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I DETTA SKEDE av våren har förhoppningsvis de flesta 
skogsägare fått åtminstone en del av sina plantor i jor-
den, och det är hög tid att börja tänka på skötseln av 
bestånd som föryngrats under tidigare år. I detta num-
mer av tidningen tittar vi närmare på plantskogsvården. 
Det känns som om de yngre bestånden i våra skogar för 
tillfället upplever ett uppsving i form av aktiv skötsel 
och omvårdnad. Detta är viktigt och välbehövligt, där-
för att vi upplevt tider då detta inte stått särskilt högt 
på agendan! Staten stöder skötseln med Kemera-medel 
och de granskningar, som Finlands skogscentral gjort 
visar på förhållandevis hög skötselintensitet och kvali-
tet i ungskogarna.

Om förnyelsen gjorts genom markberedning och plan-
tering eller sådd har en rejäl summa redan satsats på be-
ståndet. Då känns det naturligt att de unga plantorna ska 
få bästa möjliga omvårdnad under sina första levnadsår 
och därför borde man räkna in kostnaden för plantskogs-
vården som en del av den totala investeringen som små-
ningom ska börja generera avkastning. Bekämpningen av 
gräs, antingen mekaniskt eller kemiskt, på förnyelseytor 
verkar bli allt mer behövligt, men ändå ingår detta arbe-
te allt mer sällan i repertoaren. 

Den första röjningen formar beståndet vad gäller träd-
slag på olika växtplatser och säkrar dess fortsatta tillväxt 
mot ”tonårsåldern”, då trädet i allt större utsträckning får 
klara sig självt.  I detta skede har vi också möjlighet att gå 
in för att prioritera till exempel viltet eller andra av sko-
gens värden. Vi kan lätt skapa viltbuskage som skydd el-
ler mera föda för till exempel klövviltet genom våra val 
bakom röjsågen. 

Det är i detta sammanhang värt att poängtera att röj-
ningen, liksom många andra manuella moment i skogs-
bruket, också skapar efterfrågan på arbetskraft, som of-
ta är lokal.

I denna tidning fortsätter vi också med vår serie om 
vägar. Den här gången handlar det om våra offentli-
ga lands- och järnvägar. På det hela taget innebär Fin-
lands välutbyggda vägnät en enorm konkurrensfördel 
för vår skogssektor. Den närmaste jämförelsen kan gö-
ras med Ryssland, där vägnätets skick på många om-
råden är den största begränsande faktorn för att idka 
ett lönsamt och fungerande skogsbruk. För tillfället in-
vesterar staten betydande belopp i underhållet av vå-
ra vägar. Det behövs, och i det långa loppet betalar sig 
pengarna tillbaka. •

Värna om förnyelsen!

ledaren

TOMAS LANDERS
ORDFÖRANDE FÖR FÖRENINGEN

FÖR SKOGSKULTUR
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Samtidigt pågår EU:s satsning på bioeko-
nomi, något som finländarna väntar sig 
mycket av. Bioekonomi är ett begrepp som 
slagit rot, men det är inte helt klart vad det 
ska betyda. 

– Faran är att man tolkar det bara som 
återvinning, och då rättfärdigar man fort-
sättningen för den fossila ekonomin, säger 
Mikko Tiirola, ordförande för MTK:s skogs-
delegation, som var i Bryssel för att träffa 
jordbrukskommissionär Phil Hogan i april. 

– Man måste se till att man ersätter de 
fossila materialen med förnybara mate- 
rial. 

Däremot är det inte en självklarhet att 
man i EU-kretsar inser vad det är som är 
förnybart.

– Någon måste producera råvaran, 
framhåller Tiirola, som väntar på konkre-
ta initiativ för att förverkliga strategierna, 
både vad gäller skog och bioekonomi. 

Den skogsbaserade råvaran är viktigast 
för Finlands del, medan man i andra län-

Nya möjligheter för skogen 
som förnybar råvara
Skogen har varit uppe på EU-agen-
dan i vår då förordningen om mark-
användning och skogsbruk (LULUCF) 
slutligen antogs av Europaparlamen-
tet. Det innebär att koldioxiduppta-
get ska öka både i skogar och på an-
nan mark och EU:s skogsbrukssek-
tor ska utvecklas medan man ännu 
förhandlar fram direktivet om förny-
bar energi.

der, som Frankrike, vill satsa på de åker-
baserade restprodukterna. 

Frågan om vad som ska vara förny-
bart avhandlades redan ifjol, då Europa-
parlamentet med knapp majoritet beslöt 
att införa begränsningar varken för an-
vändningen av tallolja eller för stubbar 
och stamved som går till energi. I det ske-
det framhöll man betydelsen av skogsvård 
och praxisen med skogsbruksplaner som 
kriterier för råvarans hållbarhet. 

Men i det komplexa EU-systemet för-
handlas det ännu om det nya direktivet 
för förnybar energi, nu mellan tre insti-
tutioner; ministerrådet, parlamentet och 
kommissionen. Det är oklart om direktivet 
blir klart till midsommar, men finländarna 
väntar sig inte några ändringar på de av-
görande punkterna gällande bedömning-
en av hållbarhet. Däremot ställer miljöor-
ganisationerna ännu krav på energieffek-
tiviteten vid förbränningen av biomassa. 
Samtidigt debatterar man förbättringar i 
återvinningen och avfallshanteringen, vil-
ket ingår i den cirkulära ekonomin. Också 
där spelar skogen en roll. 

– Det viktiga är att koldioxiden kretsar, 
därför kallas det för kretsloppsekonomi. 
Tillväxten är som ett batteri som laddar 
energi. Finländske kommissionären Jyrki 
Katainen har nog en avgörande roll i att 
se till att definitionerna för råvaran blir 
rätt så att den kan användas till energi, 
påpekar MTK:s ordförande Juha Marttila.

ORO FÖR KÄRREN
Enligt Naturresursinstitutet Luke växte de 
finländska skogarna ifjol med 109,9 mil-

joner kubikmeter och finländarna hop-
pas att beräkningarna är gynnsamma så 
att kolsänkan, alltså skogens kapacitet att 
uppta koldioxid, växer fastän virkesan-
vändningen ökar betydligt.  

– Så visst ser man nya möjligheter här 
för den förnybara råvaran, menar Mikko 
Tiirola. 

Oroväckande för den finländska skogs-
sektorn är ännu formuleringarna om av-
fallshierarkin (den så kallade kaskadprin-
cipen), som parlamentet insisterade på att 
ska ingå i direktivet om förnybar energi.

Det kan komma att skapa problem ifall 
råvaran kan användas för andra ändamål, 
eftersom risken då är att användningsän-
damålet regleras från myndighetshåll sna-
rare än att det bestäms av marknadspriset. 

– Det är lite oroväckande med den for-
mulering som blev kvar i direktivtexten 
vad gäller kaskadanvändningen, för den 
kan tolkas på fel sätt. Av någon anledning 
verkar man i Bryssel ivrig att tolka det så 
att man ska kunna ingripa på virkesmark-
naden. 

En annan finländsk fråga är kärr och 
våtmarker, där särskilt parlamentsledamö-
terna från de Gröna hävdade att virke som 
fällts på kärrmark inte är hållbart. 

– Det väcker nog bekymmer, de här 
markerna är avgörande för virkesförsörj-
ningen i Finland. Och det finns många 
olika typer av kärr, säger Tiirola, som i 
Bryssel företräder skogsdelegationen vid 
MTK. •

TEXT: ANNA-KARIN FRIIS
FOTO: MAJ-LEN ROOS
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Tävling: Årets entreprenör 
i Svenskfinland
Föreningen för Skogskulturs styrelse har tagit initiativ till en tävling där Skogsbru-
kets läsare, både skogsägare och fackmän kan komma med förslag till årets skogs-
maskinentreprenör eller -chaufför.

Utvecklingen inom skogsbruket har lett till att maskinentreprenörerna i dag spe-
lar en mycket viktig roll både i virkesanskaffningen och i andra arbeten i skogen. Av 
dagens entreprenörer krävs både tekniskt kunnande och kunskaper i bl.a. skogs- 
och naturvård samt arbetarskydd och säkerhet.

Entreprenörerna har tagit över en stor del av de uppgifter som arbetsledningen 
utförde tidigare. Förutom trädvalet i gallringar så gör entreprenörerna numera 
också en allt större del av stämplingsplaneringen. Det krävs att de kvarblivande 
träden och marken inte får ta skada och samtidigt skall arbetet gå undan för att 
avverkningsmålen skall uppnås för att göra arbetet ekonomiskt lönsamt.

Naturvården med beaktande av livsmiljöer och kvarlämnade naturvårdsträd 
ingår också i arbetsuppgifterna. I vissa fall krävs det att entreprenörerna behärskar 
två olika certifieringssystem som förutsätter mångsidiga kunskaper om arbetet i 
skogen. 

Entreprenörerna förtjänar vår uppskattning och föreningen vill ge mera syn-
lighet till denna yrkeskår och den uppskattning som de är väl förtjänta av. 

Vi hoppas att så många som möjligt deltar i tävlingen genom att skicka in fritt 
formulerade förslag på maskinentreprenörer eller chaufförer som arbetar i skogen.

Kom ihåg att skriva i förslaget både anmälarens och entreprenörens kontakt-
uppgifter samt motiveringar varför den föreslagna entreprenören förtjänar att bli 
vald till årets entreprenör i Svenskfinland.

Entreprenören beviljas ett pris och ett reportage om vinnaren publiceras i 
Skogsbrukets nummer 7/2018 som utkommer 31.10.2018. Också personen som 
har kommit med förslaget premieras. Förslagen skall skickas in senast 30 septem-
ber 2018.

Skicka in förslagen per post under adressen:
Föreningen för Skogskultur r.f., Inge-Maj Boström, Skogsstigen 4, 10210 Ingå
eller per e-post: foreningen.for.skogskultur@gmail.com

Tilläggsinformation:
Inge-Maj Boström
Föreningens sekreterare
Tel. 046 5365 400
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Flera tusen personer bosatta i Sverige 
äger skog i Finland. I april ordnade 

Finlands skogscentral en informations-
dag för dem på Finlandsinstitutet i 
Stockholm.

– Enligt ägarregistret äger över 4 000 
personer bosatta i Sverige över fem hek-
tar skog var i Finland. Vi riktade in oss 
på dem som bor i Stockholmsområdet 
och Mälardalen, de är omkring 2 000. 
Vi är mycket nöjda med uppslutningen, 
berättar Mårten Lövdahl på Skogscent-
ralen.

Temat var generationsväxling och 
ändring av ägoförhållanden och omkring 
90 intresserade deltog.

– Vi hade två möten, ett på finska 
och ett på svenska, med lika många 
deltagare, och de fick alla samma info. 
Många var intresserade av skattekon-
sekvenser och deklarationer, och det 
bästa råd vi kan ge är att det är viktigt 
att kolla innan man vidtar åtgärder.

Det var första gången som Skogscent-
ralen ordnade ett sådant möte i Sverige.

– Det kanske blir fler möten. Skog 
borde ju ägas av unga och aktiva perso-
ner och vi vill aktivera också dem som 
äger mindre områden. Det är utmanan-
de att äga och sköta skog på distans, 
men de flesta större skogsägare har lagt 
ut skogsskötseln på entreprenad, säger 
Lövdahl. •

ÅN

Distansskogs-
ägare fick info

Skogsbrukstips 
i talad form

Den rikssvenska podden 
www.skogspodden.se kan 
man lyssna på i sin telefon 
eller dator när man själv 
vill. Bo och Per Jonasson 
samtalar om hållbart, lön-
samt skogsbruk.
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Ifjol gjorde Finlands skogscentral fältgranskningar av objekt för 
slyröjning i plantskog och vård av ungskog, för vilka ägarna sökt 

Kemera-stöd. Granskarna upptäckte mycket som inte fyllde stödvillko-
ren. Andelen underkända arbetsobjekt var större än året innan. Flest bris-

ter konstaterades i ungskog där man också samlat ihop klenvirke.
Skogscentralen granskade 1 600 objekt på sammanlagt 8 909 hektar.
Av den granskade arealen för tidig vård av plantbestånd, det vill säga slyrö-

jning, uppfyllde 83 procent villkoren för Kemera-stöd. För vården av ungskog 
var andelen 68 procent. Det betyder att 17 procent av arbetsobjekten för 
slyröjning och 32 procent av arbetsobjekten för vård av ungskog inte klarade 
villkoren. I vården av ungskog fanns det mest brister på objekt där man också 
samlat klenvirke.

Den vanligaste orsaken till att ansökan för slyröjning förkastades var att man 
gått för försiktigt fram, så att det kvarlämnade beståndet efter röjningen var för 
tätt. En del ansökningar förkastades också för att jobbet lämnats ogjort, trots 
anmälan.

Också Kemera-ansökningar för vård av ungskog förkastades för att trädbes-
tåndet var för tätt. På objekt där man också samlat klenvirke berodde avslagen 
oftast på att medeldiametern för huvudträdslaget var för stor.

Landskapsvis var slyröjningen bäst utförd i Mellersta Österbotten, Södra Sa-
volax och Päijänne-Tavastland. Svagast var resultatet i Satakunta, Birkaland och 
Egentliga Finland.

