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SKOGEN GER MER än bara virke. Nu är älg- och hjortjak-
ten i full gång igen, och på många håll går man man ur 
huse, bland annat för att få fina upplevelser, skaffa kött 
eller skydda sina planteringar. 

Klövviltstammarna verkar öka på de flesta områden i 
Svenskfinland, vilket ställer viltfrågorna allt mer i fokus. 
Speciellt vitsvanshjorten håller på att sprida sig längs he-
la landets kust och till och med på Åland. Ur skogsägar-
perspektiv är denna Walt Disneys Bambi till följd av sitt 
val av föda inte lika besvärlig som älgen. 

Efter en rekordvarm och torr sommar, blev årets 
svampskörd förvånansvärt riklig efter lite sensommar-
regn och fortsatt värme. Bärskörden har däremot lidit av 
väderförhållandena, men själv tycker jag det i alla fall 
fanns rikligt med lingon.

Ökande klövviltsstammar innebär en större risk för 
skogsskador, vilket i sin tur brukar leda till konflikter. 
Vad är en lämplig nivå på till exempel älgstammen? Här 
går åsikterna i sär, både mellan skogsägarna och geogra-
fiskt. Då man granskar klövviltsstammarnas storlek och 
de målsättningar som satts upp för stammarnas täthet, 
inser man snabbt att de svenskspråkiga kusttrakterna 
har betydligt tätare stammar än många orter inåt i lan-
det. Detta kan delvis bero på naturens egenskaper, men 
det handlar antagligen också om attityder.

Utan att gå in på detaljer kring viltets värde kan vi 
konstatera att det är betydande och att det ökar. Trots 

detta anser jag att många inte respekterar denna skogs-
produkt så som man bör. Älgen kan förorsaka betydande 
skador för skogsägarna, men den bör bemötas som det 
levande djur den är, och man bör visa respekt för den 
både då den springer fri i markerna och som ett skju-
tet villebråd. 

Respekten för det levande viltet kommer fram fram-
förallt genom en selektiv och etisk jakt. Allt för ofta hör 
man idag om jägare som kallar viltet för ”tavara” och 
”kräk”. Detta passar inte i en modern jägares mun och 
gör det heller inte lättare för jägarkåren att försvara jak-
ten framöver. Respekten för viltet fortsätter också efter 
skottet. 

Då gäller det också att hantera viltet med vördnad. Det 
innebär bland annat att man tar väl hand om så myck-
et som möjligt av köttet, inälvorna och eventuellt pälsen 
och skinnet. Alla dessa produkter är värdefulla och ef-
tertraktade råvaror både hemma i köket och på markna-
den. Jag kan garantera att detta förfaringssätt gör jakten 
både roligare och innehållsrikare.

Svampar och bär utnyttjas också i allt högre grad kom-
mersiellt. Miljontals kilogram blåbär och lingon exporte-
ras årligen, speciellt till Asien. Denna höst såg vi igen hur 
italienarna tog hand om vår rikliga soppskörd. Här kun-
de vi säkert också bli bättre på att ta till vara denna vil-
da mat och se till att markägarna får en skälig ersättning 
av kommersiella svamp- och bärplockare. •

Större respekt för det vilda

ledaren

TOMAS LANDERS
ORDFÖRANDE FÖR FÖRENINGEN 

FÖR SKOGSKULTUR
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Tävlingen, som är riktad till skogsägare, 
medan fackmännen deltar utanför tävlan, 
gick denna gång av stapeln på Västank-
varn gårds marker i Ingå. För banmästar-
uppdraget svarade Novias Kaj Hällfors, 
tillsammans med studerande från utbild-
ningen till skogsbruksingenjör.

– Tanken är att tävlingen ska tjäna 
skogsägarnas kunskapsutveckling och 
innehålla relevanta och intressanta upp-
gifter – inte för svåra men ändå utmanan-
de, säger Hällfors.

Deltagarna behöver skicklighet, men 
också en portion tur.

– När det handlar om uppskattning kan 
alla ha bättre och sämre dagar.

Förutom att bidra till att öka skogsägar-
nas kunskaper, för att de ska kunna ställa 
de rätta frågorna till fackmän och vara del-
aktiga i beslutsprocesserna kring sin skog, 
har tävlingen också en annan funktion. 

– Den sociala biten är oerhört viktig. 
Man får träffa andra med samma intresse, 
säger Kaj Hällfors.

TRADITION 
Henrik Lindholm från Snappertuna var 
en av 84 deltagare i den individuella klas-
sen.

– Det är lite av en tradition, jag har va-
rit med sedan 1960-talet. Det är ett nöje 
att få vara med och ta ut det sista i skogs-
bruksväg och samtidigt träffa gamla täv-
lingskumpaner, säger han.

Har anser att tävlingen har förändrats 
under årens lopp.

– Förr var det stämplingen som var hu-
vudsaken, i dag är det värderingen.

Några större målsättningar eller förvän-
tan på framgång har han inte, då han står 
och väntar på sin tur att ge sig ut på den 
2,6 kilometer långa banan. 

– Jag är lite ringrostig, så jag tror inte 
att det kommer att gå så bra. Målsättning-
en får väl vara att inte skämma ut laget.

Traditionell tävling förenar nytta med nöje
Skogsvårdsföreningen Skogsrevirets, 
Finlands skogscentrals och Yrkeshög-
skolan Novias traditionella skogsfär-
dighetstävling samlade i år ett åttio-
tal deltagare som tog mått av varan-
dra individuellt och i lag. 

TRÄNING
Deltagarna i skogsfärdighetstävlingen bru-
kar vara rätt garvade, men i årets uppla-
ga deltog också förstagångstävlande. Ma-
ria Lill-Smeds från Lappträsk och Pia An-
dergård från Liljendal är båda med för för-
sta gången.

– Jag skyller mitt deltagande på Pia och 
min arbetskamrat på 4H i Borgå. Det var 
utpressning från flera håll, säger Maria 
Lill-Smeds med ett skratt.

– Jag har velat delta i flera år, men nu 
är första gången jag har möjlighet till det, 
säger Pia Andergård.

Förutom att det är en rolig grej räknar 
de med att deltagandet kan vara till nytta 
för dem som skogsägare. 

– Säkert lär man sig något nytt och trä-
nar ögat i att bedöma olika saker.

PROJEKTINFO
Vid målgång fick deltagarna grillkorv och 
annat matnyttigt, som information om 
projektet Skogsbruk och planläggning 
som genomförs av södra serviceområdet 
vid Finlands skogscentral. Projektet job-
bar bland annat med att föra fram skogs-
sektorns syn på planläggning, men ock-
så med att förbättra samarbetet mellan 
skogsägarna och planläggarna och förse 

skogsägarsidan med information om hur 
de kan påverka och påverkas av planlägg-
ning. 

Varför behövs ett sådant här projekt?
– I synnerhet i Nyland ökar trycket på 

markanvändningen hela tiden. Boende, 
fritid och rekreation ska passas in paral-
lellt med skogsbruket. Ofta innebär det 
här begränsningar för skogsbrukets del, 
säger projektchef Mika Salmi.

Avsikten är att, i enlighet med den na-
tionella skogsstrategins och det regiona-
la skogsprogrammets mål, stöda verksam-
hetsförutsättningarna för skogssektorn.

ÖSTERBOTTNISK SEGER
Segern i den individuella skogsfärdighets-
tävlingen gick slutligen till Jan-Anders 
With från Purmo. Lovisaborna Tom Ny-
lund och Mikael Nygård blev tvåa res-
pektive trea. 

Lagtävlingen vanns av den österbott-
niska trion Jan-Anders With, Ingemar Ny-
näs och Ingmar Kåll, medan västnylän-
ningarna Ole Björklöf, Jan Björklöf och 
Klas Österlund var tvåa. På tredje plats 
kom Lovisalaget Anders Smeds, Gösta 
Nylund och Bo Björkas. •

TEXT OCH FOTO: AGNETA SJÖBLOM

Intresset för den traditionella skogsfärdighetstävlingen var stort i år, med ett åttiotal 
deltagare från Nyland, Åboland och Österbotten.  
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Nunnefjärilar har goda förutsätt- 
ningar att sprida sig också i Norden 

i och med klimatförändringarna. Såväl 
barrskogsnunnans som lövskogsnun-
nans ägg klarar temperaturer ända ner 
till -29 grader, det visar en ny doktors-
avhandling vid Åbo universitet. I en 
jämförelse av utvecklingen av fjärilar 
från olika delar av Europa konstaterades 
att fjärilar längre norrifrån utvecklades 
snabbare än de från södra Europa.

Barrskogsnunnan anses vara en av de 
farligaste skogsskadeinsekterna i Euro-
pa. I Nordamerika har lövskogsnunnan 
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Barrskogsnunnan kommer

gett upphov till enorma skogsskador. I 
Finland har barrksogsnunneangreppen 
än så länge varit små, på några områden 
i den sydvästra skärgården. 

Skoglig mångfald, både vad beträffar 
arter och ålder, kan skydda mot angrepp 
av nunnefjärilar.

Forskare Julia Fält-Nardmann dispu-
terade i biologi vid Åbo universitet i 
slutet av september med avhandlin-
gen Lepidopteran forest defoliators in 
a changing climate: performance in 
different life-history stages, and range 
expansion. •

Exportvärdet av skogsindustripro-
dukter uppgick ifjol till närmare 12 

miljarder euro, vilket var en femtedel av 
landets totala varuexport, enligt statistik 
från Naturresursinstitutet. Finlands tota-
la varuexport uppgick till närmare 60 
miljarder euro och ökade reellt från året 
innan med en tiondel, men det totala 
värdet på skogsindustrins export var 
oförändrat. 

Värdet på massa- och pappersin-
dustrins export var drygt nio miljarder 
euro. Pappers- och kartongprodukter 
stod för 56 procent av skogsindustrins 
exportinkomster. 

Värdet på kartongexporten uppgick 
till 2,7 miljarder euro, en reell ökning 
på 5 procent. Den tredje viktigaste 
exportprodukten var massa, med ett 
värde på närmare 2 miljarder euro. Det 
innebär en reell ökning på 6 procent. 
Inom pappers- och kartongexporten var 
Tyskland Finlands viktigaste handels-
partner. En dryg tredjedel av inkomster-
na från massaexporten kom från Kina.

Trävaruindustrin exporterade pro-
dukter till ett värde av 2,9 miljarder 
euro, en reell ökning med 6 procent 
från året innan. Störst var exporten av 
sågade trävaror från Finland till Kina. 
Därefter kom exporten till Japan och 
Storbritannien.

Vi exporterade 1,4 miljoner kubik-
meter trä, till ett värde av 101 miljoner 
euro, vilket var en dryg tiondel mer än 
året innan. De mest exporterade virkes-
sortimenten var massaved, timmer och 
flis. Hela 77 procent av träexporten 
gick till Sverige.

Finland importerade trä till ett 
värde av 324 miljoner euro, vilket 
var en minskning med en dryg tion-
del från året innan. Över 
hälften av det importera-
de träet var massaved, en 
tredjedel var flis och resten var 
timmer och träavfall. 85 procent 
av det importerade träet kom från 
Ryssland. Andra viktiga handelspartner 
var Estland och Lettland. 

Värdet på importen av skogsindustri-
produkter uppgick till 1,4 miljarder 
euro. De viktigaste importartiklarna 
var massa, möbler av trä samt varor av 
papper eller kartong. Finlands viktigas-
te handelspartner var Sverige, följt av 
Estland och Brasilien. Skogsindustrins 
viktigaste importartikel från Sverige 
var kartong och från Estland möbler av 
trä. Från Brasilien importerades nästan 
enbart massa, närmare bestämt blekt 
sulfatmassa av lövträ. •

Pappersexporten fortfarande viktigast
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Bekämpa 
rottickan till 
november
Rottickan sprids till nya träd med 

sporer under hela den tjälfria tiden. 
Avverkaren är enligt skogslagen skyldig 
att bekämpa rottickans spridning i den 
södra och mellersta delen av landet 
ända till november. 

Stubbehandling görs vid avverknin-
gen. Tajmingen och genomförandet av 
skogsvårdsarbeten och avverkningar är 
avgörande för att minska risken för att 
rottickan sprider sig. 

Granens rotticka och tallens rotticka 
är svampar som orsakar rotröta i både 
gran och tall. Tickan producerar sporer 
hela den tid då temperaturen är över +5 
grader. •

Obs!
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Nu finns också ett mekaniskt sätt att bekämpa viltbetes-
skador. En svensk plåtslagare och skogsägare har ut-

vecklat och patenterat en metallklämma som fästs i tallplan-
tans topp, skriver den svenska webbplatsen Skogsaktuellt. 

Klämman, som har fått namnet Tallskydd, ska monteras 
på tallplantans topp under hösten, innan älgar och rådjur 
börjar beta på plantorna. Sedan kan den sitta där så länge 
den behövs, ungefär tills trädet nått två meters höjd. Av-
sikten är att hindra klövviltet från att äta tallplantans topp. 
Enligt uppfinnaren Johan Larsson har hans tallar, efter att 
han satt ut Tallskydd, visserligen fått sidoskott uppätna, men 
de skadorna har varit försumbara.

Metallklämman är vit till färgen, håller i flera år och kan 
återanvändas. Det enda man behöver göra är att flytta upp 
den efter varje tillväxt säsong så att den skyddar toppen. •

God avverknings-
fart i augusti

I augusti avverkades 5,8 miljoner kubikmeter industrivirke. 
Avverkningsmängden var en procent mindre än året 

innan och 25 procent större än medeltalet i augusti för 
den föregående tioårsperioden.  

