är ajour.
Uppgifterna i MinSkog.fi visar mest beståndsfigurer, men helheten saknas, säger
Svedström.
– Det finns utmärkt kartmaterial och
figurindelningar i Skogscentralens databank, och vi använder materialet som
grund. Men som fackman kan jag inte bara utgå från det, utan bokar in ett terrängbesök om jag inte känner till den aktuella skogen väl eller känner skogsägaren sedan tidigare.
Vad kostar det att låta göra en skogsbruksplan?
– Kostnaden är 15 euro per hektar. I allmänhet har man en heltäckande plan för
hela sitt innehav. Det lönar sig inte att lämna bort skiften, utan att göra en plan för allt.
En skogsbruksplan uppgörs vanligen
för tio år. Svedström understryker att
skogsbruksplanen är ett hjälpmedel för
markägaren som fattar alla beslut om åtgärder som föreslås.
– Det finns ingen lag som säger att
skogsägaren måste följa skogsbrukspla-

Han poängterar också att lagobjekt beaktas i skogsbruksplanen. I sidotexter beaktas exempelvis stup och branter, trädlösa torvmarker.
Enligt Svedström har långt ifrån alla markägare en uppdaterad skogsbruksplan. En orsak är att många inte är insatta
i skogen eller ens är medvetna om att de
äger skog. En annan är att man tror sig ha
en skogsbruksplan därför att man använder uppgifterna i MinSkog.fi.
Har markägaren bra koll på sitt innehav kan han eller hon dock klara sig utan
skogsbruksplan.
– Till exempel en markägare, som har
25 hektar, i några skiften, bakom husknuten och har koll på sin skog, klarar sig utan plan. Självverksamma skogsägare, som
känner sin skog, behöver inte heller någon. Men för de markägare, som känner
att de vill ha en bra översikt eller bor på
annan ort, rekommenderas definitivt en
skogsbruksplan. •

nen, den föreslår endast åtgärder. Vi tar
inte kontakt om åtgärder inte vidtas, det
är markägarens ansvar att utföra de åtgärder som föreslås.
KAN MÅLSTYRAS
Traditionellt görs skogsbruksplanen ur
ett ekonomiskt perspektiv, den ska hjälpa markägaren att maximera inkomsterna från skogen. Men behovet av eller syftet med skogsbruket kan också vara något annat.
– I dag är det möjligt att målstyra skogsbruksplanen ur andra perspektiv än enbart ett ekonomiskt. En markägare kanske vill sköta skogen ur ett vilt- eller miljömässigt perspektiv. Då kan vi hjälpa till
att planera skogsbruket så att det tar hänsyn till viltet.
– Vill en skogsägare ha skogen mera i
naturtillstånd eller beakta landskapet, går
också det. Själv ser jag inget fel i det, det
skulle gärna få komma flera sådana önskemål. På sikt blir det troligen vanligare
att markägare vill planera sitt skogsbruk
så här, säger Svedström.

TEXT OCH FOTO:
CHRISTOFFER THOMASFOLK
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Plantskoleägare

Allt fler vill

Woodcoat är en lösning som innehåller latex och sandpartiklar. När lösningen
stelnar bildas en lätt ljusblå hinna på plantorna.
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Plantskolan Rosenbacken på Åland
var först i Finland med att behandla tall- och granplantor med vax
som skydd mot angrepp av snytbaggar. Nu har plantskolan gått vidare och börjat behandla plantor med
det giftfria medlet woodcoat. Enligt
Björn Boman, som äger plantskolan,
ökar efterfrågan hela tiden. I Finland
används än så länge kemiska skyddsämnen, men intresse finns för att
börja med alternativa medel.
Plantskolan Rosenbacken driver årligen
upp cirka 3 miljoner plantor, och det mesta exporteras till Sverige. Där är man –
helt i enlighet med kraven i FSC-certifieringen – på väg att fasa ut användningen
av kemiska medel, så kallade insekticider,
som ska skydda plantorna mot angrepp av
snytbaggar. Baggarna är ett stort hot mot
nyplanteringar. De äter av den saftiga innerbarken på tunnbarkiga delar av barrträd och om barken äts upp runt stammen
dör plantan.
Istället för insekticider förespråkas alternativa metoder. Förutom olika varianter
av mekaniska skydd, som träs över plantan, har man utvecklat giftfria medel som
plantorna behandlas med. Det finns i dag
flera sorter på marknaden.
För fem–sex år sedan började Rosenbacken använda vax som en skyddsmetod. Vaxet hettades upp till 80 grader i en
specialmaskin och sprutades sedan upp
som ur en fontän. Varje planta fick en
snabbdusch och måste sedan snabbt kylas ner för att plantan inte skulle skadas
av hettan. Allt jobb gjordes för hand, en
planta åt gången, och det var minst sagt
tidskrävande.
LATEX OCH SAND
Nu har Rosenbacken lämnat vaxet och
istället gått in för ett annat medel, woodcoat, som är en giftfri och lättflytande lös-

bekämpar snytbaggen
ning som innehåller latex och har en inblandning av fin sand.
Woodcoat bildar en tunn ljusblå skyddshinna som hindrar snytbaggen att äta sig
igenom barken. Om medlet används rätt
ska hinnan växa med plantan. Det innebär att den spricker när plantan växer men
med många små sprickor i stället för med
få och stora och hinnan kan därmed ge ett
flerårigt skydd.
Vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet,
har woodcoat testats i försök och medlet
anses ge ett effektivt skydd upp till två år
efter planteringen. Men medlet är så pass
nytt att långvariga undersökningar i fält
inte har hunnit göras.
INGEN UPPHETTNING
För att få till en effektiv hantering har Rosenbacken investerat i nya maskiner.
– Woodcoat är lättare att använda än
vaxet. Vi kan köra hela brätten med plantor på band genom maskinen, vi behöver
inte ta en planta åt gången. Medlet behöver inte heller hettas upp. Däremot tar
det ganska länge innan det stelnar, säger
Björn Boman.
Woodcoat-behandlingen ger – trots fördelarna jämfört med vaxbehandlingen –
en hel del extra arbete.
– Visserligen är kunderna beredda att
betala en merkostnad för behandlingen,
men det gäller att göra jobbet så effektivt
som möjligt. Vi experimenterar oss fortfarande fram för att hitta de bästa arbetsmetoderna. Vi kan inte låta bli att hänga med
i utvecklingen. Senaste säsong var 40 procent av alla plantor, som vi sålde till Sverige, behandlade med woodcoat och efterfrågan ökar hela tiden. Om gissningsvis tre–fyra år kan jag inte sälja en enda
planta till Sverige om den inte är behandlad med ett giftfritt medel. Även skogsägare på Åland, som gått med i FSC-certifieringen, frågar efter dem, säger han.
VIKTIG MARKBEREDNING
Det finns även andra giftfria ämnen på

marknaden, till exempel conniflex, som
ger en beläggning med lätta sandpartiklar,
och hylonox, som är en vätska som innehåller kisel och krita förutom ett limämne.
SLU, som bedriver omfattande forskning om snytbaggar, rekommenderar också markberedning vare sig man planterar,
sår eller litar på naturlig förnyelse. Snytbaggarna trivs nämligen inte i vegetationsfri mineraljord. ”Ett gott skydd får man
om plantan omges av minst 10 centimeter ren mineraljord”, heter det på SLU:s
webbplats.
En annan möjlighet är att man låter bli
att nyplantera under minst tre år efter en
förnyelseavverkning. Men en sådan hyggesvila leder till andra problem. Dels försenas nyproduktionen, dels växer ytan
snabbt igen med oönskad vegetation.
PÅ KOMMANDE
I Finland behandlas plantorna fortfarande med insekticider. Vid plantskolan Mellanå Plant i Dagsmark i Österbotten används en insekticid som är godkänd i Finland, Karate Zeon.
Rainer Bodman, vd för Mellanå Plant,
säger att man inte upplevt någon press
från kunderna att använda ett alternativt
skyddsmedel.
– Vi har ändå under flera år följt med
utvecklingen i Sverige och tittat på alternativa behandlingsformer men hittills har
de flesta varit väldigt dyra. Vi är nyfikna
på woodcoat och ska börja testa det. Det
krävs en del investeringar och vi räknar
med att kunna erbjuda plantor, som behandlats med woodcoat, till våren 2020.
Sedan får vi se om våra kunder är villiga att betala mer för dessa plantor, säger
Rainer Bodman.
Enligt honom är exempelvis Karate Zeon ingen stor miljöbov, det är en liten
mängd som går åt till varje planta, och
behandlingen görs en gång under trädets
livstid på runt 80 år.
– Men utvecklingen kan gå dithän att
insekticiderna helt förbjuds. I fjol föll ett