I vården av ungskog var arbetets kvalitet bäst i Kajanaland, Södra Karelen 
och Kymmenedalen, och sämst i Satakunta, Mellersta Österbotten och Egentli-
ga Tavastland. •

Många brister 
i ungskogsvården
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Ifjol ökade råvirkesförbrukningen vid tillverkning av skogs-
industriprodukter för femte året i följd och var den största 

på tio år. 
Skogsindustrin använde mer inhemskt råvirke än någonsin,  

62 miljoner kubikmeter, medan förbrukningen av importerat råvirke  
fortsatte att minska. Andelen inhemskt virke, hela 90 procent, av 
skogsindustrins virkesförbrukning, var den största på nästan fyrtio  
år. Cellulosaindustrin var den bransch stod för den största förbruk-
ningsvolymen, framgår ur statistik sammanställd av Naturresursinsti-
tutet Luke.

Skogsindustrins totala förbrukning av råvirke 2017 var nästan 
70 miljoner kubikmeter, vilket var tre procent mer än året innan. 
Förbrukningsrekordet, 76 miljoner kubikmeter, är från 2006. Använd-
ningen av biprodukter från skogsindustrin, främst sågflis och spån, för 
tillverkning av skogsindustriprodukter, uppgick till nästan tio miljoner 
kubikmeter.

Förbrukningen av importerat råvirke fortsatte däremot att  
minska. Den var 12 procent mindre jämfört med året innan, under 
åtta miljoner kubikmeter. 

Råvirkesförbrukningen ökade för alla virkessortiment.  
Cellulosaindustrin stod för den största råvirkesförbrukningen, 
 totalt nästan 33 miljoner kubikmeter. Enligt statistiken var  
detta ett nytt förbrukningsrekord för branschen. Sågverks- 
industrins totala virkesförbrukning ökade till 26 miljo- 
ner kubikmeter. Av de olika virkessortimenten  
användes mest tallmassaved, 17 miljoner  
kubikmeter. På andra plats kom gran- 
timmer med 14 miljoner 
kubikmeter. •

Rekordår för 
inhemskt råvirke

En annons i Skogsbruket 
bokar du lätt genom att 
kontakta 
Janne Norrback
tfn 045 1109 182
janne.norrback@gmail.com
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Syftet med slyröjningen är att erbjuda bäs-
ta möjliga tillväxtförhållanden för barrplan-
torna. Med slyröjningen säkrar man att löv-
träden, som växer snabbare än barrträden, 
inte orsakar skadlig konkurrens eller meka-
niska skador på de planterade träden.

Enligt Timo Saksa, expert på plantvård 
och skogsförnyelse vid Naturresursinstitu-
tet Luke, är den optimala tidpunkten för 
slyröjning från midsommar fram till slu-
tet av augusti, då tillväxten på lövträdens 
stubbskott är som långsammast.

– Å andra sidan går det snabbare att 
slyröja på vår och höst då träden saknar 
löv och då det finns mindre undervegeta-
tion, tillägger Saksa.

Hur snabbt man behöver slyröja efter 
plantering varierar  beroende på om det 
handlar om en naturlig förnyelse eller om 
en plantering. För den förstnämnda börjar 

Allt fler slyröjningar
En rätt tajmad slyröjning sparar 
pengar och ger en bättre virkeslik-
vid. Efterfrågan på slyröjningar har 
ökat markant sedan det blivit möj-
ligt att lyfta Kemera-stöd för den tidi-
ga plantvården. Men mycket är fort-
farande oröjt.

slyet inverka negativt i ett lite tidigare ske-
de, redan då plantan är en halv till en me-
ter hög. För planterade träd rekommende-
ras slyröjning då de närmar sig en meter.

– I södra Finland brukar det bli aktuellt 
med slyröjning ungefär fyra till sex år ef-
ter plantering, säger Saksa.

TVÅ RÖJNINGAR REKOMMENDERAS
Luke rekommenderar två röjningar. Det 
är ett riskfriare alternativ för skogsägaren 
beträffande de flesta tall- och granplan-
tor. Generellt kan man konstatera att en 
rätt prickad tvåfasig plantvård, har nära 
på samma prislapp som en försenad röj-
ning. Rätt tajmad plantvård ger därtill ef-
fekter under trädets hela livscykel. 

– I den senare röjningen, fem till tio år 
efter slyröjningen, kan man glesa ut plant-
beståndet till den slutliga tätheten. Det lö-
nar sig att utföra utglesningen av granar 
redan vid tre till fem meter, för tallar li-
tet senare, ungefär då tallen når fem me-
ter, säger Saksa.

Ska man röja bort allt sly eller lämna 
något för viltet?

– Man tar oftast bort allt lövsly vid sly-
röjningen, med undantag för luckor som 
uppstått och slyet blir utfyllnadsträd. 

Timo Saksa konstaterar att det lönar sig 
att ta bort allt sly kring tallplantorna för 
att minimera risken för älgskador, speciellt 
om lövbeståndet är högre än tallarna. Se-
nare i plantvården, då den slutliga täthe-
ten avgörs, lämnar man en blandning av 
lövträd på 10–20 procent.

Saksa säger att slyröjningarna mång-
dubblats under de två senaste åren tack 
vare att man numera kan lyfta Kemera-
stöd för den tidiga plantvården.

– Men det lönar sig att utföra slyröj-
ningen även utan stöd, påminner Saksa.

MYCKET ORÖJD SKOG
I arla morgonstund sjunger röjsågen i 
takt med fåglarna i en skog i Raseborg. 
Niclas Boström, som driver familjeföre-
taget Alessia Oy Ab tillsammans med sin 
bror Alexander, håller på med vad han 
kallar en räddningsoperation av en plant-
skog från 2011. 

– Om vi inte hade röjt nu, skulle här 
endast finnas björkar kvar om sju, åtta 
år. Om man dröjer för länge med slyröj-
ningen, är det ungefär som när man går 
på dans; man får ta det som finns kvar 
om man inte varit ute i god tid, skojar Bo-
ström.
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Han har märkt en ökad efterfrågan på 
slyröjningar efter att Kemera-stöd för den 
tidiga plantvården möjliggjordes. Men 
trots att efterfrågan ökat, finns det fortfa-
rande mycket oröjd ungskog.

– Enligt riksskogstaxeringen finns det 
cirka en miljon hektar uteblivna eller för-
senade röjningar i Finland, säger Boström 
och tillägger att det är viktigare att slyröj-
ningen verkligen blir utförd än att man 
prickar den optimala tidpunkten på året 
för att få arbetet gjort. 

De allt mildare, och ofta nästan snö-
fria vintrarna, i södra Finland har gjort 
att man kan röja under nästan hela året. 
Klockan tickar ofta på i snabbare takt än 
vad man hinner med och ungskogen växer 
så det knakar, speciellt på de bördiga ler-
markerna längs kusten.

– Mitt råd är att det är bättre att röja för 
tidigt än för sent. Priset för en fördröjd röj-
ning stiger ganska brant, säger Boström.

KÄNSLIGA LJUSÄLSKANDE TALLAR
Hur snabbt behovet av slyröjning uppstår 
påverkas också av markberedningen. Om 
lermarken söndrats rejält, kan man vän-
ta sig en häftig röjning ganska snart. Bo-
ström rekommenderar att man avlägsnar 

björkslyet innan det hunnit bli två meter 
högt. Då slyet blir högre än så, går det 
märkbart flera arbetstimmar åt per röjd 
hektar. 

– Tallen, som är ett ljusälskande träd, 
är klart känsligare för en fördröjd röjning 
än granen. Om tallen hamnar i skugga, 
tackar den för sig redan efter några år, sä-
ger Boström.

På Alessia brukar man göra sig av med 
allt lövsly vid den första röjningen, med 
undantag för luckor som måste fyllas. Om 
man slyröjt har man nya björkar som är 
jämnhöga med barrträden vid den andra 
röjningen, då den slutliga tätheten avgörs. 
Då barrträden och björken är jämnhöga, 
måste de konkurrera om växtutrymmet. 
Det resulterar i sin tur i kvistfritt virke, 
som ger en bättre virkeslikvid. Om björ-
ken däremot är högre än barrträden bre-
der den ut sig och slår lätt sönder barrträ-
dens trädkronor.

– I den slutliga röjningen strävar vi ef-
ter att spara cirka tio procent björk, berät-
tar Boström.

SÄLG FÖR FÅGLARNA
Då det slutliga urvalet av träd görs vid den 
andra röjningen ska man inte lämna kvar 

asp bland tallar på grund av risken för 
knäckesjuka. Däremot tycker Boström att 
man med fördel kan lämna lite rönn och 
framför allt sälg till fåglarna.

– Fåglarna är till nytta då de också äter 
snytbaggar, vilka man ju ogärna har i sin 
skog. En lite mindre energisk röjare kan 
bidra mycket till naturens mångfald.

Men lockar man inte till sig vilt med att 
lämna kvar lövträd?

– Det är en evig fråga, älgstammen är 
ju ganska stor i vissa regioner. Personligen 
tror jag inte att man kan påverka älgens 
framfart särskilt mycket genom röjningen, 
säger Boström.

Han avslutar med att konstatera att 
skogsägaren borde betrakta röjningsarbe-
tet som en form av underhåll; det är inte 
så roligt, men nödvändigt.

– Det är lika som med din bil, om du 
kör hundratusen kilometer utan att byta 
olja, kommer motorn i något skede att sä-
ga ”pox”. Då är det för sent. Håller man 
ungskogarna i skick har man hela tiden 
något att hugga, vilket är bra nu då vir-
kesanvändningen bara ökar. •

TEXT OCH FOTO: 
MIA BERG-LUNDQVIST

Niclas Boström är i full färd med en så 
kallad räddningsaktion där lövslyet hun-
nit bli litet för långt. 
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Ståtliga furor reser sig mot himlen. Allt är 
röjt och perfekt gallrat. Inga onödiga bus-
kar som stör den fina utsikten. En sådan 
skog är ett praktexempel på vad de fles-
ta betraktar som utmärkt. Men hur är det 
med miljön och mångfalden? 

– En dylik skog tar inte hänsyn till mil-
jön. Den är bra skött och högproduceran-
de, men miljöhänsynen är inte bra. I dag 
är uppfattningen att en välskött skog ska 
vara plan som ett golv utan hinder. Men 
en välskött skog är faktiskt dålig för vil-
tet. Det handlar om att vända den allmän-
na opinionen, säger Annikka Selander, 

Röj ungskogen – men ta hänsyn till viltet!
Går det att sköta ungskogarna och 
samtidigt ta hänsyn till viltet och mil-
jön? Svar ja. Det gäller främst att för-
ändra inställningen hos både mark-
ägare och entreprenörer. Och synen 
på hur en bra skött skog ska se ut. 

expert på skogsvård vid Finlands skogs-
central. 

Skogscentralen ordnade ett seminarium 
om viltvänligt skogsbruk i Vasa i april. Det 
handlade om ett skogsbruk som är mera 
hållbart på sikt, i takt med att avverkning-
arna ökar. 

– Vi kan lätt och kostnadseffektivt öka 
användningen av flera metoder som tar 
hänsyn till miljön. Det görs genom att 
man kopplar naturhänsynen till beställ-
ningen av en virkesaffär, och till skogs-
vårdsarbetena och skogsbruksplanen, för-
klarar Selander. 

En effektiv metod är att till exempel 
lämna viltbuskage och kantzoner i sam-
band med röjningar eller gallringar. Det 
kan handla om mindre träd och buskar 
med litet produktionsvärde. 

– Viltbuskage innebär att man sparar 
grupper av träd och underväxt, det kan 
vara omkring 4–5 buskage per hektar. 
Dessa buskage ger bra skydd och mat åt 
exempelvis skogshönsfåglar. 

MÅNGA METODER
Andra bra metoder för att öka mångfalden 
i skogen är att skogsmaskinföraren gör 
högstubbar, sparar naturvårdsträd i stora 
grupper och bevarar lövinslag i barrskog. 

– Naturvårdsträd är en värdefull resurs 
för grov död ved. Skogen är en summa av 
levande och döda träd, och det blir mera 
liv med död ved. Mångfalden ökar, och det 
gör också nedbrytningen och cirkulatio-
nen av näringsämnen, berättar Selander. 

Men huvudfokus på seminariet i Va-
sa låg på hur röjningen kan utföras sam-
tidigt som skogsbruket är viltvänligt. Ef-
ter föreläsningen bjöds de omkring tret-
tio deltagarna – markägare, skogsexper-
ter och skogsarbetare – på en praktisk 
rundtur i ett område som röjts på ett vilt-
vänligt sätt. 

– Det är som en vanlig röjning, men 
jag sparar en del träd och buskar som mat 
och skydd för djuren. Det innebär att jag 
inte städar bort allt smått. Jag kan till och 
med lämna kvar lite sly, men inte så att 
det blir för tätt. De stammar, som lämnas 
kvar, ska också ha utrymme att växa, sä-

ger skogsarbetaren Fredrik Burman, som 
utfört en viltvänlig röjning i Kvevlax strax 
norr om Vasa. 

Det var första gången han röjde på det 
här viset. 

– Jag tyckte om uppdraget, för det var 
ett nytt sätt att jobba på. Och jag har ing-
enting emot att arbeta på det här viset ut-
ifrån tydliga instruktioner från – i det här 
fallet – Skogsvårdsföreningen Österbotten. 

TYDLIGA INSTRUKTIONER
De viltbuskage, som skulle lämnas kvar, 
hade märkts ut före han inledde arbetet. 

– Jag behövde inte enbart tänka själv 
utan följde instruktionerna och läm-
nade 4–5 viltbuskage per hektar, säger 
Burman. 