Enligt statistik från Naturresursinstitutet bestod det av-
verkade industrivirket av 2,6 miljoner kubikmeter sågtimmer 
och 3,1 miljoner kubikmeter massaved. Jämfört med augusti 
året innan ökade mängden sågtimmer med 3 procent medan 

mängden massaved minskade lika mycket. Avverknings-
mängden i privatskogarna var 4,7 miljoner kubikmeter

och i skogsindustriföretagens och statens skogar 1,1 
miljoner kubikmeter. I augusti avverkades totalt 

277 000 kubikmeter energived. Av det var 
60 000  kubikmeter kvistade slanor 

och helträd. •

Metallklämma mot viltbetning

Priserna för avverkat virke från privatskogarna i augusti låg i ge- 
nomsnitt på en något lägre nivå än tidigare. Vid rotförsäljning fick 

man för tallstock 61 euro och för granstock 64,80 euro per kubik-
meter. För timmer från slutavverkningar betalades 3 procent mer än 
genomsnittspriset för timmer. För timmer från gallringar betalades 17 
procent mindre än genomsnittspriset.

Rotpriset på tallmassaved var 18 euro per kubikmeter och på gran-
massaved 20,60 euro per kubikmeter. Prisskillnaderna för de olika 
avverkningssätten gentemot genomsnittspriset var slutavverkning 
+13 procent, gallring -10 procent och förstagallring -29 procent.

Leveranspriset för tallmassaved låg på 31,10 euro per kubikmeter 
i augusti. Leveranspriset för granmassaved var 34 euro per kubikme-
ter. Leveransköpen är massavedsdominerade, uppger Naturresurs-
institutet. •

Virkespriser på medelnivå
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Årets entreprenörer valda

Maskinentreprenören Magnus Träskman från 
Karis och utköraren Sven Eriksson från Eke-

näs jobbar i team och har av Föreningen för Skogs-
kultur r.f. utsetts till årets entreprenörer i Svensk-
finland. Enligt prismotiveringarna tar de hänsyn till 
skogen, jobbar med skogsägarnas och uppdragsgi-
varnas bästa för ögonen och håller överens- 
komna avtal. 

Båda premieras med Uittokalustos presentkort.
Ett längre reportage om entreprenörerna kom-

mer i ett senare nummer av tidningen. •



8  Skogsbruket 7/2018

Ny skog efter 
fjolårets älgskador
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Efter en förändring i förordningen om 
viltskador i fjol blev det lättare att få er-
sättning, säger Linda Haka, skogsråd-
givare på skogscentralen. Hon värdera-
de Börje Häggviks (mitten) tallskog som 
drabbades hårt i fjol. Nu har ytan om-
planterats med gran, ett arbete som ut-
fördes av Roger Granholm, operativ för-
man på Metsä Group till vänster. 

För nästan exakt ett år sedan var Skogs-
bruket på plats när Linda Haka, skogsråd-
givare vid Finlands Skogscentral, värdera-
de en tallplantskog som hade älgskadats, 
i Näsby i Närpes. Stora skador konstatera-
des och rekommendationen blev omplan-
tering med gran. 

I höst besökte Haka på nytt den drab-
bade ytan, som är cirka 1,1 hektar stor. 
Landskapet är i dag ett helt annat. Den 
skadade plantskogen har röjts, höglägg-
ning har gjorts och nya granplantor plan-
terats. Det här arbetet gjordes i somras. 

–Tallskogen, med träd som var några 
meter höga, var då ordentligt skadad, men 
nu växer här nya granplantor. Det ser rik-
tigt bra ut. Nu ska vi bara hoppas att älgar-
na låter plantorna vara ifred, säger skogs-
ägaren Börje Häggvik. 

Efter en granskning finns det tre alter-
nativ. Om mindre än 600 plantor per hek-
tar är utvecklingsdugliga erbjuds omplan-
tering. Är antalet utvecklingsdugliga plan-
tor under 1 500 per hektar erbjuds mark-
ägaren komplettering. Det tredje alternati-
vet är ekonomisk ersättning. 

– Eftersom min plantskog hade så om-
fattande skador valde jag att plantera om. 
Det var inte heller något svårt beslut att 
välja gran framom tall, eftersom markty-
pen också lämpar sig för gran, konstate-
rar Häggvik. 

ÄTER INTE GRANSKOTT
Orsaken till att Häggvik valde gran istället 
för tall är just att älgarna inte äter gran-
skott i så stor utsträckning. Risken för nya 
angrepp hade varit stor om han hade plan-
terat tall igen. Skulle ytan ha älgskadats 
på nytt hade ersättningen också minskat. 

– Alla ersättningar, som en markägare 
fått inom tre år, påverkar en eventuell ny 
ersättning, påpekar Haka.

Efter en granskning måste markägaren 
godkänna den och betala värderingskost-
naden. De pengarna återbetalas i ett sena-
re skede. Resultatet av denna granskning 
lämnades in i slutet av förra året.  Däref-
ter ger staten beslut i ärendet. 

– Beslutet brukar komma i maj–juni 
och så gick det också nu. Då skickas ett 
brev till den berörda markägaren, som kan 
sätta igång processen med omplantering-
en, förklarar Linda Haka. 

När beslutet om ersättning är fattat har 
skogsrådgivaren inte längre ärendet på 
sitt bord. Följande steg för Häggvik var att 
kontakta en entreprenör för att utföra ar-
betet. Valet föll på Metsä Group.

– Jag hittade lämpliga skogsarbetare 
och entreprenörer som utförde röjningen, 
markberedningen och nyplanteringen. I 
juni var vi klara med arbetet, berättar den 
operative förmannen Roger Granholm. 

Häggvik kunde också ha utfört arbe-
tet på egen hand, men det är vanligt att 
skogsägarna lägger ut arbetet på entrepre-
nad. 

– Få markägare planterar själva  om en 
yta som redan har vuxit i några år. Det 
är bra att staten ersätter, så att de drab-
bade kan anlita utomstående hjälp, säger 
Granholm. 

FÅR VÄNTA PÅ HELA ERSÄTTNINGEN
Ersättningsprocessen går rätt långsamt, 
behandlingstiderna är långa. Hittills har 
Häggvik fått endast en liten del av ersätt-
ningen, närmare bestämt den ersättning 
för tillväxt- och kvalitetsförluster som fast-
ställdes i samband med värderingen. Sta-
ten har också betalat tillbaka kostnaden 
för värderingen. 

Den ersättning, som han beviljades 
för omplanteringen, har han ännu inte 
fått. Den räknas ut per arbetsslag och är 
väl tilltagen för att undvika att skogsäga-
ren råkar ut för oväntade utgifter. Om det 
är frågan om stora figurer som har vär-
derats, kan den här summan bli ganska 
stor. 

– Skogscentralen kan betala ut dessa 
pengar först när aktören har skickat in upp-
gifter om verkställandet av figuren, och när 
de faktiska kostnaderna har redovisats. Då 
beslutet är klart betalas  pengarna in på 
markägarens konto, förklarar Haka. 

Det innebär att Häggvik just nu ligger 
ute med tusentals euro, som han har beta-
lat ur egen plånbok, åt aktören som utför-
de arbetet med omplanteringen. 

– Det är rätt stora summor, och med fa-
cit på hand är det nog en utdragen process. 

FÖR LÅNGA BEHANDLINGSTIDER
Linda Haka konstaterar att behandlingsti-
derna inom statliga myndigheter, på grund 
av all byråkrati, kan bli långa. Hon skul-
le gärna se att staten beviljade Skogscen-
tralen en summa per år på förhand, som 
med Kemera-stöden. 

– Det skulle påskynda processen avse-
värt. Då skulle Skogscentralen, mot kvit-
to, kunna betala ut pengarna inom någ-
ra veckor.

 – Staten tycks räkna med att markägar-
na har pengar som de kan ligga ute med i 
flera månader. Men tiderna varierar också 
beroende på varifrån pengarna tas. Ersätt-
ningarna för älgskador kommer från älgli-
censerna, säger hon. 

Roger Granholm, operativ förman på 
Metsä Group, var den som hade ansvaret 
för röjningen, markberedningen och plan-
teringen i somras. Han har tidigare utfört 
flera liknande arbeten åt markägare, som 
har beviljats ersättning för älgskador. 

– Flera kunder har ringt mig och frå-
gat när de får sina pengar. De brukar bör-
ja ringa när jag skickar räkningen för vårt 
arbete. Jag har förståelse för det, för vem 
vill ligga ute med så här mycket pengar i 
flera månader. 

Granholm har gjort sitt. I juli skicka-
de han in redovisningen av kostnaderna 
för arbetet och bekräftelsen på att det är 
verkställt. 

– Jag har gjort mitt för länge sedan 
och redovisat arbetet, så väntetiden för 
markägaren är nog för lång, konstaterar 
han. 

Men markägare, som drabbas av älg-
skador, kan ändå vara nöjdare i dag. För-
ra årets ändring av förordningen om vilt-
skador gjorde det mycket enklare att få 
ersättning. Det har också synts på intres-
set. 

– Det är tydligt att antalet anmälda ska-
dor har ökat just därför att det är lättare 
att få ersättning. Och så ska det vara, sä-
ger Linda Haka. •

TEXT OCH FOTO: 
CHRISTOFFER THOMASFOLK

Hur lång tid tar det innan en gransk-
ningen leder till resultat – att åtgär-
derna som föreslås konkretiseras? 
Skogsbruket gjorde ett nytt besök till 
Närpes för att reda ut processen.  
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– Man kan gynna viltet med enkla 
åtgärder, som varken medför till-
läggskostnader eller vinstbortfall. 
Det enda som krävs är lite tanke-

arbete och planering, konstaterar 
Jaakko Hautanen, viltplanerare vid 
Finlands viltcentral. 

Skogar med få trädslag och med 
dålig undervegetation erbjuder 
sämsta möjliga förutsättningar för 
viltet. Därför är det viktigt att re-
dan vid förnyelseskedet försö-
ka sträva efter en blandskog med 

minst tre olika trädslag. Huvudträd-
slaget ska utgöra maximalt åttio pro-

cent av totalvolymen. I praktiken inne-
bär detta att man i tallskogar också ska 

gynna gran och lövträd och i granskogar, 
tall och lövträd. 

– Om man tänker på granskogar är spe-
ciellt asp och al bra trädslag att spara. I 
skogar med al brukar det nästan alltid fin-
nas järpe, berättar Hautanen.

Små granar med grenar som når ända 
ned till marken utgör utmärkt skydd för 
småvilt. Utöver viltdungarna kan man ock-
så med fördel spara små granar i öppningar. 

– Variation är ledordet. Det behövs va-
riation i trädslag, men också i storlek och 
täthet, säger han.

Det är speciellt viktigt att spara viltbus-
kage i samband med förröjningen. Om 
man missar på den här punkten, kan det 
vara svårt att skapa viltdungar långt in i 
framtiden. 

– Om man sparat viltbuskage vid för-
röjningen, finns de färdigt där som skydd 

Bra resultat med
liten insats

Den enskilt viktigaste åtgärden en 
skogsägare kan göra för viltet är att 
säkerställa förekomsten viltbuska-
ge under hela odlingskedjan. Re-
kommendationen är fyra till fem vilt-

dungar per hektar.

• Ett bra viltbuskage innehåller träd och buskar av olika storlek och ålder samt minst 
tre olika trädslag. 
• Tallen ger vinterföda åt tjädern, björken åt orren och alen åt järpen.
• Lövkvastar av björk eller vide passar till utfordring av hare eller klövdjur.
• Så kallade bärande träd som ek, rönn, hägg, hassel, en och druvfläder lämpar sig 
bra att spara för viltet i samband med skogsvårdsarbeten.
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vid gallringsskedet, som då inte är till ska-
da för viltet.

FÄRRE SKOGSHÖNSFÅGLAR 
Speciellt skogshönsfåglarna har drab-
bats av det traditionella skogsbruket, vil-
ket har lett till att fågelstammarna är min-
dre än tidigare. Hautanen berättar att de 
flesta skogsägare brukar ställa sig positi-
va till skyddande av skogshönsfåglarna, 
eftersom de inte innebär några nackdelar. 
Däremot känner inte alla skogsägare till 
hur de kan skapa gynnsamma miljöer för 
småviltet.

– Utöver viltbuskagen är det viktigt att 
spara av undervegetationen, som ger både 
skydd och näring. Speciellt blåbärsriset är 
betydelsefullt, berättar Hautanen.

Om möjligt är det därför bra att spara 
viltdungar i närheten av blåbärsris. Skogs-
hönsfåglarna får bra skydd av blåbärsriset 
under de första levnadsveckorna. De liv-
när sig på larver och insekter de hittar i ri-
set, men äter också av blåbärsrisets blom-
mor och blad. 

Genom att välja markberedningsme-
toder som inte bryter sönder marken så 
mycket kan man få delar av blåbärsriset 
att överleva en skogsförnyelse. Det går 
också att gynna blåbärsriset genom att 
gallra skogen så att ljus når ned till ris-
skiktet, och genom att i samband med för-
nyelseavverkningar lämna lite större grup-
per av naturvårdsträd på platser med gott 
om blåbärsris. 

FÖRDEL MED SKÖTT SKOG
En oskött skog är inte idealisk för små-
viltet. Det är med andra ord till fördel att 
man röjer i sin skog, förutsatt att viltdung-
ar sparas. 