FOTO: HELENA FORSGÅRD

ha giftfritt skydd

– Fyrtio procent av plantorna, som såldes till Sverige senaste säsong, var behandlade med woodcoat, och efterfrågan ökar hela tiden, säger Björn Boman
som driver plantskolan Rosenbacken på
Åland.
av de godkända preparaten bort. Därför
vill vi vara förberedda och ha alternativa
behandlingar till hands.
INGEN EFTERFRÅGAN
Antti Lännenpää, chef vid Fin Forelias
plantskola i Nurmijärvi, säger att man
använder insekticiden Imprid Skog som
skyddsmedel mot snytbaggar. Det är ett
medel som än så länge kan tillåtas även
i FSC-certifierad skog i Sverige, men först
efter att man beviljats dispens.
Han säger att det i dagsläget är skogsägarna som avgör, och de är inte villiga att
betala mer för alternativa behandlingsformer som är frivilliga.
– Så länge vi får använda insekticider
gör vi det. Men om nya krav ställs och ämnen förbjuds måste vi givetvis rätta oss efter det. Men i dag finns ingen efterfrågan
på plantor som skyddsbehandlats giftfritt,
säger han. •
TEXT: HELENA FORSGÅRD
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Maskinen sår bättre
än människan
Omkring en femtedel av all avverkningsareal i Finland förnyas
med skogssådd av tall. Av sådden
sker merparten i dagens läge med
maskin.
Säsongen för skogssådd kör i gång på våren så fort tjälen gått ur jorden. Då är det
bråda tider för företaget Yhtymä Aalto i
Muurla.
– Från mitten av april fram till midsommar brukar skogsharven vara i gång tolv
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timmar om dagen, sju dagar i veckan, säger Mikko Aalto på Yhtymä Aalto.
Sådden sker med ett aggregat som monteras på harven vars arbetsdjup ställs in
enligt terrängen.
– Vid sådd vill man inte gå så djupt,
utan går lättare fram än vid plantering.
Utöver det medför själva såningsjobbet egentligen inget extra att ta i beaktande utan sker parallellt med harvningen.
– När det gäller frömängderna måste
man däremot vara noggrann – det handlar
om rätt dyrbara varor. Jämfört med många

andra skogsarbeten är sådden i det hänseendet ett precist jobb, säger Aalto.
Lite extra omsorg kräver också förvaringen av fröna.
– Värmen kan påverka grobarheten.
När vi kommer in i juni brukar vi ha ett
kylskåp med som vi har fröna i.
RÄTT PLATS A OCH O
Sådd passar bäst på grova och medelgrova jordar där groddplantorna inte hotas av
uppfrysning och vegetationskonkurrens.
– Det viktigaste, då man sår, är att väl-

ja rätt plats. Det är något som inte går att
kompensera på annat sätt, säger Pekka
Helenius, forskare vid Naturresursinstitutet.
Vad gäller tidpunkten för sådden förändras de faktorer som kan påverka resultatet under säsongen.
– Sår man tidigt på våren är marken
visserligen fuktig, men kan vara alltför
kall. Ett annat problem är flyttfåglarna,
främst bofinkar, som efter en lång flygresa är hungriga och vid den tiden inte hittar
så mycket annan föda utan ger sig på fröna. När marken blir varmare blir grobarhetsförhållandena bättre men den högre
temperaturen kan föra med sig avdunstning och torka. Man måste också tänka på
att groddplantorna ska hinna etablera sig
innan hösten, säger Helenius.
FÖRDEL OCKSÅ NACKDEL
Till såddens största fördelar som förnyelsemetod hör priset, som är omkring hälften lägre än plantering. Samtidigt kan detta också vara den största nackdelen.
– Det kan leda till att man sår på platser som inte är lämpade för det, det vill säga att man sparar på fel ställe, säger Pekka
Helenius.
Det stora planantalet eller planttätheten
är också ekonomiskt om man vill producera kvalitetsvirke.
– Då man sår brukar man räkna med
300 gram frö per hektar, vilket betyder 17
till 18 frön per meter, rätt många plantor med andra ord. Får förnyelseytan besök av en flock klövvilt finns det mat så
att det räcker och blir över, säger Mikko
Aalto.
Av de grobara fröna beräknas tio procent bilda en etablerad planta. Om målet
är 5 000 plantor per hektar behövs med
andra ord 50 000 frön vilket motsvarar tidigare nämnda 300 gram per hektar. Med
de siffrorna ses mekanisk sådd inte som
någon speciellt frösnål metod.
MASKINEN KLÅR MÄNNISKAN
Helenius uppskattar att omkring 80 procent av skogssådden i Finland i dag sker
maskinellt, i samband med markberedning med högläggare eller harv. Sådden
hör till de skogsjobb där maskinen kan
åstadkomma ett bättre resultat än människan.
– Jag har själv prövat på att så för hand
någon gång. Man får vara ganska noggrann

för att inte missa någon yta, säger han.
Markberedningen är mer eller mindre
nödvändig för ett gott resultat. Samtidigt
gäller det att inte bearbeta jorden för kraftigt. Är markberedningen för djup hamnar
fröet i rostjord vilket ökar uppfrysningsrisken.

– Mindre brukar vara mera när det gäller markberedningen, säger Helenius.
Också användning av högklassigt frö
bidrar till ett lyckat resultat. •
TEXT: AGNETA SJÖBLOM
FOTO: PEKKA HELENIUS

Ny teknologi verkar lovande
Resultaten ser lovande ut för den nya
skopa som utvecklats för skogssådd.
Förutom att markbereda och så täcker
skopan också över fröna.
Skopan, som testades första gången i
stor skala i somras, har utvecklats i ett
samarbete mellan Naturresursinstitutet,
Finlands skogscentral och det österbottniskt metallföretaget Vipermetal.
Den multifunktionella skopan liknar
en dikesskopa men har ett integrerat eldrivet aggregat som sår cirka 20 frön åt
gången, medan en hydrauliskt driven
sikt täcker fröna med den humus och
mineraljord som hamnat i skopan.
– Fördelen med övertäckningen är att
den skyddar mot olika fröätare såsom
småfåglar, gnagare och insekter. Övertäckningen hindrar också fukt från att
avdunsta, säger forskaren Pekka Helenius på Naturresursinstitutet.
Förutom sådd kan skopan också användas för vanlig högläggning och dikning på planteringsytorna.

MERA GRODDPLANTOR, MINDRE
FRÖ
Resultatet av sådd med skopan har granskats i en pro gradu-avhandling vid Helsingfors universitet. UPM svarade för provytor och lönekostnader.
I granskningen jämfördes övertäckta
provytor med provytor sådda utan täckning.
Täckningen med ett centimetertjockt
humuslager ökade efter första sommaren
antalet groddplantor med 71 procent. Antalet så kallade nollfläckar minskade med
närmare 10 procentenheter. Resultaten tyder också på att det med den nya skopan
skulle vara möjligt att minska frögivan,
vilket innebär sänkta kostnader för skogsägare. Oklart är ännu hur täckningen påverkar plantornas övervintring.
– Provytorna såddes i fjol. Det slutliga
resultatet klarnar först efter det tredje året,
säger Helenius. •
AS
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Skötselplan då behov finns
Människan ska inte ingripa i naturens egna processer. Det är en grundregel
för skötseln av naturskyddsområden. Därför behöver alla områden inte en
skötselplan. Men ibland kräver naturen en knuff i rätt riktning.
Då ett nytt naturskyddsområde inrättas får
det inte automatiskt en skötselplan. I stället skriver man in möjligheten att inrätta
en skötselplan ifall behov uppstår. Tanken
är ju att platsens status som naturskyddsområde ska vara permanent.
– Man kan omöjligen veta vilka skötseleller bruksbehov som kan uppstå i framtiden, säger överinspektör Kirsi Hellas
vid NTM-centralen i Nyland.
Det händer, om än rätt sällan, att ett
blivande naturskyddsområde redan har en
gällande skötselplan. Vid dylika fall brukar
planen godkännas i samband med att området får status som naturskyddsområde.
Det är, trots allt. långt i från alltid ett
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naturskyddsområde behöver skötsel, speciellt gällande skogar. En bärande princip
för naturskyddsområden är att man inte
ska ingripa i naturens egna processer, såvida det inte finns naturskyddsskäl därtill.
Områdena ska, med andra ord, bibehållas
i sitt naturtillstånd i så stor utsträckning
som möjligt. Organismsamhällena får fritt
utvecklas och naturliga processer, såsom
försumpning, påverkan av stormar och
översvämningar tillåts.
Ur bland annat forskningssynpunkt är
det viktigt att det finns platser där man
kan studera hur en naturlig förändring av
ekosystemet går till. De är också viktiga
områden för tryggandet av mångfalden.

INGREPP BEHÖVS
Men det finns också situationer då mänskliga skötselåtgärder är en förutsättning för
att få önskad effekt. En skötselplan är alltid nödvändig för traditionsbiotoper, i lundar och på övriga områden där man önskar bevara en specifik naturtyp.
– Ett belysande exempel är avlägsnandet av granar från värdefulla lundar. Om
man inte avlägsnade granarna, skulle den
naturliga utvecklingen med tiden utmynna
i övergången till en granskog, säger Hellas.
Det kan ibland också bli aktuellt med
restaureringsåtgärder för att starta återgången till ett naturtillstånd eller för att
påskynda en process. I Finland har man
restaurerat naturskyddsområden under
drygt tio års tid. I de flesta fall är det fråga om engångsingrepp. Det kan handla
om allt från att fylla igen tidigare utförda dikningar till att påskynda förruttnel-

Om man vill bevara en lund är det viktigt att avlägsna granarna. Annars har
man fort en granskog.

