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Virkesmarknaden drar
HÖSTEN ÄR HÄR efter en ovanligt torr och varm sommar.
Torkan har resulterat i flera utmaningar, speciellt i nyplanteringarna. En del mindre skogsbränder bröt också ut, men vi klarade oss mycket lindrigare undan än
till exempel de svenska skogsägarna, för vilka betydande arealer brann.
För granbarkborren, som blir allt vanligare, var värmen
gynnsam. Träden, som stressades av torkan, kommer även
under nästa år att vara speciellt utsatta, så det lönar sig att
hålla ett speciellt öga på granbestånden. En uppdatering av
skogsförsäkringen kan också vara på sin plats.
I detta nummer av skogsbruket uppdaterar vi läsarna, speciellt gällande virkesmarknaden. Avverkningarna
i Finland väntas i år öka till en rekordnivå på 65 miljoner kubikmeter. De finska skogsbolagen, som i rätt stor
utsträckning köper upp denna rekordavverkning, klarar
sig bra på den internationella marknaden. Speciellt massa- och kartongindustrin mår bra, medan sågverken inte
ser samma ökning i produktpriserna, trots högkonjunkturen. Detta är oroväckande, då skogsägarens netto till
stor del kommer från försäljningen av stockdimensioner.
Enligt konsultbolaget Pöyry har de globala skogsindus-
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trierna fram till år 2030 en tillväxtpotential på 200 miljarder euro från dagens 600 miljarder. Det blir intressant
att se hur stor del av denna ökning som kan ske i Norden och hur ökningen i så fall påverkar virkesmarknaden hos oss. En del av tillväxten förväntas komma av nya
produkter och av att förädlingsgraden höjs på träfibern,
men man förutspår också en ökning av träbaserade produkter överlag i hela världen.
På flera håll längs vår långa kust ser vi nu exempel på
export av rundvirke till länder runt Östersjön. Det här är
friska initiativ som förhoppningsvis ger skogsägaren ett
bättre pris och skapar svallvågor på virkesmarknaden.
Faktum är att det trots de ökande inhemska avverkningarna, samtidigt importeras rundvirke till vårt land.
Efterfrågan på energived ser ut att piggna till och priserna är på stigande. Detta sortiment är på många sätt är
ett välkommet tillskott på marknaden och för skogsägaren, eftersom det ofta kan vara prisdrivande. Exempel på
detta ser vi till exempel i södra Sverige. En snabb titt på
de energiverk, som ligger under planering, speciellt i de
större städerna i södra Finland, ger snabbt vid handen
att denna trend är bestående.•

Sommarens skogsbränder i Sverige
slår hårt mot skogsindustrin
Det 70-tal skogsbränder som tog
fart i Sverige under den ovanligt varma och torra sommaren beräknas
ha förstört cirka 25 000 hektar skog,
vilket motsvarar cirka 2,6 miljoner
skogskubikmeter. Bränderna orsakade ekonomiska skador för cirka 900
miljoner kronor (cirka 90 miljoner
euro). De värst drabbade områdena ligger i Gävleborgs län, i Jämtland
och i Dalarna.
På flera håll i Sverige slogs flerhundraåriga
värmerekord i somras. Inte sedan 1800-talet har skogsbränder förorsakat en så stor
förödelse. Enstaka skogsbränder började
uppträda redan i slutet av maj. Bränderna
spred sig snabbt och i början av juni begärde Sverige hjälp från EU:s civilskyddsmekanism. Brandbekämpningsflyg och -helikoptrar skickades från Italien, Frankrike,
Portugal, Tyskland och Norge för att vattenbomba de drabbade skogarna. Brandbekämpningsstyrkor, som skulle bistå och
avlösa de svenska, anlände från Polen och
Danmark i mitten av juli.
MÄNSKLIGA FAKTORN
STÖRSTA ORSAKEN
När det råder torka är det lätt hänt att en
brand startar och snabbt sprider sig. Orsaken kan vara blixtnedslag eller eldning av
torra löv och kvistar. Det kan också handla om så enkla saker som grillar eller lägereldar som inte blivit ordentligt släckta, glödande fimpar eller gnistor från järnvägen eller skogsmaskiner. Enligt forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
uppstår nio av tio skogsbränder genom
mänsklig påverkan.
Till den svenska webbtidningen Skogen säger skogsbrandforskaren Anders
Granström att det dels krävs lämpligt
bränsle på marken för att en skogsbrand
ska uppstå, dels att det är tillräckligt torrt.
En typisk bränslebädd i svensk skogsmark
består av mossa eller lav med inblandad
förna (döda växtrester). Bränslet måste ha

en fuktkvot under 25 procent, vilket vanligen kräver omkring en veckas uppehållsväder.
Det råder stor efterfrågan på svenskt
trä, både i Kina och i EU, med rekordhöga priser för skogsvaror. Svensk skogsindustri går bra och står för drygt 10 procent
av den svenska exporten.
Massapriset har legat på en historiskt
hög nivå till följd av den globala efterfrågan. Även priserna på papper och förpackningar har fortsatt att stiga, enligt branschorganisationen Skogsindustrierna. Det råder brist på trävaror, även på den största
marknaden som är USA.
Till SVT Nyheter säger Robert Bergqvist,
chefsekonom på SEB, att den stora efterfrågan kan göra att priserna på råvaror stiger ännu mer och det kan kompensera för
eventuella förluster.
Ulf Gabrielsson, vd för företaget UNI4
Marketing, som exporterar svenskt virke
till Nordafrika och Mellanöstern, är inte
särskilt bekymrad över tillgången på råvara trots de omfattande skogsbränderna.
– När det gäller trävarubranschen kan
stora delar av det brända virket förhoppningsvis användas ändå. Om man barkar
stocken väl får man bort det sotiga lagret.
Det är den erfarenhet man har av skogsbränderna för fyra år sedan, säger han.
– Det som inte fungerar är väl råvarorna till massaindustrin där man inte kan ta
in sot.

Nio av tio skogsbränder förorsakas av
människan, visar forskningen.
EFTERFRÅGAN PÅ FINLÄNDSKT
VIRKE ÖKAR
På sina webbsidor uppger Stora Enso,
som producerar förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper, att resultatet
för det tredje kvartalet väntas bli cirka 10
miljoner euro sämre än vad man räknade
med innan skogsbränderna bröt ut.
Enligt tidningen Maaseudun tulevaisuus ökade exporten av barrträdsvirke
från kustregionerna i Finland till Sverige
med 88 procent under årets första kvartal
jämfört med samma period förra året, och
behovet av importerat virke har ökat i Sverige i och med skogsbränderna.
På pappers- och förpackningskoncernen BillerudKorsnäs är man ändå rätt optimistisk. Bernd Schmitz, kommunikationsansvarig på BillerudKorsnäs, säger
till Skogsbruket att tillgången på råvara
har påverkats endast marginellt av skogsbränderna
– Den höga brandrisken har inneburit
att vi inte kunnat köra våra avverkningsmaskiner i den omfattning vi hade planerat under sommaren. Dock har de arealer
som brunnit endast inverkat marginellt ur
försörjningssynpunkt, säger han. •
TEXT: KARIN DAHLSTRÖM
FOTO: PIXBAY
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Trästadsdel
byggs
i Göteborg

FOTO: HELI VIIRI

E

Granbarkborren trivdes i värmen

N

FOTO: PONSSE

aturresursinstitutet påminner skogsägarna om att de bör vara uppmärksamma
på symptom av granbarkborreangrepp ännu i höst och nästa vår.
Gränsen för barkborreepidemi har överskridits i skogar i bland annat Södra Karelen, Norra Savolax och Jämsä- och Jyväskylätrakten. Att epidemigränsen överskridits
innebär att barkborrarna kan utvidga sina angrepp och också ge sig på friska och
levande träd, istället för enbart vindfällen och andra liggande träd.
Den långvariga hettan i somras slog hårt mot granarna, och torr skog är sårbar för
insektsangrepp. Granar, som drabbats av granbarkborreangrepp, har små hål i stammen och kaffebrunt spån som ligger vid trädets rot. •

Ponsse byggde ut sin fabrik

S

kogsmaskinstillverkaren Ponsse har låtit utvidga sin fabrik i Vierimä. I slutet av
augusti invigdes tillbyggnaden av inrikesminister Mika Lintilä. Produktionsutrymmenas areal på fabriken ökade från 2,7 till 4 hektar. •
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tt nedlagt stenbrott intill Landvettersjön utanför Göteborg ska bli
bostadsområde och bebyggas enbart
med trähus.
Projektet Wendelstrand i Mölnlycke,
med uppemot 800 lägenheter, presenterades i augusti under Trä & Teknik
på Svenska Mässan. Projektet drivs av
stadsutvecklingskontoret Next Step, i samarbete med Härryda kommun och den
norska arkitektbyrån Snöhetta.
Snöhetta är bland annat känd för att
ha planerat de nordiska ambassaderna i
Berlin och operahuset i Oslo.
I projektet handlar det mycket om att
utveckla byggmetoder och ny teknologi.
Allt i husen, från stommar till fasader,
ska bestå av trä. Detaljplanen för området väntas bli fastställd senare i höst.
Förberedelserna börjar med anläggandet av en park.
Hösten 2019 ska bygget av en gemensam anläggning med utsikt över
sjön påbörjas. Där ska bland annat
finnas restaurang, möteslokaler, gym
och kontor.
Huset ska stå klart i slutet av 2020,
enligt planerna. Först därefter börjar
själva bostadsbyggnationen som blir
mycket varierande: små radhus, flerbostadshus och några höghus. Avsikten är
att stadsdelen ska växa fram i etapper
under 2020-talet och stå helt klar i slutet av årtiondet. •

Skogforsk tipsar om praktiskt
skogsbruk och
skogsbruksforskning:
https://www.skogforsk.se/
kunskap/kunskapsbanken/

Samarbete
i skogsfrågor

inland och Sverige utökar sitt samarbete kring skogsfrågor.
Sverige har gett forskningsfonden Tandem Forest Values som
hundraårsgåva till Finland. Tolv forskningsprojekt som inleds i höst
ska göra Sverige och Finland ännu starkare som skogsnationer.
Forskningsfonden förfogar över 2,3 miljoner euro i form av forskningsanslag på skogsområdet. En oberoende bedömningspanel gick
igenom de 72 ansökningarna och valde ut 12 samarbetsprojekt inom
områdena hållbar skogsskötsel och nya biobaserade produkter och
processer. I varje projekt anställs en yngre forskare som under två år
ska arbeta dels i Finland, dels i Sverige.
Förhoppningen är att projekten ska få fram nya biobaserade
produkter, såsom mediciner från skogsindustrins biprodukter,
samt öka skogstillväxten genom skogsförädling.
Från Finland medverkar Naturresursinstitutet, Åbo Akademi,
Helsingfors universitet, Aalto-universitetet, Uleåborgs universitet och Östra Finlands universitet i satsningen, medan
nder perioden januari till juli var virkeshandeln 26,5 miljosvenska samarbetspartner är SLU – Sveriges lantbruksner kubikmeter, uppger Naturresursinstitutet. Som vanligt
universitet, Umeå universitet, KTH – Kungliga Tekniska
tystnade
virkesmarknaden i juli. De virkesköpare som ingår i statisHögskolan och Luleå universitet. Arbetet inleds i
tiken
köpte
1,91
miljoner kubikmetervirke från privata skogar i juli.
höst. •
För tallstock betalades vid rotförsäljning 61,10 euro per kubikmeter,
för granstock 65,50 per kubikmeter och för björkstock 46,10 per kubikmeter. Rotpriset på tallmassaved var 17,50 euro per kubikmeter och på granmassaved 20,30 per kubikmeter. Den reella rotprisnivån minskade med en procent
jämfört med föregående månad.
I juli var leveranspriset för tallmassaved 34,60 euro per kubikmeter och för
granmassaved 33,60 per kubikmeter.