– Oröjda skogar blir svårframkomliga 
för skogshönsfåglarna. Oländig terräng är 
dessutom bra ställen för rovfåglar, som 
duvhöken, att jaga i, berättar Hautanen.

Naturliga platser att spara viltbuskage 
på är till exempel fuktiga sänkor och kant-
zoner. 

– Jag brukar rekommendera att man 
lämnar viltdungar på ställen där det i öv-
rigt hade varit naturligt att lämna oröjt. 
Det är vettigt både ekonomiskt och ur ar-
betssynpunkt. Det finns ingen konflikt, 
konstaterar Hautanen.

MÅNGA JAKTINTRESSERADE
Stefan Sundqvist, revirinstruktör vid 

Skogsvårdsföreningen Södra skogsrevi-
ret, säger att det är väldigt sällsynt att en 
skogsägare specifikt beställer en vilthus-
hållningsplan eller att man i dagligt tal 
skulle nämna termen viltbuskage.

– Men i praktiken är det förstås något 
man håller i bakhuvudet, i synnerhet då 
det är dags att detaljplanera en avverk-
ning och märka ut gränser för vad som 
ska sparas och vad som ska avverkas, sä-
ger Sundqvist som också själv sysslar med 
jakt på fritiden.

Han tillägger att en stor del av skogs-
ägarkåren på hans område idkar jakt och 
ofta har en positiv attityd till viltvårdan-
de åtgärder.

– Men visst finns det också de som inte 
har en fullt så positiv inställning till klöv-
viltet, utan tycker att det främst ställer till 
med skador i skogen och utgör en trafik-
fara. I de flesta fall handlar det om skogs-
ägare som inte intresserar sig för jakt.

LÄMNA MERA ORÖRT
Sundqvists allmänna råd till skogsägarkå-
ren är att lämna mera orört i skogarna. 
Under en tid lärde man ut att bottenröj-
ningen ska göras kliniskt, så att den ma-
skinella avverkningen kan förlöpa pro-
blemfritt. I dag talar man i stället om att 
man ska slarvröja i samband med gall-
ringsavverkningarna.

– Det behöver göras rent kring de stam-
mar som ska avverkas, men i övrigt kan 
man lämna kvar lite av slyet och buska-
gen. Skogen förblir naturligare på det sät-
tet och det finns skydd för viltet.

Sundqvist är inne på samma linje som 
Hautanen beträffande platserna för vilt-
buskage. Man kan bra spara platser som 
inte är så vettiga att avverka, utan följer 
med av bara farten.

– Om man har en ”mossapott” med 
ointressantare träd, som sälg och klibbal, 
kan man bra spara det. Då bildas små oa-
ser här och var i skogen.

Själv brukar Stefan Sundqvist välja att 
avgränsa så att man lämnar några meter 
med träd och buskar framför berg. Man 
hugger med andra ord inte helt fram berget 
så att det syns på långt håll. Brynzoner är 
andra områden där det är viktigt att lämna 
träd och buskage, eftersom just de områ-
dena är speciellt betydelsefulla för viltet. •

TEXT: MIA BERG-LUNDQVIST
FOTO: POND5

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

Boken med hårda pärmar 
har 40 sidor.

Pris: 15 euro + frakt

Beställ 
av oss!

Du kan beställa boken genom 
att mejla foreningen.for.skogs-
kultur@gmail.com eller ringa 
på tfn 046 536 5400.

Pris:
15 euro
+ frakt

Granfrönas 
uppbrott
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I Sverige har man sedan tidigt 1990-tal an-
lagt våtmarker i jordbruks- och skogsland-
skap. Under de senaste år har intresset för 
våtmarker ökat också i Finland. Ett exem-
pel på det är Boträskets våtmark i Södra 
Vallgrund i Replot. 

– I flera decennier var det här området 
ett igenväxt träsk med torvlager, utan vat-
ten. Men nu är Boträsket en mycket vack-
er våtmark som har gett många positiva 
resultat. Förutom att en vattenspegel all-
tid är trevligare för ögat har djurlivet ökat 
enormt här. Vi är mycket nöjda med det 
här projektet, säger jaktchef Stefan Pellas 
vid Finlands viltcentral, Kust-Österbotten. 

Viltcentralen deltog i förverkligandet 
av Boträskets våtmark under åren 2011–
2012. Våtmarken finns alldeles invid Södra 
Vallgrund jaktförenings jaktstuga i Replot. 
Målet är att främja naturens mångfald och 
öka tillgången på biotoper för sjöfåglar. 

– Det är precis vad som har skett. Tidi-
gare fanns här inga sjöfåglar, men nu finns 
det hur mycket som helst. Det är inte bara 
fåglar utan hjort, älg och rådjur, men ock-
så andra arter som är beroende av vatten. 
Rovdjur, som mink och mårdhund, söker 
sig också hit, liksom insekter som småfåg-
larna livnär sig på.

Finlands viltcentral är med i många dy-
lika projekt just därför att att våtmarker 
är en del av viltvården. I hela landet har 
Viltcentralen varit delaktig i omkring fem-
tio projekt. 

– Framför allt under torra somrar blir 
sådana här områden viktiga för djurlivet. 
Jägare och markägare är intresserade av 
att skapa våtmarker därför att vatten bety-
der liv. Att sköta området är också viktigt. 
I det är fallet är det Södra Vallgrunds jakt-
förening som ansvarar för skötseln, för-
klarar Pellas. 

EFTERSTRÄVAR MOSAIKLANDSKAP
Boträskets våtmark på drygt en hektar 
var ännu på 1970-talet öppet vatten, men 
på grund av dikning och landhöjning för-

Våtmarker ökar den biologiska mångfalden
Ökad biologisk mångfald, rikligare djurliv och en minskning av fosforbelast-
ningen. Nyttan med att anlägga våtmarker är många. Dessutom är det alltid 
trevligare med vattenspeglar. 

vandlades området till en mosse. Därför 
var man tvungen att gräva bort mycket  
och grävningen planerades noggrant. 

– Vi eftersträvade ett mosaikliknande 
landskap när våtmarken planerades, sä-
ger Pellas. 

På den sydliga och mellersta delen av 
våtmarken grävdes breda och slingrande 
kanaler, av grävmassan formades små öar 
och kanterna. 

– De små öarna skapar bättre förut-
sättningar för häckande sjöfåglar, förkla-
rar han. 

Vatten kommer in österifrån i form av 
avrinning från skogen. En damm byggdes 
också, med den kan vattennivån regleras. 
Effekterna av våtmarken har varit positi-
va ur flera perspektiv. 

– Vattenhushållningen fungerar mycket 
bättre nu. Det fanns farhågor om att våt-
marken kan börja svämma över på sidor-
na, men vi har inte haft några problem vid 
vårflödet. Översvämningar var vanligare 
innan området iståndsattes. 

Positivt för miljön är dessutom att våt-
marker i allmänhet binder fosfor. 

– Det finns stora områden med dikad 
skogsmark.Våtmarkerna samlar vattnet ef-
fektivt och minskar fosforutsläpp, tilläg-
ger Pellas

MÅNGA FÖRDELAR
I Sverige finns en längre tradition av att 
anlägga våtmarker. Carl Pfeiff, våtmarks-
planerare på Skogssällskapet i Sverige och 
Finland, har varit med om att planera 
många. Han ser, i likhet med Pellas, många 
fördelar med den här typen av landskaps-
vårdande insatser.  

– De senaste hundra åren har vi dikat ut 
mycket odlings- och skogsmark, många av 
de projekten har inte varit lyckade. Mull-
halten försvinner med ensidig odling och 
skogsmarken blir sur. Våtmarker är ett 
mycket bra instrument för att åtgärda de 
här markerna, säger Pfeiff. 

Pfeiff har också anlitats i Finland, se-
nast när Söderlångvik Gård skapade en 
våtmark i Dalsbruk på Kimitoön. Tidigare 
växte det på det 1,7 hektar stora området 
främst unga granplantor, men de röjdes 
bort för att underlätta grävningsarbetet. 

– När grävningen är utförd kommer alla 
bara ytor att sås in. Efter att gräset växt en 
säsong höjs vattennivån, berättar Pfeiff. 

Efter att ha planerat hundratals hektar 
av våtmarker har Pfeiff ändrat sin arbets-

Boträskets våtmark i Replot anlades 2013. Man grävde bort ett torvlager och skapa-
de en våtmark som ökar den biologiska mångfalden. Våtmarken förbättrar vatten-
hushållningen och skapar bättre förutsättningar för liv. 
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Våtmarker ökar den biologiska mångfalden

metod. Tidigare rörde han sig mycket i ter-
rängen för att mäta höjder för hand. I dag 
använder han sig enbart av elektronisk da-
ta som matas in i ett datorprogram. 

– Vi använder speciella program, som 
är utvecklade för att räkna ut hur våtmar-
ken ska planeras. Det sparar inte bara tid, 
utan man ser också helheten mycket bätt-
re. Påverkar man vattennivåerna i ett om-
råde kan flera hundra hektar påverkas. 
Därför är det mycket viktigt att vi kan se 
hur de övriga områdena påverkas och hu-
ruvida grundvattnet påverkas. 

Han arbetar effektivt med hjälp av da-
torprogrammen.

– Först sitter jag på kontoret och ska-
par våtmarkerna och fastställer olika ni-
våer och höjder och programmen räknar 
ut hur de kan se ut, samt beräknar djup 
och dammar. Det är väldigt effektivt att 
arbeta så. 

OLIKA STÖD
Intresset för att anlägga våtmarker är stort 
i Finland. Det beror delvis på att NTM-
centralen beviljar ett investeringsstöd på 
över 11 000 euro per hektar och ett sköt-
selstöd på 450 euro per hektar per år för 
våtmarker. 

– Det finns kriterier för investeringsstö-
det. I första hand ska en viss andel vara 
åkermark i avrinningsområdet. Men det 
är också intressant för skogsbruket efter-
som ett avrinningsområde ofta innefattar 
skogsmark, säger Aki Mattila, skogsför-
valtare på Skogssällskapet Finland. 

Utöver det finns flera EU-projekt, till ex-
empel Life+, som stödde anläggandet av 
Boträskets våtmark. 

– Det finns också stöd att söka för att 
anlägga småskaliga våtmarker som fyller 
olika funktioner, exempelvis sedimente-
ring. Finlands skogscentral har också ett 

miljöstöd som det går att ansöka om, så 
kanalerna gällande stöd för våtmarker är 
ganska många, säger Mattila. 

Våtmarker kan anläggas av både en-
skilda markägare och flera markägare till-
sammans. Intresset för att ansöka om in-
vesteringsstöd av NTM-centralen har varit 
mycket stort. Så stort att pengarna för den 
här programperioden redan är slut. Först 
om ett par år är det möjligt att nästa gång 
ansöka om det stödet. •

TEXT OCH FOTO: 
CHRISTOFFER THOMASFOLK

Jaktchef Stefan Pellas är glad över 
Boträskets våtmark i Replot. Området 
var tidigare ett igenväxt träsk men nu 
sjuder det av liv. 
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Festligheterna började en tidig oktober-
morgon, med ett fältbesök i Finby i Tena-
la, på ett skogsskifte som var bekant för 
många av deltagarna. 

– Skiftet är en del av de totalt 960 hek-
tar undervisningsskogar vi har, upplyste 
lektor Kaj Hällfors.

Det var mörka moln på himlen och 
skogsvandringen genomfördes ställvis i 
duggregn. Men nederbörden lade ingen 
sordin på stämningen. Några av de äld-
re deltagarna mindes att de i tiderna varit 
tvungna att bära säckar med plantor ge-
nom Finbyskogen, eftersom det inte fanns 

Forstis firade jämna år
Det finns alltid en anledning att fira – 
på Forstis, Novias skogsbruksingen-
jörsutbildning, hade man nyligen tre. 
Den svenska skogsutbildningen, som 
i tiderna startade i Söderkulla i Sib-
bo, fyller 110 år. Det är hundra år se-
dan utbildningen kom till Ekenäs och 
därutöver firar man tio år som Yrkes-
högskolan Novia.

någon skogsväg dit. Det skämtades om att 
skogsarbetarna var av prima virke på den 
tiden.

Efter fältvandringen fortsatte dagen in-
omhus. Utbildningsansvariga Britt-Mari 
Fagerström och lektor Johnny Sved höll 
en minneskavalkad över verksamheten 
och delgav publiken tidigare studeran-
des roliga minnen. Mosaborgen, den för-
sta permanenta lokalen för utbildningen i 
Ekenäs, beskrevs bland annat som ett stäl-
le med alla bekvämligheter. Det fanns vat-
ten både in och ut – om det bars.

Två tidigare studeranden, Siv Vester-
lund-Karlsson, numera skogsansvarig 
vid Söderlångvik gård på Kimitoön, och 
Patrik Majabacka, expert på bioekono-
mi och bioenergi vid Finlands skogscen-
tral, hade inbjudits för att tala. De locka-
de fram många skratt, inte minst då Ma-
jabacka under rubriken ”Hur gick det så 
här” redogjorde för eran då han arbeta-
de som strutsexpert och fick prata struts-
relaterade ämnen var än han rörde sig i 
bygderna.