Vanliga objekt för restaureringsåtgärder
är exempelvis bäckar och källor.
För naturskyddsområden som utnyttjas
i rekreationssyfte är det viktigt att styra
besökarna till färdiga stigar för att minska slitaget i terrängen.
seprocessen hos död ved. Hellas berättar
att det på statligt ägda naturskyddsområden utförs restaureringsingrepp i rätt omfattande skala.
– Men på privata naturskyddsområden
är det rätt ovanligt, tillägger hon.
För naturskyddsområden som utnyttjas
i rekreationssyfte kan det vara viktigt med
åtgärder som begränsar rörelsefriheten; att
man styr besökarna till vissa stigar och
platser för att minska slitaget i terrängen.
MARKÄGAREN GODKÄNNER
Såväl markägaren som Forstyrelsen är behöriga att göra upp en skötselplan.
– Om Forststyrelsen gör planen, ska

den alltid godkännas av markägaren.
Man påtvingar inte skötselåtgärder, förklarar Hellas.
Hon kan inte erinra sig något fall där
man skulle ha blivit tvungen att utföra
skötselåtgärder på ett privat naturskyddsområde mot ägarens vilja.
– Det är väldigt osannolikt att en dylik
situation uppstår, konstaterar hon.
För det mesta börjar processen med att
man gör en naturtypsinventering av området. Man fokuserar här på hotade växter
och djurarter. På basis av resultatet av naturtypsinventeringen gör man sedan upp
figurvisa skötselplaner. Åtgärderna kan
klassas som brådskande eller icke brådskande och ofta sätts en tidtabell för utförandet av olika åtgärder.
Skötselplanerna är av olika typ för olika
områden. I sin enklaste form kan planen
täcka endast ett litet område, exempelvis

en lund. Här är det fråga om en mycket
kort skötselplan. I andra änden av skalan
finns skötselplaner som täcker vida områden med flera olika naturtyper.
– Här är det fråga om komplexa planer
som till sin karaktär påminner om de skötsel- och bruksplaner som Forststyrelsen
gör upp för statligt ägda områden, konstaterar Hellas.
Det händer att det finns en given tidsram för en skötselplan, till exempel under
de följande tio åren. Kutymen är trots allt
att en skötselplan är i kraft ”tillsvidare”
och uppdateras då behov finns.
– I praktiken innebär det att man upptäckt att gällande skötselplan inte är tillräcklig för att skydda naturvärdena och
att nya åtgärder behöver skrivas in, säger
Hellas. •
TEXT OCH FOTO: MIA BERG-LUNDQVIST
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Visst vill du bli medlem?
Föreningen för Skogskultur r.f. har redan över 100 år jobbat för skogsbruket i svenskbygderna. I dag
lägger vi speciell vikt vid olika former av informationsspridning på svenska. Som medlem bidrar du
till Skogskulturs arbete och kan påverka föreningens verksamhet.
Skogskultur:
• Ger ut tidskriften Skogsbruket
• Ger ut skogligt informationsmaterial, till exempel senaste upplagan av Skogsbrukets handbok som
föreningen lät översätta och trycka
• Beviljar stöd för skogsdagar och exkursioner, såsom Skogsbrukets vinterdagar och Skogskulturs
sommarexkursion
• Beviljar reseunderstöd till skolklasser
• Understöder examensprojekt
• Premierar skogsägare, skogsfackmän, studerande och aktiva unga
Som medlem får du också hyra föreningens stuga i Ekenäs skärgård till ett förmånligt pris. Medlemsavgiften är 15 euro per år. Man ansöker om medlemskap genom att kontakta föreningens sekreterare Inge-Maj Boström, foreningen.for.skogskultur@gmail.com.
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Skogsbolagen har fått ut den
mängd virke de önskat under
vintern, även om väderförhållandena inte varit perfekta.

Vinterns avverkningar enligt plan
Stormen Aapeli, rikliga mängder snö
och senkommen tjäle försvårade avverkningarna under vintern, men
skogsbranschen anser att vintern
ändå var ganska normal. Också i år
kommer vinteravverkningarna att vara avslutade i god tid innan påsk.
Väderförhållandena växlade under vintern, men avverkningarna har på de flesta håll kunnat utföras som planerat. Det
gäller dock inte i Sydösterbotten och på
Åland, där stormen Aapeli slog hårt mot
stora skogsområden under nyårshelgen.
– Det har varit en ganska kaotisk vinter
för oss på grund av de omfattande vindfällena i början av året. Det rubbade hela vår planering och vi har varit tvungna
att koncentrera oss på att reda upp i de
skogar som drabbats av stormen, berättar
Jens Helenelund, skogsvårdsinstruktör i
regionen Närpes–Kaskö på Skogsägarna
Österbotten.
Enligt honom har virkesköparna i området fått ut önskade mängder, trots att
förödelsen efter stormen varit stor på vissa håll i Sydösterbotten. Helenelund tror
att en stor del av virket går att rädda med
de koncentrerade insatser som nu görs.
– Snöläget har inte ställt till med några
stora bekymmer. Vi har tid på oss till maj
innan risken för skadeinsekter blir hög,
och förhoppningsvis kommer vi att få ut
virket i tid, säger Helenelund.

Ett par hundra kilometer norrut var
skadorna efter Aapeli inte lika omfattande
som i Sydösterbotten och på Åland.
– Stormskadade områden finns i varierande grad längs hela kusten och de uppdrag, som vi åtagit oss, ser ut att bli genomförda. Det handlar inte om särskilt
stora områden, men det är viktigt att det
görs i tid innan virket klassas ned till energived och risken för insektsskador ökar,
säger Daniel Jansson, skogsvårdsinstruktör i området Karleby–Nykarleby.
I övrigt har avverkningarna gått som
planerat i hans område.
– Torkan under sommaren och hösten
gjorde att marken inte frusit ordentligt.
Å andra sidan blev vissa områden lättillgängligare när marken är torr. Det har också funnits mycket lössnö, som innebär dålig sikt och drar ner takten vid gallringar,
men drivningsläget har varit stabilt och
som helhet har vi haft en bra vinter, anser
Daniel Jansson.
VIRKESKÖPARNA NÖJDA
I södra Finland har avverkningsmängderna motsvarat ett normalårs, men jämfört
med förra vintern var de lite mindre.
– Den blöta sommaren och hösten 2017
gjorde att skogsbolagen hade låga lagernivåer på samtliga sortiment för ett år sedan, men nu har de kommit upp i normala virkeslager, säger Robert Andersson,
utvecklingschef på Skogsvårdsföreningen
Södra skogsreviret.
Det har varit rikligt med snö också i de

nyländska skogarna, men inte så att den orsakat problem för avverkning och transport.
– Det såg dystert ut i februari, i synnerhet i området kring Ekenäs–Hangö, när
det kom en varm period med regn, som tinade upp skogsvägarna, men sedan kom
nattkölden och räddade läget.
Också virkesköparna är nöjda med vinterns tillgång på råvara.
– Tillgången på virke är god och vi har
fått de mängder vi önskat. Virkeshandeln
var livlig i höstas, men det finns gott om
stämplingar och föret har varit okej under
vintern. I våra trakter ställer skogsmarken
sällan till problem, men vägnätet är beroende av vädret, säger Staffan Henriksson,
skogsexpert på Stora Enso i området Lovisa, Mörskom och Borgå.
Peter Mickos, skogskundsansvarig på
UPM:s kontor i Borgå, håller med om att
avverkningsmängderna under vintern varit till belåtenhet.
– Alla inom skogsbranschen tycker att
vintern är för kort, men vi får vara nöjda
med årets vinter. Fjolårets torra sommar
och höst var bra för drivningen. Det gick
att nå ut till våta platser där avverkning
normalt lyckas bäst vintertid.
Han tror inte att det gamla talesättet om
att vinteravverkningarna pågår till påskhelgen håller streck i år heller.
– Nej, påsken ligger sent i almanackan och många skogsvägar har säkert tinat upp en bra bit innan mitten av april. •
TEXT OCH FOTO: JOHAN SVENLIN
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Letar nya tjänster för skogs

Drönartjänster, skogsmentorskap
och en skogsplan som komplement
till virkesbruk. Det är några av idéerna som projektet Rikare skog vill testa för att hjälpa skogsägare på båda
sidorna om Kvarken.
Skogsägare i Finland och Sverige har en
hel del gemensamt. Regelverket ser visserligen lite olika ut mellan länderna, men
det finns mycket som förenar.
– Ja, många har blivit skogsägare genom arv och skogen har traditionellt hört
ihop med jordbruk. I Finland är samägande av skog vanligare än i Sverige och fastigheterna är i medeltal lite mindre, berättar Gun Lidestav, forskare på Sveriges
Lantbruksuniversitet i Umeå och projektledare för Rikare skog.
Det treåriga EU-finansierade projektet
inleddes i slutet av år 2018 och har undertiteln Diversifiering genom inklude-
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ring och specialisering. Syftet med projektet är att identifiera och utveckla service som skogsägare kommer att behöva
i framtiden.
En trend, som råder i båda länderna,
är att en allt större andel skogsägare bor
i stan och därmed ökar det geografiska
avståndet mellan skog och ägare. Det
här är också en delorsak till att det finns
en växande andel passiva skogsägare.
– I inledningen av projektet anordnar
vi skogsägarträffar och vi är särskilt intresserade av att nå ut till passiva skogsägare för att ta reda på vilka svårigheter
de upplever.
ALLA VILL INTE SÄLJA VIRKE
Också i Finland har projektet kommit
igång med workshoppar, där skogsägare
får berätta vad de saknar och hur deras
ägarskap skulle underlättas.
– Skogsägarnas beslutsprocess för
skyddsavtal, plantering och andra åtgär-

der har blivit allt längre under senare år
och vi utreder bland annat vad det beror på, säger Iida Viholainen på Finlands
skogscentral i Seinäjoki, projektledare för
Rikare skog i Finland.
Skogsindustrins stora satsningar i produktionsanläggningar under de senaste åren gör att suget på virkesmarknaden
ökat. För skogsägare innebär det en ekonomisk möjlighet, men alla gnuggar inte händerna.
– Genom forskningen vet vi att många
har andra drivkrafter med sitt skogsägande än virkesbruk. I dag är skogsbruksplanen en expertprodukt som är framtagen ur
virkesköparens intressen. Det finns många
skogsägare som inte kan läsa en skogsbruksplan och för en skogsägare som inte
vill sälja virke är den ett meningslöst instrument, säger Gun Lidestav.
SKA FRÄMJA AFFÄRER
Projektet övergår snart i ett nytt skede, när

sägare
– Vi kommer att testa ett pilotprojekt
som vi kallar skogsplan, där vi gör inventering och planering utifrån ett femtiotal
skogsägares individuella målsättningar,
berättar Gun Lidestav.

Iida Viholainen leder projektet Rikare
skog i Finland.

RIKARE SKOG
Projektet syftar till att utveckla aktörsnätverk mellan skogsägare, rådgivare och
tjänsteföretag.