Det ser kanske inte så städat ut i ter-
rängen som man är van vid att det ska gö-
ra efter en traditionell röjning, men det är 

Annikka Selander på Finlands skogscen-
tral vill att skogsbruket ska bli viltvänli-
gare. Ett viltvänligt skogsbruk tar bättre 
hänsyn till miljön och mångfalden i na-
turen samtidigt som skogen också kan 
producera timmer av hög kvalitet. 

Skogsarbetaren Fredrik Burman utförde 
nyligen en viltvänlig röjning som inne-
bär att buskage som kan fungera som 
skydd för vilt lämnas kvar. Det kan va-
ra grupper av träd eller några stammar 
här och där. 
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Röj ungskogen – men ta hänsyn till viltet!
tydligt att viltbuskagen formar bra skydd 
för viltet.  

– Jag tycker mycket om det jag ser. Jag 
vill också ta hänsyn till viltet och det här 
kommer jag att beakta vid nästa röjning, 
säger Frank Hjulfors, markägare från Pe-
dersöre. 

Han blev skogsägare för cirka fem år se-
dan och har under åren ändrat sin inställ-
ning till hur skogsbruk kan bedrivas. 

– Först ansåg jag att allt ska röjas, gall-
ras och rensas. Men under senare år har 
jag omvärderat den uppfattningen och vill 
ta mera hänsyn till djuren och miljön. Jag 
har inga som helst problem med att va-
ra aktiv skogsägare och samtidigt tänka 
på miljön. Jag tror det är hållbarare, sä-
ger han. 

Christel Holmlund-Norrén, som äger 
skog i skärgården, på Replot, är av sam-
ma åsikt. 

– Jag anser att miljöhänsyn kan kom-
bineras med skogsbruket. Vi har inte den 
högsta tillväxten på Replot och jag försö-
ker se skogens betydelse ur många olika 
synvinklar. Jag utför röjningar själv och 
röjer inte alltid hårt och försöker också 
tänka på de olika trädslagen. 

– Vi har också ett högt betestryck här, 
därför lämnar vi mat genom att inte röja 
för hårt. I stället röjer vi oftare, säger hon. 

INSTÄLLNINGEN HAR FÖRÄNDRATS
Holmlund-Norrén är utbildad inom natur-
bruk och konstaterar att inställningen har 
förändrats med åren. 

– Förr lärde man sig att det ska vara stä-
dat i skogen. Nu har det skett en gradvis 
ökande medvetenhet, som innebär att vi 
kan ta mera hänsyn till miljön. Vi har ett 
ansvar som skogsägare att sprida informa-
tionen vidare, säger hon. 

Skogsvårdsinstruktör Kim Back vid 
Skogsvårdsföreningen Österbotten anser 
att det inte krävs någon större uppoffring 
för att främja viltvänligt skogsbruk. 

– Man behöver ingen skild produkt för 
viltvänlig skogsvård i mindre skala. Det 

räcker med att ha mera detaljerade skogs-
bruksplaner och grundligare planering vid 
utförande av åtgärder. 

Mer information om viltvänligt skogs-
bruk är vad han vill se. Det gäller ock-
så att öka kunskapen hos dem som job-
bar i skogen. 

– Alla markägare är kanske inte med-
vetna om att det här kan diskuteras med 
skogsvårdsföreningen eller någon annan 
aktör som planerar och verkställer åtgär-
der. 

Det är också möjligt att som markägare 
önska att viltbuskage lämnas kvar i sam-
band med vård av ungskog och samtidigt 
få Kemera-stöd. Så länge viltbuskaget är 
tydligt avskiljbart från det övriga bestån-
det är det möjligt att få Kemera-stöd. 

– Tio procent av en röjning kan godkän-
nas som viltbuskage. Röjs en plantskog på 
2 hektar kan viltbuskaget uppgå till 0,2 
hektar och då är markägaren berättigad 
till stöd, säger Martin Sjölind på Finlands 
skogscentral. •

TEXT OCH FOTO: 
CHRISTOFFER THOMASFOLK

Skogsägarna Frank Hjulfors och Chris-
tel Holmlund-Norrén ser inga problem 
med att ta hänsyn till viltet och miljön 
genom att exempelvis inte röja ung-
skogar rena. 
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I fjol anslog Ålands landskapsregering 
en stödpott på 250 000 euro att dela ut 
för skogsvårdande åtgärder. I år har land-
skapsregeringen 335 000 euro till sitt för-
fogande. En orsak till höjningen är att man 
vill öka arealen som röjs.

Åland har många skogsägare, totalt 
kring 2 800, men merparten av dem äger 
relativt små arealer. Av skogsägarna har 
2 100 under 20 hektar medan runt 50 har 
över 100 hektar. Under de senaste åren har 
i runda tal hälften av alla röjningar utförts 
av skogsägarna själva.

– Det är en hög andel för självverksam-
heten och det är vi nöjda med. Vi upp-
muntrar skogsägarna att röja själva, det är 
en skogsvårdande åtgärd som många kla-
rar av och som inte är lika krävande som 
att gallra. Vi ska även ordna en röjnings-
kurs i höst, säger Torbjörn Björkman, 
verksamhetsledare vid Ålands skogsvårds-
förening.

TUSEN HEKTAR
Målsättningen i det skogspolitiska pro-
gram som antagits för Åland, är att röj-
ningsarealen ska öka till 1 000 hektar per 
år. Under de senaste åren har man kommit 
upp till mellan 600 och 800 hektar.

– I år lottar vi ut en resa till Gotland 
bland dem som röjer själva eller som be-
ställer röjning av oss. Allt för att öka in-
tresset. Arealen som röjs kan absolut ökas, 
men det är många faktorer som spelar in, 
som tillgången på arbetskraft och vinter-

Åländska skogsägare uppmanas röja mer
Ungefär hälften av alla plantskogs-

röjningar utförs av skogägarna själva 

på Åland, resten sköts i skogsvårds-

föreningens regi. Oavsett vem som 

gör röjningen får man ett stöd från 

landskapsregeringen. Skogsvårds-

föreningen uppmanar skogsägare att 

röja ännu mer och tar till små knep 

för att få upp intresset. I år lottas en 

resa ut. 

vädret. Det är svårt att röja om det blir för 
mycket snö, säger Björkman.

Föreningen har en fast anställd skogs-
arbetare som röjer på beställning och kan 
vid behov ta in en handfull extra röjare.

NYTTA OCH NÖJE
Niclas Eriksson i Norrby i Lemland – 
bankanställd redovisare till vardags och 
aktiv och intresserad skogsägare på friti-
den – behöver inga morötter för att röja. 
Han gör det ändå. Det blir mellan två och 
sex hektar varje höst, beroende på beho-
vet, och när röjningen är avklarad byter 
han till motorsåg och tar sig an första och 
andra gallringar.

– Skogsarbete är bra avkoppling. Man 
får vara ute och får motion samtidigt som 
man gör nytta. Regelbunden röjning är en 
förutsättning för att man ska få ut något 
av skogen i framtiden. Man får också ut ett 
bättre netto vid en första gallring om man 
skött röjningen, säger han.

I gårdens skogar har man slutavverkat 
”lite hela tiden”. Det i sin tur betyder att 
det finns ungskogar i olika stadier och all-
tid något att röja.

– Jag går i regel igenom varje plantering 
två gånger med röjsågen, men det beror 
förstås på behovet, säger Niclas Eriksson.

Han har även drygat ut arealerna med 
ett par nyköpta skogsskiften och fick 
bland annat en eftersatt röjning på köpet. 
Där har träden hunnit växa sig större och 
det krävs en mer arbetsdryg insats för att 
få önskat resultat.

STÖDPOTTEN HAR RÄCKT
– Skogsägarna kan få 50 procent av kost-
naderna i röjningsstöd, dock maximalt 
160 euro per hektar, berättar Henrik  
Pettersson, skogsbruksingenjör vid land-
skapets skogsbruksbyrå och den som 
handlägger stödansökningar för skogs-
bruksåtgärder. 

I fjol uppgick medelkostnaderna per hek-
tar till 290 euro, det betyder alltså att stödet 
till skogsägarna i snitt blev 145 euro.

Byråkratin kring stödet sköts av skogs-

vårdsföreningen, som gör en bedömning 
av arbetsåtgången och  lämnar in stöd-
ansökningarna till landskapsregeringen. 
Oberoende av om skogsägaren själv röjt 
eller om man betalat skogsvårdsförening-
ens personal för att göra det får skogsäga-
ren stödpengen när jobbet är gjort. Med 
dagens digitala möjligheter går det ock-
så smidigare att kontrollera att röjningen 
är gjord, man behöver inte alltid åka ut 
till platsen.

Om skogsvårdsföreningens fackfolk 
bedömer att samma yta måste röjas flera 
gånger utgår stöd även då.

Stöd kan även betalas ut för en så kall-
lad iståndsättningsröjning, till exempel 
om man köpt ett skifte där röjningen varit 
eftersatt. Men för att stöd ska betalas ut i 
sådana fall ställs ett krav – det måste gå 
tre år efter röjningen innan man får utföra 
en första gallring.

– Hittills har den pott vi haft att dela 
ut räckt till, konstaterar Henrik Pettersson.

Enligt skogsägaren Niclas Eriksson är 
stödet en liten morot här och nu. 

– Stödet täcker åtminstone kostnader-
na för bensinen. Den stora vinsten av röj-
ningen kan ju räknas hem först av efter-
kommande generationer. 

ANDRA STÖD
Den största delen av landskapsregeringens 
stödpott till skogsbruket går just till röj-
ningar, men skogsägare kan även få stöd 
för andra åtgärder.

För markberedning inför en nyplante-
ring ges 50 procent av kostnaden, men 
maximalt 200 euro per hektar – oavsett 
om arbetet utförs med en grävmaskin, vil-
ket är mer kostsamt, eller med en hög-
läggare.

Om plantorna tagit sig dåligt eller inte 
alls och en kompletteringsplantering be-
hövs kan stöd betalas ut för plantkostna-
den. Behovet av tilläggsplantering bedöms 
från fall till fall.

Om vilt – på Åland handlar det om rå-
djur – ätit upp plantorna kan skogsägaren 
också få stöd för att köpa nya plantor, men 
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Åländska skogsägare uppmanas röja mer

de slantarna tas inte ur skogsvårdspotten 
utan ur jaktvårdens kassa.

För stubbehandling, som görs från slu-

Niclas Eriksson hör till de skogsägare 
som utför all röjning själv. Han röjer re-
gelbundet i sina ungskogar, i regel mel-
lan två och sex hektar varje höst. 

tet av maj till mitten av november, för att 
bekämpa rotröta betalas ett stöd som täck-
er kostnaden för preparatet.

– Vi kan även betala stöd för att grund-
förbättra skogsbilvägar som en gång i ti-
den byggts med landskapsstöd och som 
fortfarande i huvudsak används för skogs-
bruk. Vi ger ingte längre något stöd för 
att bygga nya skogsbilvägar, inte heller för 

underhåll av dem, utan det ska uttryckli-
gen handla om grundförbättringar, säger 
Henrik Pettersson.

Högst 5 euro per meter väg kan betalas 
ut. Även skyddsdikning i sanka områden 
kan generera stöd, liksom upprättandet av 
en skogsbruksplan. •

TEXT OCH FOTO: HELENA FORSGÅRD
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Detaljerad färdplan 
från skogen till fabri ken
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Skogsindustrins goda tillväxt under de se-
naste åren har gjort att virkestransporter-
na är uppe i motsvarande volymer som 
innan den stora fabriksdöden spred sig 
2009. På skogsbolagens anskaffnings- och 
transportavdelningar har man hängt med 
i den ökade efterfrågan på råvirke.

– Marknadsläget är bra nu och voly-
merna växer, men vi har också varit be-
redda på en ökad efterfrågan, säger Marko 
Yläjärvi, transportchef på Metsä Group.

Att hålla fabrikerna med rätt mängd 
virke av rätt kvalitet vid rätt tidpunkt är 
transportledningens uppgift. 

För en skogsägare kan det te sig märk-
ligt att virket måste hämtas just vid en 
viss tidpunkt, kanske när vägen inte är i 
bästa skick, men det finns många faktorer 
som transportledningen måste beakta. Ett 
virkeståg står en begränsad tid och vän-
tar på lastning och då måste transportled-
ningen ha sett till att det finns virke till-
gängligt för att fylla vagnarna.

– En stor del av virket som avverkas 
finns på relativt svårtillgängliga platser. 
Till exempel virke från skärgården kan 
hämtas upp av virkesbil och transporteras 
direkt till fabriken om avståndet är kort. 
Annars körs det till en tågterminal eller 
lastningsplats för tåg, säger Antti Suvinen, 
anskaffningsdirektör på Stora Enso.

KOLL PÅ HELA KEDJAN
Planeringen för att försörja fabrikerna 
med råvirke görs upp halvårsvis med må-
natliga preciseringar. 

En skogsägare, som säljer sitt virke, ser 
inte vart det är på väg och har kanske in-
te ens intresse av att veta var virket kom-
mer att hamna efter att det hämtats av vir-
kesbilen.