YRKE I FÖRÄNDRING
Teman som hur skogsbranschen och yrket 
förändrats genom åren tangerades också 
under dagen. Carl-Johan Jansson, skogs-
ansvarig vid Raseborgs stad, nämnde 
bland annat förekomsten av generalpla-
ner med rättsverkan. Så länge han enbart 
ansvarade för Ekenäsområdet förekom så-
dana inte. Men då Ekenäs blev Raseborg, 
blev de ett faktum och något man måste 
beakta i arbetet. 

Andra skillnader, jämfört med då han var 
ung och grön, är miljöhänsynen, som inte 
hade samma uttalade roll som i dag. Det 
samma gäller kritik från allmänheten, något 
som de sociala medierna säkert bidragit till. 

FIXADE STAVAR
I deltagarvimlet fanns Esa Luoto som 
kommit från Vasa för att delta i jubile-
et. Han studerade vid Forstis under åren 
1978–80. 

– Jag gick basåret i Pojo och andra året i 
Ekenäs, för att bli skogsarbetsledare. Efter 
studierna arbetade jag i sexton år vid Kus-

Fältutflykten till under-
visningsskogen i Finby 
lockade ett tjugotal del-
tagare. 

Bjarne Andersson (i mitten) tyckte att objek-
ten under fältbesöket var väl valda. Till vän-
ster Roger Damén, längst till höger Sune Fors-
ström.

Esa Luoto och Bruno Lindh följer intres-
serat med diskussionerna.
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tens Skogscentral i Vasa, berättar Luoto.
Ett roligt minne från andra studieåret 

var då han och tre studiekamrater skul-
le delta i en skolskidstafett. En av Luotos 
lagkamrater hade glömt en viktig attiralj i 
utrustningen – stavarna.

– Men inte avbröt vi tävlingen för den 
skull. Nya stavar täljdes till i all hast av 
aspslanor. I mål kom vi, men placeringen 
minns jag inte.

Luoto omskolade sig till politices ma-
gister i början av 2000-talet och har inte på 
länge arbetat inom skogsbranschen. Trots 
det blev han glad över inbjudan till jubile-
et och ville gärna delta.

– Jag hoppas på att träffa gamla skol-
kamrater och kanske få nya bekanta, sum-
merade han.

HÅLLER SIG À JOUR
Bjarne Andersson, tidigare lärare vid 
Axxell, numera pensionär och lands-
bygdsföretagare i Borgå, har för sin del 
en fjärde orsak att fira. Det är nämligen 
femtio år sedan han utexaminerades från 

FORSTIS HISTORIA
• Utbildningen började i Söder-
kulla i Sibbo år 1908. Till Ekenäs 
flyttade den 1918.
• Fram till 1922 var utbildning till 
skogsvaktare ettårig.
• Mosaborgen var skolans första 
stadigvarande fastighet i Eke-
näs. År 1960 flyttade skolan till 
Björknäs och 2004 flyttade tredje 
stadiets skogsutbildning till Rase-
borgsvägen 9.
• Större enheter: År 1995 bilda-
de agrologutbildningen Skuffis, 
skogsbruksingenjörsutbildningen 
Forstis, Västankvarn Gård och 
Axxells naturbruksenhet i Brusaby 
tillsammans Naturbruksinstitutet. 
• År 1996 bildades den temporära 
yrkeshögskolan Sydväst, 1998 blev 
YH Sydväst permanent.
• År 2008 blev YH Sydväst en del 
av Yrkeshögskolan Novia.

Forstis. Efter åtta år vid Borgå-Sibbo pri-
vata skogsrevir övergick han till att under-
visa. Första lärartjänsten var vid Västank-
varn lantbruksskola.

– Det var kanske den bästa tid jag haft. 
Jag är lite bondesinnad, så jag trivdes.

Han fick en tjänst vid Forstis 1986 och 
där blev han kvar i 22 år, främst inom vux-
enutbildningen. Mycket hann förändras 
under hans tid.

– I början fanns det inget som het-
te självstudier, utan teoriundervisningen 
skedde i form av lektioner. Begrepp som 
miljövård existerade inte, utan bakades in 
i andra ämnen om skogsvård. Det fanns 
inte heller datorer, konstaterar han.

De många förändringarna till trots, an-
ser Bjarne Andersson att utbildningen ut-
vecklats i rätt riktning. Han ger beröm för 
att skolan håller sig à jour med utveckling-
en inom branschen. 

Jubileumsdagen avslutades med mid-
dag på Hotel SeaFront. •

TEXT OCH FOTO: MIA BERG-LUNDQVIST

 Lektor Johnny Sved 
och utbildningsan-
svariga Britt-Mari 
Fagerström höll en 
minneskavalkad 
över verksamheten i 
Forstis.

Seminariet lockade 
många intressera-
de åhörare och fyllde 
en stor del av Novias 
matsal.



16  Skogsbruket 7/2018

Enligt rådande bestämmelser kan en 
skogsägare lämna tio procent av figurens 
areal för viltbuskage i samband med tidig 
vård av plantbestånd eller vård av ung-
skog, utan att finansieringen påverkas.

– Det kan i praktiken handla om rätt 

Kemera-stöd för viltbuskage
Det är önskvärt att skogsägarna tar 
hänsyn till viltet då de gör upp sina 
skogsbruksplaner. Genom att beak-
ta viltet redan tidigt i kedjan uppnår 
man de bästa långsiktiga effekterna. 

stora ytor. Minimiarealen för att erhålla 
Kemera-stöd för vård av ungskog är två 
hektar, vilket betyder att 0,2 hektar kan 
lämnas oröjd för viltet, säger Martin 
Sjölind, expert på finansiering och gransk-
ning vid Finlands skogscentral. 

En skogsägare behöver inte explicit 
nämna i sin Kemera-ansökan att han el-
ler hon tänker lämna viltbuskage vid pla-
nerade åtgärder. Detta är en rättighet som 
finns inskriven i statsrådets förordning om 
finansiering av hållbart skogsbruk, i para-
graferna 6 och 7. Där står bland annat att 
”Oröjda viltsnår räknas in i effektområ-

det när den sammanlagda arealen av dem 
understiger tio procent av figurens areal”.

ORÖRDA YTOR
Bestämmelserna kring viltbuskage och Ke-
mera-stöd är ganska klara och brukar inte 
förorsaka några större problem. Det enda 
som i vissa fall gett upphov till diskussion 
är hur viltbuskagen förverkligats. Kemera-
bestämmelserna specificerar inte i detalj 
hur ett viltbuskage ska göras. Vilken typ 
av träd och undervegetation, som är lämp-
liga att spara, varierar lite utgående från 
plats och vilken typ av vilt som domine-
rar på området. Som tumregel ska ett vilt-
buskage helst bestå av orörda ytor, det vill 
säga ett så naturligt tillstånd som möjligt.

Men det finns ett uttalat krav på vilt-
buskagen, nämligen att de ska vara klart 
urskiljbara.

– Det går inte att lämna bestånden li-
te tätare över hela ytan och hävda att det 
handlar om viltbuskage. De gallrade ytor-
na och viltbuskagen ska vara klart åtskilj-
bara, förklarar Sjölind. 

Hans uppfattning är att de finländska 
skogsägarna överlag är intresserade av att 
värna om viltet i sina skogar. I våras höll 
Skogscentralen en informationsträff i Va-
sa om just detta tema, och tillställningen 
lockade många deltagare.

INGEN STÖRRE RUSCH
Hittills i år har det inte varit någon stör-
re rusch med Kemera-ansökningar, så det 
finns gott om medel kvar att fördela. 

– Vi hade förväntat oss en ökning av 
ansökningar i somras, då beloppen för 
byggande av skogsvägar höjdes, men det 
har det faktiskt inte synts så mycket av, 
konstaterar Martin Sjölind. •

TEXT: MIA BERG-LUNDQVIST

Viltbuskagen anges som ett kriteri-
um vid PEFC-certifiering. Där sägs  
att viltbuskage, i mån av möjlighet, 
ska lämnas vid uttag av energived. 
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Det fanns rådjur på Åland under Gustav 
Vasas tid på 1500-talet, men på grund av 
intensiv jakt, stränga vintrar och riklig fö-
rekomst av varg och lodjur blev rådjuret 
utrotat, förmodligen i början av 1600-ta-
let, allt enligt boken ”Jakten och viltvår-
den i landskapets Åland under självsty-
relsens tid”.

I dag är rådjur är mycket vanliga på 
Åland och man behöver inte ens vandra 
i skog och mark för att få syn på dem. De 
syns ofta längs de mest trafikerade huvud-
vägarna och till och med i vissa stadsde-
lar i Mariehamn.

MOTIGT I BÖRJAN
Det var år 1955 som Ålands jaktvårdsför-
bund tog initiativ till att återinföra rådju-
ret på Åland och fick tillstånd att sätta ut 
ett fåtal. Det första försöket 1957, med fem 
djur som kom från Sverige, slutade dock 
illa – fyra dog och ett avlivades.

Efter den smällen tog rådjurssatsningen 
en paus, men några år senare var man re-
do att försöka igen. Under åren 1961–1969 
planterades över 40 rådjur ut på olika plat-
ser på Åland; Samtliga djur kom från Sve-
rige och den här gången gick det betyd-
ligt bättre. Rent av så bra att man 1973 
var redo att tillåta licensjakt, och under 

Rådjuret det viktigaste
villebrådet på Åland

den första jaktsäsongen i modern tid fäll-
des 28 djur.

MINSKNING EFTER KALLA VINTRAR
Efter premiäråret 1973 gick det snabbt. 
1981 var man uppe i nästan 2 000 fällda 
rådjur och 1984 passerades 3 000-streck-
et med råge. År 1995 var ett toppår vad 
avskjutningen beträffar. Då sköts över 
6 000 djur – ett antal som enligt ovan-
nämnda bok kan ha varit ett bevis för att 
stammen var så stark att den ”översteg 
markens bärförmåga”.

År 2011 noterades en nedgång, då fäll-
des drygt 2 200 djur. Minskningen tros ha 
berott på att stammen tog stryk under två 
kalla och snörika vintrar efter varandra. 
Under de två senaste åren har man fällt 
kring 4 000 djur årligen.

FLER KILLINGAR
Robin Juslin är jaktförvaltare vid Ålands 
landskapsregering. Han säger att man 
uppmuntrar jägarna till en aktivare för-
valtning av stammen.

– Det vore bra för att satsa på ökad jakt 
av killingar och getter för att hålla stam-
men på en balanserad nivå. Speciellt ef-
ter den här torra sommaren kan man be-
fara att den naturliga födan inte räcker till, 

och det kan leda till små och svagare djur, 
säger han.

En del i jägarkåren utfodrar rådjur, ex-
empelvis med äpplen, sockerbetor och 
spannmål.

– Om man börjar med det är det vik-
tigt att fortsätta ända tills det grönskar i 
naturen igen och det finns tillgång till na-
turlig föda.

MÅNGA TRAFIKOLYCKOR
Rådjuren är inte populära i alla kretsar. De 
äter gärna både blommor och grönsaker i 
hemträdgårdarna och professionella frukt- 
och bärodlare har för länge sedan insett 
att de måste hägna in sina odlingar om de 
vill ha något kvar.

Skador i planteringar och ungskogar är 
också vanliga. Rådjuren äter gärna toppen 
av små plantor och barken på unga träd 
förstörs när de fejar sina horn mot träden 
för att markera sitt revir. 

Man kan i och för sig påstå att rådju-
ren betalar sina egna skador, eftersom jak-
ten är tillståndsbelagd och avgifterna, som 
kommer in, används för att ersätta skador 
i skogen och för att ge bidrag till skadefö-
rebyggande åtgärder som stängsel kring 
odlingar.

Andelen trafikolyckor där rådjur är in-
blandade är också vanliga; över 200 fall 
rapporterades i fjol, men till all lycka är 
allvarliga personskador ovanliga. •

TEXT: HELENA FORSGÅRD
FOTO: GÖRAN FORSGÅRD

Ett 40-tal rådjur från Sverige släpptes ut på Åland under 1960-talet och föröka-
de sig med besked. Det blev ett lyckokast för jägarkåren som på drygt 40 år fällt 
långt över 100 000 djur. Men alla är inte lika förtjusta. Rådjuren mumsar glatt i 
sig grödor både i hemträdgårdar och professionella odlingar och i fjol rapporte-
rades över 200 trafikolyckor med rådjur inblandade.

Rådjur får jagas på Åland från 
1 september till 31 december. 
Rådjursbockar är lovligt vilt än-
nu längre. Jakten på dem inleds 
redan 15 augusti.  
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De besvärligaste avverkningsmarkerna är 
torvmarker, på vilka bärigheten till stor 
del är beroende av trädens och risvegeta-
tionens rötter. 

Hittills har mycket av drivningen på 
framför allt torvmarker koncentrerats till fe-
bruari och mars då tjälen gör marken hård.

– Det innebär att maskinparken är över-
stor för att klara av avverkningarna un-
der den korta högsäsongen. Betydligt ef-
fektivare skulle det vara om drivningen 
kunde spridas ut jämnt över hela året. Vi 
talar om årliga extra kostnader på tiotals 
miljoner euro, säger specialforskare Asko 
Poikela på Metsäteho Oy.

POSITIV UTVECKLING
Poikela ser i alla fall positivt på utveck-
lingen, eftersom det blivit allt vanliga-
re med bandgående skördare och skotare 
som är skonsammare mot terrängen. Små 
skördare är enligt honom inte rätta sättet 
att minska markpåverkan vid gallring på 
torvmarker, eftersom det i stället krävs ex-
tra stråk mellan körstråken. 