Sommarlugn
i virkeshandeln

U

Nytt skogsbolag
på Åland

N

u finns det igen två aktörer på virkesmarknaden på Åland. För ett par
år sedan fusionerades virkesuppköparna
på den åländska virkesmarknaden, då
Ålands Skogsägarförbund, Ab Skogen
och Carl Rundberg AB bildade Ålands
skogsindustrier, men nu har det alltså
grundats en konkurrent.
Det nybildade bolaget SkogAx ägs
och drivs Kennet Berndtsson, skogsbruksingenjör med erfarenhet av
åländskt skogsbruk och virkeshandeln.
Han har bland annat varit vd för företaget Carl Rundberg Ab. •

LIVLIGT ANDRA KVARTAL
Under årets andra kvartal var virkeshandeln med energived livligare än under
kvartalet innan, enligt Naturresursinstitutets statistik.
Toppmassans andel uppgick tillhälften av handeln med energived. För den
betalades vid rotförsäljning i genomsnitt 4 euro och vid leveransköp 15,10 euro
per kubikmeter. Vid rotförsäljning ökade priset med 22 procent och vid leveransköp fyra procent jämfört med det föregående kvartalet.
Av den ved som köptes som råvara för skogsflis var drygt tredjedel kvistade
träd. Det var den värdefullaste typen av energived, för vilken vid rotförsäljning
betalades i genomsnitt 4,30 euro och vid leveransköp 23,70 per kubikmeter.
Vid rotförsäljning minskade priset med 17 procent och vid leveransköp med en
procent jämfört med föregående kvartal.
1,2 miljoner kubikmeter energived ingår i statistiken för årets andra kvartal.
Det var två femtedelar mer än under det föregående kvartalet och en femtedel
mer än ifjol. Största delen av ökningen härstammade från rotförsäljningen. •
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Högkonjunktur ger skog
Ökad försäljning och ökade vinster. Det råder en fortsatt stor optimism inom
skogsbranschen. Skogsbolagens halvårsrapporter som presenterades i
juli–augusti är samstämmigt positiva och branschen ser ljust på läget på både kort och lång sikt.
Det är det goda marknadsläget, främst i
Asien och Europa, som har gett bolagen
både ökad omsättning och vinst. De fem
viktigaste exportländerna för den finländska skogsindustrin har hittills i år varit
Tyskland, Kina, Storbritannien, USA och
Belgien.
– Exporten drar bra och försäljningspriserna har stigit. Bolagens resultat dämpades en aning av vinterns svåra väderförhållanden och underhållsstopp i produktionsanläggningar under början av
året, men i stort visar skogsindustrin i
Finland mycket positiva siffror, säger
Maari Lindström, chefsekonom på Skogsindustrin r.f.
Storbolagen har kunnat svara på det
globala marknadsläget tack vare sina egna prioriteringar och investeringar.
– Sex kvartal i följd med ökande omsättning visar att vi har uppnått en nivå av hållbar lönsam tillväxt. Det beror
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främst på fördelaktiga priser och på vår
styrning av produktutbudet, förklarade
Stora Ensos vd Karl-Henrik Sundström
när han presenterade koncernens halvårsresultat.
KOMPENSERAR HÖJDA KOSTNADER
Metsä Groups koncernchef Ilkka Hämälä
lyfte fram investeringarnas betydelse i sin
kvartalsrapport.
– Vårt utvecklingsprogram, som vi genomdrivit under de senaste åren, har gjort
det möjligt för oss att öka försäljningsvolymerna och förbättra produktionseffektiviteten i takt med att efterfrågan på den
globala marknaden stigit, sammanfattade Hämälä.
UPM ökade sin försäljning under årets
första sex månader med tre procent, jämfört med samma period 2017, trots flera
underhållsstopp och ett ogynnsamt valutaläge.

– Efterfrågan på våra produkter är fortsatt stark och vi lyckades höja priserna inom de flesta av våra affärsområden även
under detta kvartal. Det i sin tur gjorde
det möjligt att öka marginaler och täcka
upp för de tydligt höjda produktionskostnaderna, sade UPM:s koncernchef Jussi
Pesonen vid bolagets presentation av resultatet för andra kvartalet.
TILLFÄLLIGT LYFT FÖR PAPPER
Sågvaror och kartong har haft en fortsatt
stark efterfrågan på marknaden och den
positiva utvecklingen genomsyrade alla sektorer inom skogsindustrin. Till och
med pappersproduktionen, som de senaste åren varit skogsindustrins sorgebarn,
har under första halvåret piggnat till.
– Efterfrågan på papper fortsätter att
sjunka på lång sikt, men under året har
vi sett en tillfällig höjning både i efterfrågan på papper från Finland och i priser
på pappersprodukter. Det beror delvis på
konjunkturen ute i världen i viss mån kan
även de höga cellulosapriserna inverka,
säger specialforskare Matleena Kniivilä
på Naturresursinstitutet.
Ja, cellulosa är fortsättningsvis en ef-

FOTO: POND5

sbolagen klirr i kassan
tertraktad produkt, inte minst i Asien där
konsumtionen av mjukpapper och kartong ökar kraftigt. Metsä Groups jättefabrik i Äänekoski har fått en flygande
start och inneburit ett tillskott i produktionen. Nu utreder koncernen en motsvarande upprustning av sin cellulosafabrik i Kemi.
– De nya investeringarna som genomförts har stimulerat råvarumarknaden i
Finland och avverkningsvolymerna har
ökat. Tillgången på inhemskt virke är god
i Finland och räcker gott och väl för de investeringar som hittills gjorts. Alla de investeringar som ligger i planeringsskedet
kommer knappast att förverkligas, säger
Matleena Kniivilä.
NYA EUCALYPTUSFARIKER
Det är inte bara i Finland som det planeras
investeringar i produktionskapacitet. UPM
går vidare med sina planer på en ny eucalyptuscellulosafabrik i Uruguay, med en
produktionskapacitet på två miljoner ton
per år. I Chile siktar Araucon på att 2021
öppna en ny produktionslinje för samma
produkt med en kapacitet på 1,6 miljoner
ton per år.

– Den kortfibriga eucalyptuscellulosan
är en annan produkt än den långfibriga
barrträdscellulosa som tillverkas i Finland.
I viss mån överlappar de varandra och på
omvägar kan eucalyptuscellulosan påverka marknaden, men under det här året
har priserna för barrträdscellulosa varit
betydligt högre än under fjolåret. De höga
priserna väntas bestå under de närmaste
åren, säger Matleena Kniivilä.
Det goda marknadsläget väntas fortsätta åtminstone året ut, men det finns också smolk i bägaren på kort sikt. De omfattande skogsbränderna som rasade i Sverige under sommaren är ett bekymmer för
hela branschen. Stora Enso skriver i sin
kvartalsrapport att tillgången på skogsråvara i Norden fortsättningsvis förväntas
vara knapp och att skogsråvarusituationen kommer att dra ner koncernens resultat med tio miljoner euro för årets tredje kvartal.
KAN VÄXA MED TRETTIO PROCENT
Men det finns också en rad faktorer utanför Norden, vilka påverkar utvecklingen för skogsindustrin i Finland. Dit
hör EU:s beslut om Finlands skogsbruk,

Donald Trumps handelspolitik, Storbritanniens och EU:s förhandlingar om brexit och Irans kärnkraftsavtal.
Trots osäkerhetsfaktorerna i världen
skönjer skogsindustrin på lång sikt fortsättningsvis en ljus framtid. Den optimismen stärktes när konsult- och planeringsbolaget Pöyry publicerade sin rapport i juni. Enligt rapporten har de globala skogsindustrin en tillväxtpotential
på 200 miljarder euro fram till år 2030,
jämfört med dagens omsättning på cirka 600 miljarder euro. Bakom den förväntade tillväxten finns de globala megatrenderna som råder i världen, inte
minst i de folkrika utvecklingsländerna, där den materiella levnadsstandarden ökar.
– Finland har ett bra läge att utnyttja
den potentiella tillväxten. Vi har välskötta
skogar och goda råvaror, men det är ingen
garanti för att investeringar görs just här.
Vi måste se till att vi är konkurrenskraftiga, att vi fattar politiska beslut som stöder
utvecklingen inom innovationer, miljö och
energi, säger Maarit Lindström. •
TEXT: JOHAN SVENLIN
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Skogsbranschen drar
men sågarna kämpar
Virke säljs som aldrig förr och råvarupriset på sågvirke stiger. Det gör att de
privata sågarnas lönsamhet sviktar. Samtidigt går massindustrin rejält på plus,
medan priset på massaved inte ökar nämnvärt. Vad är problemet?
I år har skogsindustrins produktion och
export ökat ytterligare i kölvattnet av att
den internationella ekonomin växer och
de centrala exportmarknaderna drar. Det
här kräver kontinuerliga investeringar i ny
produktionskapacitet, vilket gjorts framför
allt inom massaindustrin.
Enligt Naturresursinstitutets konjunkturprognos för i år är farhågorna för skogsindustrin närmast hur handelssanktionerna
kan slå mot den finländska exporten och
hur brexit-förhandlingarna förlöper. Tack
vare den höga efterfrågan väntas medelpriset på sågvaror stiga en aning på exportmarknaderna, främst då priset på gran.
INTE RÄTTVIST
I den privata sågindustrin är tongångarna
dock inte lika positiva, fast efterfrågan på
virke har ökat både i hemlandet och på exportmarknaderna.
Enligt Sågindustrin rf:s vd Kai Merivuori
beror problematiken i all korthet på att sågarna inte har kunnat kompensera de stigande råvarupriserna genom prishöjningar.
– Samtidigt som de självständiga, vanligtvis familjeägda sågarna är tvungna att
betala allt mera för sina stockar, har priset
på massaved stigit endast marginellt. Det
känns inte helt schysst, säger han.
Merivuori konstaterar att sågarnas lönsamhet har urgröpts uttryckligen på grund
av de höga virkespriserna, trots att handeln löper bra.
– Konkurrensen är helt enkelt så hård
i världen att det inte finns utrymme för
prisförhöjningar, trots en hög efterfrågan
i länder som Kina. Det värsta är att högkonjunkturen inte kommer att fortsätta för
evigt, säger han.
TIDIGARE VAR PRISERNA LÅGA
Produktionen och exporten av både mas-
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sa och kartong har ökat klart i år tack vare investeringarna i ny produktionskapacitet i landet. Pappersproduktionen fortsätter däremot att minska, men det överraskar ingen.
Den höga efterfrågan på massa i världen har lett till att både medelpriset på
och mängden av exportmassa har stigit
klart i år. Det syns i att avverkningen av
trä för industriellt bruk enligt Naturresursinstitutet väntas stiga till rekordartade dryga 64 miljoner kubikmeter i år.
SLC:s ordförande, riksdagsledamot
Mats Nylund, konstaterar att högre virkespriser givetvis är bra för skogsägarna.
– Det gäller i alla fall att komma ihåg
att det har varit många år med en svag utveckling i virkesförsäljningen då utbudet
varit stort men efterfrågan svag. Efterfrågan har inte heller nu ökat jämnt över hela landet, påpekar han.
NYA EXPORTKANALER
Nylund betonar skogsvårdsföreningarnas roll som förmedlare av virke och mellanhand till exportmarknaderna. Expor-

ten av virke från kustområdet i de sydliga delarna av Österbotten till Sverige är
en framgångssaga han speciellt vill lyfta
fram.
– I den regionen har det varit dåligt pris
och svag efterfrågan på i synnerhet massaved. Nu har exportkanalerna öppnats till
Sverige via hamnen i Kaskö. Här lyfter jag
på hatten åt Skogsvårdsföreningen Österbotten som har lyckats skaffa helt nya försäljningskanaler utomlands åt sina medlemmar, säger han.
Samtidigt kan exemplet Österbotten tas
som indikator på att sågindustrins problem med stigande råvarupriser inte syns
lika klart inom massaindustrin.
– De tre stora skogsbolagen är stora aktörer och deras anbud är prisbildande. Det
är en förklaring till att massavedspriset är
lågt i förhållande till den goda lönsamheten i massaindustrin, säger Nylund.
STATISTIKEN VILSELEDER
På motsvarande sätt, men åt andra hållet,
är de privata sågarna mindre aktörer som
inte just kan påverka prisbilden. Därför har
priset på de ekonomiskt pressade sågarnas
stockar stigit mera än på massaved.
– Jag kan väl inte säga annat än att
skogsägarna borde fokusera mera på massavedspriset. Jag tror absolut att det finns