Skogsbolagens transportprocesser va-

Detaljerad färdplan 
från skogen till fabri ken

När skogsägaren och skogsbolaget skriver under köpeavtalet har varje träd 
redan en slutdestination. Transportledningen ser till att fabrikerna får det flö-
de de behöver för att hålla igång produktionen.

rierar i viss mån, men vanligtvis gör 
skogsbolaget en stämpling, det vill säga 
märker ut bestånd som ska gallras eller 
förnyas, efter varje köp. Sedan kommer en 
kedja som hugger och staplar virket vid en 
väg, så att det blir tillgängligt för virkesbi-
lar. Besluten om vilka träd som ska fällas 
har mer och mer blivit upp till skogsma-
skinsföraren, som har tillgång till stämp-
lingskartan. Redan i ett tidigt skede är det 
klart var trädet kommer att hamna.

– I praktiken vet vi till vilken fabrik 
och för vilket ändamål virket ska använ-
das innan det avverkas. Vi planerar he-
la kedjan, från att trädet väljs ut tills det 
kommer in till mottagningen vid våra fa-
briker. Under processen kan varje enhet i 
kedjan hålla sig uppdaterad genom den in-
formation som finns i vårt system, berät-
tar Suvinen.

NÄRODLAT ÄR BÄST
En del långa transporter är nödvändiga för 
att hålla flödet på rätt nivå, men skogsbo-
lagen föredrar närproducerat virke.

– Det är en kostnadsfråga, och överhu-
vudtaget det mest förnuftiga, att i första 
hand ta virke från närregionerna, säger 
Marko Yläjärvi.

Han konstaterar ändå att stora fabriker 
behöver stora mängder virke och därför 
krävs en del långa frakter och ett väloljat 
logistiksystem.

– Vi har en jämn fördelning på råvir-
ke regionalt i landet och endast en liten 
del av vårt virke kommer från Ryssland 
och Baltikum. Allmänt kan man nog säga 
att vi har en ganska lokal förädling inom 
skogsindustrin i Finland, både av fiberträd 
och stockar. •

TEXT OCH FOTO: JOHAN SVENLIN
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Kranen tar knippe efter knippe av björk-
virket och släpper av det på rullbandet till 
virkesmottagningen. Klockan närmar sig 
nio en kall måndag morgon och de sis-
ta vagnarna av tåget, som kom in klockan 
3.30 i natt, håller på att lossas.

– Det tar ett par timmar att lossa ett 
helt virkeståg om man gör det utan av-
brott, men vanligtvis pausar kranföraren 
tåglossningen och tar hand om virkesbi-
larna genast när de kommer in. Kranen är 
eldriven, den sparar både på koldioxid-

Det glöder på rälsen igen
Året har börjat livligt på virkestransportmarknaden och i mars slog VR Trans-

point alla tiders rekord för rälsburen virkestransport i landet. Växande pro-

duktionsvolymer inom skogsbranschen och en upprustning av både tågvag-

nar och järnvägsnät ligger bakom ökningen.

utsläpp och tid eftersom vi inte behöver 
tanka den, säger Juhani Seppä, termi-
nalchef på UPM:s integratområde i Öster- 
botten.

Centrum i integratområdet är UPM:s fa-
briker på Alholmen, strax utanför Jakob-
stad. Största delen av det virke som an-
vänds på Alholmen har vuxit i skogar i 
närområdet.

– Virke, som kommer hit med bil, har 
sällan färdats längre än 100 kilometer, 
medan snittresan för tågtransporterat vir-

ke ligger kring 200 kilometer. Vagnarna 
kan ha blivit lastade så långt borta som 
i Suomussalmi (390 kilometer nordost 
om Alholmen, red.anm.), men ofta kom-
mer virket via någon av lastningsplatser-
na som ligger på närmare håll, berättar 
Seppä.

Ibland lastas granfibervirke på tåg i 
Härmä, cirka 60 kilometer sydost om Ja-
kobstad, för att transporteras till UPM:s 
cellulosafabrik i Raumo, men det hör till 
ovanligheterna.

– Råvaruströmmarna är i första hand 
regionala och följer till stora delar sina in-
vanda mönster, även om volymerna kan 
variera.

Liksom i övriga landet kommer en allt 
större andel av virket till Alholmen in på räls. 

– Det finns flera fördelar med den ökade andelen rälsfrakter. 
Vi har minskat koldioxidutsläppen och belastningen på vägarna, 
samtidigt som det gett oss möjlighet att effektivisera lossningen 
av virket, säger Patrik Slotte och Juhani Seppä på UPM.
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Virkestransporterna på räls har nått nya 
höjder under första kvartalet av 2018. Vi 
ställde fem frågor till Eljas Koistinen, för-
säljningsdirektör på VR-Transpoints avdel-
ning för inhemsk järnvägslogistik.

Hur mycket virke transporterar VR-
Transpoint per år?

– Under 2017 transporterade VR-Trans-
point elva miljoner kubikmeter inhemskt 
virke, vilket motsvarar ungefär 22 procent 
av landets totala virkestransporter.

Har logistikkedjan kunnat svara på 
skogsindustrins ökade produktionskapa-
citet?

– Efterfrågan var mycket stor under 
årets första kvartal. Vi har, tillsammans 
med kunderna, förverkligat en del lös-
ningar som gjort transportsystemet effek-
tivare, och på så vis lyckats höja kapacite-
ten för virkestransporter. Varje möjlig re-
surs har också tagits i bruk. Trots dessa ef-
fektiviseringsåtgärder har vi inte helt kun-
nat svara på den ökande efterfrågan.

Var i Finland är volymerna störst?
– Lappland, Kajanaland och Savolax 

har de största flöden vad virkestranspor-
ter beträffar.

Var finns flaskhalsarna?
– På Savolaxbanan och från Kajana är 

bankapaciteten bristfällig både söderut 
och västerut.

Rustar för nya rekord

Kan transportkapaciteten höjas ytterli-
gare?

– Ja, vi fortsätter kontinuerligt och sys-
tematiskt att införa åtgärder som höjer ka-
paciteten. Bland annat kan vi ytterligare 
effektivera användningen av tågvagnar 
som trafikerar på rutter i ett slutet krets-
lopp mellan lastning och lossning. •

JS

Marknadsledaren på virkestransporter i 
Finland, VR Transpoint, förklarar ökning-
en med att bannätverket förbättrats, anta-
let vagnar har ökat och att även kunder-
na gjort satsningar för att höja transport-
kapaciteten på räls.

– Tack vare samarbete mellan oss och 
våra kunder kunde vi i januari transportera 
rekordmängder med virke varje vecka. Vå-
ra kunder har varit flexibla och ordnat last-
ning och lossning också under veckoslut. 
Därför har vagnarna inte stått oanvända 
på fabrikernas bangårdar, förklarar Martti 
Koskinen, direktör på VR Transpoint.

HELST NÄRPRODUCERAT VIRKE
Skogsbolagens storsatsningar för att höja 
produktionskapaciteten har varit en av de 
avgörande faktorerna som gjort att virkes-
transporterna generellt ökat på nationell 
nivå. Som exempel kan nämnas Metsä-
Groups bioproduktfabrik i Äänekoski som 
togs i bruk 2017 och använder 6,5 miljo-
ner kubikmeter råvirke per år.

– Största delen av virket till Ääneko-
ski transporteras med virkesbilar, efter-
som Metsä-Group eftersträvar att skaffa 
råvara så nära fabriken som möjligt. Det 
har lett till att produktionsanläggningar-
na i södra Finland har börjat skaffa virke 
längre bort, främst från Kajanaland, där 
det finns gott om skogar som är mogna 
för avverkning. Avstånden till Kajanaland 
är långa och därför använder sig bola-
gen allt mer av rälstransporter, förklarar 
Koskinen.

Marknaden för frakt på järnvägen i Fin-
land öppnades för konkurrens redan 2007, 
men det tog ända till 2016 innan Fennia-
rail Oy, den första utmanaren till VR, fick 
fart på sin verksamhet. Nu kör Fenniarail 
varje vecka ett tåg med Keiteles sågvaror 
från Kemijärvi ner till hamnen i Kotka och 
dessutom fraktar bolaget råvirke för UPM 
i Östra Finland.

– Vi är en liten aktör som söker till-
växt. Investeringskostnaderna inom vår 
bransch är stora och vi behöver lång-
fristiga avtal med kunder, säger Juha 
Hakavuori, vd på Fenniarail.

Han ser också ett behov av att staten 
fortsätter bygga ut bankapaciteten för att 
en större del av vägfrakterna ska kunna 
flyttas över till räls.

– Det finns en del flaskhalsar där det 
borde byggas dubbelspår för att få trafiken 
att flyta, men det är ett långsiktigt arbete.

ALLA PARTER BEHÖVER INVESTERA
För verksamheten på Alholmen var den 
statliga investeringen i en elektrifierad tåg-
bana avgörande för att rälstrafiken skulle 
kunna öka. 

Sedan ett drygt år tillbaka dras vagnar-
na av ellok och numera står rälstrafiken 
för en fjärdedel av virkestransporterna ut 
till Alholmen. Innan elektrifieringen kräv-
des ett lokbyte i Bennäs för att vagnarna 
skulle nå ända fram till Alholmens indu-
striområde.

– Det har minskat kostnaderna och un-
derlättat transporterna avsevärt. Ännu 
bättre blir det i höst när Bennäs triang-
elspår väntas bli klart och lokförarna inte 
längre behöver lägga dyrbar tid på att köra 
upp vagnarna till Karleby för att byta lok, 
säger Juhani Seppä.

Hos Jakobstadsborna väcker virkes-

transporterna med tåg inte enbart positiva 
känslor. Tre gånger per dygn kommer ett 
512 meter långt tåg med 24 vagnar lastade 
med 1 400 kubikmeter virke och blockerar 
biltrafiken mellan centrum och stormark-
naderna. Lika många gånger går bommar-
na ner när tomma tåg returneras från Al-
holmen.

För koldioxidutsläppen däremot är det 
elektrifierade tåget en odelat positiv ut-
veckling. Varje vagn rymmer ungefär 58 
kubikmeter virke, vilket motsvarar mäng-
den som kan lastas på en virkesbil.

– Koldioxidutsläppen har minskat 
enormt och dessutom har vi fått bort en 
del av den tunga trafiken från riksväg 8. 
Det innebär förbättringar både inom miljö 
och säkerhet, säger Juhani Seppä. •

TEXT OCH FOTO: JOHAN SVENLIN

 Eljas Koistinen.
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Även om virkestransporterna på räls ökar 
är det fortfarande virkesbilen som drar det 
tyngsta lasset. Det finns inget annat for-

Mest virke på vägarna
Många säger att vi har haft den bästa vintern på länge. För virkesbilsförarna 
har den snörika vintern lyst upp uppenbara brister i vägunderhållet. Skogs-
bruket tog en tur med rutinerade chauffören Tom Lönnvik i mars, när snön 
ännu täckte vägarna.

don som kan ta stora mängder virke ur 
skogen och transportera det korta eller 
långa sträckor. Den är utrustad med kran 

för både lastning och lossning och fung-
erar som tillfälligt bed and breakfast för 
chauffören.

– Jag klarar mig bra här när jag är en 
vecka ensam på körningar. Ibland kommer 
min son med och då kan vi bo två perso-
ner här i hytten. Det finns allt man behö-
ver, säger Tom Lönnvik, chaufför och del-
ägare i Forest Kings, när han styr mot Piri-
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löskogen, en mil utanför Jakobstad.
I dag ska vi bara göra en kort runda 

och leverera timmer från en avverkning 
till hamnen på Alholmen. 

– Vi får se hur vägen ser ut i dag. Jag 
ringde Destia i förrgår och beställde en 
skrapning av vägen, men det ser inte ut 
som att de varit här, säger han när vi kom-
mer in på den asfalterade vägen som leder 
genom byn.

Han instämmer i den kritik mot det 
bristfälliga vägunderhållet som riktats mot 
ansvariga myndigheter och makthavare.

– Det är inte de som kör plogbilarna 

som är skyldiga. De gör sitt bästa och vän-
tar bara på att få grönt ljus innan de kan 
ge sig ut och ploga.

HALTANDE UNDERHÅLL
Enligt en rapport, som konsultbolaget 
WSP Finland presenterade i december 
2017, genererar skogsindustrin i Finland 
12 miljarder euro i exportintäkter. Vägnä-
tet utpekas som en avgörande konkurrens-
faktor för landets skogsindustri och de år-
liga anslagen till vägunderhåll borde hö-
jas med minst 200 miljoner euro, enligt 
rapporten.

I mitten av februari meddelade kom-
munikationsministeriet att vinterunder-
hållet av vägarna ska höjas med två mil-
joner euro.

– Väderförhållandena för trafik har va-
rit mycket svåra den här vintern och vi har 
blivit kontaktade av både privatpersoner 
och företag. Vi behöver gardera oss mot 
att snabba förändringar i väderlek håller 
på att bli ett bestående fenomen, löd kom-
munikationsminister Anne Berners moti-
vering till omfördelningen i budgeten.

Det blir NTM-centralerna som i prak-
tiken väljer vilka vägavsnitt som ska få 
förbättrat vinterunderhåll. Förbättringen 
av vinterunderhållet ska bekostas genom 
att pengar, som öronmärkts för ytbelägg-
ningsarbete under sommarhalvåret, i stäl-
let går till vinterunderhåll.

– Det är ju ingen lösning på problemet 
när de tar av sommarunderhållet och läg-
ger det på vinterunderhållet. Det innebär 
att asfaltbeläggningen blir sämre och vä-
garna blir ännu svårare att hålla i skick på 
vintern, påpekar Lönnvik.