– Med en grövre skördare blir det mera 
ris över för att täcka huvudstråket, efter-
som det inte i onödan går åt ris till de extra 
stråken. Utforslingen måste i alla fall gö-
ras med åtminstone en mellanstor skotare. 
Skotningen kräver mycket manuellt arbe-
te och av kostnadsskäl kan man inte mins-
ka mängden virke per lass, säger Poikela.

Fram till för några år sedan ökades sko-
tarnas bärighet genom att banden gjordes 
bredare. Nu är de största skotarna redan 
3,2 meter breda. 

– Det innebär att banden inte kan göras 
bredare, eftersom den högsta tillåtna ge-
nomsnittliga bredden på körstråken i torv-
marksgallring är fem meter och maskiner-
na behöver svängrum. Det ska också fin-
nas ett säkerhetsavstånd från bandet till 
trädens rothalsar, så att de inte skadas i 
onödan.

Därför har banden på skogsmaskinerna 

Bättre köra på marken än i marken
Industrins ökade behov av råvara från skogen innebär samtidigt mera trans-
porter i terrängen och därmed större risk för skador på skogsmarkerna.

i stället börjat göras längre, antingen ge-
nom att förlänga axelavståndet från nor-
mala cirka 1,5 meter till närmare två me-
ter eller genom att lägga till en tredje axel.

– Fördelen med band är att kontaktom-
rådet ökar. Trycket mot marken minskar 
och bärigheten ökar ju längre och breda-
re bandet är. Den nyaste bandtypen har 
raka bandplattor, som ytterligare mins-
kar trycket nedåt och som till exempel in-
te krossar riset lika lätt som tidigare, sä-
ger Poikela.

KARTNYHET
Ett helt nytt redskap för planeringen av av-
verkningsområden är Finlands skogscen-
trals drivningsduglighetskartor som visar 
terrängens bärighet i Fasta Finland i ras-
terform. Kartorna har utvecklats i nära 
samarbete mellan GIS-företaget Arbonaut 
och skogsindustrin.   

Om området är helt gult eller ljusgrönt 
är det lämpligt för drivning även under 
normala somrar. Går färgen mot mörkare 
grönt (mineralmarker) eller orange (torv-
marker) hänger drivningen i högre grad på 
väderleken. Rödfärgade områden är enty-
digt vinteravverkningsområden.

– Kartorna baserar sig på stabila eller 
långsamt varierande faktorer och kopplar 
ihop bland annat virkesmängden per hek-
tar med ett fuktighetsindex som baserar 
sig på terrängens höjdmodell samt dike-
nas skick, säger Seppo Kilpiäinen, GIS-
expert på Finlands skogscentral.

Drivningsduglighetskartorna har snabbt 
kompletterats och kommer enligt honom 
att täcka cirka 75 procent av landarealen 
nästa år. 

– Kalkylerna, som ligger till grund för 
kartorna, är baserade på laserskanning och 
på Lantmäteriverkets terrängdatabas. Med 
den kartapplikation vi utvecklat kan mate-
rialet läggas ovanpå en bakgrundskarta i 
webbläsaren, så att exempelvis även fast-
ighetsgränserna syns, säger Kilpiäinen.

LÄTTARE HITTA 
AVVERKNINGSOMRÅDEN
Poikela är glad över drivningsduglighets-
kartorna som han tror att blir ett bra hjälp-
medel, framför allt i jakten på torvområ-
den som är lämpliga för drivning också 
på sommaren. 

– Drivningsduglighetskartorna är som 
bäst när man letar efter de mest lovande 
sommarstämplingarna på en större torv-
markskoncentration. I verkställighetsske-
det krävs sedan mera dynamisk och lokal 
information, säger han.

I Skogscentralens Aktörstjänst ser en-
treprenörerna dessutom skogslagsobjekt, 
miljöstödsobjekt och värdefulla livsmiljö-
er på skogsägarens fastighet.

– Det innebär att man enkelt kan beak-
ta naturobjekt redan i planeringsskedet. 
Tillsammans med det nedladdningsbara 
geografiska datamaterialet över skogsmar-
kerna går det numera för en expert att, re-
dan på dataskärmen, relativt noggrant pla-
nera basstråken så att de påverkar marker-
na så lite som möjligt, säger Poikela.

NYTT DIGITALT PLANERINGSVERKTYG
För att underlätta planeringen av basstrå-
ken håller CGI (tidigare Karttakeskus) 
med hjälp av Metsäteho och dess aktio-
närer på att utarbeta ett avancerat digi-
talt verktyg, ”Körspårsmaskinen” (Ajoura- 
kone på finska). Det samlar på lokal nivå 
uppgifter om topografi, diken, lutningar 
och drivningsduglighet som underlag för 
hur basstråken bäst kan placeras vid av-
verkningsområdet.

– Grundregeln är att i så hög grad som 
möjligt försöka lägga basstråken på fast 
mark. Lagringsplatserna ska också spridas 
om körsträckan annars skulle bli för stor, 
alltså över 300 meter, säger Poikela. 

Genom risning skyddas mjukare parti-
er och på ställen där trafiken är livligare 
kan exempelvis massaved bredas ut un-
derst som skydd. Över enstaka diken kan 
byggas tillfälliga broar av tvärställd stock 
eller så kan man använda mobila broar, 
men det är enligt Poikela inte alltid möj-
ligt i praktiken.
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Bättre köra på marken än i marken

– Huvudsaken är att dikena inte däms 
upp under våta perioder, säger han.

Skördarföraren är, enligt Poikela, en 
nyckelperson då det gäller drivning på 
torvmarker. 

– Körstråken ska vara raka och tillräck-
ligt breda för skotare med breda band och 
stubbarna ska hållas korta. Längs körstrå-
ket med bäst bärighet ska det också läm-
nas ris i högar som skotarföraren sedan 
kan flytta till kritiska ställen. •

TEXT: BO INGVES
FOTO: ÅSA NYMAN

METSÄTEHO
Metsäteho Oy är specialiserat 
på forskning och utveckling av 
virkesuttag, avverknings- och tran-
sportteknik samt informations- 
gång så att skogsbruket fungerar 
så effektivt som möjligt. Genom 
åren har företaget också gett ut en 
stor mängd publikationer för att 
stöda det finländska skogsbruket.

Företagets rötter går tillbaka till 
1945 då Finlands träförädlingsin-
dustris centralförbund grundade 
en forskningsavdelning, före- 
gångaren till nuvarande Metsäte-
ho som grundades 1996. I sin nu-
varande form har företaget verkat 
sedan 2005. 

Fast dagens skogsmaskiner är stora och 
tunga kan de med hjälp av breda och 
långa band röra sig även på mossmark 
utan att göra stor skada på underlaget.

FINLANDS SKOGAR 
Skogarna i Finland finns till 75 
procent på mineralmark och till 
25 procent på torvmark. Under 
normala somrar är 55 procent av 
skogen på mineralmark drivbar 
medan endast 20 procent av sko-
gen kan avverkas på torvmark un-
der en normal (läs blöt) sommar. 
Därför är det viktigt att framför 
allt avverkningen på torvmark kan 
spridas ut jämnare över året med 
hjälp av nya planeringsverktyg och 
skogsmaskiner som är skonsamma 
mot underlaget.
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De första insamlingsområdena certifi- 
erades i Lappland i slutet av 1990-talet 
med hjälp av länets 4H-krets. Ännu i dag 
finns insamlingsområdena främst i nor-
ra Finland, medan certifieringsmöjlighe-
terna är så gott som outnyttjade längre 
söderut.

Till dem som tagit vara på chansen hör 
Jaana Elo som tillsammans med sin man 
driver ekogården Kampars i Sagu. Gårdens 
skogsmarker certifierades 2015, som den 
första i Egentliga Finland. 

Den kanske största och viktigaste pro-
dukten man tar till vara är granskott, som 
levereras till en teproducent. 

En annan viktig kund är den ekologis-
ka glasstillverkaren Suomisen Maito, vars 
Jymy 1917-glass är smaksatt med tallbarr 
från Kampars skogar. Glassen lanserades 
i samband med Finlands 100-årsjubileum 
och kan numera bland annat köpas i glass-
barer i Japan. 

– Ekologiska bär och svampar hör till 
de produkter vi främst säljer i vår egen 
gårdsbutik. Vi skulle gärna utöka antalet 
produkter, men organiseringen av insam-
lingen kräver sitt, säger Jaana Elo.

MERVÄRDE OCH KRAV
För den vanliga finländska konsumenten 
är det kanske ingen större skillnad om blå-
bäret är plockat på ett ekocertifierat om-

Certifiering ger mervärde åt produkter 
Ekologiska naturprodukter är efter-
frågade på exportmarknaden. Också 
tillväxtpotentialen är stor, då upp-
skattningsvis över 95 procent av 
den finländska skogsarealen, utan 
att ändra rådande skogsvårdspraxis, 
kunde certifieras som ekologiska in-
samlingsområden. 

Finland har det största certifierade 
området för ekologisk insamling i värl-
den, cirka 12 miljoner hektar. Experter-
na uppskattar att över 95 procent av 
skogs-, tvin- och impedimentmarken i 
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Certifiering ger mervärde åt produkter 
råde eller inte. Att skogsbären är rena tas 
mer eller mindre för givet. På exportmark-
naden ger ekostämpeln däremot ett stort 
mervärde och är allt oftare även ett krav 
då det gäller försäljning av råvaror till livs-
medel och kosmetik.

Enligt Jaana Elo är det just inom kos-
metikbranschen som de stora pengarna 
finns. En annan växande kundgrupp är 
ekofloristerna som köper produkter som 
kottar och mossa till sina uppsättningar.

– Möjligheterna inom branschen är 
många, säger Elo. Hon tycker att fler fin-
ländska skogsägare borde vara modiga 
och söka certifikatet och ta vara på de re-
surser som finns. 

”INTE KRÅNGLIGT” 
Via sina jobb på Jord- och skogsbruksmi-
nisteriet och livsmedelssäkerhetsverket 
Evira har Jaana Elo kommit i kontakt med 
certifieringen även tidigare och tycker inte 
att processen är speciellt krånglig. 

Det som krävs är en anmälan till den 
lokala NTM-centralen med information 
om området och vad det är man tänkt 
samla in. Är det fråga om andra naturpro-
dukter än bär och svamp kan det ibland 
behövas en utredning från miljömyndig-
heterna. 

– Insamlingen får inte hota någon arts 
existens. Annars skulle mellaneuropeiska 
kosmetikföretag ha plockat Lappland rent 
för länge sedan.

Utöver registreringsavgiften på 110 euro 
tillkommer en årlig kontrollavgift beståen-
de av en grundavgift på 140 euro plus en 
debitering på 90 euro per timme.

– Granskningen av vårt 150 hektar sto-
ra område tog en halvtimme, så det är in-
te fråga om några svindlande summor. Om 
man säljer några produkter täcker man 
kostnaderna.

Gårdar som bedriver ekologisk odling 
behöver inte betala någon extra registre-
ringsavgift. På dem kan också kontrollen 
ske samtidigt som kontrollen av växtod-
lingen.

OKUNSKAP RÅDER
Att certifieringen inte blivit mer utbredd 
kan, enligt Jaana Elo, i stor utsträckning 
bero på okunskap.

– Man har kanske inte insett att cer-
tifikatet har ett kommersiellt värde, även 
om man själv inte skulle utnyttja det. Man 
kan sälja kartinformationen åt någon an-
nan och låta den sköta insamlingen. 

Certifieringen utgör, med några undan-
tag, inget hinder för vanliga skötselåtgär-
der i ekonomiskog. Har ämnen som konst-
gödsel och ureabaserat stubbehandlings-
medel använts på området är det uteslutet 
från systemet för en treårsperiod.

– Själva hade vi slutavverkning för någ-
ra år sedan, men eftersom avverkningen 
gjordes vintertid behövdes ingen stubbe-
handling, säger Jaana Elo.

Certifieringen inverkar heller inte på al-
lemansrätten. Bär och svamp kan fortfa-
rande plockas fritt, men däremot inte säl-
jas som ekologiska om inte hela kedjan 
hör till ekokontrollen. 

För insamling av produkter som 
björksav, sprängticka och kåda behövs 
alltid markägarens tillstånd. Det är ock-
så på de produkterna, som inte hör till al-
lemansrätten, som skogsägaren beräknas 
kunna förtjäna mest.

NYA INKOMSTKÄLLOR BEHÖVS
Göran Ådjers på Finlands skogscentral le-
der projektet KreMark där man tittat på 
nya användnings- och inkomstmöjlighe-
ter för österbottnisk skogsmark. 

– Med dagens virkespriser borde skogs-

ägarna hitta kompletterande verksamhet, 
säger han.

Naturprodukter kunde vara en tänk-
bar inkomstkälla och då står ekocertifi-
katet för ett betydande mervärde. Certi-
fikatet kan också tänkas gynna produk-
tionen av turism- och green care-tjänster 
som förhoppningsvis blir en stor nisch i 
framtiden. 

Ådjers drar paralleller till skogscertifie-
ringen.  

– När den kom trodde man att den skul-
le medföra ett högre pris för virket. Nu 
blev det ju inte så, utan snarare något man 
måste ha för att få virket sålt. Det kommer 
kanske att gå på samma sätt med ekocer-
tifieringen. Förhoppningsvis ger den lite 
extra. Om man å andra sidan låter bli att 
utnyttja resurserna ger de ingenting alls. 