FOTO: PONSD5

Detta sker genom att:
– utveckla och tillämpa servicekoncept,
– erbjuda ny kunskap och kompetens om hur man bygger affärsrelationer,
– ett tydligt och genomgående genus-och jämställdhetsperspektiv.

idéerna ska testas i pilotprojekt. På svenska sidan kommer idén om en ny sorts
skogsplan att testas.
– De skogsbruksplaner som finns idag
är väldigt virkesinriktade. Vi vill utveckla
en skogsplan där inventeringen och planeringen görs tillsammans med skogsägaren utifrån skogsägarens intressen och behov. Det kan handla om att klimatkompensera eller utvinna andra produkter än
virke ur skogen.
Projektet Rikare skog ska också främja nya affärsrelationer mellan skogsägare och tjänsteleverantörer. Gun Lidestav
har besökt livsmedelsföretag i Finland
som utvinner råvara ur skogen, bland
annat Arctic Birch (Skogsbruket 5/2017)
som förädlar björksav i Vörå. Hon anser
att Finland kommit längre än Sverige på
den fronten.
– Det växer fram en rad nya möjligheter för skogsägare, däribland livsmedelsproduktion och kosmetiktillverkning av

Projektet ska bidra till ökad konkurrenskraft och innovationsförmåga vilket
är avgörande för ett resurseffektivt och hållbart nyttjande av skogsresursen i
regionen.
Projektet pågår mellan augusti 2018 och juli 2021.

skogsråvaror. De ger också andra branscher möjligheter att skapa nya tjänster
för skogsägarna.
BEREDDA ATT BETALA?
En annan pilot som ska testas inom projektet handlar om drönarteknik som ett
hjälpmedel för skogsägare att besöka sina skogsägor.
– Det finns intressanta möjligheter att
utveckla olika tjänster, där företag på beställning filmar ett visst skogsområde uppifrån. Det kan bland annat ge information
om skador från bränder, storm eller älgbete, berättar Gun Lidestav.
Även där ser hon eventuella mentala
hinder som behöver övervinnas.
– Skogsbolagen har länge erbjudit subventionerade tjänster för att knyta till sig
skogsägarnas virkesresurser. Därför är
skogsägarna inte vana vid att betala för
specifika tjänster.
Den tredje punkten i projektet Rikare

skog handlar om ett tydligare genus- och
jämställdhetsperspektiv.
– Av nya skogsägare är 45 procent
kvinnor. Genom tidigare forskning och
workshoppar vet vi att många kvinnliga
skogsägare upplever att dagens tjänsteutbud framför allt riktar sig till män. Unga
skogsägare, inte minst kvinnor, efterlyser
en oberoende samtalspartner om skogsfrågor, eftersom de upplever ett tryck från
skogsindustrin att de ska göra på ett visst
sätt, säger Iida Viholainen.
Hon ser en konkret modell för hur
unga skogsägare skulle kunna utvecklas
i sin roll, som nu ofta känns obekväm för
dem.
– Jag tror att en skogsmentor eller -fadder skulle ge dem kunskap och hjälpa dem
att ta ställning i frågor som rör deras skog
och att fatta beslut som känns svåra, säger Iida Viholainen. •
TEXT: JOHAN SVENLIN
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Mersmak för skog?
del 2

När en nybliven skogsägare väl sitter med skogen på hand kan det bli impulsen till att satsa ännu mera på
skogsägande. I det här avsnittet av skogsägarskolan behandlas nyinvesteringar och vad det gäller att tänka på i
samband med skogsköp.

SKOGSÄGARSKOLAN

•

En skogsfastighet är mera värd ju större, enhetligare och rikare på virke den
är. En drivande kraft bakom skogsköp
är därför ofta att köpa upp grannfastigheter för att skapa en vettigare helhet.
Framför allt i Österbotten är många skiften av historiska skäl avlånga och besvärliga att sköta.
– Om rågrannarna fäller sin skog på
båda sidor om en smal skogsrand är
man illa ute om det börjar storma. Då
det är bättre med större helheter som
samtidigt ger möjlighet till ett effektivare skogsbruk. Större helheter med
mycket skog ger volymfördelar och det
är en vanlig orsak till köp av mera skog,
säger näringslivschef Mårten Lövdahl
på Finlands skogscentral i Vasa.
Lövdahl påpekar att skogarna kan
värderas olika beroende på typ av affär.
– Om man köper av en nära släkting
sker det vanligtvis på andra villkor än
om man köper av utomstående, då säljaren vill ha ett så högt pris som möjligt.
Då ska fackmän anlitas för att få skogen
realistiskt värderad, säger han.
Objekt på öppna marknaden kan för-

Carola Wester-Sundblad.
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medlas via exempelvis skogsvårdsföreningarna eller vanliga fastighetsförmedlare. En webbtjänst som Lövdahl
rekommenderar är skogsfastigheter.fi/
metsatilat.fi som innehåller lejonparten av de skogar som finns till salu i
Finland.
– Alla objekt på den sajten har värderats av en fackman och priserna har
visat sig motsvara verkligheten i hög
grad, säger han.
JAKTRÄTT KAN INTRESSERA
Det finns också andra orsaker än generationsskiften till att personer blir
skogsägare. Förutom som ren investering kan exempelvis personer som vill
komma med i lokala jaktlag investera
i skogsfastigheter långt från hemorten.
– I vissa skogsmarker ingår jakträttigheter, utöver de som markägaren alltid har, eller rätt att ansluta sig till det
lokala jaktlaget. Det som också diskuteras är det ökande intresset bland privata människor att skapa gröna oaser. Det
kan till och med ge en viss avkastning
att bara låta en skog stå om det i framti-

den betalas en ersättning för skapandet
av kolsänkor, vilket diskuteras internationellt. Då kunde man som skogsägare
få betalt för att låta skogen stå och binda koldioxid, säger Lövdahl.
Det finns flera faktorer man som köpare ska kolla, till exempel om det finns
skogsbilvägar och diken på skogsområdet och vad det på årsnivå kostar att
upprätthålla dem.
– Med lantmäteriverket kan det löna
sig att kontrollera om det finns servituträttigheter eller om det kanske är fråga om torrläggningsmarker, alltså gammal sjöbotten som gjorts till odlingsbar mark med hjälp av en pumpstation.
Den kan medföra ganska stora årskostnader, säger Lövdahl.
En viktig prisfaktor är virkesmängden på ett område och trädens ålder.
– Skogen byter från massaveds- till
stockdimension när den är mellan 40
och 60 år gammal. Då ökar virkets värde markant, från massavedens 15 euro
per kubikmeter till över 50 euro per kubikmeter för stockar. Det påverkar också priset på skiftena.

Mårten Lövdahl.

KÖP SKA FINANSIERAS
Carola Wester-Sundblad, lantbruksspecialist på Aktia, konstaterar att
bankerna allmänt taget ser välvilligt på
skogsinvesteringar. Det avgörande är inte skogens tillstånd, utan köparens betalningsförmåga och säkerheterna för lånet.
–Säkerhetsvärdet på skog är idag cirka 2 500 euro per hektar, oberoende av
växtklass. Av detta godkänns 60 procent
som säkerhet, så tilläggssäkerheter behövs, då man finansierar skogsköp. Om
köparens ekonomi är i skick ser jag ingen orsak till varför lånet inte skulle beviljas, säger hon.
I sitt jobb har hon upplevt att skogen de senaste åren fått ett uppsving
som investeringsobjekt när räntorna är
låga och aktiekurserna kan kännas lite väl rörliga.

– För att investera i skog ska man helst
ha ett intresse för den, på samma sätt som
när det gäller aktier. Det som nu sker är
att folk ärver skogar långt från hemorten. Ibland ger det ett ökat intresse för
skogsbruket som också kan ta sig uttryck
i att man senare köper mera skog, säger
Wester-Sundblad.

numera sällan i flera små delar vid generationsväxlingar.
– En annan tendens är att då mindre
gårdar säljs hålls skogen kvar fast åkrarna
avyttras. Överlag har det varit endast en
handfull skogsköp i exempelvis västra Nyland de senaste åren och då har det oftast
gått så att skogen har följt med åkermarken. Det är alltså inte alldeles lätt att bli
skogsägare i trängsel-Finland. •
TEXT: BO INGVES
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SKOGAR SPLITTRAS SÄLLAN NUMERA
I södra Finland ligger medelpriset på skog,
enligt Wester-Sundblad, på omkring 5 000

euro per hektar om det gäller bördiga marker. I Österbotten kan medelpriset ligga ett
par tusen euro lägre.
– Personligen ser jag skog som ett intressant investeringsobjekt men vi räknar
inte skog separat utan tar det som en fastighet bland andra. Skillnaden är att skogen behöver kontinuerlig omvårdnad och
att det räcker länge innan den ger avkastning. Men det finns många personer som
får en god avkastning av sina skogar.
Enligt Wester-Sundblad splittras skogar

SKOGEN FINNS PÅ NÄTET
På sajten www.skogsfastigheter.fi hittar man en stor del av de skogar som
är till salu. Sajten är gemensam för
sju stora förmedlare av skogsområden
över hela Finland. Genom att registrera sig på tjänsten Skogsvakten på samma sajt meddelas man då nya skogsfastigheter kommer till salu på de
områden man anmält intresse för. På
sidan finns också de värderingar som
gjorts på skogarna och kontaktuppgif-

ter till den som gjort värderingen.
På den svenska delen av tjänsten
finns endast skogar i Österbotten
till salu men på den finskspråkiga
tjänsten finns i princip hela landet. I
skrivande stund fanns det ingen skog i
Nyland till salu på tjänsten.
När du hittat ett intressant köpobjekt kan du ge anbud direkt via
anbudsfunktionen på sidan eller fylla i
en anbudsblankett som du kan skicka

per e-post eller som brev. Det anbud
du ger är bindande men säljaren har
rätt att fritt välja till vem skogen säljs.
Oberoende av hur man köper skogen betalar köparen utöver själva köpesumman även eventuella styckningskostnader, ett köpvittnesarvode på
120 euro, överlåtelseskatten på fyra
procent av köpesumman och lagfartslösen 119 euro. •
BI

Skogsbruket 3/2019 21

Lärkträd blir master på mu
Exceptionella projekt kräver exceptionella material. Då museifartyget Sigyn renoveras kommer 175
år gamla lärkträd att användas som
mastvirke. Träden är en donation av
bolaget Fiskars.