Exporten går bra
Enligt Tullens statistik exporterade skogsindustrin för över 12 miljarder euro i fjol,
för första gången sedan år 2007. Enligt statistiken steg exporten med fem procent
till 12,1 miljarder. Det är 700 miljoner euro mera än 2016.
Det innebär att branschens andel av hela Finlands varuexport var drygt 20 procent. Efterfrågan på skogsbaserade produkter från Finland ökade framför allt i Asien men även i Europa.
Exporten ökade i skogsindustrins alla huvudsektorer. Massa-, pappers- och kartongindustrins export uppgick till 9,1 miljarder euro, trävaruindustrins till 2,8 miljarder euro och möbelindustrins till 200 miljoner euro. •
BI

utrymme för prishöjningar, med tanke på
hur bra exporten drar, säger Nylund.
Kai Merivuori ser också kutymen med
att virkesförsäljningen statistikförs som
försäljning på rot som en av orsakerna till
det bakvända läget. Problemet är enligt
honom att utöver detta pris betalas olika
tillägg för till exempel grot.
– Det statistikförda priset på massaved
är därför betydligt lägre än priset på importerad massaved från Ryssland eller området kring Östersjön. Samtidigt används
också sågvirke av massaindustrin, vilket
inte känns bra, säger han.
MILJÖN GER NYA
EXPORTMÖJLIGHETER
Skogsindustrin går i alla fall på högvarv
eftersom avverkningssiffrorna för det första halvåret visar att efterfrågan på virke
ökat med nio procent jämfört med läget

i fjol under samma period. Enligt forskningsinstitutet Pellervon taloustutkimus
PTTs bedömning kommer avverkningarna i år till och med att uppgå till 65 miljoner kubikmeter.
– Efterfrågan stöds av de pågående investeringarna i den kemiska massaindustrin. Sågindustrin är å sin sida en konjunkturkänslig bransch. För några år sedan diskuterades vad man överhuvudtaget skulle göra med stockarna, men nu
har den ökade virkesexporten löst en del
av det problemet, säger forskningsdirektör
Paula Horne på PTT.
En viktig faktor bakom den ökade globala efterfrågan på virke är att miljöfrågorna är allt mera på agendan. Till exempel
problemet med mikroplaster i haven får
människor över hela jorden att se sig om
efter nya förpackningsalternativ.
– Många fossila råvaror kan ersättas av

träbaserade, förnybara produkter. Därför
ser jag positivt på skogsbranschens möjligheter att öka exporten i framtiden, säger Horne.
I relation till sin storlek är Finland det
land i världen som är mest beroende av sina skogar och skogsindustrin. Hornes optimism baserar sig på att det skapats en
hel del spetskunnande i landet.
– Trä används numera till allt möjligt
annat än träprodukter och papper. Listan
är lång: tyger, mediciner, kemikalier, funktionella livsmedel, djurfoder, plast, kosmetik, intelligenta förpackningar och biobränslen. Det finns många möjligheter för
finländska företag att växa på den här nya
marknaden men det tar sin tid att utveckla produkterna, säger hon. •
TEXT: BO INGVES
FOTO: MAJ-LEN ROOS
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Samordnade avverkningar för
Skogsvårdsföreningen Österbotten inledde i somras omfattande avverkningsarbeten på Harvungön i Korsnäs skärgård, cirka en kilometer från fastlandet.
– Eftersom inget skogsbolag var intresserat, gör vi arbetet i egen regi, säger
skogsvårdsinstruktör Johan Nynäs.
Arealen som ska gallras, och även dikas, omfattar sammanlagt cirka 250 hektar
och är fördelad på ett sjuttiotal skogsägare.
– I princip alla som haft möjligheten har
velat vara med och få sin skog avverkad.
Virkesmängden på cirka 10 000 kubikmeter kommer främst från första gallringar.
MYCKET ATT TÄNKA PÅ
Arbetena utförs med tre skotare och tre
skördare och har föregåtts av förhandsröjning samt färdigställandet av en hamnplats för virkespråmen, som man efter viss
möda lyckades få tag på via Sverige.
– Till det vi funderat mest på hör vattendjupet, eftersom här bara finns grunda vatten. Pråmen ska ha ett djup på 2,5
meter, vilket gjort att vi varit tvungna att
muddra ganska mycket. Det finns bara ett
ställe på ön där man kan ta i land och den
längsta transportsträckan blir omkring 4,5
kilometer, säger Johan Nynäs.
Förutom noggrann drivningsplanering
kräver skärgårdsavverkningar koordinering då maskiner, mannar, bränsle och
stubbehandlingsmedel ska förflyttas. Ofta
finns också naturvärden som bör beaktas,
på Harvungön finns havsörnsbon.
Lagringsutrymmena är ofta begränsade
och virket bör därför kunna transporteras
bort i jämn takt.
Från Harvungön forslas virket till hamnarna i Kaskö, Björneborg och Raumo, i
ett senare skede eventuellt också över till
Sverige.
Om man hinner bli klara med avverkningarna i år beror enligt Johan Nynäs på

På Harvungön i Korsnäs skärgård gallras
och dikas cirka 250 hektar skog.
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när höststormarna slår in. Arbetena bör
avslutas i tid, så man ännu får i land maskiner och virke.
SER POTENTIAL
Lennart Biström på Skogsvårdsföreningen Södra skogsreviret är revirinstruktör i den västnyländska skärgården. Skärgården avfolkades på 60-talet och då virkesflottningarna upphörde på 1980-talet
sjönk lönsamheten för avverkningarna.
Det gör att det i dag finns mycket outnyttjad virkepotential.
– Det ska finnas bra vägförbindelser
för att industrin ska vara intresserad. Tillgången till pråmar och färjor är därför
nyckeln, säger Biström.
Reviret har ett samarbete med en lokal
pråmentreprenör och årligen avverkas cirka 10 000 kubikmeter virke i den västnyländska skärgården.
Mindre objekt kan avverkas om de
finns i anslutning till andra, större objekt. En minimigräns finns ändå och ligger kring 100 kubikmeter.
Ett pågående Leaderfinansierat projekt,
Smart med skärgårdsvirke, har gett Biström möjligheten att kontakta också små
skogsägare, vilka det finns gott om i den
västnyländska skärgården. Inom ramarna

för projektet kunde man i somras inleda
avverkningar på ett 30 hektar stort område
i byn Wäxär. De medverkande fastighetsägarna är drygt 70 till antalet.
– Genom att samordna avverkningarna med grannar kan man få ihop en intressant helhet och den vägen få det att gå
ekonomiskt ihop, säger Biström.
SAMMA JOBB,
ANNORLUNDA ARBETSVÄG
På det aktuella området håller skogsmaskinsentreprenör Jonas Brunström på att
avverka några resliga hybridaspar som under 1960-talet planterats på en före detta
skärgårdsäng. Brunström tillbringar halva
året med att jobba på fastlandet, halva
året ute i skärgården.
– Själva arbetet skiljer sig inte så mycket åt. Det enda som är annorlunda är arbetsvägen. Den som jobbar på fastlandet
behöver inte fundera på hur mycket det
blåser, säger han.
Ödsligt blir det inte. Under sommarsäsongen är det liv och rörelse på öarna och
gott om folk som gärna kommer och växlar några ord. I september börjar det däremot vara rätt tomt i stugorna och på farlederna.
LÄGRE PRIS
Att drivning av skärgårdsvirke på grund
av alla transportkostnader blir dyrare påverkar givetvis priset. Enligt Lennart Bi-

FOTO: VICTOR ÅSTRAND

I skärgården finns förutom vackra vyer också outnyttjad virkespotential.
Många skogsägare vill avverka, men efterfrågan avgörs av läge och logistiska
lösningar.

r att komma åt skärgårdsvirke

FOTO: AGNETA SJÖBLOM

Tillång till pråm är ett måste vid avverkningar i
skärgården. Transporterna påverkar i sin tur virkespriserna.

ström kan man schematiskt räkna med 10
euro mindre per kubikmeter för skärgårdsvirke än vad man skulle få för motsvarande virke på fastlandet. Kvaliteten är det
enligt honom sällan något fel på.
– Det skulle finnas gott om specialvirke i skärgården, men det råder dålig efterfrågan. Eller efterfrågan skulle det nog finnas på slutprodukten i form av fina plankor, men det brister i förädlingen. Ibland
går skärgårdsvirke av oskäligt bra kvalitet
därför som bulkvara.
INTRESSANT MEN UTMANANDE
En koll med skogsbolagen ger vid handen
att man visserligen gärna köper skärgårdsvirke, men då bör omständigheterna vara de rätta.
– Skärgårdsvirket är intressant och en
resurs som skulle kunna utnyttjas mera,
om det bara fanns bättre möjligheter att

ta sig ut till det. I svenska Österbotten är
de grunda vattnen en utmaning, säger distriktschef Thomas Sundqvist, på Metsä
Group i Vasa.
– Skärgårdsvirke intresserar oss på samma sätt som annat virke. Mycket hänger
på läget och hurdan utrustning som finns
tillgänglig. Ofta vill man köpa lite mer från
samma område eftersom omkostnaderna
är så pass höga, säger Sami Oksa, direktör
för intressentgrupperna vid UPM.
Att man av kostnadsskäl kanske prutat på skogsskötseln är något som ibland
märks i skärgårdsvirkets kvalitet.
– Det är ändå något som varierar från
objekt till objekt. Mycket beror på det
geografiska läget, hur vindutsatt platsen
är och hurdan jordmån där finns, säger
Oksa.
Fred Nordell är uppköpare för Stora
Enso på området Kimitoön och Pargas.

Också han nämner logistiken som en hindrande faktor.
– Vi köper bara skärgårdsvirke från
platser dit det går färja och man når med
stockbil. Det är viktigt för oss att virket är
färskt när det körs till fabriken.
Bolaget har ett avtal som gör det möjligt
att använda sig av hamnen i Dalsbruk och
därifrån transportera virke vidare med pråm.
– Men för tillfället lever vi lite ur hand
i mun. Virket har haft så bra åtgång att vi
inte hunnit få ihop någon pråmlast, säger Nordell.
Utforsling av skärgårdsvirke längs isvägar har blivit en sällsynthet i och med de
varma vintrarna. En skogstraktor beräknas behöva omkring 80 centimeter tjock
is för att ta sig fram på ett säkert sätt, en
stockbil omkring 120 centimeter. •
TEXT: AGNETA SJÖBLOM
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Ökat intresse att avverka
på åländska holmar
Det finns rätt mycket virke att avverka på åländska holmar, men lägre kvalitet på virket och dyrare transporter medför att det oftast blir ett
sämre netto för skogsägarna än vid
avverkningar på huvudön.
Trots det är skogsägarna ändå måna om att sköta om sin skog och det
har blivit lite fart på holmavverkningarna under senare år.
Åland består av en huvudö och tusentals
holmar och skär kring den. En del av öarna öster om huvudön är bebodda och nås
med landskapets färjor som även tar långtradare.
De flesta öar är dock obebodda och
många av dem är mer eller mindre kala
skär i havsbandet. Men det finns också
ett hyggligt antal större öar som kan vara rätt skogrika.
– Vi upplevde en boom med holmavverkningar under 1980-talet men sedan
svalnade intresset. Den viktigaste orsaken
till det stavas ekonomi. När virkespriserna
sjönk blev nettot för avverkningar på öar
ännu sämre, säger Torbjörn Björkman,
verksamhetsledare vid Ålands skogsvårdsförening.
Det betyder att det i dag finns en hel
del att göra på de skogbevuxna öarna, allt
från första gallringar till slutavverkningar.
MYCKET SKA KLAFFA
Robert Nikula, virkesinköpare vid Ålands
skogsindustrier, säger att intresset för avverkning på obebodda öar var lågt tills för
några år sedan. Nu har man försökt engagera skogsägare att avverka mer på sina holmar och resultatet har varit hyggligt. Flera
öprojekt har avslutats och nya är på kommande, bland annat på holmar söder om
skärgårdskommunerna Föglö och Vårdö.
Men det är många faktorer som ska
klaffa för att man ska komma till skott.
Man måste först och främst få ihop virke till minst en pråmlast, det vill säga 200
kubikmeter.
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Att avverka skog på åländska skärgårdsholmar som har regelbunden färjetrafik leder
inte till några större transportproblem. Landskapets färjor har kapacitet att ta ombord stockbilar – även med släp – även om det kan se trångt ut vid lastningen.
– Vi är aktiva och tar kontakt med
skogsägarna. Om en vill avverka försöker
vi få andra som äger skog på samma holme eller på holmar i närheten att också
göra det för att få ner totalkostnaderna för
transporterna, säger Nikula.
Det i sin tur kan betyda att en planerad
avverkning skjuts upp ett tag i väntan på
fler intressenter i närområdet.
SKYDDAD LASTPLATS
Därtill kommer en del annat att ta hänsyn
till. Vid förnyelseavverkning på holmar
under tio hektar måste ett tillräckligt antal fröträd lämnas kvar. Dessutom är området närmast stranden – det rör sig i regel om ett område som är tio meter brett
– alltid skyddat.
Havsörnsbon, som är skyddade enligt
lag, är inte heller helt ovanliga på åländska skärgårdsholmar.
– Det blir en del extra pyssel vid varje projekt. Det gäller förstås också att se
till att det finns en bra plats där man kan
lasta virket på en pråm. Den ska helst ligga skyddat och det måste vara djupt nog.
Väder och vind spelar också in. Det kan

bli svårt att frakta bort virket om det stormar och omöjligt om isen hinner lägga sig.
Ålands skogsindustrier har en entreprenör som är nischad på holmavverkning
och en annan som fraktar virket från holmarna.
Jordmånen på holmarna kan vara
grund, dessutom är träden – mestadels
tall – ofta mer utsatta för storm. Det i sin
tur betyder att virket inte alltid är av bästa kvalitet.
– Men det finns riktigt fina bestånd också.
INGA PROBLEM
När det gäller avverkning på de större
skärgårdsholmarna, som är bebodda och
som har regelbunden färjetrafik, kan den
nästan jämställas med den på huvudön.
– Visst, det gäller att ta hänsyn till färjornas turlistor, och transporterna tar längre tid, men i övrigt är det inga problem.
Färjorna tar ombord stockbilar med släp.
Men det är förstås skäl att undvika högsommaren när bildäcken oftast är fullbokade, säger Robert Nikula. •
TEXT OCH FOTO: HELENA FORSGÅRD