SPLITTRAT ÄGANDE FÖRSVÅRAR 
I dag omfattar de certifierade insamlings-
områdena i Österbotten cirka 3 000 hektar. 
Främst handlar det om områden för tapp-
ning av björksav, där certifieringsproces-
sen skötts av det upphandlande företaget. 

I Norra Karelen startade nyligen ett pro-
jekt där man strävar efter att samla flera 
skogsägare kring ett gruppcertifikat. Ock-
så Göran Ådjers tror att det är vägen man 
bör gå.

– Ansökningsprocessen är inte krång-
lig, men när ägandet är splittrat, som i 
Österbotten, blir det lätt olönsamt för den 
enskilda skogsägaren. Det borde bildas 
större områden.

Han tycker att konceptet i nuläget ock-
så är lite spretigt. 

– Marknadskrafterna sköter säkert om 
det till en del, men det skulle också behövas 
koordinering, eldsjälar och samarbete. •

TEXT: AGNETA SJÖBLOM

Finland uppfyller kraven för certifiering.
Certifieringen följer den internatio-

nella praxisen för EU:s ekoförordning. 
På områden, som certifieras, får kemisk 
gödsling eller kemiska bekämpnings-
medel inte ha använts under de tre 
närmast föregående åren.

Produkter, som insamlats på de certi-
fierade områdena, kan kallas ekologiska 
naturprodukter.  

Förutom som livsmedel används 
ekologiska naturprodukter bland annat 
vid tillverkning av kosmetik och närings-
tillskott. 

Vid Jord- och skogsbruksministeriet 
pågår utvecklingen av en e-tjänst som 
ska hjälpa skogsägare hitta avtalspart-
ners inom naturproduktbranschen. 

Källor: biotalous.fi, SLC, mmm.fi
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Skogs- och virkesentreprenören Brendan 
Burns är företagare i fjärde generationen 
och dessutom representant i Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén (EE-
SK), ett rådgivande organ inom Europeis-
ka unionen, bestående av 350 företrädare 
för det civila samhället. I EU-kretsarna i 
Bryssel är han en av de få som kan skogs-
bruk i grunden. 

– Det är mycket osäkert just nu. Vi vet 
faktiskt inte hur vi ska tackla brexit. Det 
handlar inte bara om våra affärer, men 
Storbritannien är den näst största virkes- 
importören i världen, menar Brendan 
Burns, som till vardags driver familjefö-
retaget hemma i Skottland, nära Inver-
ness. 

Själv har Brendan Burns som företaga-
re bestämt att korta av skulder och krä-
va in alla fordringar, om Storbritanniens 
utträde ur EU blir av i mars nästa år. De 
långa avstånden är en utmaning i virkes-
branschen. 

– Jag har faktiskt ingen aning om vad 
som kommer att hända. En sådan osäker-
het har jag inte sett sedan åren efter att vi 
gick med i EU, på 1970-talet. Om brexit 
faktiskt blir av finns det en risk för att he-
la Storbritannien faller isär. Det är inte alls 
givet att man i London annars heller bryr 
sig om oss i norra Skottland, men hittills 
har vi ändå hört till Europa.

TRYGGA FRAMTIDEN
Då landsbygden avfolkas och allt färre är 
verksamma inom jord- och skogsbruk är 
risken stor att det blir personalbortfall i 
branschen. Brendan Burns hör till dem 
som försökt få EU att vakna upp och ordna 
med utbildningsstöd, för att trygga framti-
den för virkessektorn. 

– Också på europeisk nivå måste vi in-
se vad som är på gång, då allt färre job-
bar på landsbygden. Det tar ju åratal att 
få erfarenhet som maskinförare. Om det 

Storbritannien är den näst största virkesimportören i världen, och brexit-pla-
nerna påverkar också virkeshandeln både i och utanför landet. Vi träffade en 
skotsk skogsexpert med EU-perspektiv. 

inte finns entreprenörer som kan utföra 
avverkningar blir det inget virke för så-
garna. 

Det är inte heller klart hur det ser ut 
med föryngringen inom skogsbranschen 
på europeisk nivå. 

– Ändå verkar folk inte intresserade av 
branschen, så vi borde på allvar se till att 
nästa generation kommer in i skogssektorn. 

Efter ett antal år som arbetsgivarrepre-
sentant med bakgrund i skogssektorn ser 
Burns inte de senaste politiska debatterna 
om skogsbrukets klimatpåverkan, hållbar-
het för biobränslen och skogsvård överlag 
som de största utmaningarna. 

– Hur mycket virke kan man ta ut på 
europeisk nivå? Det är oklart då utbudet 

Stor osäkerhet inför brexit

Brendan Burns är bekymrad.
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inte kartläggs systematiskt med flygbil-
der, annat än i Norden. Och hur man se-
dan får ut virket är en annan fråga, me-
nar han. 

En ny studie från EU:s forskningscen-
trum i Italien har samkört statistik över 
skogsbaserad biomassa med uppgifter om 
terrängförhållanden, för att visa kostna-
derna för virkesuttag och för att uppskat-
ta volymerna som döljer sig i de euro- 
peiska skogarna. 

– Vi försöker få EU-kommissionens oli-
ka direktorat att jobba ihop för att kart-
lägga biomassan, men det verkar vara en 
känslig fråga, konstaterar Burns.

Det verkar som om inte heller energi-
industrin är överens med sågindustrin om 
vad som borde brännas. 

– Men den fråga vi egentligen borde 
ställa oss är vilken typ av virke vi behöver 
i framtiden. Då inverkar klimatförändring-
en, för totalt sett blir den europeiska land-
massan varmare. Kommer våra virkesslag 
att tåla det?

Ändå ser Burns den eventuella bristen 
på personal som framtidens stora utma-
ning. 

– Hela skogsbranschen har vuxit upp 
tack vare att någon gått i bräschen för den 
i varje land. Men nu är vi i ett läge där 
man borde leda sektorn på europeisk ni-
vå. Och hur kan vi utveckla EU:s cirkulä-
ra ekonomi utan virke? 

FRAMTIDA BIOENERGI FRÅN SKOG
Det senaste EU beslutat om är bioenergi-
direktivet, som garanterar att fast biomas-
sa är en förnyelsebar energikälla. Det blir 
heller inga begränsningar för vilket vir-
ke som kan användas till energiutvinning, 
trots den utdragna tvisten om hur man 
ska beräkna den tidsperiod för att sko-
gen ska förnyas, som krävs för hållbart 
skogsbruk. 

Miljöorganisationerna är kritiska till att 
fast biomassa går till bränsleproduktion 
och befarar att det ökar avverkningarna 
och förbränningen i anläggningar som ba-
ra uppnår 30 procent i energieffektivitet, 
mot upp till 90 procent i finländska fjärr-

värmeverk. Däremot enades man om att 
förbjuda palmolja i biobränslen. Skogs-
bruket styrs på nationell nivå, men EU-
länderna ska uppge eventuella utsläpp 
enligt reglerna om skogs- och markan-
vändning (LULUCF). Enligt reglerna ska 
skog och mark binda koldioxid i samma 
utsträckning som förr. 

– Det verkar ändå som om man under de 
senaste tio åren fått mer insikt i vad skogs-
bruk handlar om. Snarare tycks man ha tap-
pat kontakten med skogen som rekreations-
källa, så den sociala funktionen borde stö-
das. Det finns projekt som främjar folkhäl-
san genom skogsvandringar, men kanske 
borde det avsättas mera pengar till att upp-
muntra folk att röra sig i skogen. 

På EU-nivå verkar det inte finnas någon 
långsiktig vision för skogsbruk. 

– Ändå finns det i Europa stora områ-
den som kunde beskogas och användas 
också kommersiellt.

Det är ännu oklart om EU-länder-
na kommer att krävas på mer rapporte-
ring om energianvändningen av biomas-
sa. Skogsägarorganisationerna vill att reg-
lerna ska vara så klara som möjligt, så att 
man undviker onödig administration. 

Efter flera år av bråk kring direktivet 
för förnybar energi beslöt man till slut att 
alla virkesslag ska kunna användas. Ock-
så tallolja och massaved kan användas för 
energiutvinning. Detta är kontroversiellt 
i Europaparlamentet, där många ville att 
enbart restprodukter skulle användas för  
de så kallade avancerade biobränslena.

– Det finns olika avsikter här, vare sig 
det gäller att låta träden växa till virke el-
ler hålla skogen som kolsänka. Ett alter-
nativ kunde vara att plantera träd enbart 
för att ha som kolsänkor, menar Brendan 
Burns.

– Om man i Bryssel beslöt att betala för 
skogsplanteringar, så är det väl också vad 
skogsägarna skulle göra. Man måste se till 
vad som behövs i framtiden, för tidsramen 
är nästan 40 år. •

TEXT: ANNA-KARIN FRIIS
FOTO: PRESSBILD

bruketSkogs

Uppvakta 
med en 
prenumeration 
på Skogsbruket
Då du gör en gåvoprenumera-
tion på ett år får mottagaren 
åtta gånger per år glädje av 
din gåva. 

Då vi mottagit din beställning 
sänder vi ett presentkort inkl. 
kuvert.

Kontakta Nesenta Oy
tfn 09 4190 2453
vardagar klockan 08.00–17.00
skogsbruket@nesenta.fi
eller fyll i prenumerations-
uppgifterna på 
www.skogsbruket.fi

Presentkort

Stor osäkerhet inför brexit
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Höstmeny

Huvudrätten är den, i mitt tycke, alltid li-
ka goda, klassiska rätten kållåda. Den här 
versionen är lite annorlunda, med älgkött. 
Har du inte älgkött kan du använda andra 
smakliga köttsorter som till exempel hjort 
eller lamm. Om köttet är mycket torrt kan 
man blanda i lite griskött, jag använde 60 
procent älgkött och 40 procent griskött i 
min version. 

Istället för ris använde jag spelt, jag 
tycker det passar mycket bra. Korn går 
också fint. För att höja smaken tillsatte jag 
kantareller, svamp ger en underbar, djup 
smak. Trattkantareller eller annan ätbar 
skogssvamp fungerar också bra. Rårör-
da lingon lyfter fram smakerna genom att 
tillföra sötma, syrlighet och lite beska, att 
de dessutom är hälsosamma gör inte sa-
ken sämre.

Desserten är en äppelkaka på ugnsplåt. 
Smeten innehåller äppelsylt, vilket gör 
kakan kompaktare och den passar där-
för som tunna bitar, men den går givetvis 
att laga i en brödform. Kakan blir bättre 
om den får stå några timmar i rumsvärme 
utan att vara täckt.

Hoppas menyn smakar! •

TEXT & FOTO: BEN WIBERG
FOTO LÖNNLÖV: PIXMAC

Höstmenyn består av en smörgås 
med kräftstjärtar och ägg, en varia-
tion på skagentoast. Kräftstjärtarna 
har en kraftigare smak än räkor, men 
räkor kan givetvis användas i stället 
för kräftstjärtar. Ägget ger en mjuka-
re smak och gör rätten energirikare. 
Jag har valt ett bröd som är neutralt i 
smaken och som, tack vare att det är 
rostat, inte suger i sig av fukten i ska-
genröran. Vill man ha ett bröd med 
kraftigare smak, går det bra med till 
exempel skärgårdslimpa, men brö-
det får då en mycket mera domine-
rande roll i smaken.

SMÖRGÅS MED KRÄFTSTJÄRTAR OCH ÄGG

10 personer
Förberedelser:  ca 20 minuter
Tillagning: ca 10 minuter

Ingredienser:
10 skivor ljust formbröd 
400 g kräftstjärtar eller räkor, tinade och avrunna
100 g majonnäs, helst hemlagad
1 knippe dill, finskuren
1 citron tvättad
5 ägg hårdkokta, med gulan mjuk

Rosta brödskivorna och låt dem torka på luftig plats, skär bort kanterna.
Torka kräftstjärtarna med hushållspapper. Spara 10 för garnering och blanda 

resten med majonnäs och dill. Skär äggen i fyra skivor på längden. Lägg två skivor 
ägg på brödet och toppa med blandningen av kräftstjärtar och majonnäs. Skär riktigt 
tunna skivor av citronen och dela varje skiva i fyra delar. Garnera smörgåsen med en 
kräftstjärt, en citronbit och dill. 
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KÅLLÅDA MED ÄLG, SVAMP OCH SPELT

10 personer
Förberedelser:  ca 20 minuter
Tillagning: ca 1 timme

Ingredienser:
2 kg vit- eller rödkål, strimlad
5 lökar, vit- eller rödlök, skuren
1 liter kantareller eller annan svamp, grovskuren
2,5 dl spelt, hela korn
1 kg malet kött, älg eller annat
5 dl grönsaksbuljong t. ex. tärning
2 dl crème fraîche, kan lämnas bort
0,5 dl soja 
1 tsk torkad timjan 
10 enbär, krossade
 salt och vitpeppar 
 smör för stekning
ca 1 dl skorpsmulor 
400 g lingon, färska eller frusna
200 g finsocker 

Blanda lingon och socker och låt dra i cirka en timme, servera till 
lådan.