EKIPAGEN BLIR STÖRRE
En annan fråga, som han diskuterat med 
sina kollegor, är de allt längre och tyngre 
fordonen som tillåts på vägarna.

– Ekipagen blir längre och tyngre med-
an vägunderhållet blir sämre. Nu finns det 
flisekipage på 90 ton som kör på våra vä-
gar och de gör knappast slitaget mindre. 
Vissa bilar kör omkring med farliga äm-
nen i tanken och det är nog bara en tids-
fråga innan det händer en olycka, säger 
Lönnvik.

Vi har krängt oss fram längs en smal-
nande skogsväg till platsen där virket ska 
avhämtas. Inom en vecka ska 600 kubik-

meter virke fraktas bort, 55 kubikmeter i 
taget. Det innebär att skogsvägen måste 
hålla för åtskilliga rundor ännu. 

– Det är det här som tar tid för oss. Vi är 
bara tio kilometer från Alholmen, dit vir-
ket ska föras och ändå tar varje runda om-
kring tre timmar, säger Lönnvik innan han 
går ut ur hytten och sätter sig i kranhytten 
för att lasta på granstockarna.

En halvtimme senare är vi fullastade 
och redo att styra mot Alholmen. Fartyget 
som ska ta granstockarna till Polen kom-
mer först om en vecka och fram tills dess 
placerar Forest Kings stockarna på kajen. 
Lönnvik har varit med om värre tidspress, 
inte minst när hans företag ska förse tåg-
vagnar med virke vid stationen i Härmä 60 
kilometer sydost om Jakobstad.

– Vanligtvis finns informationen ute i 
datasystemet två–tre veckor innan tåg-
vagnarna anländer till lastningsstationen 
så vi brukar ha gott om tid att köra vir-
ket i lager.

BYGGER LAGER PÅ KAJEN
Han minns speciellt en gång när kommu-
nikationen inte riktigt klickat som den 
skulle.

– Jag kom till tågdepån med min första 
last och såg att tågvagnarna redan stod 
där. Då blev det bråttom. Jag satt två tim-
mar i telefon innan jag fick ut alla våra bi-
lar för att hämta virke till Härmä. Vi hann 
få allt på plats innan tåget skulle gå.

Skogsvägen känns ännu smalare på re-
turen. Vi får krypa fram på vissa partier 
för att hålla oss på vägen, men det går bra 
och snart väger vi in lasten i Alholmen. 
Vågen visar 44 200 kilogram.

– Det var ett kast på 200 kilogram jäm-
fört med den summa som kranen gav när 
jag lastade. Stockarna har kapats korta re-
dan i skogen för att kunderna har önskat 
den längden, men det gör också att vikten 
blir lägre per last.

Framme vid kajen finns inget fartyg i 
sikte. En halvtimme senare är virket los-
sat. Efter en lunch på bensinstationen är 
det dags att hämta en last till ur Pirilösko-
gen. Det finns åtminstone 500 kubikme-
ter kvar i lagret som ska tömmas på en 
vecka. Förutsatt att vägen ända ut håller 
för slitaget. •

TEXT OCH FOTO: JOHAN SVENLIN
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– Visst händer det att det kommer ansök-
ningar om Kemera-stöd som gäller områ-
den där planbeteckningarna gör det omöj-
ligt att bevilja stöd, säger Sari Alden, chef 
för finansiering och granskning av Keme-
ra-stöd vid Finlands skogscentral.

I de allra flesta fall handlar det om att 
man inte är medveten om de planbeteck-
ningar som finns för området i fråga. Ett 
typexempel kan var en liten obebyggd 
strandtomt, som inte särskilt skiljer sig 
från den omkringliggande terrängen. An-
nat vanliga exempel är områden i närhe-
ten av tätorter, där planbeteckningarna 
täcker ett oväntat stort område. Där kan 
det finnas reserveringar för bosättning el-
ler för småindustri, trots att området just 
då är i skogsbruksanvändning. Därför har 

Kemera-stöd möjliga på M-områden
Planläggningsfrågor omfattar allt fler 
skogsägare i Finland och kan vara en 
djungel att navigera. Hur påverkar 
exempelvis de olika planbeteckning-
arna möjligheten att erhålla Kemera-
stöd? Och hur väl insatta är de fin-
ska skogsägarna i vilka områden som 
kvalificerar för stöden?

det gått markägaren förbi att området har 
en reservering.

– Då situationer som dessa uppstår, att 
vi inte kan bevilja Kemera-stöd på grund 
av planbeteckningarna, brukar vi uppma-
na markägaren att kontakta kommunen, 
säger Alden.

Från kommunen kan markägaren få 
närmare information om vad planbeteck-
ningarna innebär rent konkret i just den 
kommunen.  

SKOGSLAGEN STYR
En förutsättning för att Kemera-stöd ska 
kunna beviljas är att skogslagen är till-
lämpbar. Ur skogslagens andra paragraf 
framgår vilka områden som lyder under 
lagen och vilka den inte gäller. I regel fal-
ler planlagda områden utanför skogsla-
gens jurisdiktion. Undantag utgör trots allt 
de fall där områden anvisats för jord- och 
skogsbruk eller rekreation. I dessa fall ly-
der områdena under skogslagen och då är 
det möjligt att anhålla om Kemera-stöd.

I korthet kan man summera upp situa-
tionen enligt följande: Skogslagen är till-
lämpbar på landskapsplaner och general-
planer med rättsverkningar, förutsatt att 
dessa har områden som anvisats för jord- 

och skogsbruk eller för rekreation. De ska 
med andra ord ha planbeteckningar som 
börjar på M (M, MT, MU, MY) eller på 
V (V, VL, VU, VR). Skogslagen är också 
tillämpbar på detaljplaner med områden 
som anvisats för jord- och skogsbruksom-
råde. •

TEXT: MIA BERG-LUNDQVIST

KEMERA-STÖD OCH 
PLANLÄGGNING I ETT NÖTSKAL

• Kemera-stöd kan endast utbeta-
las för områden där skogslagen är 
tillämpbar.
• Skogslagens andra paragraf listar 
vilka områden som lyder under 
lagen.  
• De flesta planlagda områden 
lyder inte under skogslagen, med 
undantag för sådana planbeteck-
ningar som börjar på M eller V, 
vilka står för jord- och skogsbruk-
sområ den eller områden avsedda 
för rekreation.

M = Jord- och skogsbruksdominerat område
MT = Jordbruksområde
MU = Jord- och skogsbruksområde med särskilt behov att styra friluftslivet
MY = Jord- och skogsbruksdominerat område med särskilda miljövärden
V = Rekreationsområden

M = Jord- och skogsbruksdominerat område
MT = Jordbruksområde
MU = Jord- och skogsbruksområde med särskilt behov att styra friluftslivet
MY = Jord- och skogsbruksdominerat område med särskilda miljövärden
V = Rekreationsområde
VL= Område för närrekreation
VU = Område för idrotts- och rekreationsanläggningar
VR = Frilufts- och strövområde
 
M = Jord- och skogsbruksområde
MU = Jord- och skogsbruksområde med särskilt behov att styra friluftslivet
MT = Jordbruksområde
MY = Jord- och skogsbruksområde med särskilda miljövärden

SKOGSLAGEN TILLÄMPAS PÅ PLANEOMRÅDEN ENLIGT FÖLJANDE:

Landskapsplan med 
planbeteckningarna

Generalplan med 
planbeteckningarna

Detaljplan med beteckningarna
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MT = Jordbruksområde
MU = Jord- och skogsbruksområde med särskilt behov att styra friluftslivet
MY = Jord- och skogsbruksdominerat område med särskilda miljövärden
V = Rekreationsområden

M = Jord- och skogsbruksdominerat område
MT = Jordbruksområde
MU = Jord- och skogsbruksområde med särskilt behov att styra friluftslivet
MY = Jord- och skogsbruksdominerat område med särskilda miljövärden
V = Rekreationsområde
VL= Område för närrekreation
VU = Område för idrotts- och rekreationsanläggningar
VR = Frilufts- och strövområde
 
M = Jord- och skogsbruksområde
MU = Jord- och skogsbruksområde med särskilt behov att styra friluftslivet
MT = Jordbruksområde
MY = Jord- och skogsbruksområde med särskilda miljövärden

Ett rätt stort antal åhörare hade slutit upp 
då projektet Bioekonomi i Västnyland II 
ordnade en tankesmedja i Raseborg kring 
temat Green Care. Målsättningen med se-
minariet var att stöda företagare som är 
intresserade av att börja med Green Care-
verksamhet i regionen.

– Det finns en hel del möjligheter inom 
den gröna turismen, konstaterade projekt-
ledare Klaus Yrjönen.

Green Care handlar om verksamhet 
som är kopplad till naturen och som främ-
jar välmående och livskvalitet. Det kan 
omfatta flera olika branscher, varav turis-
men utgör en. Maija Jensen, som är sty-
relsemedlem i den nationella Green Care-
föreningen, fanns på plats för att berätta 
om föreningens verksamhet.

– Gemensamt för alla projekt är att de 
är baserade på naturens hälsofrämjande 
effekter, konstaterar Jensen.

Det har under senare år forskats myck-
et om hur naturen påverkar människan. 
I Finland lever många med skogen bak-
om hörnet och reflekterar därför inte all-
tid över dess inverkan. Naturen har både 
psykologiska och fysiologiska effekter på 
människor. Den kan vara både aktiveran-
de och ha en lugnande effekt, den ökar 
kreativiteten och ökar de positiva käns-
lorna rent allmänt efter bara 30–40 minu-
ters utevistelse. Även fysiken stärks i skog 
och mark.

– Man förbättrar balanssinnet och mus-
kelstyrkan. Man stärker också immunför-
svaret genom kontakten med växterna och 
jorden, säger Jensen.

PÅ FRAMMARSCH
Bland annat VisitFinland har satsat myck-
et på den hälsofrämjande turismen för att 
locka hit utländska besökare. Finland har 
mer att sälja än bara Insjöfinland, Lapp-
land och skärgården. Det finns många 
möjligheter att marknadsföra paket, där 
exempelvis turister från Asien stannar ett 

Stora möjligheter inom ekoturismen
Ekoturismen med hälsofrämjande 
effekter kan vara en bättre affär än 
traditionellt skogsbruk. Bland annat 
det här kom fram under ett semina-
rium kring bioekonomi.  

par dagar i Helsingfors och därefter er-
bjuds naturupplevelser på landsbygden i 
närheten av huvudstaden. 

Naturturism är just vad Ulrika Krynitz 
satsat på i sitt företag Urnatur i södra Öst-
ergötland i Sverige. Då hon och hennes 
man köpte den 45 hektar stora gården ha-
de de ingen tanke på att starta någon verk-
samhet. 

– Men min man gillar att bygga med 
gamla tekniker. Han drömde om att byg-
ga en trädkoja.

Så ledde en sak till en annan och plöts-
ligt hade de tio små stugor, varav fyra är 
trädkojor.

– Då var vi  tvungna att hitta på något 
med stugorna, ler Krynitz.

I dag har de också konferensutrymmen 
och en textilkollektion som de marknads-
för. Företaget står med andra ord på fle-
ra ben. Trädkojorna är de som alltid först 
går åt och skogen, som har mycket mossa, 
lockar speciellt japanska besökare.

PENGAR PÅ SKOGEN
Ulrika Krynitz, som är biolog till utbild-
ningen, har inte gjort en enda avverkning 
i sin skog sedan paret köpte gården. 

– Vi fäller bara de träd vi behöver för 
våra projekt. Alla stugor är byggda av vir-
ke från vår egen skog.

Men trots att de inte bedriver något 
skogsbruk i traditionell bemärkelse, gör 
de absolut pengar på sin skog. De säljer 
upplevelsen av att vistas i skog och mark; 
med mörker, fågelsång, tystnad, doften 
av barr och så vidare. Gästerna får ock-
så prova på att hugga ved, vilket kan va-
ra väldigt exotiskt, beroende på varifrån 
man kommer.

Ulrika Krynitz ger också ett prisexem-
pel på hur hon faktiskt får ut ett högre pris 
för enskilda träd än hon skulle få genom 
att enbart låta avverka dem. 

– Jag uppskattar att avverkningsvärdet 
på en femtio år gammal tall är cirka 150 
svenska kronor. Men om vi säljer inner-
barken av trädet till en finare restaurang 
kan vi få upp till 4 000 svenska kronor – 
och dessutom ha själva veden kvar. 

Björkarna använder man till att tappa 
björksav från. De ger 5–20 liter sav per 
dag per träd. En dags tappning har lika 

högt värde som hela trädets virke skulle 
ha. Även om träden efter några års tapp-
ning kan dö är de fortfarande bra för hack-
spettar och en mängd småkryp. 

– Många tycker att det vi gör är mo-
dernt och nytänkande. Men vi gör ju det 
man gjort i alla tider. Vårt ursprung är sko-
gen som genom tiderna gett oss verktyg, 
mat och skydd, avrundar Krynitz. •

TEXT OCH FOTO: MIA BERG-LUNDQVIST

GREEN CARE 

• Green Care Finland ry grundades 
2010 och har i dag drygt 400 med-
lemmar.
• Omfattar naturbaserade, pro-
fessionella tjänster som förbättrar 
människans hälsa och livskvalitet.

Ulrika Krynitz bedriver grön turism i 
svenska Östergötland med sitt företag 
Urnatur.
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Hälften av Sveriges yta är täckt av skog 
som används i det aktiva skogsbruket, el-
ler med andra ord – det blir en väldigt stor 
areal att övervaka för Skogsstyrelsen; den 
tillsynsmyndighet som granskar att lagar 
och regler gällande skogsbruk efterföljs. 