EU:s satsning på innovation
ger större efterfrågan på virke
Skogen är i fokus i EU på ett sätt som
den inte varit förr. Hållbart skogsbruk
är avgörande i den biobaserade ekonomin, som ska spara på råvaror och
få produkter att återvinnas i kretslopp, och till det behövs innovation.
– Det har utvecklats många nya produkter inom skogsindustrin och branschen
har förnyats kraftigt både i Finland och
ute i Europa. Det innebär helt klart större efterfrågan i virkeshandeln, konstaterar
Jori Ringman-Bäck, som är direktör för
hållbarhet vid europeiska pappersindustrins förbund CEPI i Bryssel.
Annars är förståelsen för skogsbruk
överlag begränsad inom EU, framför allt
då man ska ange skogsindustrins miljöeffekter. Risken är att fel metod används och
det ger en oproportionerlig nackdel för virkesanvändningen.
– Jag jobbar med pappersindustrins
koldioxidavtryck, som bygger på EU-kommissionens metodik, livscykelmätningen. Den mäter skogen helt fel, förklarar
Ringman-Bäck.
– Den beaktar inte skogens effekt, då
man borde mäta hur stor effekten är över

Jori Ringman-Bäck.

hela livscykeln, utan i beräkningarna går
skogens yta förlorad då den avverkas.
Men då beaktar man inte att skogen ju
växer redan samma år!
Istället försöker pappersindustrin nu få
EU att anta en annan metod, som uppskattar de verkliga miljöeffekterna. Det är
komplext, för man jämför de färdiga produkterna, som ska utvärderas hela vägen
från råvaruutvinningen till slutanvändningen.
– Vi försöker med en metod, som utgår från skogsbruk istället, så att man får
en realistisk bild. Risken är att det annars
går radikalt fel.
HUR ERSÄTTA PLASTEN?
Avsikten är att pappersprodukterna ska
framstå som precis så miljövänliga som
de är, men debatten om miljöpåverkan är
komplex och det finns ett stort tryck från
andra industrier, som konkurrerar om miljövänligheten. Inför sommaren kom EUkommissionen med förslaget att begränsa engångsanvändningen av plastprodukter och ersätta vissa av dem med andra
material.
– Plastindustrin kommer säkert att
tvingas bättra på sina metoder. Eftersom
en del plastprodukter är omöjliga att återvinna, kommer ersättande material, som
trä, papper och andra skogsbaserade produkter, att vara alternativ.
Ändå är det svårt att uppskatta hur
mycket av plasten som kunde ersättas
med till exempel skogsbaserad bioplast.
Totalt används 50 miljoner ton plast per
år i Europa och den användningen borde
minska med tio miljoner ton.
– Om ens några procent byts ut mot
skogsbaserade produkter så är det redan
mycket, menar Jori Ringman-Bäck.
– Men det är för tidigt att säga, för det
kan hända att det inte blir någon övergång
till andra material, utan det beror på vad
marknadskrafterna vill. I vissa fall blir det
knappast heller ersättande produkter.
Fortfarande har användningen av biomassa en negativ klang, också inom EU.
– Det handlar om att satsningen på bio-

bränslen inte höll vad som lovades, kommenterar Ringman-Bäck.
– Det är en utmaning att kommunicera
kring hur hållbar den skogsbaserade biomassan är. Man borde få folk att förstå hur
kraftigt skogen förnyas, för ofta tycks man
här tro att Europa är drabbat av avskogning. Och ännu är det chockerande ofta
man hör att Finland borde bli ett skogsreservat.
MER INFORMATION BEHÖVS
Också själva skogsindustrin är relativt
okänd inom Europa. På den europeiska pappersindustrins förbund framhåller man hur den ekonomiska effekten till
största delen stannar i Europa, då råvarorna i den skogsbaserade industrin till 84
procent är av europeiskt ursprung. Framtidsutsikterna för skogsprodukterna är positiva, trots nederlaget i tvisten om utsläpp
från skogsbruk och markanvändning (LULUCF).
– Man måste väl godkänna slutresultatet, men det var klart att det skulle gå fel.
I grunden är det frågan om att man missförstår skogen och då är det logiskt att det
går fel, kommenterar Jori Ringman-Bäck.
Det finns en tendens att ge miljöorganisationer ett betydande inflytande i skogsfrågor.
– Det är klart det finns mycket kunskap om skogsbruk också hos dem, men
vi på industrin betraktas som jäviga. Organisationerna ger istället en snäv bild av
skogarnas tillstånd och många har sitt ursprung i länder som avskogats.
Plötslig har skog och skogsbruk fått en
central roll inom EU, men frågan är om
man då beaktar skogen som en strategisk
tillgång.
– Det skrämmande hur lite uppgifter
det finns om hållbar skogsvård och skogarnas volym, då man i EU är angelägen
om hållbarhet, men ändå inte känner till
hållbart skogsbruk. Det skulle säkert finnas teknologi för att få fram uppgifterna,
men man har bara inte kunskapen. •
TEXT: ANNA-KARIN FRIIS
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Ett fungerande regelv
Virkeslager som sprider skogsskador över tomtgränserna, murkna träd som
lämnats kvar i naturskyddzoner och gynnar uppkomsten av skadeinsekter,
vem bär ansvar? Skogsexperterna är eniga, ett välfungerande regelverk har
minimerat problemen.
För att anses skyldig ska man enligt skadeståndsrätten ha vållat en skada via vårdslöshet eller försummelse.
– Om man följt alla direktiv till punkt
och pricka, är det tyvärr den drabbade
som står för kostnaderna för uppkomna
skador, säger Helena Ålgars, jurist vid
Jordägarnas värderingscentral.
Det är i första hand lagen om bekämpning av skogsskador som styr denna typ
av ärenden. Lagens syfte är att upprätthålla skogarnas goda hälsa och att bekämpa skogsskador. I lagen finns bland annat
beskrivet hur landet är indelat i tre regioner – A, B och C – utifrån förekomsten av
skogsskadeinsekter och temperatursumman. Regionerna har egna datum för när
virke ska vara borttransporterat från av-

verkningsplatserna. Lagen omfattar också
alternativ till borttransport samt beskriver
undantag; till exempel oöverstigliga hinder, exceptionella förhållanden eller en
oskälig ekonomisk situation.
Bästa sättet att undvika en situation,
där man som markägare kan bli skadeståndsskyldig, är att sätta sig in i regelverket. Enligt paragraf 18 ska en yrkesmässig
verksamhetsutövare känna till skyldigheterna i denna lag, man kan säga att verksamhetsutövaren åläggs att utöva egenkontroll.
Men även om man som markägare agerat försumligt på någon punkt, är man inte genast ersättningsskyldig för uppkomna skador.
– Det är man inte per automatik. Det

Sällsynt med skogsskador
som härstammar från
naturskyddsområden

FOTO: WIKIMEDIA

Det är ovanligt att statligt ägda naturskyddsområden drabbas av skogsskador som sedan sprider sig till angränsande markområden.
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Rauli Perkiö, specialplanerare vid Forststyrelsen, säger sig inte ha vetskap om fler
än två fall där skogsskador verkligen spridit sig från av staten ägda naturskyddsområden till närliggande områden. Under
åren 2011–12 var det trots allt flera skogsägare som kontaktade Forststyrelsen i
ärenden av denna typ.
– Det handlade då om fall där man
var orolig över en eventuell spridning av
skogsskador, inte om redan uppkomna
skador, säger Perkiö.

Om man som skogsägare råkar ut för
skogsskador, som härstammar från statligt ägda marker, ska man i första hand
vända sig till Finlands skogscentral. Där
finns personal som kan informera om
hur man går till väga i denna typ av ärenden.
Ansökningar om ersättning riktas till
miljöministeriet, som också fattar beslut
i ärendet. Enligt uppgifter från miljöministeriet finns det bara ett ersättningsbeslut (2015) för skador av denna typ. I fall
där ersättningsansökan avslagits av miljöministeriet, kan man ännu väcka skadeståndstalan i tingsrätten. •
TEXT: MIA BERG-LUNDQVIST

verk för skogsskador
finns en inbyggd ersättningströskel, riktigt
små skador blir man inte skyldig att ersätta, säger Ålgars.
Enligt paragraf 20 i lagenom bekämpning av skogsskador ska skadan medföra
att mer än tjugo kubikmeter fast mått per
hektar av trädbeståndet i annan markägares skogsbestånd dör eller att trädbeståndets tillväxt minskar med mer än tio kubikmeter fast mått per hektar under högst
fem år.
– Under sådana omständigheter är
markägaren eller virkesägaren skyldig att
ersätta skadan i sin helhet, konstaterar
Ålgars.
OVANLIGT MED PROBLEM
Ålgars vill trots allt framhålla att det sällan förekommer rättsfall av den här typen. Personligen kan hon erinra sig endast ett fall där hon själv varit involverad.
Svarande var ett kraftbolag som fällt träd
längs en kraftlinjegata, men inte meddelat
om detta till markägaren. I det skede som
markägaren upptäckte de liggande träden
blev han tvungen att i preventivt syfte behandla virket med bekämpningsmedel.
– Man förhandlade fram en lösning där
kraftledningsbolaget ersatte markägaren
för kostnaderna för bekämpningsmedlet,
berättar hon.

Helena Ålgars.

Då problemsituationer av den här typen uppstår brukar man rekommendera
den drabbade att i första hand kontakta
den som försummat sina ålägganden och
försöka diskutera sig fram till en lösning. I
sista hand är det tingsrätten som reder ut
ersättningsskyldigheten.
VÅLLANDET I CENTRUM
Även i fråga om enskilda träd som faller
på gårdsplaner är det själva vållandet som
avgör om markägaren till trädet är ansvarig för uppkommen skada. Det ska handla
om försummelse eller slarv för att det ska
finnas en ersättningsskyldighet.
– Om markägaren underlåtit att vidta
åtgärder för ett träd som man med blotta
ögat kan se att är gammalt, eller skadat,
och utgör en risk, ser jag nog att han eller
hon är ersättningsskyldig om trädet faller
och förorsakar skada, säger Ålgars.
Däremot är man som markägare inte ersättningsskyldig för skador man inte kunnat förutse, såsom extrema väderförhållanden, som gör att också till synes friska
träd faller. I dylika fall gäller det för den
drabbade att reda ut vad som gäller med
det egna försäkringsbolaget.
FUNGERANDE REGELVERK
Magnus Wiksten, revirforstmästare vid
Skogsvårdsföreningen Skogsreviret, delar
Ålgars uppfattning om att problem med
skogsskador, som spridit sig över tomtgränserna, uppstår rätt sällan.
– Mitt intryck är att det måste vara väldigt ovanligt att tvister av den här typen
framskrider ända fram till rättegång.
Wiksten tillägger att i de fall dispyter
uppstått, försöker man i första hand lösa det genom att markägarna sinsemellan
kommer överens.
– Vi har ju en lagstiftning som är väldigt klar och tydlig med hur virket ska lagras och hur fort efter avverkning det ska
transporteras bort, en process som Skogscentralen övervakar, konstaterar Wiksten.
Ett klart och tydligt regelverk är med
andra ord stor hjälp på vägen. •
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Maskinell plantering kräver
Bättre resultat och längre säsong.
Maskinell plantering vinner terräng
och entreprenören Anders Lindfelt
ser redan fram emot en fulltecknad
arbetskalender sommaren 2019.
Klockan närmar sig nio och på avstånd
hörs ljudet av en maskin i arbete. Det är
en New Holland-grävmaskin med ett speciellt aggregat fastmonterat längst ut på armen. Vi närmar oss medan vi undviker att
trampa på de små granplantorna, som bara för en stund sedan fått sin markkontakt
och nu spretar uppåt.
Föraren Anders Lindfelt stannar motorn, kliver ur hytten för att ta en paus och
fylla på bordet med nya granplantor. Han
tittar uppåt och konstaterar att det utlovade regnet inte ännu synts till.
– Jag ville komma igång tidigt i dag så
att jag skulle hinna få ner så mycket som
möjligt innan regnet. Lite duggregn gör
inget, men om det störtregnar löser regndropparna upp jordklumpen runt plantroten, förklarar Lindfelt.
Han startade hemifrån Nedervetil vid
sextiden och har under de två timmar han
arbetat på det aktuella skiftet, strax utanför Jakobstad, tömt två kassetter med
granplantor.
– Det finns 121 gropar i aggregatet och
var och en av dessa fylls med en granplanta. På 40 minuter brukar kassetten normalt bli tom och det tar några minuter att
fylla på den. Under ett bra dagsverke planterar jag en hektar med cirka 1 800 plantor, berättar han.
PLANTERAR DYGNET RUNT
På en ställning bakpå maskinen förvaras
lådor som innehåller de plantor som ska
sättas i marken under dagsverket.
– Jag vattnar plantorna lagom mycket
hemma så att de klarar sig tills de kommer ner i jorden. Under heta dagar får de
ligga i vatten så att de suger åt sig medan
de väntar på att bli planterade.
Sommaren 2018 kommer inte att bli
ihågkommen som en regnig sommar. I
stället har skogen och skogsarbetarna fått
lov att anpassa sig till både hetta och torka.
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Anders Lindfelt kan
plantera 1 800 plantor
på en hektar per dag.