OMFATTANDE SÖKPROCESS
Under renoveringen av Sigyn byts en be-
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FARTYGSVIRKE OCKSÅ
FRÅN BÖRJAN?
Med sina cirka 175 år på nacken är träden, som är av arten europeisk lärk, en
del av det nästäldsta lärkträdsbeståndet i
Finland. Troligt är att de i tiden planterades för ett motsvarande ändamål som de
nu går till.
– Dåvarande brukspatron Johan von
Julin var med om att starta upp ångfartygsverksamhet i Åbo innan han kom till
Fiskars. Det har spekulerats i att planteringen skett just med tanke på det, säger
Robert Lindholm.
Finlands äldsta och också största lärkträdsbestånd finns i Puhos i Kides där
brukspatron Nils Ludvig Arppe åren
1842–1845 lät plantera 3 000 träd på ett
cirka 12 hektar stort område, också det
med tanke på fartygsbyggnad. Det området är numera i statlig ägo och skyddat.

FOTO: AGNETA SJÖBLOM

Arboristen Gustaf Knape slungar upp vinschlinan i ett av de tre lärkträden som ska
fällas i den Fiskarsägda skogen i Lönnhammar, norr om Fiskars bruk. Träden är
unika och arbetet görs med omsorg. Efter en stund av förberedelser går motorsågen i gång och trädet faller planenligt
till marken.
Lärkträden i Lönnhammar är sådda år
1844 och mäter i dag cirka 26 meter i höjd
och 80 till 90 centimeter i diameter. Från
Västnyland kommer stockarna att transporteras till Åbo och bli mastvirke för museifartyget Sigyn som just nu renoveras på
varvet i Runsala.
– Det blir en gåva från det äldsta aktiebolaget i Finland till det äldsta museifartyget i Finland, säger skogschef Robert
Lindholm på Fiskars.

useifartyg

FOTO: AGNETA SJÖBLOM
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tydande del av fartygets rigg, spanter och
bordläggning att bytas ut. Förutom lärk
används också tall.
Att hitta det rätta virket har, enligt båtsman Anssi Lehtonen, inneburit rätt mycket spring i skogen.
– Vi har sökt tillräckligt stora träd över
hela Finland. Det har inte varit helt lätt.
Beståndet i Lönnhammar kände vi till från
tidigare, och till all lycka gick ägaren med
på att fälla träden åt oss, säger Lehtonen.
Också senast då Sigyns master förnyades, för omkring 20 år sedan, hämtades
mastvirket i den Fiskarsägda skogen.
Stockarna kommer att bearbetas under
sommaren och sedan användas till de nedre sektionerna av de tre masterna – stormasten, fockmasten och mesanmasten.
De nya masterna lyfts på plats efter att
Sigyn återvänt till Aura å, vilket sker våren 2020.
MED OM MYCKET
Lärkträden i Lönnhammar är i tiden sådda
på ett 0,9 hektar stort hyggesbränt område
och har fått omvårdnad i form av systematisk gallring och stamkvistning, med hjälp
av stege till över 10 meters höjd. Då den finländska skogsvårdens fader A.G Blomqvist
besökte området 1869 fann han beståndet
välväxt och vackert.
Under årens lopp har träd ur beståndet, förutom för fartyg, använts för olika
specialprojekt på bruket. De fåtal stammar
som ännu står kvar kommer enligt Robert
Lindholm att bevaras.
En genomskärning från ett av de fällda
träden ska ställas ut på Forum Marinum i
Åbo. Det blir ett sätt att åskådliggöra alla
de stora händelser som skett sedan lärkträden planterades i det dåvarande storfurstendömet Finland.
– Som besökare får man också en bild
av hur många år träden behövt för att få
den dimension som masterna kräver, säger Robert Lindholm.
Renoveringen av Sigyn finansieras i huvudsak av Åbo stad och Stiftelsen för Åbo
Akademi. Dessutom deltar många privatpersoner, företag och andra stiftelser. •

MUSEIFARTYGET SIGYN
Ett ursprungligen svenskt, senare
finskt, segelfartyg.
Byggdes av ek och furu på Gamla
Varvet i Göteborg, med master av
styvbarrig tall eller pitch pine.
Sjösattes den 15 juli 1887.
Seglade under svensk flagg från
1887 till 1927, varefter hon köptes
av åländska skeppsredaren Arthur
Lundqvist. År 1939 köptes Sigyn av
det nybildade sjöfartsmuseet i Åbo.
Den enda bevarade barken, bygd i
trä, i världen (senare omriggad till
skonert) som gått i fraktfart på
världshaven. Byggdes ursprungligen
för att segla med virkeslaster vilket
hon också gjorde under många år.
Renoverades vid millennieskiftet i
Sjökvarteret i Mariehamn. Ligger
sedan i fjol våras på Runsalavarvet
där hon kommer att renoveras fram
till 2020.
FOTO: STIFTELSEN FÖR MUSEIFARTYGET SIGYN

Källor: Wikipedia, Nya Åland, Forum
Marinum

TEXT: AGNETA SJÖBLOM
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Grangummi kan bli ny mirakel
Det är ingen nyhet att träd innehåller ämnen som är nyttiga för människor och
djur. Vi tuggar xylitoltuggummi för att
stärka tandemaljen och brer på benecolprodukter för att sänka kolesterolvärdet i
blodet. Nu ska grangummi, ett varmvattenextrakt som utvinns ur sågspån, råda
bot på urinvägsproblem, både hos människor och djur.
– Det är ett stort medicinskt problem
som det tyvärr talas alltför lite om. Det
finns undersökningar som visar att 60
procent av alla män över 50 år, och hela 80 procent av alla män över 70 år, behöver göra nattliga toalettbesök. Hittills har det inte funnits hjälp att få, men
vi har patenterat en produkt som i vetenskapliga test på gnagare visat sig åtgärda urinvägsproblem, säger Heikki
Vuorikoski, vd på finländska uppstartsföretaget Montinutra.
Det var när han åren 2008–12 drev företaget Metsäklusteri Oy som testen gjordes
och Heikki Vuorikoski försökte under flera
års tid hitta samarbetspartner som kunde
tillverka grangummi. Utvinningsmetoden
har hans företag köpt av UPM och nu äger
Montinutra patent på grangummi, bland
annat i Finland, USA, Kanada och Japan.
– Vi har efterlyst samarbetsföretag som
skulle kunna tillverka produkterna, men
tyvärr har vi inte kommit till skott med
något företag. Därför väljer vi att själva
bygga upp en produktion, förklarar Heikki
Vuorikoski.
VILL MEDVERKA I
HÄLSOPRODUKTION
I höst startar den första produktionsanläggningen i Kuhmo, på gårdsplanen till
ett sågverk. Råvaran till grangummi består av sågspån, en restprodukt från sågindustrin, vilken hittills använts främst som
bränsle i värmepannor.
– Vi har rest land och rike runt och pre-
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En ny hälsofrämjande produkt från
skogen håller på att ta sig ut på
marknaden. Montinutra siktar på en
miljardomsättning inom fem år med
sitt patenterade grangummi.

Processen är enkel. Grangummi framställs i tryckkokare

Sågspån är råvaran för grangummi som
kan råda bot på urinvägssjukdomar.

Heikki Vuorikoski vill göra hälsofrämjande produkter.

senterat våra planer på olika sågverk. Sågverksägarna är ofta män i övre medelåldern som först är lite förvirrade över vårt

intresse för sågspån, men när de hör att
produkten främjar hälsan ökar deras intresse för att medverka.

medicin
Som råvara för grangummi får sågspån
ett avsevärt högre ekonomiskt värde och
i motsats till cellulosaproduktion är grangummitillverkning småskaligt.
– Ett ton cellulosa kostar idag omkring
80 cent – ett kilogram grangummi beräknas kosta 20 till 40 euro. Processen att tillverka grangummi är relativt enkel. Vi kokar råvaran 20 minuter i en tryckkokare
i 170 graders temperatur. Den kompetensen finns väletablerad i Finland, konstaterar Heikki Vuorikoski.
Finansiärerna bakom satsningen är
Vuorikoski och ett garde av internationella
affärsänglar. Han ser möjligheter att göra
en global franchiseprodukt av grangummi.
– Produktionen är standardiserad och
kräver inte någon stor specialkompetens
av personalen. Det lönar sig inte heller att
frakta sågspån runt världen, det går att
tillverka grangummi av lokala råvaror så
länge det finns gran.
FÖR FOLK OCH FÄ
Även om vetenskapliga test på gnagare visat att grangummi åtgärdar urinvägsproblem är vägen lång till att produkten ska
få marknadsföras som hälsofrämjande för
människor.
– Innan vi har dokumenterade resultat
från mänskliga test får vi inte marknadsföra den som ett medicinskt preparat. Vi
har också samarbetat med företag inom
kosmetikbranschen och där är vägen till
marknaden mycket kortare.
Men under tiden som test utförs och
tillstånd söks finns det möjligheter att få
ut produkter till en stor marknad som inte är lika strikt reglerad.
– Ta husdjursmarknaden i USA, med
miljoner gnagare i form av hamstrar, gerbiler, marsvin med mera. Det är en miljonmarknad i sig. Dessutom har vi en produkt som kan användas inom djuruppfödning, främst inom nöt- och fjäderboskap,
där urinvägsinfektioner ofta behandlas
med antibiotika. Vår produkt kan således
också bidra till att minska den skadliga
globala användningen av antibiotika, säger Heikki Vuorikoski. •
TEXT: JOHAN SVENLIN