Skogsstyrelsen använder sig numera 
av satellitbilder för att följa med var det 
avverkas och när arealerna återbeskogas. 
Anders Persson, GIS-specialist vid Skogs-
styrelsen, där GIS står för Geographic In-
formation Systems (geografiska informa-
tionssystem), säger att systemen utveck-
lats och förfinats efterhand. Man börja-
de i mindre skala redan år 2000 och se-
dan 2003 har satellitövervakningen gällt 
hela landet.

EN BRA BILD I MÅNADEN
I dag använder man data från europeis-
ka Sentinel-satelliter och närmare bestämt 
Sentinel 2-familjen, som består av en A- 
och en B-satellit, vilka tillsammans täcker 
in jorden på fem dagar. Satelliterna åter-
kommer oftare i norr och i söder där jord-
klotet smalnar av.

– Det betyder i teorin att vi får nya bil-
der varannan eller var tredje dag. Men i 
praktiken kan man räkna med en ny bra 
bild per månad, eftersom det ofta är en 
hel del moln i vägen, och det räcker riktigt 
bra för våra behov, säger Anders Persson.

HADE INTE FULL KONTROLL
Med hjälp av satellitbilderna kan Skogs-
styrelsen ha en effektiv och aktuell kon-
troll över det som sker i skogarna. Har 
man anmält de avverkningar som syns på 
bilderna? Om man har anmält – stämmer 
storleken på ytan, som avverkats, överens 

Erfarenheter i Sverige:
Satellitövervakning ger kontroll över avverkningarna
Satellitövervakningen av skogar har gett önskad effekt i Sverige. Antalet oan-
mälda hyggen har sjunkit rejält och ligger nu på 0,5 procent.

– I dag har vi kontroll på avverkning och återbeskogning på ett helt annat 
sätt än tidigare, säger Anders Persson vid Skogsstyrelsen i Sverige.

Också i Finland har satellitövervakning inletts i tre pilotområden.

med den yta som anmälts och ligger den 
på rätt plats? Vad händer sedan? Återbe-
skogas området inom utsatt tid?

– Vi trodde att vi hade full kontroll men 
satellitbilderna visade att så inte var fallet. 
När vi drog igång 2003 var mellan 5 och 10 
procent av alla hyggen, som vi upptäckte, 
oanmälda, säger Anders Persson.

Vad det i sin tur berodde på ville man 
förstås ta reda på.

– Det var sällan avsiktlig glömska ut-
an berodde oftast på okunskap eller att 
anmälan fallit mellan stolarna. Skogsäga-
ren gör sällan en slutavverkning själv ut-
an överlåter jobbet till en entreprenör. Då 
blev det ibland oklart vem som skulle skö-
ta anmälan.

HAR SJUNKIT
Enligt Anders Persson har satellitövervak-
ningen gett önskat resultat. Det spred sig 
snabbt i skogsbranschen ”att Skogsstyrel-
sen har full koll” och antalet oanmälda 
hyggen har sjunkit. 

– I dag är andelen oanmälda hyggen 
nere på 0,5 procent och det är en bra ni-
vå. Förr när ett antal hyggen inte fanns 
med i våra system hade vi heller ingen 
koll på om de återbeskogades enligt la-
gens bokstav.

I dag kan efterarbetet efter en avverk-
ning följas upp på ett helt annat sätt.

– Vi kan även titta på ett hyggesområ-
de, som avverkades för, låt säga sju-åtta år 
sedan, och göra en röjningsanalys och på 
basis av den ge råd om lämpliga åtgärder, 
säger Anders Persson.

Grovt sagt märks två effekter av det. De 
som inte röjt alls sätter i gång. De som re-
dan röjt brukar röja ännu mer.

GER MER INFORMATION
– Vi vill inte vara en ”storebror som ser 
dig” utan vi vill dela med oss av den in-
formation som vi har, och hoppas att den 
leder till önskade åtgärder.

Skogsägarna kan också gå in på inter-
net via tjänsten ”Mina sidor” och granska 
satellitbilder av den egna skogen.

Vissa ytor har också slumpvis valts ut 
för en noggrannare uppföljning. Man kan 
till exempel följa med om och hur vege-
tationen förändras. Minskar vissa arter 
och kommer nya in som en följd av kli-
matförändringen? 

Genom att titta på bilder före och efter 
lövsprickningen får man också en säkra-
re klassificering av skogstyperna.

HAR PÅBÖRJATS I FINLAND
I Finland har man nyligen kommit igång 
med liknande satellitövervakning som i 
Sverige. Ett pilotprojekt pågår som bäst i 
tre olika områden – i södra Österbotten, 
i norra Karelen och i sydöstra Finland – 
som totalt omfattar en yta på ett par hund-
ratusen hektar. 

Henna Etula, skogsdatachef vid Fin-
lands skogscentral, säger att de första ana-
lyserna av satellitbilderna gjordes i fjol 
och de visar, kort sagt, att problemen med 
oanmälda avverkningar inte verkar vara 
stort. Ett par hundra avverkningar gran-
skades och av dem visade sig ett tiotal va-
ra oanmälda.

Henna Etula säger som Anders 
Persson i Sverige – att en anmälan saknas 
beror sällan på att man avsiktligt låtit bli 
att anmäla utan på andra skäl. Ibland tror 
skogsägaren att entreprenören anmält el-
ler vice versa. Det har även hänt att en 
saknad anmälan dyker upp senare i sys-
temen, som en följd av datatekniska pro-
blem.

I informationsmaterial från Skogscen-
tralen påpekar Aki Hostikka, som är ser-
vicechef för finansiering och granskning, 
att problematiken med anmälningar som 



  Skogsbruket 4/2018  23

Erfarenheter i Sverige:
Satellitövervakning ger kontroll över avverkningarna

faller mellan stolarna har diskuterats med 
entreprenörer i skogsbranschen. Det har 
lett till att anvisningarna förtydligats och 
att kontrollen därmed förbättrats.

BRA MED FORTSÄTTNING
Trots att läget verkar vara under kontroll 
i Finland, även utan satellitövervakning, 
hoppas Henna Etula på en fortsättning. 
Enligt planerna tas övervakningen i bruk i 
hela landet under 2019.

– Det handlar i grunden om ett EU-
direktiv om olaglig avverkning. Det 
kräver att vi måste ha system, som vi-
sar att anmälningarna fungerar som de 
ska, och satellitbilder ger säkra fakta, 
säger hon.

Om man har övervakning i en del av 
landet borde man ur rättvisesynpunkt ha 
det i hela landet.

– Alla aktörer har rätt att bli lika be-
handlade och vi kan lika gärna hantera 

satellitdata för hela landet som för delar 
av det.

Data från satelliterna kostar i sig ing-
enting, däremot kostar det givetvis att be-
handla data, men som Henna Etula säger:

– Det är att billigare att granska data 
på ett kontor än att göra det på plats i ter-
rängen. •

TEXT: HELENA FORSGÅRD
FOTO: FINLANDS SKOGSCENTRAL

Här har man med hjälp av satellitbilder 
upptäckt ett avverkat område som inte 
anmälts i vederbörlig ordning.

I dessa tre områden i Finland pågår ett pilotprojekt med sa-
tellitövervakning. Enligt planerna införs satellitövervakning 
i hela landet 2019.
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Förr var rottickan ett problem främst i sko-
gar där korna gått på bete, eller där skogs-
ägaren kört ovarsamt med traktor i jakt på 
husbehovsvirke. I takt med att sommarav-
verkningar blivit vanligare har spridning-
en ökat och i dag beräknas rottickan orsa-
ka skador för uppskattningsvis 40 miljo-
ner euro per år i Finland. 

Inkluderar man också indirekta kostna-

Virus kan stoppa 
kostsam svamp 
Rottickan står för ett stort inkomstbortfall för skogsägare och minskar också 
värdet på skog där den sprider sig. Ny forskning ger ändå hopp om att svam-
pens framfart ska kunna hejdas i framtiden.

der såsom minskad tillväxt och bekämp-
ning kommer man upp i en nota på 60 
miljoner euro.

EKONOMISKT BORTFALL
Johan Korenius, skogskundsansvarig för 
UPM i Västnyland, kallar rottickan för en 
dyr svamp.

– Vid granslutavverkningar brukar an-

delen rötskadat virke sällan ligga under 10 
procent, men andelen kan också vara up-
pe i 30 procent, säger han.

Då rötskadat virke blir flis eller cellu-
losa innebär det stort ekonomiskt bort-
fall för skogsägaren. Med en skadeandel 
på 10 procent av avverkningsvolymen har 
skogsägarens förlust vid en granslutav-
verkning i södra Finland beräknats till cir-
ka 800 euro per hektar.

Motsvarande kalkyler har inte gjorts för 
tallens rotticka, men skadorna uppskattas 
till 10–20 procent av dem som orsakats av 
granens rotticka. 
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OLIKA ARTER 
Granens rotröta orsakas av granens rotticka 
(Heterobasidion parviporum). Eftersom rot-
tickan skadar främst trädets döda kärnved 
kan granen till det yttre hållas i gott skick i 
åratal. Först när rötan har spridit sig till den 
levande ytveden kan man notera symptom i 
granens utseende: längdtillväxten stagnerar, 
kronan blir gles och eller det förekommer 
kådflöde i stammen. 

Tallens rotröta orsakas av tallens rotticka 
(Heterobasidion annosum). Tallens rotröta 
begränsar sig till trädets rötter och stam-
mens nedre del. När tallens rötter blivit  
angripna av rottickan förhindras upptagnin-
gen av vatten och näringsämnen och trädet 
dör på rot. Typiskt för sjukdomen är att 
kronans alla barr dör samtidigt. En ung tall 
kan dö snabbt, till och med under en och 
samma växtperiod.

Trots sina namn infekterar de nämnda 
rottickorna också andra trädslag. 

Rottickan sprider sig på två sätt – som 
sporer med luftströmmarna till färska och 
blottade vedytor, som mycel. 

Stubbehandling med urea eller perga-
mentsvamp hindrar rottickans sporer från 
att gro. 

Enligt lagen är stubbehandling obligato-
risk vid avverkningar i barrträdsdominera-
de bestånd på riskområdet för rottickans 
spridning mellan början av maj och slutet av 
november. Det enda undantaget är hus-
behovsavverkningar. Bekämpningen är på 
avverkarens ansvar. 

Källor: Finlands skogscentral, Sveriges lant-
bruksuniversitetet (SLU)

SVÅR ATT UPPTÄCKA
Rotrötan i gran, vilken än så länge är 
den vanligare, kan pågå länge innan 
några yttre tecken syns.

– Ofta ser man det inte förrän trädet 
håller på att torka och då är det bara 
någon centimeter friskt kvar i kanten, 
resten är ruttet, säger Johan Korenius.

Andra skadegörare går ofta hand i 
hand med rottickan.

– Granbarkborren märker om ett 
träd är lite försvagat. Och den behö-
ver bara hitta några svaga träd så dö-
dar den även de friska. 

Många avverkningar görs i dag vid 
temperaturer då rottickan producerar 
sporer – från 5 värmegrader uppåt. 
Rottickan sprider sig genom att spo-
rerna angriper färska sår, tar sig ner i 
rotsystemet och därifrån vidare till om-
kringliggande träd. Stubbehandlingar-
na som ska förhindra rottickan från att 
få fäste hjälper inte mot den spridning 
som sker via drivningsskador. 

– På gallringar där det finns risk för 
körskador och där trädrötterna ligger 
nära ytan försöker vi styra avverkning-
en till vintern alltid då det går. Vi strä-
var också efter att få allt ris på körstrå-
ken för att skydda rötterna. Så myck-
et annat finns det inte att göra, säger 
Johan Korenius.

På UPM har man också gått in 
för noggrannare granskningar av de 
stubbehandlingar som utförs.

AKTUELL FORSKNING
Med sin stora inverkan på samhälls-
ekonomin är rottickan ett ämne som 
intresserar forskarna. 

– Det som sysselsätter just nu är för-
sök att hitta metoder för att bekämpa 
rottickan på platser där den redan spri-
dit sig. Stubbehandlingarna och deras 
kvalitet är ett annat viktigt fokusområ-
de, säger Tuula Piri, forskare vid Na-
turresursinstitutet Luke.

Till det som undersöks hör om 
rottickans tillväxt kunde bromsas upp 
med hjälp av virus. Också svampar 
som konkurrerar om samma växtplats 
i stubbarna som rottickan intresserar. 

Försök har gjorts i ett smittat tall-
bestånd, där friska träd fällts runt det 
smittade området och deras stubbar 
behandlats med en pergamentsvamp-
lösning. 

– Tanken är att pergamentsvampen 
ska invadera de friska trädens stub-
bar och rötter och på så vis blockera 
rottickan från att spridas till området 
ytterom. Samtidigt har man ympat in 
virus i den infekterade stubben. För-
hoppningen är att de två metoderna 
tillsammans ska ge önskad effekt.

Resultaten från försöken väntas va-
ra klara i höst. Det handlar ändå om 
långsiktigt arbete, understryker Pi-
ri, och det kan dröja innan eventuel-
la slutprodukter kommer ut på mark-
naden. 

Det samma gäller det arbete som 
görs inom förädlingen och forskning-
en om huruvida man med hjälp av my-
korrhizasvamp kunde skydda plantor 
från rottickans angrepp.