– Plantorna behöver hållas fuktiga för
att klara sig i hettan. Under sommaren insåg jag att mina arbetstider måste ändras
för att jag ska hinna med allt. När det varit som hetast har jag börjat vid 18-tiden
och kört tolvtimmarspass på nätterna för
att hålla schemat.
Under sommaren har det också blivit
många sjudagars arbetsveckor för entreprenören.
– Ja, hemma kallas jag numera för arbetsnarkomanen. Samtidigt är säsongen
begränsad och det gäller för mig att se till
att planteringen blir ordentligt utförd och
att skogsägarnas plantor får bästa möjliga
förutsättningar.
ENKEL MEKANIK
Anders Lindfelt är entreprenör och har
hållit på med markberedning i över tio års
tid. Han skaffade planteringsaggregatet,
en inhemsk modell av märket M-Planter,
inför planteringssäsongen 2018.

Första sommaren med nyinvesteringen blev fulltecknad i ett ganska tidigt skede och redan nu har han arbetskalendern
mer än fullbokad inför sommaren 2019.
Hittills har han varit nöjd med hur planteringsaggregatet fungerat.
– Den har uppfyllt mina förväntningar
och jag har inte haft någon överraskning
hittills. Det är en enkel konstruktion utan elektronik. En representant för tillverkaren instruerade mig första dagen och
sedan dess har jag kört på. Efterfrågan
är stor på maskinella planteringstjänster, i synnerhet när det gäller granplantor. Tallplantor är för små för att resultatet ska bli bra med den här maskinen,
förklarar han.
Det finns flera fördelar med maskinplantering, bland annat visar forskning att
plantorna blir livskraftigare. När det gäller
själva planteringsprocessen följer maskinell och manuell plantering samma princip: Ett håll sticks i marken och en planta

van hand
faller ner och jorden runtom pressas ihop.
– Utvecklingen går mot en ökad andel maskinell plantering. Kostnadsmässigt finns ännu en liten skillnad, men tillgången på manuell plantering minskar
när allt fler skogsägare väljer att lägga ut
planteringen, säger Robert Lindqvist, som
i egenskap av skogsexpert på UPM bland
annat beställer planteringstjänster.
SIMULTANKAPACITET
Om manuell plantering kräver seghet och
kondition kräver maskinell plantering en
förare med kunskap och koordination.
Dels ska han eller hon ha öga för terrängen, dels ska handgreppen koordineras
med fotarbetet för att varje planta ska få
en bra start. Planteringsmaskinen gör två
moment – den höglägger och planterar.
– Med första rörelsen drar jag upp en
hög, sedan släpper jag ner plantan i gropen med hjälp av en pedal och pressar
jorden runt den så att den kan rota sig ordentligt. Det tar ett par sekunder per planta, berättar Anders Lindfelt.
Under första sommaren har han hållit
sig mest kring Pedersöretrakten. Han har
hittills inte stött på någon terräng som inte
lämpat sig för maskinell plantering.
– Jag har haft flera stora områden vilket gjort att jag inte behövt flytta maskinen dag till dag mellan olika förnyelseytor.
Ris och stenar begränsar i viss mån framkomligheten för maskinen, men eftersom
jag planterar gran, som inte trivs lika bra
som tall i stenig mark, har jag kunnat röra
mig ganska obehindrat med maskinen på
förnyelseytorna.
När de flesta andra njöt av sol och bad,
under den exceptionella sommaren, var
Anders Lindfelt fullt sysselsatt med sitt
jobb. Planteringssäsongen fortsätter en
bra bit in i september och sedan fortsätter
markberedningsarbetena, men innan nästa planteringssäsong inleds kan det finnas
en möjlighet att ta ut en liten semester.
– Vi får se, nu ska jag se till att resterande 24 000 plantor kommer ner i marken innan jag funderar på någon semester,
konstaterar han kallt. •
TEXT OCH FOTO: JOHAN SVENLIN

Planteringsmaskinen både höglägger
och planterar. Plantlådorna förvaras
baktill på grävmaskinen.
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Det finns vinn-vinnlösningar
Samfällda marktäkter är en rest från självhushållningens tid och ligger ännu
som en blindtarm på många fastighetskartor. Under de senaste decennierna
har hundratals lösts in, i de flesta fall med alla parter nöjda.
På senare tid har det blivit populärt igen
att äga saker tillsammans med andra. Det
finns bilpooler, semesterlägenheter och
fjällstugor som används utifrån ägarinsatser. I det gamla bondesamhället delade man bland annat på båtstränder, lastningsplatser och marktäkter.
– Alla gårdar behövde tillgång till sand,
grus och lera. Eftersom allt skulle lastas
för hand och transporteras med häst var
det viktigt att de låg så nära gårdarna som
möjligt. Därför bröt man ut sådana områden ur skiften så att de blev gemensamma
för gårdarna i närheten. I teorin fick varje delägare ta ut en mängd som motsvarade mantalet, men det var knappast något som kontrollerades så noga, berättar
Anders Blomqvist, stadsgeodet i Jakobstad.
När traktorer ersatte hästar och kärrorna blev större ersattes självhushållningen
av en kommersiell marknad för sand, grus
och lera också på landsbygden.
– Sandtagen förvandlades då till stora gropar utan något stort värde. I bästa
fall växte de igen och blev skogsområden,
i sämsta fall blev de avstjälpningsplatser
där det dumpades både det ena och det
andra. Om marktäkten inte rörts på 50 år
finns där ofta fina tallar i dag och ett utvecklingsbart bestånd.
SVÅRT OM ÄGANDET ÄR SPRITT
Under de senaste decennierna har många
samfällda marktäkter blivit inlösta, men
på många fastighetskartor finns det fortfarande samfällda områden på några hektar.
– Under lågkonjunkturen på 1990-talet
minskade markärendena i antal och lantmäteriet passade då på att inleda grundförbättringsprojekt. Bland annat utreddes
hur man kunde förbättra användningen av
marktäkter som inte längre användes för
det ändamålet, berättar Anders Blomqvist,
som tidigare arbetat på Lantmäteriverket,
både på Åland och i Österbotten.
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– Många samfällda marktäkter kan utnyttjas
bättre om de införlivas med den omgivande
fastigheten, säger stadsgeodet Anders Blomqvist på staden Jakobstad.

I många fall kan samfällda marktäkter
utnyttjas bättre om de förenas med den
omgivande fastigheten. För att det ska ske
på smidigast möjliga sätt borde delägarna
till det samfällda området komma överens
om hur ägarbytet ska ske.
– Principen är att om det försvårar användningen av din fastighet kan den lösas
in. Det gäller också omvänt så att de andra delägarna kan begära att bli utlösta för
att få ut något av ett område de annars inte har någon nytta av.
I ett tidigt skede bör äganderätten redas
ut och alla delägare kontaktas.
– I vissa fall finns det ett stort antal delägare som kanske är spridda över världen
och då kan det bli nästan omöjligt att samla fullmakter och genomföra köp. Då är inlösning den enda möjliga lösningen.
KAN LÖNA SIG ATT BYTA MARK
Anders Blomqvist har medverkat i ett stort
antal fall, både i sitt yrke och privat. Enligt hans erfarenhet går det lugnt till i de
flesta fall.
– Jag har haft kanske en handfull jobbiga fall. Ett säkert sätt att skapa bråk är
att kräva att få lösa in en båtplats på samfälld mark.
Enligt honom lönar det sig att först reda ut om det går att byta ägor för att få en
vettigare skiftesindelning för delägarna i
samfälligheten. Lagen ger också stöd för
sådana lösningar.
– Det kan bli en bra och enkel lösning
om en enskild delägare och samfälligheten kan byta en tomtbit mot en annan, utan att man behöver göra varken värdering
eller penningtransaktioner.
I en del fall köper en delägare loss området av de andra delägarna, enligt samma modell som ett traditionellt fastighetsköp.
– Att fastställa priset vid ett sådant köp
kan vara en knepig fråga. Värdet bör ställas av någon oberoende part, till exempel
en skogsvårdsförening. Om man har en or-

ganiserad samfällighet tas ärendet upp på
stämman, och om inga besvär mot stämmans beslut att sälja kommit in inom 60
dagar följer lantmäteriets rutiner med lagfart och styckningsförrättning.
Ett ägarbyte kan också ske genom ett
inlösningsförfarande, där lantmäterverkets förrättningsingenjör delar upp ersättningen mellan samfällighetens delägare.
– Samförstånd gör alltid behandligen
lättare, men vid en inlösning krävs det inte en överenskommelse mellan markägarna. Ifall det finns lagliga förutsättningar
för inlösningen, går det att köra processen
vidare fastän någon part skulle vara motsträvig. Om inte alla delägare är nöjda ef-

på oanvända marktäkter

Lertäkten, som bröts ut 1921, har inte använts för det ändamålet på tiotals år
och införlivades nyligen med Smedasskogen.
ter förrättningen kan de rikta besvär till
jorddomstolen inom 30 dagar.
Han påpekar att även tågordningen
skiljer sig mellan fastighetsköp och inlösning.
– Vid ett fastighetsköp kommer styckningsförrättningen efter köpebrevet och
lagfarten, medan en inlösningsförrättning
verkställs innan inlösaren betalar ersättningen och söker lagfart.
REKREATION I STÄLLET FÖR LERA
Vi lämnar Anders Blomqvists tjänsterum
i stadshuset för att på plats se ett exempel på en nyligen inlöst marktäkt. Det är
staden Jakobstad som köpt ett område på

knappt 1 000 kvadratmeter, som efter en
klyvningsförrättning 1921 bröts ut för att
bli en gemensam lertäkt för tio fastigheter.
– Den har inte använts på tiotals år av
ägarna och vi kom överens om ersättningen med delägarlaget utifrån gängse pris.
Han stannar bilen i bostadsområdet Kivilös, som fram till 1950-talet mest bestod
av skogs- och jordbruksmark. Mellan två
egnahemshus går en stig och där gräsmattorna slutar tar en yvig granskog över.
Blåbären är bortplockade, men i övrigt ser
området relativt orört ut. För hundra år sedan hämtades här lera, för att brännas till
tegel eller användas för andra byggnadsändamål.