Från ogräs till supermat
VAD SÄGS OM maskrosomelett, pesto på
nässlor och kirskål eller pannkaka med
vilda grönsaker? Ogräset fortsätter att rota sig i köket. Hälsosamt, billigt och ekologiskt, enligt Raija och Jouko Kivimetsä
som skrivit boken Hulluna hortaan (ung.
galen i vilda grönsaker).
Hulluna hortaan är ett bevis för att vilda grönsaker fortfarande är trendigt. Boken kom ut redan för sex år sedan, och
nu föreligger den femte upplagan. Totalt
har den tryckts i 30 000 exemplar.
EKONOMISKT OCH EKOLOGISKT
Därmed verkar boken ha blivit något av
en bibel för dem som vill ta vara på naturens gåvor. Den är framför allt en bra
handbok för den som tycker det är intressant att skörda sina grönsaker någon
annanstans än i trädgården och mataffären. Den öppnar dörren till ett grönsaksland som finns på bakgården, kring komposten, längs åkerkanten och i skogen.
För att citera författarna: ”Det är bara att
ta för sig och kolavtrycket är i det närmaste noll.”
Vilda grönsaker har blivit något av en
livsstil för författarna. De talar hellre om
supermat än om ogräs. Enligt dem innehåller de vilda grönsakerna upp till tio
gånger mera näringsämnen än odlade
växter. Speciellt bra är de nordiska, för
att inte tala om de finska växterna. Deras
trumf bottnar bland annat i långa vårar
och sommarnätter.
Ungefär en tredjedel av boken ägnas åt
vilka de här växterna är. Inte mindre än
14 växter presenteras ingående, allt från
smultron till nässlor och från svinört till
kärleksört. Det här är det verkliga handboksavsnittet. Förutom en allmän introduktion av växten får man också veta var
den växer, hur man använder den i köket
och dess eventuella medicinala egenskaper.
LAGLIG DOPNING
Dessutom får läsaren en rad tips om hur
växten kan användas också till annat än
mat. Av grobladsfrön kan man till exempel koka hårgel, fri från tillsatsämnen.
Får man tro författarna kan toppidrottarna glömma bloddopningen och i stället
köra i sig nässlor. ”Om man äter nässlor

Raija Kivimetsä, Jouko Kivimetsä:
Hulluna hortaan, 176 sidor, Saimatext
Oy, 28,70 euro.
Även på engelska: Horta hunter´s handbook
regelbundet rusar hemoglobinet i höjden
– på ett alldeles lagligt sätt.”
Författarna varnar också för att använda några av naturmedicinerna. Till exempel lämpar sig både bladen och blommorna på rödklövern att äta. Men den, som är
gravid eller har lidit av en hormonrelaterad tumör, ska låta bli.
INSPIRERANDE RECEPT
Med en rad recept vill författarna inspirera till att laga mat med och av råvaror
från naturen. ”Vilda grönsaker kan användas oerhört mångsidigt: från bakverk till
drycker, från soppor till pajer. Endast fantasin sätter gränserna.”
Betecknande är att det ska gå snabbt,
behändigt och utan prestationsångest att
ladda grytan med grönt från naturen. Recepten har närmast ambitionen att vara
inspirerande och riktgivande.
Och på vintern då? Förutom att boken
tipsar om var och hur man plockar och
samlar vilda grönsaker, redogör den för
hur man torkar och fryser dem.
Tack vare en luftig och stringent layout,
faktarutor, utplockade citat och stora och
många bilder, bjuder boken på en angenäm läsupplevelse. Kanske i hängmattan
med superfödan på en armlängds avstånd.
Egentligen saknas bara en detalj: en översättning till svenska. Men med hjälp av
lexikonet går det någorlunda: horsma =
dunört, ketunleipä = harsyra… •
TEXT: PETER NORDLING
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greppar landet

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

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

109 e (inkl. moms)

halvår

67 e (inkl. moms)

Mottagare

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

Ja, jag vill prenumerera på Landsbygdens Folk
Mottagaren
betalar
portot

Mottagare ............................................................................................................
Näradress..............................................................................................................
Postnummer............................ Ort ....................................................................

Landsbygdens Folk
Betalare (gåva)

Prenumerera
på LF!

Namn .....................................................................................................................
Näradress..............................................................................................................
Postnummer ........................... Ort ....................................................................
UNDERSKRIFT ..............................................................................

Fredriksgatan 61 A 34
00101 Helsingfors
SVARSFÖRSÄNDELSE
Avtal 5007619
Info/LF
00003 HELSINGFORS

FOTO: VARPU HEISKANEN

kolumnen

JAKOB DONNER-AMNELL
FORSKARE VID ÖSTRA FINLANDS
UNIVERSITET

Varning för goda tider och närblinda beslut
DET HAR GÅTT bra för skogsnäringen i Finland de senaste åren. Industrin har haft god lönsamhet och investerat
i ny kapacitet. Avverkningarna och skogsägarnas inkomster har närmat sig rekordnivåer.
Men vad beror det egentligen på? Kan samma skogskonjunktur fortsätta? Vad borde Finland göra för att dels
nyttja skogens potential, dels undvika risker?
Såna frågor är aktuella just nu. Finland har snart en
ny regering, vars skogslinje kommer att testas bland annat av att många industriprojekt siktar på investeringsbeslut 2019–20. Deras råvarubehov är 2–3 gånger större än vad det finns underlag för. Ändå är verktygen för
att se till att skogsanvändningen hålls inom vettiga ramar svaga.
När man tar en närmare titt på läget, stöter man på faktorer som bryter mot näringens optimistiska bild. Trots att
det länge talats om stora möjligheter, har sektorns globala marknad vuxit bara en aning under 2010-talet och nya
produkter har inte fått nån roll på den.
Träbyggandet är på allas läppar, men dess volym har
tvärtom sjunkit hos oss och sågindustrin har haft motlut.
De enda affärsområden som vuxit och lönat sig rejält är
kartong och pappersmasssa. Tryckpappersproduktionen
har kraftigt krympt på grund av digitaliseringen, men näthandeln och förpackningsbehovet har ökat istället ökat.
Asien har blivit den största kartongproducenten, men fiberbristen, särskilt i Kina, är väldig. Därför har efterfrågan på barrmassa stigit under hela 2010-talet. Kartong-

en behöver – än så länge – en viss andel färsk, långfibrig
massa för att slutprodukten ska bli stark nog.
Massapriserna beror på många faktorer och växlar
mycket. Att priset på barrmassa tidvis varit högt beror
på att mycket kapacitet lades ner under krisåren, och bara Finland och Sverige har hittills utökat sin produktion.
Den största marknadschocken har Kina stått för genom
att avsevärt minska sin stora returfiberimport från och
med 2017. Nya vändningar väntar bakom knuten.
Därför är vår skogsindustris nuläge mest ett slags positivt undantagstillstånd. Exporten av barrmassa har stått
för merparten av bolagens vinster under flera års tid. Så
har inte skett sen 1950-talet.
Men skogsindustrin kan inte bygga sin framtid på kortvariga massapristoppar. Massaproduktionens förädlingsvärde är lågt. En alltmer massa- och volyminriktad struktur är därför ett problem för bolagen, nationalekonomin
och skogsägarna.
När skogsbolagen senast hade stor kassa, gjordes stora felsatsningar i produkter som just då tedde sig lovande. Man får hoppas att de inte är lika närblinda nu, utan satsar på att höja förädlingsvärdet och utvecklar ett
brett produktsortiment som verkligen ersätter fossilbaserade produkter. Också samhällets åtgärder borde fokusera på det.
Vår skogsnäring behöver bredda och förnya sin bas för
att klara sig på sikt och för att skapa större samhällsnytta. Annars börjar den krympa, när den globala marknadens fokus byts från bulk till mycket annat. •
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Man måste tro på det man gör, säger Tom Jansson i Västanfjärd. Han
hör till den allt glesare skaran av
självverksamma skogsägare.
Vintern på Kimitoön har bjudit på goda förhållanden för avverkning. Tom Jansson
i byn Östanå i Västanfjärd har gjort en
grövre gallring och huggit mellan 500 och
600 kubikmeter – som vanligt på leverans.
Endast två gånger under sin tid som
skogsägare har han sålt virke på rot. Första gången var då han tog över hemgården
år 2000, den andra gången faktiskt i fjol.
– Priset som erbjöds var hyfsat och
det handlade om gammal och grov skog
som mina egna maskiner är för små för
att kunna hantera. De verkliga slutavverkningarna hör till arbeten det inte heller lönar sig att göra själv, säger han.
En stor bidragande orsak till valet av
den självverksamma linjen är det egna intresset för maskiner.
– Tillsammans med farsan avverkade
jag 800 kubikmeter med såg någon vinter på 1990-talet. Då började jag fundera
på att det måste finnas något enklare sätt
att göra det här.
År 1998 skaffade han sitt första huggaggregat till traktorn sedan en riktig harvester, Lokomo 919 med Keto 150. Nu är
han inne på sin tredje, en Logman 801, aggregat Keto 100, med 30 000 arbetstimmar
på mätaren.
– Den börjar ha gjort sitt, men med lite tur och omvårdnad håller den ihop ett
tag till. Det krävs att man tycker om och
kan skruva lite själv, annars blir det dyrt.
Utkörning av virket sköts med en lantbrukstraktor, lastare och vagn med dragrullar.
SKOGSÄGARE SOM 17-ÅRING
Tom Jansson har studerat vid Brusaby,
numera Axxell, och vid ”Skuffis”, men
framförallt har han lärt sig att bruka skog
den praktiska vägen. Sin första jord- och
skogsbruksfastighet köpte han redan som
17-åring, med stöd av sin far. Året var
1990 och investeringen kom att bli en lärorik erfarenhet på många sätt. Recessionen slog till kort därpå och trissade upp
låneräntorna. Far och son fick slita hårt
i den nyinköpta skogen för att få ihop till
amorteringarna.
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Från åkern
till skogen
och tvärtom
Det egna intresset för maskiner har varit en bidragande orsak till Tom Janssons val
att i stor utsträckning göra alla skogsjobben själv.
– Det var inte heller lätt att hitta köpare
för virket på den tiden, minns Tom.
På den fronten är läget numera ett lite annat. Prisnivån på massaved lämnar
visserligen en del övrigt att önska, i synnerhet när man känner till vinsterna som
skogsbolagen gör.
– När den nyöppnade bioenergianläggningen i Nådendal betalar nästan lika bra
för flis som skogsbolagen betalar för massaved är något fel, säger han.
Med tanke på den lokala virkeshandeln
tror han att det var ett bra beslut att Kimitonejdens skogsvårdsförening vid årets
början fusionerades med Skogsvårdsföreningen Södra skogsreviret som därmed
utvidgade sitt verksamhetsområde till att
omfatta även Kimitoön.