DIGITALISERING PÅ GÅNG
Spridningen av rottickan förebyggs i 
dag genom att man vid avverkning be-
handlar stubbarna med växtskyddsme-
del. Metoden är enligt Tuula Piri effek-
tiv – om den utförs på rätt sätt.

– Det skulle vara viktigt att täcka he-
la stubben med växtskyddsmedlet. Nu 
godkänns en täckningsgrad på 85 pro-
cent, vilket lämnar en friyta på 15 pro-
cent. Vid en slutavverkning blir det ett 
stort område för rottickans sporer att 
landa på. Täckningen borde vara 100 
procent, säger hon.

Kontrollen av stubbehandlingen 
håller på att digitaliseras, vilket kom-
mer att underlätta livet för skogsma-
skinsförarna. Också rapporteringen till 
bland annat skogsägarna förenklas.

– Jag skulle rekommendera alla 
skogsägare att också själva att vara ak-
tiva i samband med sommaravverk-
ningar och följa med hur väl stubbar-
na blir täckta, säger Piri.

Stubbehandlingen är numera obli-
gatorisk under tidsperioden maj till no-
vember vid avverkningar i barrträds-
dominerade bestånd som befinner sig 
på riskområden. 

– I dagens läge är det däremot inte 
lagstadgat med stubbehandling av tall-
bestånd på torvmark. Eftersom rotröta 
ser ut att förekomma även där skulle 
det ändå vara att rekommendera, sä-
ger Tuula Piri. •

TEXT OCH FOTO: AGNETA SJÖBLOM
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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. Medlems- 
avgiften är 15 euro per år. Man ansöker om medlemskap genom att kontakta föreningens sekretera-
re Inge-Maj Boström, foreningen.for.skogskultur@gmail.com.

Visst vill du bli medlem? 
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ÄR DET REDAN för sent att rädda mänskligheten från den 
stundande undergång som vi människor själva förorsa-
kat? Svaret är att det är oklart. Utmaningarna för den in-
ternationella klimatpolitiken har aldrig varit större.

 Planeten Jorden kommer att bestå, och till och med så 
småningom repa sig efter arten Homo Sapiens, men finns 
det tid att rädda mänskligheten?

 Vi människor har utrotat fler arter än meteoriten som 
utplånade dinosaurierna. Vi har fått död på tusentals år 
gamla korallrev och havsbottnar, avverkat skogar för att 
odla mat som vi i våra länder i alltför hög grad kastar 
bort. Inlandsisen, som nu smälter och hotar människor 
och marker med översvämning, har legat frusen i miljo-
ner år, och den tidsresa som smältvattnet gör frisätter me-
tangas som accelererar uppvärmningen.

  Vi har lyckan att bo i den rikaste delen av världen och 
därmed drabbas sist. Våra systrar och bröder bland jor-
dens fattigaste känner redan klimatförstöringen i sin hud, 
i luften de andas, i vattnet de dricker och maten de äter. 

Efter att Parisavtalet 2015 kändes allt ändå mycket 
hoppfullt. Majoriteten av världens länder såg problemen 
och allvaret i den globala uppvärmningen. De större och 
rikare länderna var beredda att hjälpa de svagare, en lös-
ning skulle gälla alla och vara solidarisk.

Sedan kom presidentvalet i USA, Brexit och det globa-
la ledarskapet vacklade till. Nu tittar vi oss omkring. Vem 
ska leda arbetet tillräckligt hängivet, målmedvetet och 
beslutsamt? Var finns ledarskapet som lyssnar till fakta 
och vetenskap och inte bara funderar över nästa val el-
ler egen vinning?

Politikerna måste nu vara uthålliga och långsiktiga. 
En klok klimatpolitik måste göras genom att beskatta det 
man vill ha mindre av och lindra beskattningen av det vi 
vill ha mer av. Se till att konsumenterna har information 

så att de kan fatta medvetna beslut. Alla offentliga inves-
teringar och inköp ska vara gröna. Vi ska planlägga för 
lågutsläppssamhällen och kretslopp, göra koldioxidutvär-
deringar av alla nya lagförslag. Jobba målmedvetet med 
transportsektorn för att minimera utsläppen från flyg, far-
tyg och tunga transporter. Stöda forskning och utveckling 
för innovationer och jobba tillsammans med näringslivet.

Miljönsamhet är lönsamhet som görs i respekt för mil-
jöns begränsningar. Miljönsamhet är det nya, det enda 
alternativet.

På Åland arbetar vi med att förverkliga vår hållbarhets-
agenda. Ålands lagting, som det första parlamentet i värl-
den, beslöt 2014 att Åland till alla delar och sektorer 2051 
ska vara ett 100 procent hållbart samhälle.

 I den åländska befolkningen, i företagen och politiker-
na ser jag en enorm potential till goda handlingar. Den 
som brukar jorden vill se saker växa, vill sila åkerns mylla 
mellan sina fingrar och veta att jorden mår bra och kom-
mer att ge skördar.

Den som brukar skogen vill göra det i ett kretslopp, där 
granplantorna, som farfar planterade, kan brukas av dina 
barnbarn. Den som rör sig till havs vill se fisken glimma 
i näten, värna fladorna där fisken leker och glädjas över 
att blåstången kommit tillbaka.

Den samhörighet vi känner med naturen, ska leda oss 
fram och motivera vårt arbete. Att hushålla klokt med re-
surser var något våra förfäder kunde, det kan vi också. 

Åland är en region. Länder består av regioner. Jorden 
består av länder. Kan vår region ställa om, vilket vi ska 
visa att vi kan, så kan andra också. 

Någonstans på vägen tappade vi bandet mellan män-
niska och miljö. Vi trodde att naturen fanns till för vå-
ra behov, en resurs att obegränsat ta av och utnyttja. Nu 
vet vi bättre. Nu är dags att rätta till det som blev snett. •

Klimatet kräver miljönsamhet

kolumnen

CAMILLA GUNELL (S)
NÄRINGS- OCH MILJÖMINISTER
ÅLANDS LANDSKAPSREGERING
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Den skogsbitne 
apotekaren

Röjkniv och stocksax hör till skogsarbetarens 
grundutrustning. Timo Oittinen har själv svetsat 
ihop sin stocksax.



  Skogsbruket 4/2018  29

Det är inte svårt att hitta till stället där 
Timo Oittinen avverkar skog när Skogs-
bruket besökte hans marker. Den koncisa 
vägbeskrivningen löd: Sväng av vid Schäs-
vägen. När det kommer en korsning där 
stockar är staplade är du framme.

Sagt och gjort, när jag stiger ur bilen 
hälsar jag på en man som ser ut som en 
skogshuggare ut i fingerspetsarna, kom-
plett med röjkniv i handen, overall och sä-
kerhetsstövlar. Lite längre fram längs vä-
gen blänker en röd traktor med tillhöran-
de stockvagn.

Att skenet kan bedra märkte Oittinen 
själv för ett trettiotal år sedan när han 
kvistade träd och yxan slant så att han 
trots skyddsutrustningen högg sig under 
knät. När han märkte att stöveln blev våt 
och benpipan lyste i såret, gällde det att 
snabbt ta sig till sjukhus.

– Där togs jag emot av en sjuksköterska 
som jag kände yrkesmässigt. Då hon såg 
såret slussade hon mig snabbt vidare till 
en läkare som sydde ihop såret och fråga-
de hur många veckor sjukledigt skogshug-
garen ska ha. Innan jag hann svara något 
utbrast sjuksköterskan ”han är apoteka-
re, inte behöver han någon sjukledighet”, 
skrattar Oittinen, som i övrigt klarat sig 
utan större olyckor i skogen.

 
INTRESSET LIGGER I GENERNA
Oittinen pekar på en talldunge invid vägen 
och berättar att han var med och plantera-
de träden när han var 14 år gammal.

– Nu står stammarna så tätt att kvistar-
na börjar ta i varandra. Avsikten är att ta 
bort en fjärdedel av träden så att återsto-
den får rum att växa, säger han.

Förklaringen till att Oittinens stuga i 
Pernå är omgiven av åtta hektar skogs-
mark är att hans mammas släkt hade sto-
ra ägor i området.

– Mamma och hennes två systrar ärv-
de var och en cirka fem hektar, både skog 
och åker. Sedan köpte mina föräldrar upp 
en av systrarnas skog så att jag nu har åt-
ta hektar skog, berättar Oittinen.

Han alltid tyckt om att vara i skogen. 

Pensionerade Sibbo-apotekaren Timo Oittinen fick sin första motorsåg som 
fjortonåring och har varit hängiven amatörskogsbrukare sedan barnsben. Ef-
ter pensioneringen har han fått mera tid att vårda sin skog kring stugan i Per-
nå och njuter av livet i naturen.

Redan som folkskolebarn körde han på 
sportloven tillsammans med två av sina 
farbröder ut virke ur farföräldrarnas skog 
med häst.

– En av dem läste till forsttekniker och 
jag lärde mig mycket av honom hur man 
sköter en skog. Även min brorson är forst-
tekniker, så intresset för skogen tycks lig-
ga i familjen, säger Oittinen.

 
SPRÄNGAREN
Så länge Oittinen drev apotek var tiden 
för skogsbruk begränsad. Nu har han va-
rit pensionerad ett år och är fast besluten 
att sätta skogen i toppskick.

– Det här är på det sättet en bra hobby 
att man får lite betalt för den. Jag arren-
derar också ut två hektar åker till en jord-
brukare, säger han.

Bakom det arrendet finns en historia 
som har att göra med att Oittinen lärde sig 
ett och annat om sprängning under värn-
plikten då han gick pionjärutbildningen.

– Det här området är fyllt av sten, också 
åkrarna. Därför ville ingen arrendera dem 
till en början. Men när jag hade sprängt 
sammanlagt 80 stenblock på åkrarna, for-
slat bort stenen och dessutom täckdikat 
markerna var det annat ljud i skällan, sä-
ger han.

Den välskötta vägen till Oittinens mar-
ker är kantad av fast bosättning och den 
bär stockbilar året om.

– Det underlättar markant min hob-
by att stockarna kan forslas bort när som 
helst på året, säger han.

 
FIXAREN
När vi går mot traktorn, ligger på vänster 
sida om vägen ett lite nödvuxet område. 
Vid ena kanten av området ligger omkring 
50 stockar. De har redan sålts och ligger 
och väntar på transport.

– Jag planterade nya träd här för sex år 
sedan men de har inte riktigt tagit sig. Det 
beror på att det finns för mycket lövträd 
omkring. Björkarna där borta planterades 
för tio år sedan men de står nu för tätt och 
måste gallras.

När vi kommer fram till den röda Val-
met-traktorn berättar Oittinen att den var 
i ett rysligt skick då han skaffade den för 
tio år sedan. Men så var också priset lågt.

– Den krävde ett gediget renoveringsar-
bete för att kunna användas på nytt. Nu 
är den i ett så bra skick att den ska funge-
ra åtminstone så länge jag sköter den här 
skogen.

Mycket av reparationerna och under-
hållet av maskinerna, som också inklu-
derar en fyrhjuling och en stor vedkap, 
sköter Oittinen själv. Han visar också 
upp en stocksax som han svetsat ihop 
själv.

– I unga år jobbade jag en sommar i 
en maskinverkstad och lärde mig att svet-
sa. Jag tycker om att klara av alla utma-
ningar jag möter. Som ung grabb hjälpte 
jag bland annat en av mina farbröder med 
korna, som jag bland annat måste mjöl-
ka för hand.

 
ÅRET OM I SKOGEN  
När man avverkar stock blir det alltid 
också props till massaved. Regeln är en-
ligt Oittinen att tallen vanligtvis blir sulfat 
medan gran och björk blir papper.

– Också en gran som angripits av rö-
ta räknas som massaved. Som tur är finns 
det inte så mycket röta i granarna i den här 
trakten, säger han.

En orsak kan vara att det inte just har 
körts med stora skogstraktorer här.

– När marken inte är frusen brister 
granrötterna nämligen lätt under en tung 
skogstraktor. Då är risken stor för att det 
uppstår röta i träden. En fyrhjuling är där-
för lämpligare i ungskog för den skadar in-
te rötterna, säger Oittinen.

När Skogsbruket besöker Oittinens skog 
en solig dag i början av april är det rena 
rama semestervädret i skogen. En stor del 
av snön har redan smultit bort och solen 
värmer behagligt där det är lä.

– Snön är inget problem, men om tem-
peraturen går under minus tio grader hål-
ler inte mina händer för kölden. När det 
regnar är det också otrevligt att jobba i 
skogen. Annars är jag i skogen året om all-
tid då jag kan. Det är bra motion och var 
tidigare en ypperlig motvikt mot arbetet, 
säger han. •

TEXT OCH FOTO: BO INGVES
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Rotmurkla

I Fennoskandien är tallen den vanli-
ga värdväxten, men i andra delar av 
världen kan det vara douglasgran, 
gran, ädelgran, hemlock och så vida-
re. I Skottland kallas rotmurklan för 
“tea break fungus” och uppgöran-
det av eld nära barrträdsplantering-
ar, med till exempel sitkagran, är för-
bjudet. 

Förbudet mot lägereldar avskaffa-
de problemet. I Sydafrika rapporte-
rades rotmurklan första gången 1944 
och sen dess har svampen observe-
rats (1984) hos 10 arter av tall. Det-
ta dock endast där marker plantera-
de med barrträd har utsatts för brand. 
Motsvarande händelseförlopp på så-
dana nya barrskogsområden har mej 
veterligen inte rapporterats.