– På några ställen kan man ännu se gropar där det i tiderna hämtats lera och kanske sand, säger Anders Blomqvist och pekar in mot skogen.
Det inlösta området har nu införlivats
med Smedasskogen, en parkskog som
fungerar som rekreationsområde och dessutom tjänar som bostadsområdets ljuddämpare mot omfartsvägen ett par hundra meter längre bort.
– Det finns ingen skötselplan för skogsområdet. Om något träd riskerar blåsa omkull tar vi bort det, men annars får skogen
sköta sig själv. •
TEXT OCH FOTO: JOHAN SVENLIN
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Snickarboden i Helsingfors
Det var julafton i augusti för Dan
Nordström när Time Magazine utnämnde bastu- och restaurangkomplexet Löyly i Helsingfors till en av de
100 bästa platserna i världen 2018.
Nordström är delägare i Puupalvelu
Jari Rajala Oy som har tillverkat restaurangens omtalade hölje av värmebehandlat trä.
Dan Nordström är själv artenom, alltså
möbelformgivare, från (dåvarande) Yrkeshögskolan Sydväst i Åbo och gillar det här
med linjer och trä som material. Skolan
fanns i Rettigs gamla fabrik i centrala Åbo
och var enligt honom en ytterst stimulerande miljö för konstnärliga ämnen.
– Utbildningen var i alla fall praktiskt
inriktad och jag lärde mig planera produkter som också kan tillverkas. En viktig del
av utbildningen var därför att också göra
dem i praktiken. Det var egentligen mera
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roligt än skola att gå där. Tyvärr finns inte
skolan där längre, säger han.
Borgåbördige Nordström började som
färsk artenom jobba på Puupalvelu Jari Rajala 2005. Han gick lämpligt inför finanskrisen in som delägare tre år senare.
– Då byggde vi också vår nuvarande fabrik här i Malm. Det var lindrigt sagt besvärliga år som följde, för omsättningen
sjönk plötsligt från 1,8 miljoner euro till
700 000 euro och investeringen var inte
precis gratis, berättar han.
AUTOMATION GER
KONKURRENSKRAFT
Företaget klarade sig i alla fall undan med
blotta förskräckelsen och kraftigt åtdragen
svångrem. Nu börjar omsättningen igen
närma sig 1,8 miljoner euro.
Ett av de större projekten genom åren
är Löyly på Ärtholmen i Helsingfors. Där
var det över 4 500 saker som kunde gå fel.
Trähöljet av värmebehandlad FSC-certifierad furu består nämligen av så många de-

lar av olika längd och med olika vinklar.
Alla delar gjordes individuellt i snickeriet och numrerades noggrant för att kunna monteras rätt.
– Varje del måste passa perfekt, för annars skulle bygget helt enkelt inte lyckas.
Visst kändes det pirrigt i magen när monteringen inleddes, säger Nordström.
Han betonar att fast företaget är litet
har man aldrig sparat på produktionsutrustningen.
– Utan en hög automatiseringsgrad
skulle vi helt enkelt inte kunna konkurrera prismässigt. Det skulle också göra det
omöjligt att ens kunna räkna på projekt
som Löyly eller kapellet i Kampen. Till det
levererade vi 2012 hela insidan bestående
av 7 500 delar som vi fräste ut till lämplig
form, säger Nordström.
Löylys träram ligger runt själva stommen, som är av betong och stål. Träribborna fungerar som en persienn som hindrar insyn i basturna, samtidigt som utsikten inifrån ut inte döljs.

Puupalvelu Jari Rajala
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Grundat: 1997
Omsättning, estimat 2018: 1,5
miljoner euro.
Personal: 16 inklusive underleverantörer.

– Trähöljet skyddar också själva huskroppen från solens värmestrålning, så man kan
tala om en mångsidig funktion. Det är det
som jag gillar med trä; det är så mångsidigt
och vackert levande. Arkitekternas idé är att
det värmebehandlade furuträet kommer att
gråna vackert med åren. Då blir komplexet
en del av havsnaturen.
DOFT AV VIRKE
När Skogsbruket besöker snickeriet en
varm augustidag doftar det gott av färskt
virke i hallen, som ligger invid motorvägen i Malm i norra Helsingfors.
– Det har varit en jäktig sommar för vi
har gått för fullt hela tiden. Med tanke på
hettan har det varit lite för mycket av det
goda, säger Nordström när han visar produktionsutrymmena.
Det är ganska lite som påminner om en
traditionell snickarverkstad, eller kanske
det är så att allt är i lite större skala. Längs
ena långsidan finns måleriet med utrustning för att skapa ytor för de mest krävande projekt.
Utanför måleriet ligger en hög med ytterdörrar och väntar. Det känns överraskande att höra att de inte är gjorda hos
snickeriet.
– Vi ska bara måla dem. Numera är
det faktiskt ganska vanligt att byggföretag
shoppar i Baltikum och sedan låter oss göra slutfinishen på produkterna. Vi gör produkter som dörrar och fönster endast som
specialbeställning, eftersom det finns spe-

Dan Nordström är delägare i
Puupalvelu Jari Rajala och sköter den dagliga ruljangsen i företaget som har många strängar på sin lyra. Det här underleveransprojektet ska gå till en
lyxkryssare.

cialiserade företag som gör dem effektivare och billigare, säger Nordström.
Den senaste investeringen är en automatiserad sliplinje, där jättelika sandpapper inne i maskinen gör slätt på nolltid.
Den största enskilda investeringen är en
datorstyrd svarv som kan skära ut invecklade former ur trästycken.
– Med den här karvade vi ut 7 500
krökta element av olika längd till kapellet
i Kampen. Det var ett mäktigt arbete som
hade varit helt omöjligt utan dagens snickeriteknik, säger Nordström.
EGET VARUMÄRKE PÅ KÖK
I dag baseras företagets tillväxt mest på
måttbeställda traditionskök. Bor du exempelvis i ett höghus från 1960-talet,
där köksskåpen är utslitna, och vill ersätta dem med liknande skåp med modern
funktionalitet är snickarboden i Malm en
bra startpunkt.
– Vi kan inte konkurrera med stora serier utan har därför nischat in oss på egna
produkter som traditionskök och specialprojekt som Löyly och kapellet i Kampen,
säger Nordström.
Företaget började med traditionskök i
större skala för tre år sedan när Nordström
kontaktades av Sami Numminen som hade
jobbat i den nischen flera år i Vasa i egen
regi. Det visade sig att det fanns endast ett
fåtal tillverkare i nischen i hela Finland och
ännu färre i Helsingforsregionen.
– Sami hade bred erfarenhet, goda kon-

takter och ville flytta till Helsingfors. Att
vi tog med honom visade sig vara en lyckträff, eftersom måttbeställda traditionskök
som respekterar originalen är en växande
trend i samhället, säger Nordström.
Helt ny var köksnischen ändå inte för
företaget som hade gjort en del måttbeställda, arkitektritade kök tidigare också.
– Nu opererar vi i alla fall på en helt
annan nivå med ett eget produktmärke,
Jalokaluste, och har två egna planerare. I
Sverige finns flera motsvarande bolag som
gör traditionskök, men mig veterligen är vi
Finlands största i den här nischen.
ÖVERVANN DJUP SVACKA
Dan Nordström konstaterar att kontakter
är a och o i snickeribranschen. Det gäller att känna arkitekter, byggentreprenörer och bolag som levererar inredningar
till hotell, restauranger och fartyg.
– När jag började 2005 i företaget gjorde vi mest produkter för offentliga utrymmen. Den ekonomiska krisen 2009 tog
mer eller mindre kål på business-to-business-handeln och vi måste rikta in oss på
privatkunder och hitta nya kanaler för våra produkter.
Vid tidpunkten för intervjun hade företaget på gång ett projekt i Rovaniemi dit
ett kök levererats till en pietetsfullt renoverad tvårummare.
– Våra montörer är just nu där och
monterar köket. Orsaken till den leveransen är att arkitekten som planerat renoveringen finns i Helsingfors och ville ha
det bästa för köket, säger Nordström utan blygsamhet.
En annan leverans, som höll på att färdigställas när Skogsbruket besökte företaget, var en invecklad konstruktion med
en mängd halvrunda element för ett kryssningsfartyg.
– När delarna kopplas ihop bildar de
en svepande fond för gardiner. Vi har med
andra ord hela tiden dörrarna öppna för
alla möjliga projekt där trä är det huvudsakliga materialet.
Ett projekt i offertstadiet är en vågig innertakkonstruktion i CLT, korslimmat trä,
för Wood City i Helsingfors.
– Den skulle byggas upp av massor
med korta element som tillsammans bildar helheten. Nu gäller det att hålla tummarna, säger Nordström. •
TEXT: BO INGVES
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Skippa grillkorven
på skogsturen!
Mat över öppen eld är väldigt trendigt just nu och visst smakar maten
bäst utomhus. Men glöm grillkorven,
bara fantasin sätter gränser för menyn.
– Människor har suttit framför elden sedan urminnes tider. Det är något fängslande över det, säger vildmarksguiden
Ilse Klockars, som via sitt företag Outdoor Happiness erbjuder kurser i utomhusmatlagning.
Hennes kanske främsta mission är att
uppmuntra folk att våga experimentera med
maten. Många håller sig till trygga alternativ
som grillad korv och kanske pinnbröd, för
den som känner sig riktigt våghalsig.
– Men faktum är att man kan tillreda
rätt lyxig mat ute i skogen, utan att det behöver vara särskilt avancerat.
På sina kurser lär hon ut eldhantering,
hygienaspekter och praktiska tips om hur
man kan förenkla tillredningsprocessen
ute i skogen. Just eldhanteringen kan vålla problem bland nybörjare. Temperaturen
regleras med mängden ved och det händer lätt att det blir för mycket fyr på elden,
med bränd mat som resultat.
– Det bästa är att undvika stora klabbar
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och förlita sig på små pinnar som man
kan mata elden med efter hand.
FRYST OCH TORKAT
Den sociala aspekten av att äta utomhus är en viktig del av måltiden; att
samlas vid eldens sken och utbyta tankar och historier. Ilse Klockars planerar själv gärna trerättersmiddagar, så
att upplevelsen tar lite tid. Själva tillredningen kan man trots det med fördel förbereda. Det gäller att tänka igenom recepten på förhand, och se om
det finns arbetsmoment man kan göra
kvällen innan i det egna köket.
– Om man ska göra till exempel en
rödbetsrisotto, kan man skala och förkoka rödbetorna hemma. Sedan låter
man betorna koka klart på plats och
ställe och lägger då till de övriga ingredienserna.
Hygienaspekten är också viktig. Speciellt under sommaren måste man se
till att kylkedjan inte bryts, också då
man inte har möjlighet att släpa på kylväskor. Ett sätt är att man tar med sig
värmekänsliga livsmedel, som till exempel kött, i fryst format. Då hålls köttet kallt under många timmar innan det
tinat och är redo att tillredas. Är man

Quesadillas, ingredienser
per quesadilla
Quesadillas kan serveras som förrätt, snacks
eller till och med som middag. Anpassa
mängden ingredienser enligt detta.
1 dl köttfärs, kyckling elelr fisk stekt 		
och kryddad med taco- eller fajitakrydda
2 st tortillabröd
1 dl riven ost
0,5 dl majskorn
Servera med salsa
Tillagning:
• Bred ut det stekta köttet eller fisken, riven
ost och majskorn på ett av bröden. Lägg det
andra brödet som lock och kläm försiktigt
ihop.
• Rosta quesadillan i en het och torr stekpanna, ca 1,5 minuter på vardera sida. Vänd
försiktigt med en stor stekspade så inte
fyllningen halkar ut.
• Dela quesadillan i sex delar och servera
på fat. Ät som fingerfood.
på längre utfärder är torkning en annan ypperlig metod.
– Har man tid och energi kan man ju torka allt från morötter till ägg och mald köttfärs. Maten blir då till ett fint pulver, som sedan sväller till sig då man tillsätter vatten, berättar hon.
BRÖD I DUTCH OVEN
I dag finns en hel del alternativ på marknaden
för den som vill laga mat över öppen eld. Till

Älg/renskavswok
med potatisgratäng

(2 portioner)
1 paket djupfryst renskav (240 gr)
smör till stekning
1 hackad gul lök
100 gram champinjoner eller annan
svamp
svartpeppar
salt
5 krossade enbär
2 dl vispgrädde

Potatisgratäng i fältugn
4 portioner
10 potatisar
salt
1 lök
1–2 vitlöksklyftor
3 msk smör
3 dl grädde
2 dl ost

Tillagning:
• Hacka löken
• Stek köttet tillsammans med löken,
tillsätt svampen och ge det lite färg.
• Tillsätt kryddorna och sist grädde.
• Koka några minuter och servera med
potatisgratäng eller bröd.