Strö en aning salt över den strimlade kålen och rör om. Låt stå 
i cirka 15 min, rör om då och då. Stek köttet i smör tills det är gen-
omstekt. Blanda i svampen och fräs tills vätskan avdunstat, häll 
över sojan och stäng av värmen. Fräs samtidigt löken och kålen 
tills kålen är mjuk (den ska inte få färg). Koka spelten i grönsaks-
buljongen i cirka 10 minuter (med locket på). Stäng av värmen 
och låt badda under lock tills all vätska absorberats. Blanda köttet 
och spelten, krydda och tillsätt crème fraichen, blanda sedan med 
kål-lökblandningen och sätt i lämplig ugnsform. Strö skorpsmulor 
över och grädda i förvärmd ugn, 175 grader, i cirka 1 timme. Kolla 
lådan då och då, täck den med aluminiumfolie om den börjar bli 
för mörk.

Du kan även göra lådan helt vegetarisk. Ersätt köttet med till 
exempel sojakross uppblött i buljong eller öka bara på svamp-
mängden.

Lådan kan tillredas på förhand och värmas upp strax innan den 
serveras. Tillsätt lite vätska före uppvärmningen om lådan verkar 
mycket torr.

 

ÄPPELPAJ I LÅNGPANNA
10 personer
Förberedelser:  30 minuter
Tillagning: 1 timme

Ingredienser:
4 äpplen, urkärnade och skurna i bitar
2 msk finsocker 
1 tsk kanel, malen
150 g smör, rumstempererat
300 g finsocker 
4 ägg 
300 g vetemjöl, ca 4,5 dl
3 tsk bakpulver 
250 g äppelsylt 
1 dl grädde 
 matolja 

Blanda äpplen, socker och kanel i en bunke, låt stå i cirka 
15 minuter, rör om då och då. Blanda smör och socker i 
en matberedare och kör tills sockret löst sig och mas-
san är mjuk och porös, blanda sedan i äggen, ett i taget. 
Blanda äppelsylten med grädden i en bunke och mjölet 
och bakpulvret i en annan. Tillsätt mjöl- och syltbland-
ningarna i matberedaren, turvis och litet i taget. Lägg 
bakplåtspapper på en ugnsplåt och smörj pappret med 
ett tunt lager av oljan. Häll i smeten och fördela jämnt 
över plåten. Placera äpplena överst. Grädda i förvärmd 
ugn, 200 grader i cirka 25 minuter. Känn efter med en 
pinne om kakan är klar, fastnar det ingen smet på pinnen 
när du sticker den i kakan är den klar. Låt svalna i några 
timmar utan att täcka kakan och skär den i små fyrkan-
ter. Servera med gräddskum eller vaniljsås. Kakan håller i 
flera dagar om den förvaras svalt och luftigt. Den är bäst 
när den fått stå någon dag.
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KLIMATET kommer sannolikt att vara en valfråga i vårens 
riksdagsval. Det borde betyda goda nyheter för de fin-
ländska skogsägarna. Markanvändningssektorn, och ut-
tryckligen skogen, är den enda sektorn, som via fotosyn-
tesen och kolets kretslopp, binder kol. Skogens effekt som 
kolsänka är så stor att de finländska skogarna de senaste 
åren har bundit cirka en tredjedel av alla klimatutsläpp 
som produceras i Finland.

Skogens förmåga att binda kol är inte statisk. Den årli-
ga tillväxten i Finlands skogar har mer än trefaldigats de 
senaste 100 åren och fördubblats de senaste 50 åren. Idag 
växer skogen cirka 110 miljoner kubikmeter per år. Efter-
som vi hela tiden avverkar betydligt mindre än vad den 
årliga tillväxten är, ökar också mängden virke i våra sko-
gar. Trots att vi sedan 1973 har avverkat 2,5 miljarder ku-
bikmeter, har vi idag en miljard mera virke än då i våra 
skogar. Tack vare världens bästa skogsbruk har vi skapat 
tiotusentals arbetsplatser, fått enorma exportintäkter och 
samtidigt bundit en massa kol som bromsar klimatupp-
värmningen i våra skogar.

Största delen av den ökade tillväxten beror på god 
skogsvård, och där ingår förutseende skogsförbättrings-
åtgärder och ett aktivt skogsbruk med förnyelseavverk-
ning, sådd eller plantering, plantskogsskötsel och gall-
ring. Den utvecklingen har vi inte sett slutet på: Natur-
resursinstitutet har nyligen presenterat en forskningsrap-
port (METSÄ 150), som visar hur man på hållbara sätt 

kan öka den årliga tillväxten till 150 miljoner kubikmeter. 
Om vi gör så, betyder det att vi i allt högre grad kan ersät-
ta byggmaterial, konstfiber och plastmaterial med trä och 
att vi kan ersätta fossila bränslen med biobränslen och på 
så vis bromsa klimatförändringen.  

År 2014 tog vår riksdag enhälligt ställning till regering-
ens skogspolitiska redogörelse, som föreslår en ökad vir-
kesanvändning. Nu talar flera miljöskyddsorganisationer 
nedlåtande om regeringens bioekonomieufori och vill be-
gränsa avverkningarna. Fem miljöorganisationer har ska-
pat ett medborgarinitiativ som vill förbjuda förnyelseav-
verkningar i statens skogar och enbart gå in för en skogs-
odlingsmetod med träd i olika ålder på samma skifte. 
Samma bakgrundskrafter vill i ett annat så kallat medbor-
garställningstagande i praktiken helt och hållet förbjuda 
kalhyggen i alla Finlands skogar. Att majoriteten av bå-
de skogs- och miljöexpertisen tar avstånd från initiativen 
verkar inte bekymra dem.

Om vi på allvar vill bekämpa klimatuppvärmningen 
finns det ingen logik i att kräva minskade avverkning-
ar och förbud mot förnyelseavverkningar och den vägen 
öka på användningen av fossila bränslen. Det vi ska dis-
kutera är de bästa sätten att utnyttja skogen för att brom-
sa klimatuppvärmningen, skapa välstånd och samtidigt 
förbättra mångfalden. Nu är våra miljöorganisationer be-
redda att bortse från vetenskapen och offra klimatpoliti-
ken på skogsskyddets altare! •

Världens bästa skogsbruk

kolumnen

MATS NYLUND
CENTRALFÖRBUNDSORDFÖRANDE 

SLC
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Ännu två månader senare känns brand-
lukten tydligt när man närmar sig ön 
Långholm som ligger i en havsvik på nor-
ra Åland. 

Träden, mest tall och gran, växte tätt 
på den fem hektar stora holmen när 
Arvid Mörn med fru köpte den. Nästan 
allt avverkades i våras, med undantag för 
enstaka träd som fick stå kvar, och virket 
fördes bort med pråm. 

Den 9 juli – mitt under den hetaste 
sommaren i mannaminne, men vid tjän-
lig vind och med släckningsmanskap re-

Mångsidig skogsägare 
gillar olika projekt
Aktiv skogsägare, virkesuppköpare, ivrig jägare och en händig träkarl, som 
bland annat byggt en storbåt av virke ur egna skogar. Arvid Mörn är minst sagt 
mångsidig och i somras genomförde han ett för Åland ovanligt projekt – en 
hyggesbränning, som han hellre kallar för naturvårdsbränning, på en holme.

do i intilliggande båtar – tände man sedan 
eld på det som fanns kvar.

Elden tog slätt av ris och kvistar på 
knappt fyra timmar och när mossan brann 
upp blottades rejäla stensamlingar som in-
te syntes tidigare. Många av de kvarläm-
nade träden blev mer eldhärjade än man 
förväntat sig och det är i dagsläget osäkert 
om de klarar sig. 

En del av naturen vaknar snabbt till liv 
efter en brand. Redan nu sticker aspskott, 
upp till en halv meter höga, upp ur den 
svarta marken.

BETAS AV DJUR
– Huvudskälet till bränningen var att jag 
vill bevara ett öppet kulturlandskap på en 
skärgårdsö. Tanken är att holmen ska be-
tas av djur i framtiden. Min bror har kor 
och min granne har får, så det är inga pro-
blem att få tag i djur, säger Arvid Mörn.

Eftersom holmen numera är klassad 
som betesmark betyder det att det inte 
finns några krav på att den ska återbesko-
gas. Enligt den åländska skogslagen ska 
en tio meter bred zon sparas utan åtgär-
der om man avverkar på skiften som vet-
ter mot hav. Men även den regeln undviks 
i det här fallet.

– Det kan förvisso betyda att viken får 
ett rejält näringstillskott efter avverkning-
en och bränningen, men jag ser ändå hela 
insatsen både som en kulturlandskapsåt-
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Mångsidig skogsägare 
gillar olika projekt

gärd och en naturvårdsinsats. En rad olika 
växter och insekter gynnas av brandhärja-
de miljöer och jag hoppas att nya arter eta-
blerar sig på ön.

BLEV BYGGARE
Det är mycket skog i Arvid Mörns liv – bå-
de i jobbet och på fritiden. Han gick först 
på bygglinjen vid Ålands yrkesskola inn-
an han sökte sig till Ekenäs för att stu-
dera till skogsbruksingenjör. Han drev en 
egen byggfirma innan han anställdes som 
virkesinköpare vid Ålands skogsägarför-
bund. Han jobbar kvar på samma arbets-
plats, som nu – efter att de båda skogsbo-
lagen på Åland slagits ihop – heter Ålands 
skogsindustrier.

Han är även skogsägare med omkring 
50 hektar växtlig skogsmark som ligger i 

barndomsbyn Långbergsöda och i grann-
byn Bertby i Saltvik på norra Åland.

Han säger att skogsintresset närmast är 
ett släktfel. 

– Min farfar var mycket intresserad 
av skogsarbete och var med och startade 
Ålands skogsägarförbund. Min pappa har 
också varit aktiv både som självverksam 
skogsägare och som förtroendevald på oli-
ka poster i branschen. 

När det var dags för Arvids första som-
marjobb var valet givet – att röja i skogen.

EFFEKTIVT SKOGSBRUK
Som virkesuppköpare uppmanar han 
skogsägarna att slutavverka när skogen är 
mogen för det och att gallra och åter gallra 
för att på sikt få ett bättre rotnetto. 

– Jag lever i allra högsta grad som jag 
lär och bedriver ett effektivt skogsbruk i 
min egen skog, säger han.

Det betyder kort sagt att det är något 
på gång hela tiden och ingenting, som kan 
göras nu, skjuts på framtiden. Det röjs, 
gallras, avverkas och planteras i en jämn 
ström.

– Därmed inte sagt att jag tar stora ytor 
på en gång. Jag har områden där jag be-
tar av en bit i taget, för att få mer ålders- 
variation i skogen och en vackrare land-
skapsbild. Jag har också planterat ensta-
ka exemplar av lärkträd och ek för mång-
faldens skull.

Han är inte självverksam i någon högre 
grad. Det allra mesta av jobbet lejs bort, 
bland annat åt brodern som har skogsma-
skiner.

– Jag är mer intresserad av enskilda pro- 

Enstaka tallar lämnades kvar 
vid avverkningen. Arvid Mörn 
är dock osäker på om alla kla-
rar sig efter bränningen. 

Förändrat landskap. Stenar 
som förr var dolda av mossa 
kom fram i dagen. Hela hol-
men på fem hektar brändes.

jekt, som att hugga stockar för att bygga 
en bod eller en båt.

Ett resultat av den ivern syns vid bryg-
gan vid båthuset – en storbåt på tio meter 
av traditionell åländsk modell. Den bygg-
de han en vinter av tallar som han fällt ett 
år tidigare.

– Det är den första och hittills enda båt 
som jag byggt. Jag tjatade mig till en del 
tips av erfarna båtbyggare och började i 
oktober. I maj kunde båten sjösättas.

Om tiden räcker till sågar han även med 
motorsåg ut skulpturer, som ofta förestäl-
ler djur, ur trädstammar. Han har en stän-
dig lista på beställningar att ta sig an.

RÅDJUREN HÄRJAR
Jakt, i synnerhet på rådjur, är ett stort in-
tresse. Det finns gott om rådjur i markerna 
på norra Åland och som skogsägare och 
jägare får man ta det goda med det onda. 
Rådjuren ställer nämligen till en del skada 
i planteringarna.

Nyligen fick han slutresultatet av en hjort-
djurskadeinventering som utförts i ett skifte 
som planterades för 3 år sedan. Över 90 pro-
cent av plantorna var skadade, endast 150 
plantor per hektar hade klarat sig. I första 
hand handlar det om toppar som bitits av.

– Vad gör jag nu? Det tål att fundera på. 
Jag kan plantera nytt eller hoppas på att 
nya plantor kommer på naturlig väg. Det 
kan också hända att en del av de betade 
plantorna tar sig hyggligt, men det blir för-
stås en fördröjning i tillväxten. Att så pass 
mycket är skadat ger en vink om att vi jä-
gare kunde beskatta rådjursstammen än-
nu kraftigare.

SKÄRGÅRDSLIV SOM KULTURARV
Arvid Mörn har också väckt diskussion 
om att förklara det traditionella skärgårds-
livet på Åland med jakt och fiske som ett 
immateriellt kulturarv. Hit hör bland an-
nat vårjakten på sjöfågel.

– Det handlar om ett hållbart synsätt 
på jakt och fiske som skärgårdsborna 
stått för, och det handlar om kunskap om 
många områden – till exempel att ltillver-
ka vettar, att röra sig på sjön, att veta var 
fisk och fåglar finns och hur de beter sig. 
Om livsstilen blir ett immateriellt kultur-
arv finns en skyldighet att bevara den här 
kunskapen och föra den vidare till kom-
mande generationer. •

TEXT OCH FOTO: HELENA FORSGÅRD
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greppar landet

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

Prenumerera 
på LF!