BEHÖVER UPPHETTAS
Ascosporerna ligger latenta i marken 
och behöver upphettning (optimum 
35 grader Celsius) och eventuellt an-
nan stimulans för att gro. Till exempel 
3 dygn i +37 grader gör att sporerna 
gror fort och samtidigt. Ett pH-värde 

i marken på 4–6 är lämpligt och spo-
rernas groning stimuleras av extrakt 
från värmebehandlade tallrötter. Nyli-
gen bildade sporer gror inte trots upp-
hettning. 

Markerna innehåller alltså en spor-
bank, där de äldre sporerna invän-
tar aktivering genom upphettning. 
Svamphyferna söker sej till färska och 
skadade barrträdsrötter och kan dö-
da grupper av också stora träd nära 
brandhärden eller annan värmekälla 
(t.ex. het asfalt, så kallat brännglas). 
Nyligen planterade plantor dör mest 
kring stubbarna och plantavgången 
kan uppgå till 90 procent. 

Fruktkropparna, som inte över-
vintrar, utvecklar sej från mitten av 
juli och är platta till buckliga, 5–10 
cm i diameter, på ovansidan först 
ljusa och senare kastanjebruna med 
vit eller gul kant. Från den ljusa 
till vita undersidan växer lösa my-
celknippen ner i jorden. Fruktkrop-
parna hittas lättast i anslutning till 
döda plantor. Över 6 meter från träd 
och stubbar upphör förekomsten 

av fruktkroppar. Såddplantors rötter 
angrips inte.

MEDVETNA OM RISKERNA
När man hos oss och i Sverige på 
1950- och 1960-talen började använ-
da hyggesbränning (i Sverige 90 000 
hektar, i Finland 10 000 hektar årli-
gen) för att nå bättre resultat vid för-
yngringar blev man medveten om de 
risker rotmurklan innebar. 

Plantavgången kunde undvikas ge-
nom omedelbar sådd eller genom att 
plantera först 2 år efter hyggesbrän-
ningen, men då hade en del av brän-
ningens fördelar minskat. 

Det tredje alternativet var att brän-
na först ett par år efter kalhygget, men 
det var inte heller optimalt. Eftersom 
arbetskraftsbrist och försäkringsfrå-
gor gav upphov till problem blev hyg-
gesbränningen som allmän markbe-
redningsmetod aldrig populär. Meka-
nisk markberedning tog över. 

Yrkeskunskapen för hyggesbrän-
ning upprätthålls i utbildningen och 
kommer till pass till exempel vid an-
lagda skogsbränder, för att befrämja 
den biologiska mångfalden där ock-
så rotmurklans sporbank “fylls på”. •

KIM VON WEISSENBERG
PROFESSOR EMERITUS 
EXPERT PÅ SKOGSPATOLOGI

Rotmurklan (Rhizina undulata) är en verklig doldis som inte gjort 
mycket väsen av sig här på våra breddgrader sedan 1960-talet och 
lite in på 1970-talet. Denna sporsäckssvamp finns överallt i det nor-
ra barrskogsbältet och där risbränning, lägereldar, skogsbränder och 
hyggesbränning förekommer. 
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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 17

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 17

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

 60,87  40,16  50,84

 63,78  40,27  52,43

 46,40  31,45  38,54

 18,68  12,68  16,17

 19,82  12,48  17,19

 18,15  12,32  15,53

 27,01  ...  21,73

 27,33  ...  21,75

  61,99  ...  52,96

 64,70  ...  54,08

 44,10  ...  36,98

 17,98  13,52  16,86

 20,54  13,15  17,26

 18,29  13,37  16,35

 25,10  ...  ...

 ...  ...  ...

 ...     49,39

 ...  ...  48,84

 ...  ...  ...

 ...  12,66  15,78

 ...  ...  ...

 ...  11,70  15,30

 ...  ...  21,21

 ...  ...  ...

 58,56  60,70  ...

 59,25  60,90  ...

 47,28  45,82  ...

 28,31  28,98  27,84

 30,34  31,27  ...

 28,85  29,44  27,82

 35,87  ...  ...

 34,54  ...  ...
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DEN ALLMÄNNA stämningen på virkesmarknaden är posi-
tiv. Finnpulps och andra aktörers investeringsprojekt ska-
par allt bättre förväntningar på skogsbrukets framtid i Fin-
land. Enligt skogsvårdsföreningarnas uppskattning råder 
det god efterfrågan på alla virkessorter. 

Virkesinköparnas rundvirkereserver har varit min-
dre än normalt i vår. Sågindustrin har ett kontinuerligt 
inköpsbehov vad gäller granstockstämplingar på hårda 
marker. Köparnas intresse för inhemsk massaved är ock-
så större än på långa tider. 

Det lönar sig för skogsägarna att aktivt marknadsfö-
ra både timmer- och massavedsstämplingar. Massa- och 
pappersindustrins lönsamhet är utmärkt, och världsmark-
nadspriset på massa slår nya rekord varje vecka. Sågin-
dustrins räntabilitet däremot är i sin helhet tydligt svaga-
re, trots den volymmässiga högkonjunkturen på export-
marknaderna. 

Det är stor skillnad på kapningen av stammarna i stock 
och timmer mellan olika köpare och stämplingstyper. I 
nuvarande marknadsläge, och med tanke på skogsindu-
strins lönsamhet, är det speciellt viktigt att vara uppmärk-
sam så att dyrbart timmer inte blir till massaved. Massa- 
och pappersindustrins utmärkta lönsamhet bör utnyttjas 
när man konkurrensutsätter klenvirkesstämplingar. 

Enligt Pellervo ekonomiska forskningsinstitut (PTT) 
påverkar de nya investeringarna inom skogsindustrin 
produktionen inom skogssektorn under detta och nästa 
år. Exporten av massa ökar exceptionellt mycket i år, då 
Äänekoskifabriken börjar gå med full kapacitet. 

Också exporten av kartong ökar som en följd av tidi-
gare investeringar. Exporten av skogsindustrins viktigas-
te exportprodukt, papper, minskar i år och även nästa år, 
men prismässigt är en uppgång möjlig. 

Exporten av sågvaror gynnas av goda utsikter på de 
viktigaste marknaderna. Exportpriset på sågvaror för-
väntas stiga eftersom efterfrågan och inflationen ökar.

PTT förutspår att skogsindustrins virkesanvändning, 
på grund av det goda ekonomiska läget och nyinveste-
ringar, överstiger 70 miljoner kubikmeter för första gång-
en sedan lågkonjunkturen. Användningen av importvir-
ke minskar en aning både i år och nästa år. 

De inhemska virkeshandels- och avverkningsmängder-
na har redan tidigare åt lagt grunden för en ökad virkes-
användning. Ökningen avtar dock under prognosperio-
den.

 Den ökade efterfrågan återspeglas på virkespriset. 
Nästa år medför inflationen också, enligt PTT:s prognos, 
en virkesprisstegring. •

God efterfrågan, viktigt med noggrann kapning

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. 

– Jag har inte klätt av mig med flit; när jag steg upp från tall-
stubben blev byxorna kvar!

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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Adressändringar och övriga 
prenumerationsärenden 
 

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

Tema: 
   Forskning och utbildning

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

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

bruketSkogs
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Ny upplaga av 
Skogsbrukets handbok

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

Beställningskupong (Var god texta)

Föreningen för
Skogskultur

betalar portot

Jag beställer                       stycken Skogsbrukets handbok

Boken/böckerna skickas till

Namn

Adress

Postnummer och postort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Föreningen för Skogskultur
INFO Handbok15
Kod: 5001298
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

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

Priset för en 
bok  är 50 €

(inklusive moms) 
+ porto.

Ny upplaga av 
Skogsbrukets handbok

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

Beställningskupong (Var god texta)

Föreningen för
Skogskultur

betalar portot

Jag beställer                       stycken Skogsbrukets handbok

Boken/böckerna skickas till

Namn

Adress

Postnummer och postort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Föreningen för Skogskultur
INFO Handbok15
Kod: 5001298
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

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

Priset för en 
bok  är 50 €

(inklusive moms) 
+ porto.

25 €

Ny upplaga av 
Skogsbrukets handbok

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

Beställningskupong (Var god texta)

Föreningen för
Skogskultur

betalar portot

Jag beställer                       stycken Skogsbrukets handbok

Boken/böckerna skickas till

Namn

Adress

Postnummer och postort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Föreningen för Skogskultur
INFO Handbok15
Kod: 5001298
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

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

Priset för en 
bok  är 50 €

(inklusive moms) 
+ porto.

Ny upplaga av 
Skogsbrukets handbok

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

Beställningskupong (Var god texta)

Föreningen för
Skogskultur

betalar portot

Jag beställer                       stycken Skogsbrukets handbok

Boken/böckerna skickas till

Namn

Adress

Postnummer och postort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Föreningen för Skogskultur
INFO Handbok15
Kod: 5001298
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

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

Priset för en 
bok  är 50 €

(inklusive moms) 
+ porto.

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

Ny upplaga av 
Skogsbrukets handbok

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

Beställningskupong (Var god texta)

Föreningen för
Skogskultur

betalar portot

Jag beställer                       stycken Skogsbrukets handbok

Boken/böckerna skickas till

Namn

Adress

Postnummer och postort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Föreningen för Skogskultur
INFO Handbok15
Kod: 5001298
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

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

Priset för en 
bok  är 50 €

(inklusive moms) 
+ porto.

Ny upplaga av 
Skogsbrukets handbok

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

Beställningskupong (Var god texta)

Föreningen för
Skogskultur

betalar portot

Jag beställer                       stycken Skogsbrukets handbok

Boken/böckerna skickas till

Namn

Adress

Postnummer och postort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Föreningen för Skogskultur
INFO Handbok15
Kod: 5001298
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

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

Priset för en 
bok  är 50 €

(inklusive moms) 
+ porto.

Ny upplaga av 
Skogsbrukets handbok

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

Beställningskupong (Var god texta)

Föreningen för
Skogskultur

betalar portot

Jag beställer                       stycken Skogsbrukets handbok

Boken/böckerna skickas till

Namn

Adress

Postnummer och postort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Föreningen för Skogskultur
INFO Handbok15
Kod: 5001298
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

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

Priset för en 
bok  är 50 €

(inklusive moms) 
+ porto.

Skogsbrukets
handbokNy upplaga av 

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

Beställningskupong (Var god texta)

Föreningen för
Skogskultur

betalar portot

Jag beställer                       stycken Skogsbrukets handbok

Boken/böckerna skickas till

Namn

Adress

Postnummer och postort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Föreningen för Skogskultur
INFO Handbok15
Kod: 5001298
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

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

Priset för en 
bok  är 50 €

(inklusive moms) 
+ porto.

Ny upplaga av 
Skogsbrukets handbok

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

Beställningskupong (Var god texta)

Föreningen för
Skogskultur

betalar portot

Jag beställer                       stycken Skogsbrukets handbok

Boken/böckerna skickas till

Namn

Adress

Postnummer och postort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Föreningen för Skogskultur
INFO Handbok15
Kod: 5001298
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

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

Priset för en 
bok  är 50 €

(inklusive moms) 
+ porto.

Ny upplaga av 
Skogsbrukets handbok

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

Beställningskupong (Var god texta)

Föreningen för
Skogskultur

betalar portot

Jag beställer                       stycken Skogsbrukets handbok

Boken/böckerna skickas till

Namn

Adress

Postnummer och postort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Föreningen för Skogskultur
INFO Handbok15
Kod: 5001298
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

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

Priset för en 
bok  är 50 €

(inklusive moms) 
+ porto.

Ny upplaga av 
Skogsbrukets handbok

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

Beställningskupong (Var god texta)

Föreningen för
Skogskultur

betalar portot

Jag beställer                       stycken Skogsbrukets handbok

Boken/böckerna skickas till

Namn

Adress

Postnummer och postort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Föreningen för Skogskultur
INFO Handbok15
Kod: 5001298
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

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

Priset för en 
bok  är 50 €

(inklusive moms) 
+ porto.

Ny upplaga av 
Skogsbrukets handbok

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

Beställningskupong (Var god texta)

Föreningen för
Skogskultur

betalar portot

Jag beställer                       stycken Skogsbrukets handbok

Boken/böckerna skickas till

Namn

Adress

Postnummer och postort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Föreningen för Skogskultur
INFO Handbok15
Kod: 5001298
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

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

Priset för en 
bok  är 50 €

(inklusive moms) 
+ porto.

Ny upplaga av 
Skogsbrukets handbok

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

Beställningskupong (Var god texta)

Föreningen för
Skogskultur

betalar portot

Jag beställer                       stycken Skogsbrukets handbok

Boken/böckerna skickas till

Namn

Adress

Postnummer och postort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Föreningen för Skogskultur
INFO Handbok15
Kod: 5001298
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

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

Priset för en 
bok  är 50 €

(inklusive moms) 
+ porto.

Telefon

Ny upplaga av 
Skogsbrukets handbok

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

Beställningskupong (Var god texta)

Föreningen för
Skogskultur

betalar portot

Jag beställer                       stycken Skogsbrukets handbok

Boken/böckerna skickas till

Namn

Adress

Postnummer och postort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Föreningen för Skogskultur
INFO Handbok15
Kod: 5001298
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

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

Priset för en 
bok  är 50 €

(inklusive moms) 
+ porto.