Tillagning:
• Tvätta och skiva potatisen, den behöver inte skalas.
• Förväll potatisen i saltat vatten tills
den är nästan mjuk. Häll av vattnet och
lägg åt sidan.
• Hacka löken och fräs den någon minut, tillsätt vitlök och fräs upp.
• Blanda ned potatisen, häll på grädden
och tillsätt svartpeppar. Rör om.
• Tillsätt osten och lägg glöd på grytans
lock. Det skall inte vara glöd under. Baka
tills gratängen fått fin färg.

de modernare alternativen hör stekhällar
i olika storlekar. Vissa modeller kommer
med ben och kan placeras direkt i elden.
Om man väljer en större modell, kan man
lägga upp mat längs med kanterna och efterhand plocka in de olika ingredienserna i mitten av pannan där värmen är som
mest intensiv.
En annan nymodighet är en så kallad
”Dutch oven”, en holländsk ugn. Det är
en gjutjärnsgryta med tättslutande lock,

som också kan användas som en ugn. I
den kan man göra långkok, gratänger och
till och med baka bröd.
– Det sägs att i tiderna, när européerna
vallfärdade över prärien med sina vagnar,
kunde de tillreda maten under resans gång.
Det oaktat är den holländska ugnen på
många sätt ett behändigt redskap. Den
kan användas direkt över öppen eld, men
man kan också lägga grillkol både underifrån och på locket. Man kan på så sätt

Kaffe och krabbelurer
1–1,5 dl strösocker
4,5 dl vetemjöl
1 tsk vaniljsocker
2 tsk bakpulver
2 ägg
1,5 dl mjölk
smör till stekning

Tillagning:
• Blanda alla torra ingredienser.
• Tillsätt ägg och mjölk och vispa samman ingredienserna.
• Häll plättar i en stekpanna och stek i
smör, cirka 2 minuter på varje sida tills
de fått färg.

noggrant reglera temperaturen.
Vilken är då Ilse Klockars egen favorit i
matväg då hon beger sig ut på tur?
– Risotto i olika versioner är lätt och
gott att laga. Man packar med sig en skvätt
vitt vin, parmesan och ris och så plockar
man själv svamp i skogen. Mer än så behövs inte för att få en gourmetmiddag. •
TEXT: MIA BERG-LUNDQVIST
FOTO: PETER LUNDQVIST
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Bättre ekonomi, nu och i framtiden.
Vi på Aktia tror på finskt jord- och skogsbruk. Väder
och vind rår vi inte på, men med våra specialisters
kompetens och erfarenhet får du hjälp med att utveckla din ekonomi och din verksamhet.

Välkommen att kontakta Aktia så kan vi hjälpa
dig med alla ekonomiska ärenden som gäller din
verksamhet och din familj.
Kontakta oss på adressen aktia.fi eller per telefon
vardagar kl. 8–20, tfn 010 247 010.

Hos oss får du kompletta bank-, kapital-förvaltningsoch fastighetsförmedlingstjänster!
Samtalspriser till nummer som börjar på 0102: 8,35 cent/samtal + 16,69 cent/min.

Prenumerationsförsäljare
Föreningen för Skogskultur r.f. söker en
eller flera personer som kan arbeta med att
hitta nya prenumeranter för tidningen
Skogsbruket. Jobbet är idealiskt för dig som
vill extraknäcka eller ha något att göra under
pensionärsdagarna.

Skogsbru
ket

Förnyelsedag
s
– plante

tiketterna be
rättar

Ta vänligen kontakt med vår
sekreterare:
e-post foreningen.for.skogskultur@gmail.com,
tfn 046 536 5400.
• Gallring

3|2018

en historia

eller avverknin
• Så grundförb g? • Öka naturvärd
en i skogen
ättras skogs
med enkla
vägar • Glad
åtgärder
a Kocken i
vårskogen

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

Skogsbruket
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.
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VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR
FORSTSTYRELSEN SKOGSBRUK AB

Användningen av skogar kan ökas
I FINLAND FÖRS en livlig diskussion om hur vi använder
våra skogar och vilka konsekvenserna blir. Diskussionen
rör sig kring allt från enskilda effekter på landskapet till
frågor om kolbindning och den globala klimatförändringen. För en del utgör de nya fabrikerna en möjlighet, som
skapar efterlängtad, ökad efterfrågan på växande träresurser och välfärd för hela samhället. Andra ser den ökande användningen av trä som ett hot, som försämrar naturens mångfald och vattenkvaliteten samt bidrar till att
klimatuppvärmningen.
Ett flertal bioekonomiska investeringsprojekt på olika
håll i landet har varit framme i offentligheten. En del av
de projekt som presenterats eller som planerats kommer
sannolikt att förverkligas, vilket kommer att öka användningen och förädlingen av trä i Finland. Redan nu har efterfrågan och användningen av inhemskt trä ökat klart
jämfört med motsvarande tidpunkt ifjol.
Om bioekonomin ska utvecklas måste användningen
av skogsresurserna effektiveras. I Finland är grundförutsättningarna för nya investeringar goda: ett stabilt och
förutsägbart samhälle, fungerande infrastruktur, satsningar på forskning, stora kunskaper och råvaruresurser som
inte används fullt ut.
I samband med investeringarna frågar folk ofta om träet ska räcka till. Skogarna i Finland utnyttjas ändå inte
fullt ut. Lite mer än en fjärdedel förblir outnyttjad, medan till exempel skogarna i Sverige utnyttjas nästan till 100
procent. Enligt de nyaste uppgifterna om skogstillgångar
har skogarnas totalvolym i Finland ökat med hela 65 pro-

cent sedan början 1970-talet. Skogsresurserna förväntas
öka ytterligare under de närmaste åren. Den årliga skogstillväxten i statens skogar är nästan hälften större än den
årliga avverkningsmängden.
Det diskuteras också huruvida mångfalden i skogsnaturen hotas i och med de ökande avverkningarna. Frågan har ställts bland annat i samband med medborgarinitiativet Avohakkuut historiaan (ung. Kalhuggningarna till historien).
I Finland är skogarna en viktig förnybar naturresurs
och vi kan sköta dem på ett hållbart sätt. Skogsnaturens
ekologiskt och i landskapshänseende värdefullaste områden är tryggade på skyddsområden. De ökande avverkningarna hotar inte mångfalden om vi ser till att bland
annat lämna kraftiga sparträd och spara döda träd, något
som har konstaterats vara en viktig faktor för att mångfalden ska bevaras. I Forststyrelsen nya miljöanvisningar står att döda träd ska lämnas kvar i skogen vid avverkningar.
Både kalhuggningsförespråkarna och -motståndarna
har sina anhängare. Inte ens forskarna är eniga om de
ekologiska och ekonomiska effekterna av kalhuggningar.
Den slutliga sanningen vet vi förmodligen först om flera
decennier. Det gäller att vara tålmodig när det handlar om
skogen. Det finns inga snabbvinster.
I diskussionerna om hållbar användning av skogar och
nya investeringar lönar det sig att beakta också åsikter
och känslor, för att undvika onödiga motsättningar. Konstruktivt samarbete ger de hållbaraste resultaten. •
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Modernt skogsbruk och
Världen och även skogsbruket förändras. Egen skog, men framförallt andras
ger smör på brödet åt Andreas Karlsson på gården Erikas i Raseborg. För den
som känner nostalgi efter gamla tider lönar sig ett besök i museet, som är
pappa Filip Karlssons domäner.
Gården Erikas, i byn Finbygränd i Tenala i
Raseborg, har varit i släkten Karlssons ägo
sedan 1900-talets början. Andreas Karlsson tog över gården för tre år sedan. Samtidigt övertog han också drivandet av företaget Skogstjänst Karlsson Ab som ägnar sig åt virkesavverkning och utkörning.
Verksamheten bedrivs med två skördare
och två skotare, eller en gallringskedja och
en slutavverkningskedja, och sysselsätter
förutom Andreas också tre anställda.
– Då pappa startade företagsverksamheten var det som en bisyssla till jordbruket. I dag är det tvärtom. Skogsföretaget är
det som ger den huvudsakliga inkomsten.
MED EGEN INSATS OCH ANDRAS
Huvudgrödan på Erikas är i dag kummin
som odlas på 30 hektar. Till gården hör
120 hektar skog som Andreas Karlsson
försöker sköta på ett så enkelt och smidigt
sätt som möjligt.
– En gång om året går jag tillsammans
med virkesuppköparen igenom vad som
ska avverkas. Slutavverkningar och gallringar gör vi själva, medan plantering och
röjning är tjänster som vi köper.
Sett till lönsamheten borde det egentligen vara tvärtom.
– Ungskogsskötseln hör till de arbeten där man som självverksam skogsägare fortfarande kan få lön för mödan, eftersom de inte kräver så stora investeringar,
men med ett heltidsjobb räcker tiden inte till för det.
Den egna skogen är viktig med tanke på
gårdens ekonomi.
– Om man enbart livnärde sig på jordbruk skulle det vara ett nödvändigt komplement för att få det hela att gå runt.
SKJUTER I HÖJDEN
Skog ska skötas. Då mår den bäst, anser
Andreas Karlsson. Målet med hans eget
skogsbruk är att hålla tillväxten på så hög
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nivå som möjligt, få bra avkastning, men
samtidigt också tänka långsiktigt, med
nästa generation i åtanke.
Och växer gör det så att det knakar, förutsatt att planteringarna får vara i fred för
hjortar och snytbaggar.
– När jag studerade skogsbruk i början av 2000-talet fick vi lära oss att björken växer på höjden med en halvmeter
om året, tallen och granen med 20 till 30
centimeter. Men under de senaste åren har
björken växt med en meter och tallen och
granen med en halv meter. Beror det kanske på klimatförändringen och att värmesumman blivit högre, funderar Andreas
Karlsson.
– En orsak kan också vara att det är
glesare mellan stammarna nuförtiden. Effektivare röjning och gallring ökar tillväxten. Ju färre träd på ett område, desto mera kraft har de att växa, inflikar Filip Karlsson.
AV DEN GAMLA STAMMEN
Även om Filip Karlsson inte själv jobbar i
skogen längre håller intresset i sig. Skogsfärdighetstävlingar är något han deltagit i,
både under sina yrkesverksamma år och
nu som pensionär.
– Jag brukar säga att jag är med i tävlingarna som utfyllnadsperson. Det behövs alltid sådana deltagare också.
Som gårdsägare hörde han till den gamla stammen som ägnade sig åt skogsarbete under vinterhalvåret, medan resten av
året var vikt åt jordbruk. I dag är självverksamma skogsägare inte lika vanliga
längre. Maskinerna har blivit större och
effektivare och virket ska snabbt ut från
skogen. Tidigare fanns det en skild person som stämplade avverkningsposterna,
numera ligger mycket ansvar på personen
som sitter i skogsmaskinshytten.
– Det har å andra sidan gjort att industrin lättat på en del av de krav som

självverksamma skogsägare råkade ut för,
till exempel vad gäller kvistandet, säger
Filip Karlsson.
EGET MUSEUM
En alldeles egen specialnisch för gården
är lantbruksmuseet, som åtminstone än så
länge främst är Filip Karlssons domäner.
Startskottet för museet var en utställning om lantbrukets mekanisering som

motorsågsnostalgi
Andreas Karlsson (till vänster) och Filip
Karlsson.
et är numera större är antalet manliga, säger Filip Karlsson belåtet.

ordnades i grannens svinhus 2008. Fler
gamla föremål började strömma in och i
dag fyller samlingarna två nybyggda hallar.
– Det hela började med att jag märkte
att gamla arbetsmaskiner inte fanns sparade. Det som sedan drivit det vidare är eget
intresse och att jag tycker att det är roligt.
Bland lantbruksmaskinerna hittar man
bland annat vad som troligen är Finlands

första självgående tankskördetröska, en
Bolinder Munktel från 1954, samt Fiskarsplogen med vilken guldmedaljen i världsmästerskapen i plöjning togs hem till Tenala 1974.
Museets senaste tillskott är husgerådsavdelningen där man vid sidan av mycket annat hittar över 100 kaffekoppsmodeller från Arabia.
– Antalet kvinnliga besökare på muse-