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

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

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

Landsbygdens Folk
Fredriksgatan 61 A 34

00101 Helsingfors

SVARSFÖRSÄNDELSE
Avtal 5007619

Info/LF
00003 HELSINGFORS

Mottagaren
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Ja, jag vill prenumerera på Landsbygdens Folk
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Topp- och grentorkan

Rubrikens namn hänför sej till barr-
trädsbestånd, hos oss vanligtvis tall, 
medan namnet paraplysjuka an-
vänds för angripna småplantor, efter-
som skottens barr hänger ned som ett 
brunt hopfällt paraply. Knoppen är 
vanligen död. 

Fruktkropparna på knoppar, barr 
och stam är mörkbruna små klot på 
1–2 mm, vilka öppnar sej vid fuk-
tig väderlek och det gråa skiktet med 
sporsäckar blir synligt. Mörka lyror 
med gulfärgad ved kan uppstå med 
efterföljande döda grenar och stam-
mar. Ofta tar ett sidoskott över, var-
vid förgreningar uppstår. Undertryck-
ta granar i angripna tallbestånd får in-
fekterade toppskott.

MÅNGÅRIGA EPIDEMIER
Under 1960- och 70-talen förekom ut-
bredda skador på planteringar och 
unga bestånd av contortatall på höjd-

lägen i Sverige, medan mera bestånds-
visa skador förekom på utsatta lokaler 
av vanlig tall i Finland. 

Höjdlägena hade ett kärvt klimat, 
provenienserna var inte lämpade och 
otjänlig väderlek bidrog till skadornas 
uppkomst. Svampens livscykel är två-
årig, så i synnerhet regniga och kyliga 
växtperioder vartannat år ger svam-
pen goda möjligheter, medan värdväx-
ten har det svårare. Svampen drar ock-
så nytta av milda vintrar. Om dessut-
om växtplatsen är låglänt och olämp-
lig för tall, proveniensen är avlägsen 
och gallringar försummats, föreligger 
många bidragande faktorer för epide-
miska utbrott. 

När plantering blev allmännare på 
50- och 60-talet fick man dåliga erfa-
renheter av “stampande” och miss-
lyckade granplanteringar varför man 
började odla tall också på utpräglad 
granmark. Detta ledde till vantriv-

sel för tallen och senare angrepp av 
just topp- och grentorka. Svårigheter 
i plantskolorna ledde till paraplysju-
ka som visade sig också efter utplan-
teringen. 

Klimatförändringen kan ge somrar 
otjänliga för svampen. Det finns teck-
en på att den gått tillbaka på varma 
områden.

TRE VARIANTER, 
TRE VIRUSGRUPPER
Numera har man funnit flera varian-
ter av svampen. Den aggressiva A-ty-
pen angriper äldre träds lägsta grenar 
och ungskogarnas övre delar i södra 
Finland. Den svagare B-typen angri-
per unga 1 – 2 meter höga plantor i 
norra Finland. Typerna är olika arter 
men de har ännu (2015) inte namn-
givits. 

A-typen förorsakade skador på cir-
ka 500 000 hektar i södra Sverige åren 
1999 och 2001. Båda åren föregicks av 
regniga somrar, men bestånden har 
repat sej rätt väl. De angripna men 
överlevande träden förlorade 5 års till-
växt och fick kvalitetsfel i stammarna. 

I Europas alpina områden finns en 
tredje variant. Särskilt i Finland har 
Naturresursinstitutet undersökt vi-
rusinfektioner i svampen och funnit 
tre olika grupper, vilkas egenskaper 
undersöks bland annat med tanke på 
biologisk bekämpning (jfr. kastanje-
sjukan, se Skogsbruket 8/17).

God skogsvård med integrerad be-
kämpning är i huvudsak förebyggan-
de. Integrerad bekämpning innebär 
skogsvård, där alla åtgärder besluts 
med beaktande av riskerna för ska-
desvampar och -insekter. Topp- och 
grentorkan är typexemplet på en ska-
degörare som skall bekämpas integre-
rat. •

KIM VON WEISSENBERG
PROFESSOR EMERITUS 
EXPERT PÅ SKOGSPATOLOGI

Denna sjukdom förekommer i hela barrskogsbältet och förorsakas av 
en sporsäckssvamp som genomgått svampsystematikernas namnkaru-
sell flera gånger. Numera heter svampen Gremmeniella abietina (efter 
en holländsk skogspatolog), men många kommer ihåg namnet Sclero-
derris lagerbergii (efter en svensk mykolog).  
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I prisstatistiken anges de åtta vanli-
gaste virkessortimenten. Olika köpare 
kan ha olika mått- och kvalitetskrav 
för småstock. I den här statistiken avses 
med tallsmåstock virke vars toppdiameter 
är under 15 centimeter och som har mätts in 
som ett skilt sortiment. Gransmåstock har en 
toppdiameter under 16 centimeter.

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

Prisuppgifterna baserar 
sig på den information som 
Skogsindustrin r.f. varje vecka 
tillställer Naturresursinstitu-
tet 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. 

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

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

Rotpriser vecka 41

Hela landet

Slutav-
verkning

Första 
gallring

Senare 
gallring

Tallstock

Granstock

Björkstock

Tallmv*)

Granmv

Björkmv

Tallsmåstock

Gransmåstock

*) mv=massaved

Södra Finland

Slutav-
verkning

Första 
gallring

Senare 
gallring

Tallstock

Granstock

Björkstock

Tallmv

Granmv

Björkmv

Tallsmåstock

Gransmåstock

Södra Österbotten

Slutav-
verkning

Första 
gallring

Senare 
gallring

Tallstock

Granstock

Björkstock

Tallmv

Granmv

Björkmv

Tallsmåstock

Gransmåstock

Leveranspriser vecka 41

Hela 
landet

Södra 
Finland

Södra 
Öster-
botten

Tallstock

Granstock

Björkstock

Tallmv*)

Granmv

Björkmv

Tallsmåstock

Gransmåstock

*) mv=massaved

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

virkespriser

 64,60  44,12  53,76

 67,11  46,45  55,83

 49,00  35,37  40,05

 20,10  13,40  16,95

 20,81  12,90  16,92

 19,18  13,12  16,43

 28,68  ...  23,04

 29,40  ...  23,25

 66,54  ...  57,85

 68,28  ...  59,12

 47,48  ...  39,98

 19,38  14,32  17,60

 21,03  14,30  17,31

 18,81  13,48  16,82

 26,28  ...  23,66

 29,20  ...  ...

 64,95  ...  ...

 65,37  ...  ...

 39,29  ...  ...

 19,56  ...  ...

 ...  ...  ...

 19,11  ...  ...

 30,58  ...  ...

 29,25  ...  ...

 61,95  63,03  58,04

 62,46  61,92  58,73

 49,98  49,49  42,20

 30,78  29,89  31,63

 32,94  33,09  ...

 31,35  31,88  31,43

 37,01  ...  ...

 ...  ...  ...
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 64,95  ...  ...

 65,37  ...  ...

 39,29  ...  ...

 19,56  ...  ...

 ...  ...  ...

 19,11  ...  ...

 30,58  ...  ...

 29,25  ...  ...

 61,95  63,03  58,04

 62,46  61,92  58,73

 49,98  49,49  42,20

 30,78  29,89  31,63

 32,94  33,09  ...

 31,35  31,88  31,43

 37,01  ...  ...

 ...  ...  ...

ENLIGT PELLERVO Ekonomiska Forskningsinstitut PTT:s 
färskaste nationalekonomiska prognos kommer högkon-
junkturen i den finska ekonomin att fortsätta nästa år, fast 
tillväxten blir långsammare. Det värsta hotet mot världs-
ekonomins tillväxt är handelsstriden mellan Kina och 
USA, vilken har kärvat till relationerna mellan länderna. 
Striden har nu också  börjat gälla träbaserade produkter, 
och den kan försämra exportefterfrågan på finska skogs-
industriprodukter, både i Kina och USA.

Marknadsläget för massa-, pappers- och kartongindu-
strin är oförändrat. Exportvolymerna och -priserna har 
stigit jämfört med ifjol och lönsamheten är utmärkt. Å an-
dra sidan minskade exporten av sågade trävaror i stället 
under årets första halva, med fyra procent från föregående 
år. Som en följd av de ökade lagren, har trävaruexporten 
till Kina minskat med en tredjedel. Marknadsutsikterna 
för tallträvaror är nu tydligt bättre än utsikterna för gran- 
trävarorna. Det genomsnittliga exportpriset på tallträva-
ror har under perioden januari – juli stigit med 14 pro-
cent och exportvolymen var fyra procent större än under 
motsvarande period i fjol. 

Inom den närmaste framtiden försämras marknadsut-
sikterna för granträvaror, på grund av de mycket omfat-
tande granbarkborreskadorna i Centraleuropa och i Sve-
rige. Enligt nuvarande uppskattningar kommer minst 20 

miljoner kubikmeter skadat grantimmer att komma in på 
marknaden. Detta leder oundvikligen till ett ökat överut-
bud på sågade granträvaror, vilket pressar priset på bå-
de grantimmer och granträvaror på ett mycket omfattan-
de område, även i Finland. 

Det inhemska virkesmarknadsläget fortsätter att vara 
gynnsamt och skogsindustrins olika investeringsprojekt 
går framåt. Enligt skogsvårdsföreningarnas uppskattning 
råder det god efterfrågan på alla virkessorter. Till följd av 
höjda priser på utsläppsrätter har också efterfrågan på 
skogsflis piggnat till. Fram till slutet av september hade 
de privata skogsägarna sålt 16 procent mera rundvirke 
än föregående år. Marknadsavverkningarna har ökat med 
drygt en tiondedel. Enligt en färsk Metsätutka-enkät, som 
genomfördes bland 550 finska skogsägare, har den höjda 
virkesprisnivån och ökade efterfrågan inverkat och kom-
mer att inverka på skogsägarnas försäljningsavsikter. En-
ligt Metsätutka förväntar sig skogsägarna att också pris-
nivån på massaved ska stiga under nästa år, i jämförelse 
med denna höst. 

Det allra viktigaste i varje virkesaffär är att komma ihåg 
att konkurrensutsätta stämplingarna och att kontrolle-
ra kapningen för olika virkessorter. I en genomsnittlig 
stämpling kan skillnaderna mellan inköparna, beroende 
på kapningen, vara flera tusen euro. •

Rekordår i den inhemska virkeshandeln

virkesmarknaden

ERNO JÄRVINEN
FORSKNINGSCHEF FÖR MTK:S 

SKOGSLINJE
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På den här annonsplatsen får privatpersoner, enmans- och 
familjeföretag annonsera ut sina tjänster gratis. Som villkor 
för annonsering gäller att tjänsterna ska anknyta till skog. 
Det är viktigt att det ur texten, max 112 tecken, framgår vil-
ket område annonsören betjänar. Skicka in annonstexten till 
skogsbruket@nordinfo.fi. 

– Allemansrätten ger alla en unik möjlighet att fritt vistas i natu-
ren.
– Som skogsägare känns det ibland som om rättigheter och skyl-
digheter är ojämnt fördelade.

TOK

utbud av tjänster

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

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

Sydkusten
• Röjning, plantering, special trädfällning, tomthuggning på Kimitoön. 
Skogsfix, Sebastian Blomqvist, tfn 044 260 1740.
• Plantskogsröjningar och skötsel av ungskog i mellersta och västra 
Nyland. Oy Alessia Ab, Niclas Boström, tfn 040 579 9690, 
e-post alessia.oyab@gmail.com.
• Markberedning: Högläggning/fläckupptagning (eventuellt sådd) med 
tvåradig Bräcke högläggare utföres i Nyland, Forest Strömberg Oy Ab,  
tfn 0400 714 095.
• Röjningar och planteringar på Kimitoön, F:ma Johan Lindroos 
tfn 0400 435 236.
• Röjningar (Kemera), tomtavverkningar och trädfällningar  
utförs i västra Nyland. Fredriks Skogstjänst, tfn 040 716 2994.
• Trädfällning samt virkeskörning i södra Finland, 
MW Skogstjänst, Mats Wikström, tfn 0400 887 240. 
• Skogsvårdsarbeten och trädfällning i Östnyland, Skogsservice Åberg, 
tfn 040 5057 723. 
• Snöröjning, vägsladdning, röjning av vägslänter, virkestransport med 
traktor utförs i östra Nyland, tfn 0400 717 836.
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bruket 8|2018      kommer den 19 decemberSkogs

Tema: 
   Naturvård

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.

Skogssällskapet söker målinriktad 
skogsförvaltare till sydvästra Finland
Skogssällskapet sköter skogsfastigheter utifrån kundens mål. Med vårt växande team gör vi allt för att nå 
och överträffa dessa mål. Det har vi gjort i mer än hundra år. Vår organisation är värdestyrd och vi lägger 
stor vikt vid personliga egenskaper.

Läs mer om tjänsten på: http://www.tilanhoitajat.fi/sv/lediga-jobb
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Då du tecknar gåvoprenumerationen får du ett  
julkort med utrymme för egna hälsningar.

Priset för en årsprenumeration år 2019
i Finland är 75 euro inkl. moms.

Gå in på www.skogsbruket.fi > Prenumerera.
Du kan också mejla till skogsbruket@nesenta.fi eller  
ringa på tfn 09 4190 2453

Beställ senast den 10 december, så hinner du få presentkortet före jul.

Ge Skogsbruket i julklapp! 

God Jul