– Det är alltid välkommet med konkurrens.
NATURLIG FÖRNYELSE MED SUNT
FÖRNUFT
Gårdens skog på 115 hektar och jordbruket med 193 hektar åker, inklusive arrenden, ser han som en helhet. Ett exempel
på det är flispannan han i fjol investerade
i till torken. Den ska matas med grot från
egen skog.
Arbetena på gården avlöser varandra
på ett lämpligt sätt. När jordbruksmaskinerna tvättats och ställts undan på hösten
börjar det vara dags att titta över skogsutrustningen och efter julen dra till skogs.
Det passar Tom Jansson bra.
– Jag är den som vill ha omväxling ef-

ner som sin egen ficka, ger också en helt
annan känsla för det man gör. Allt handlar heller inte om pengar.
– Det är trevligare för ögat när övergången till ny skog sker stegvis och jag
brukar också försöka spara blandskog. Jag
tycker det ser bättre ut när det finns av alla sorter.
Till hans sätt att jobba hör också stämpling av gallringsposterna.
– Det är en sak jag tror man vinner
mycket på och som kunde tas till heders
igen. Från maskinen kan ett träd se annorlunda ut än om man står bredvid det.
Plockar man bort fel träd många gånger
kan det i längden leda till stora förluster.
Det lönar sig också att planera körvägar i
förväg och märka ut dem. Ofta hittar man
naturliga luckor och stråk.

ter att ha jobbat en tid med samma sak.
När man varit någon månad på åkern
brukar man börja längta till skogen, och
tvärtom.
Som skogsägare vill han låta naturen
styra i så stor utsträckning som möjligt
och med sunt förnuft använda naturlig
förnyelse där det går.
– Med tiden får man öga för vad som
fungerar på vilken typ av mark. Gäller det
till exempel ett bestånd med befintliga
granplantor brukar jag sakta plocka bort
de stora träden medan de medhärskande
träden får bli kvar och växa till sig. Träden får bra med ljus och växer fort – det
ser man på årsringarna. Redan på fem till
sju år kan de ha vuxit med till och med en
centimeter per år.
Förutom att gallra lite åt gången gör
han det ofta, med cirka sju års intervall.

– Skogen hålls tätare och jag har fler
växande träd. Vill man göra på det här
sättet, plocka lite åt gången, måste man
nästan göra jobbet själv. Har man entreprenörer i skogen vill de kunna ta mera
när de är där.
STÄMPLINGEN TILL HEDERS
Det allmänna synsättet är att det inte är
lönsamt att vara självverksam. När det gäller slutavverkningar håller Tom Jansson
med, annars tror han att det kan finnas en
del att vinna på hans sätt att bruka skogen.
– Ekonomin är förstås svår att påvisa,
man måste bara tro på det man gör. Finns
det ett färdigt plantbestånd och allt går
som planerat sparar jag ju också i markberedning, planteringskostnader och gräsbekämpning.
Att jobba i sin egen skog, som man kän-

FRAMTIDSTRO
Skogsbruk är långsiktig verksamhet.
Mycket av jobben är sådana som först
kommande generationer får skörda frukterna av. Helt säkert kan man ändå inte
veta om man satsar rätt.
– Man vet inte vad det finns efterfrågan på i framtiden. Kanske det inte behövs så mycket rak stock utan att man i
stället borde satsa på träd som växer bra?
På 1990-talet skulle till exempel alla odla
hybridaspar. Nu är det just ingen som pratar om dem.
Skogen och dess roll för klimatet är däremot ett ämne på tapeten. Även om Tom
Jansson hör till dem som förespråkar och
själv försöker utöva hållbart skogsbruk,
tycker han att det ibland dyker upp aningen märkliga åsikter på ytterkanten som
kan väcka lite oro.
– Grupperna, som står bakom dem, är
skickliga på sociala medier och duktiga
på att få sin röst hörd medan vi skogsägare väl är lite trögare av oss.
Gallrad och välskött skog borde rimligtvis vara en av de bästa kolsänkorna, tycker han.
– Att lämna skogen helt outnyttjad är
däremot det sämsta alternativet.
I strävan efter ett allt mer fossilfritt
samhälle dyker det upp många nya produkter baserade på skogsråvara.
– Om något har framtid borde det väl
vara skogen. Om inte skyddet växer sig för
starkt förstås. •
TEXT OCH FOTO: AGNETA SJÖBLOM
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En hobby som
LÖNAR sig

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

JOBO ST50

Gallra ekonomiskt med
vår nya skördare
JOBO ST50 Bambi
Mycket lätt endast
200kg, passar på liten
grävmaskin och mindre
skogskran.
• fälldiameter 30cm
• kvistkraft 22kN
• svärd 14/16in, 2mm
• oljebehov 40-60l/min
Tillförlitlig CAN-bus
styrning med både
längd- och diametermätning (option).

Som tidigare finns även JOBO ST75 till
vilken man får matarrullar.

SYKETEC

Vallgrundvägen 78B, 65800 Replot
Börje 040 7008796.
info@sykeharvesteri.fi www.sykeharvesteri.fi

ÖVERLÅTA DIN SKOG
I ÖSTERBOTTEN?

Skogsbruket

Vi hjälper dig genom hela processen
Presentkort

Kontakta Nesenta Oy
tfn 09 4190 2453
vardagar klockan 08.00–17.00
skogsbruket@nesenta.fi
eller fyll i prenumerationsuppgifterna på
www.skogsbruket.fi
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Fastighetsförmedling
Skogsvärdering
Generations- och arvskiften
Allmän rådgivning m.m.

Ab Skogsfastigheter AFM
Företagaregatan 13, 65380 Vasa
skogsfastigheter@svf.fi
0500 568 804 040 823 2364

Ab Skogsfastigheter AFM

Boka annons genom att kontakta
Jonny Åstrand
tfn 06 347 0608
cjcenter@malax.fi

Skogsägarna
ÖSTERBOTTEN

Betula.

na och karakteriseras av att säckarna inte bildas inom eller på någon
fruktkropp såsom skålar, dynor och
gömmen. Säckarna bildas direkt av
ett hymenium, en mycelmatta, på
värdväxtens yta. I de mikroskopiskt små säckarna bildas åtta könliga ascosporer som sprids direkt eller ”knoppar av sig” i tusentals könlösa konidier.
På våra breddgrader angrips åtminstone fem arter av ormbunkar,
vilka alla har sin egen Taphrina-art
som orsakar små gulbruna och grågula fläckar eller bucklor på bladen.
På fingerörter, såsom blodrot, bildas
gulaktiga svulster på blad och stjäl-

FOTO: WIKIMEDIA

Kvastarna och en mängd andra symptom förorsakas av Taphrina-svampar.
Släktet har cirka 30 arter som parasiterar på kärlväxter hos vilka de orsakar
bland annat begränsade bladfläckar,
bladbucklor eller förstorade frukter.
En del arter angriper hela skott som
genom abnorm förgrening bildar häxkvastar vilka endast sällan kan vara
till skada för värdväxten. Infektionen
är dock systemisk, vilket betyder att
alla delar av kronan innehåller svampens trådar (mycel). Kvastarna och
andra symptom bildas sedan på olika
håll i kronan.
Arterna tillhör ett högt specialiserat släkte inom sporsäckssvampar-

kar. Den ekonomiskt mest betydande
arten är T. deformans på persika där
den orsakar förstorade krusiga, röda
blad. Den är tämligen allmän i södra Sverige, och där odling av persikor är en viktig näring bedrivs intensiv forskning med moderna DNA-baserade metoder.
Plommon, körsbär, päron, slån
och hägg har sina egna arter men bara på hägg bildar T. padi häxkvastar.
Hos plommon omvandlas frukterna
till cirka sex centimeter långa, ihåliga påslika bildningar med hymeniet
på utsidan.
Alla våra lövträd är värdväxter för
en eller flera av sina egna arter av
Taphrina. Åtminstone åtta arter angriper våra björkar, av vilka glasbjörken är värd för sex arter, dvärgbjörken
för tre arter och vårtbjörken för två arter. Carnea-arten orsakar vackert röda
svulster på bladen hos alla våra björkarter och är vanligast på småplantor.
Alla arter bildar alltså inte häxkvastar
utan symptomen finns på bladen som
missfärgas och deformeras. Turgidaarten bildar stora häxkvastar på vårtbjörken medan betulina-arten bildar
häxkvastar på glasbjörk. Alpina-arten
är allmän i fjällen där den orsakar stora häxkvastar på både dvärgjörk och
glasbjörk.
Klibbal och gråal har sina egna arter av vilka epiphylla bildar små häxkvastar i de perifera delarna av gråalens krona medan den sällsynta alni-arten bildar sex centimeter långa,
först röda, senare gråa utväxter som
sitter kvar på båda alarnas ”kottar”
under vintern. Aspens hängen får
gula svulster när frukterna angrips av
johansonii-arten. Lönnens krona kan
vara en enda stor häxkvast (T. acerina) men förgreningarna avviker inte
mycket från det vanliga grenverket.
De angripna delarna blommar vanligen inte och bladen blir i början rödbruna och något mindre. •