MOTORSÅGSJUBILEUM
I de digra och breda samlingarna ingår
också omkring 100 olika motorsågar. Inga
större rariteter, enligt Filip Karlsson själv,
men nog bland annat världens största serietillverkade såg, en Stihl 880, som kan
ta ett upp till 1,5 meter långt svärd, samt
en av märket Hyry – det ena av två inhemska motorsågsmärken som någonsin
tillverkats.
Motorsågen har i år lyfts fram lite extra
på museet i och med att man firar den moderna motorsågens 100-årsjubileum.
Finländaren Robert Lagus tog visserligen patent på en motorsåg redan 1916,
men det var för en tvåmannasåg. Äran
för uppfinnandet av den moderna motorsågen gick i stället till den kanadensiska
jordbrukaren Robert Shand som kom på
idén då han satte upp taggtråd hemma på
gården och noterade en lös tråd som halkat runt och sågat sönder träpålen. Sitt
egentliga genombrott fick motorsågen
dock först på 1920-talet när tysken Andreas Stihl inledde serieproduktion.
På museets avdelning för skogsföremål hittar man förutom motorsågar också
planterings- och apteringssaker och märkningsyxor.
Vissa skogsredskap fattas fortfarande i
samlingen.
– Vi har ingen skogsmaskin. Å andra sidan tar de så mycket plats att det inte varit aktuellt att leta efter en. Väggarna börjar komma emot, säger Filip Karlsson. •
TEXT OCH FOTO: AGNETA SJÖBLOM

Fotnot
Lantbruksmuseet i Finbygränd är öppet för
grupper enligt överenskommelse året om.
Mer info finns på museets webbsajt.
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Tävling: Årets entreprenör i Svenskfinland
Föreningen för Skogskulturs styrelse har tagit initiativ till en tävling där Skogsbrukets läsare, både skogsägare och fackmän kan komma med förslag till årets skogsmaskinentreprenör eller -chaufför.
Utvecklingen inom skogsbruket har lett till att maskinentreprenörerna i dag spelar 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 synlighet 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 Skogsbruket. Också personen som har kommit med förslaget premieras. Förslagen skall skickas in senast 30 september 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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rötskadade granbestånd. Skivlingarnas mycel (svamptrådar) finns först
som vita solfjäderformade mattor
under barken, senare som skosnöreliknande (eng. shoe string fungus/
mushroom), svarta, platta mycelsträngar, så kallade rizomorfer. På
barken ser man ofta ljust kådflöde.
Svampen angriper stressade träd av
olika orsaker, som torka, väta och
mekaniska skador. Unga tallplantor
torkar plötsligt på rot, toppskottet
vissnar och kroknar och hela barrskruden blir rödbrun.

FOTO: POND5

De vita sporerna sprids under augusti-september och infekterar färska stubbytor och körskador. Mycelsträngarna, som transporterar både
näring, vatten och syre, sprider sig i
marken, där de hittar rötter att kolonisera.
Att bekämpa honungsskivlingen är
inte lätt. Det gäller att undvika körskador, hålla bestånden vid god vigör och inte vänta med slutavverkningarna. Stubbrytning minskar risken för att nästa generation ska infekteras. Tall, gran, contortatall och
lärk är mottagliga, vilket gör att trädslagsbyten hos oss begränsas till asp
och vårtbjörk.
VÄRLDENS STÖRSTA ORGANISM?
Forskare i delstaten Washington i
västra USA kunde år 1992 fastställa att samma svampindivid av arten
A. ostoyae, numera A. solidipes, hade brett ut sej över ett 6,5 kvadratkilometer stort område. Då trodde man
att det var världens största levande
organism, men i de östra delarna av
grannstaten Oregon hittades 1998 en
ännu större individ.
I Malheurs nationalpark undersökte man utbredda skador på i huvudsak ädelgranar (Abies) och tog vedprover från 112 individer i området.
Alla utom 4 träd hade koloniserats av
A. solidipes och 61 träd hade en och
samma klon av svampen. Klonen hittades på träd som växte 3,8 kilometer från varandra och täckte ett område på 9,6 kvadratkilometer. Dess
ålder beräknades till mellan 1 900
och 8 650 år, senare preciserad till
minst 2 400 år. Dessa fynd fick ganska stor spridning i medierna på den
tiden. Det är inte långsökt att tänka
sej att Avatars filmmakare kunde ha
fått idén och inspiration av vetskapen
om myceliers, inklusive mykoritsasvamparnas, hemlighetsfulla och vidsträckta liv under marken. •

del 15 honungsskivling

Svampen hette ursprungligen Armillaria mellea (1773), men släktet är
nu uppdelat i flera tiotal sinsemellan
sterila arter. De förekommer världen
över på vedartade växter. Arten mörkfjällig honungsskivling, som förekommer också i Norden, är giftig och svår
att skilja från andra närstående arter.
En del arter lever i symbios med orkidéer. Svampen är svagt självlysande
(bioluminiscens) och ger upphov till
fenomenet trollved eller lysved.
Efter rottickan är honungsskivlingarna de vanligaste svamparna i

FOTO: WIKIPEDIA

I skrivande stund har svampskörden i det närmaste torkat bort och
frågan är om nån denna säsong stöter på denna ganska vanliga skivling på björkstubbarna i skogen. Fruktkropparna kommer fram i stora
täta klungor, är ganska lätta att känna igen. De har bland annat en ring
kring foten och anses vara läckra matsvampar som, liksom en del andra vanliga matsvampar, numera i en del länder klassas som riskabel.

•

BOVAR I SKOGEN

Honungsskivlingen

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

Första
gallring

Senare
gallring

Tallstock

63,52

42,71

52,74

Granstock

66,22

42,39

54,21

Björkstock

48,44

35,64

39,67

Tallmv*)

20,04

13,32

16,53

Granmv

21,77

12,67

16,60

Björkmv

18,86

13,09

16,10

Tallsmåstock

28,50

...

22,32

Gransmåstock

28,83

...

22,43

*) mv=massaved
Södra Finland
Slutavverkning

Första
gallring

Senare
gallring

Tallstock

65,68

...

57,23

Granstock

67,79

...

58,13

Björkstock

45,31

...

40,19

Tallmv

19,51

13,72

17,43

Granmv

21,87

...

17,03

Björkmv

18,85

13,90

16,77

Tallsmåstock

28,44

...

23,03

Gransmåstock

32,54

...

...

Södra Österbotten
Slutavverkning

Första
gallring

Senare
gallring

Tallstock

64,13

...

50,71

Granstock

64,39

...

52,01

Björkstock
Tallmv

...

...

...

19,18

13,42

16,16

Granmv

...

...

...

Björkmv

18,64

12,66

15,46

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

Tallsmåstock

28,84

...

21,80

Gransmåstock

28,28

...

22,17

De virkespriser som anges per område och för hela landet är ett vägt
medeltal av priserna på det virke som köpts de senaste fyra veckorna. Om virkesmängden för något sortiment vid rotköp är under 1 000
kubikmeter och vid leveransköp under 500 kubikmeter anges inget pris
(…). Om mängden är 0 kubikmeter, anges (–) som pris. •
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På Skogsbrukets webbplats, www.skogsbruket.fi, under rubriken
Skogsbruket för prenumeranter uppdaterar vi virkespriserna varje vecka. Du behöver loginuppgifter för att kunna öppna sidan.
Dem hittar du på din prenumerationsfaktura.

Hela
landet
Tallstock

62,43

Södra
Österbotten
...

Granstock

61,33

63,55

...

Björkstock

48,73

46,15

...

Tallmv*)

29,81

30,15

...

Granmv

31,73

31,03

...

Björkmv

30,88

29,72

...

Tallsmåstock

...

...

...

Gransmåstock

...

...

...

*) mv=massaved
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60,51

Södra
Finland

virkesmarknaden

ERNO JÄRVINEN
FORSKNINGSCHEF FÖR MTK:S
SKOGSLINJE

Ljusa utsikter på höstens virkesmarknad
VIRKESMARKNADSLÄGET ser gynnsamt ut efter sommarpausen. Den ekonomiska utvecklingen, både här hemma
och på de viktigaste exportmarknaderna, har fortsatt att
vara positiv. Enligt produktionsvolymerna har skogsindustrin förädlat rekordmängder inhemskt virke.
Exportvolymerna visar att det finns avsättning för finska skogsindustriprodukter på exportmarknaderna. En liten försvagning av euron stöder exportföretagens priskonkurrenskraft. Många investeringsplaner skapar framtidstro för hela den finska skogssektorn. Den senaste investeringsnyheten är att Stora Enso har för avsikt att förnya sin fabrik i Uleåborg. Om den investeringen förverkligas skulle virkesförbrukningen öka med drygt en miljon kubikmeter.
Skogsvårdsföreningarna uppskattar att efterfrågan är
god på alla virkessorter. Enligt virkeshandelsvolymerna
har också utbudet av virke överlag varit tillräckligt stort.
De privata skogsägarna sålde under januari till juni 15
procent mera virke än under motsvarande tidsperiod i
fjol. Små nederbördsmängder har satt fart på marknadsavverkningarna och det är mycket sannolikt att vi i år
igen kommer att slå nytt rekord i inhemska avverkningar.
Marknadspriset på massa har fortsatt stiga och mas-

satillverkarna har meddelat om nya prishöjningar för de
kommande månaderna. Dessutom har skriv- och tryckpapperspriser gått upp. Massa- och pappersindustrins
lönsamhet och betalningsförmåga för virke är utmärkt,
enligt kvartalsrapporterna. Detta lönar det sig att utnyttja
i konkurrensföringen av massavirke. Priset på massavirke
har äntligen börjat stiga, men de inhemska prishöjningarna på massaved har, i jämförelse med höjningarna i andra
länder, fortfarande varit måttliga. Dessutom har priserna på massavedsbaserade produkter stigit mycket mera.
Produktions- och exportvolymerna för sågade trävaror
ligger på en hög nivå. Också exportpriserna för trävaruprodukter har blivit högre. Stigande priser har ändå inte
avsevärt förbättrat sågindustrins lönsamhet.
Konkurrensföring och kapningskontroll är viktiga att beakta vid varje virkesförsäljning. Utöver pålitlig marknadsinformation i realtid har konkurrensföringen en central
roll i verksamheten på den finska virkesmarknaden. Naturresursinstitutet Luke har inte kunnat publicera veckostatistik för virkesmarknaden sedan i midsomras. I detta läge är det särskilt viktigt att alla skogsägare, som planerar virkesförsäljning, håller koll på det aktuella, lokala
virkesmarknadsläget. •
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utbud av tjänster
På den här annonsplatsen får privatpersoner, enmans- och
familjeföretag annonsera ut sina tjänster gratis. Som villkor
för annonsering gäller att tjänsterna ska anknyta till skog.
Det är viktigt att det ur texten, max 112 tecken, framgår vilket område annonsören betjänar. Skicka in annonstexten till
skogsbruket@nordinfo.fi.

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

TOK

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

Sydkusten

– Vi har en krävande säsong bakom oss, vad är det som får dig
att fortsätta som odlare?
– Svårt att säga, kan det vara jordens dragningskraft?
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• Röjning, plantering, special trädfällning, tomthuggning på Kimitoön.
Skogsfix, Sebastian Blomqvist, tfn 044 260 1740.
• Plantskogsröjningar och skötsel av ungskog i mellersta och västra
Nyland. Oy Alessia Ab, Niclas Boström, tfn 040 579 9690,
e-post alessia.oyab@gmail.com.
• Markberedning: Högläggning/fläckupptagning (eventuellt sådd) med
tvåradig Bräcke högläggare utföres i Nyland, Forest Strömberg Oy Ab,
tfn 0400 714 095.
• Röjningar och planteringar på Kimitoön, F:ma Johan Lindroos
tfn 0400 435 236.
• Röjningar (Kemera), tomtavverkningar och trädfällningar
utförs i västra Nyland. Fredriks Skogstjänst, tfn 040 716 2994.
• Trädfällning samt virkeskörning i södra Finland,
MW Skogstjänst, Mats Wikström, tfn 0400 887 240.
• Skogsvårdsarbeten och trädfällning i Östnyland, Skogsservice Åberg,
tfn 040 5057 723.
• Snöröjning, vägsladdning, röjning av vägslänter, virkestransport med
traktor utförs i östra Nyland, tfn 0400 717 836.
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kommer den 31 oktober

Tema:

		 Vilt- och naturbruk

Svenska småbruk
och egna hem Ab

Adressändringar
och övriga
prenumerationsärenden

PB 35, 10211 Ingå
tfn (09) 644 761, 0400-477 008, fax (09) 601 262
e-post: smabruk@kolumbus.fi
• Idkar handel med markområden i Nyland och Åboland
• Samarbetar med stiftelserna Finlandssvenska Jordfonden och Undervisningsfonden
Finlandssvenska Jordfonden
• Beviljar unga personer förmånliga lån för bl.a. inköp av lantbruk
• Understöder lantbruksskolor
Undervisningsfonden
• Understöder lantbruksskolor

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

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.
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