•

BOVAR I SKOGEN

Vi närmar oss påsken och påskhäxorna flyger omkring på sina kvastar,
trasslar in sig i björkarnas kronor och lämnar, slarvigt nog, sina kvastar
efter sej. Sen kommer björkarnas lövskrud och kvastarna försvinner i
lövverket. Kunde detta, i korthet, vara historian bakom det välbekanta
symptomet och dess namn?

del 20 häxkvastar

Häxkvastar och annat underligt

KIM VON WEISSENBERG
PROFESSOR EMERITUS,
EXPERT PÅ SKOGSPATOLOGI
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virkespriser
I prisstatistiken anges de åtta vanligaste virkessortimenten. Olika köpare
kan ha olika mått- och kvalitetskrav
för småstock. I den här statistiken avses
med tallsmåstock virke vars toppdiameter
är under 15 centimeter och som har mätts in
som ett skilt sortiment. Gransmåstock har en
toppdiameter under 16 centimeter.
Uppgifterna baserar sig på de priser som
inskrivs i virkeshandelskontrakt. Till exempel prisjusteringar som överenskommits
med avtalskunder ingår
inte och inte heller
tidighetstillägg i leveransaffärer. Priserna är
utan moms.
Prisuppgifterna baserar
sig på den information som
Skogsindustrin r.f. varje vecka
tillställer Naturresursinstitutet om inköpta virkesmängder
från privatägda skogar och
virkespriser.
Med privatägda skogar avses skogar som ägs av privatpersoner, städer,
kommuner och samägda och samfällda skogar. I statistiken ingår inte
uppgifter från skogsbolagens egna skogar och inte heller Forststyrelsens
skogar.

Rotpriser vecka 13
Hela landet
Slutavverkning

Första
gallring

Senare
gallring

Tallstock

59,96

41,19

52,48

Granstock

61,97

43,56

54,15

Björkstock

47,04

...

39,12

Tallmv*)

19,74

13,35

17,04

Granmv

20,79

13,21

17,68

Björkmv

19,13

13,07

16,44

Tallsmåstock

27,83

18,35

22,50

Gransmåstock

28,07

...

22,67

*) mv=massaved
Södra Finland
Slutavverkning

Första
gallring

Senare
gallring

Tallstock

60,60

...

55,00

Granstock

62,62

...

55,69

Björkstock

43,99

...

37,45

Tallmv

18,84

13,66

17,92

Granmv

21,33

16,46

18,34

Björkmv

18,83

12,92

17,14

Tallsmåstock

25,80

...

22,70

...

...

...

Gransmåstock

Södra Österbotten
Slutavverkning

Första
gallring

Senare
gallring

Tallstock

60,70

...

50,42

Granstock

60,34

...

49,82

Björkstock

35,58

...

32,79

Tallmv

19,66

...

16,44

Granmv

...

...

...

Björkmv

18,99

...

16,00

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

Tallsmåstock

...

...

...

Gransmåstock

...

...

...

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

Leveranspriser vecka 13

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

Hela
landet

Södra
Österbotten

Tallstock

59,56

61,67

56,53

Granstock

60,14

60,94

56,10

Björkstock

48,45

46,52

...

Tallmv*)

31,53

30,83

29,95

Granmv

33,04

32,56

...

Björkmv

31,65

31,83

30,45

Tallsmåstock

37,50

...

...

Gransmåstock

36,63

...

...

*) mv=massaved

32 Skogsbruket 3/2019

Södra
Finland

virkesmarknaden

ERNO JÄRVINEN
FORSKNINGSCHEF FÖR MTK:S
SKOGSLINJE

Utbudet överstiger efterfrågan
– priserna dalar
TEMPOT I VIRKESHANDELN har blivit lugnare. Totalt sett har
ändå mera virke sålts från privatskogarna under början
av året än under början av år 2018. Under årets tio första
veckor såldes sju procent mera virke från privata skogar
jämfört med samma period i fjol. Enligt Naturresursinstitutets statistik, avverkades i januari mera rundvirke i finska skogar än någonsin tidigare.
Till följd av avverknings- och virkeshandelsvolymerna,
har virkesköparnas både rotpost- och fabrikslager vuxit
tydligt. Dessutom har importen av virke ökat klart. Förra året importerades nästan tre miljoner kubikmeter mera virke än 2017. Det innebär att finsk skogsindustri kunde täcka sin virkesanvändning endast genom den ökade importen.
De sjunkande virkespriserna visar att utbudet av virke
har varit större än efterfrågan. Det riksomfattande rotpriset för barrtimmer i samband med slutavverkningar har
fallit från fyra till fem euro per kubikmeter sedan hösten.
Massavedspriserna har i sin tur fallit mellan sex och åtta procent sedan hösten. Regionalt kan prisfallet ha varit
ännu större. För de skogsägare, som funderar på att sälja virke, lönar det sig att kontrollera den lokala prisnivån
hos den egna skogsvårdsföreningen.
PTT:s och Naturresursinstitutets konjunkturprognoser

för skogssektorn förutspår att skogsindustrins virkesanvändning och utvecklingen på virkesmarknaden kommer
att vara ungefär på samma nivå som förra året på grund
av handelsvolymer och marknadsavverkningar. Massaoch pappersindustrins kapacitet har utnyttjats till fullo
under en lång tid, vilket begränsar möjligheterna att öka
virkesanvändningen. En permanent ökning av virkeshandeln och avverkningarna skulle kräva nya investeringar
eller en minskning av virkesimporten.
Skogsvårdsföreningarna uppskattar att efterfrågan på
gallringar och förstagallringar är måttlig. Priset och efterfrågan på leveransvirke har också utvecklats gynnsamt.
Det är dock inte tillrådligt att inleda leveransavverkningar utan skriftligt avtal med köparen. Om skogsägaren har
outnyttjad skogsavdragsbas är skogsvårdsföreningarnas
drivningstjänster ett mycket konkurrenskraftigt alternativ i det nuvarande marknadsläget och ur beskattningssynvinkel,.
Som vanligt varierar virkesmarknadssituationen mellan regionerna och köparna. Därför lönar det sig att kolla
det lokala läget hos skogsvårdsföreningarna. De har den
exaktaste marknadsinformationen. Olika tillägg och prissättningssystem är mycket vanliga, vilket försvagar användbarheten av den offentliga virkesprisstatistiken. •
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utbud av tjänster
På den här annonsplatsen får privatpersoner, enmans- och
familjeföretag annonsera ut sina tjänster gratis. Som villkor
för annonsering gäller att tjänsterna ska anknyta till skog
och att annonsören är prenumerant på tidningen. Det är
viktigt att det ur texten, max 112 tecken, framgår vilket område annonsören betjänar. Skicka in annonstexten till
skogsbruket@nordinfo.fi.

Österbotten
• Skogsförbättring i Pedersöre med omnejd. Vänd- och fläckhögläggning, skogsdikning mm. H. Sundqvist, tfn 050 0363 608.
• Skogsservice M. Björk utför manuella skogsvårdsarbeten samt trädfällning 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 Sydösterbotten, tfn 050 366 6251.
• Maskinell slyröjning, Timberjack med kättingaggregat i Österbotten.
Räckvidd 10 m, arb.bredd 1,7 m. Dan Renlund, tfn 040 583 2681.
• F:ma O. Sandström utför röjningar och andra skogsvårdsarbeten
i Pedersöre, Larsmo, Kronoby, Jakobstad, Nykarleby området,
tfn 050 517 3712.
• Utkörning och transport av virke, ved mm. utförs med traktor
i området Jakobstad-Vörå-Maxmo, Andreas, tfn 040 860 4749.

TOK

• Sprängningsarbeten utförs i Pedersöre med omnejd,
tfn 050 534 8565.
• Käld skogsservice utför manuell röjning, plantering och gallring
i Karleby och Pedersörenejden, även inhoppare i skogsmaskin,
tfn 041 435 8089.
• Skogsavverkning utförs med gallringsskördare, även huggning av
tomter, virkestransport med traktor, röjning mm. utförs i Vasa med
omnejd, tfn 050 322 0567.
• Maskinell avverkning med smidig skördare samt utkörning och transport av virke i Korsholm-Korsnäs. Kenneth Forsman, tfn 050 351 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 specialavverkningar i Terjärv med omnejd, tfn 050 366 0860.
• Trädfällning på tomter samt borttransport av ris i Vasatrakten,
Österbottens farmartjänst, tfn 0500 567 171.
• Maskinell gallring, uttag av energived, virkesutkörning med smidig
Logset 500 i Pedersöre med omnejd, S. Backman, tfn 050 592 3043.
• Avverkningstjänster, maskinell gallring, med gallringsskördare utförs
i Vörå med omnejd, B. Svens, tfn 050 350 7249.
• Maskinell gallring med Norcar 600 i Österbotten, S. Ahlback,
tfn 050 518 1054.
• Vägsladdning, slyröjning och övrigt underhåll av skogsvägar
utförs mellan Vasa och Oravais, tfn 0500 138 414.
• Närtransport av virke, gallringsavverkning, röjning mm. inom
Norrskogs område, I. och A. Nynäs, Finnäs gård, Eugmo,
tfn 050 598 3149 eller 050 562 2449.
• Maskinell gallring och slutavverkning i Korsholm-Malax,
H. Skog, tfn 0500 160 669.
• 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

– Skogen är fylld av så många härliga röster!
– Så här i valtider kan man väl påstå att många röster for åt skogen.
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• 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.

Skogsbruket 4|2019

kommer den 22 maj

Tema:

		 Skogsägande

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.

Adressändringar och övriga
prenumerationsärenden

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