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DET ÄR MÅNGA arter som ska få plats i våra skogar och 
det finns en balans i naturen, som vid första anblicken 
kan verka enkel. I själva verket är det dock komplexa för-
hållanden, som vi i skogsbranschen hela tiden försöker 
bevara och upprätthålla. 

En förnyelseavverkning kan tillfälligt rubba den natur-
liga gången, men skogsfackmännen och skogsägarna gör 
allt de kan för att raskt få en växande skog igen. De små 
träden ges de bästa förutsättningarna för att snabbt växa 
till ny skog genom markberedning och bra plantmaterial. 
De tekniska och praktiska lösningarna i skogsbruket bi-
drar till att acceptansen och förutsättningarna för ett ef-
fektivt skogsbruk ökar. 

Exemplen är många. Genom att till exempel ta i be-
aktande hökfåglarnas häckningsplatser och förse maski-
nerna med bredare bärande band, skonar vi naturen från 
allt för stora förändringar. Det är en fröjd att följa med 
hur snabbt utvecklingen sker. För några år sedan var det 
otänkbart att avverka torvmarker under någon annan 
årstid än vintern. Idag kan vi med god planering och rätt 
utrustning få ut virke från mossarna och kärren även un-
der andra årstider. 

Under min tid inom skogsbranschen har jag fått se hur 
olika entreprenörer utför sitt arbete. Det är en glädje att 
samarbeta med dem som ser det som självklart att vär-
na om marken genom att placera allt ris på körstråket. 

Förutom att fula körskador undviks har vi i framtiden ett 
friskare bestånd då rotrötan inte får fäste. Entreprenörer-
na i skogen bär ett enormt stort ansvar, och det är oftast 
dem vi har att tacka för ett väl planerat och utfört arbete. 

Det bästa med naturvård är att det sällan krävs stora 
insatser för att åstadkomma stora skillnader. Naturvår-
den i Finland får höga betyg, men det finns även utrym-
me för förbättringar. Att spara en gran med flera toppar 
för duvhökens bo kräver inte speciellt mycket. De spar-
trädsgrupper, som krävs för certifieringen, kan lämnas i 
samband med boträdet. För mig personligen känns det 
viktigt att sparträdsgrupperna passar in i landskapet, tilli-
ka som de bidrar till den biologiska mångfalden. 

Att kunna kombinera traditionellt skogsbruk med 
mångbruk är möjligt och ger efterlängtad utmaning. Sko-
gen saluförs allt oftare som ett ställe där själen kan få ro. 
Det finns människor som är beredda att betala för att få 
krama ett träd. Hur många möjligheter finns det som vi 
skogsägare och skogsfackmän inte ännu kommit att tän-
ka på? 

I framtiden kan skogsägare förhoppningsvis få er-
sättning även för andra skogsprodukter än bara virke. 
Tänk att kunna tjäna en slant på alla hallonbuskar och 
på björkslyet, som dyker upp under de första åren efter 
slutavverkning. Det är med stor spänning som vi får föl-
ja med hur skogsbranschen förändras och utvecklas! •

Skogen är full av möjligheter

ledaren

SIV VESTERLUND-KARLSSON
STYRELSEMEDLEM I FÖRENINGEN 

FÖR SKOGSKULTUR
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Metso-programmet, som i nuläget sträck-
er sig fram till 2025, startade för tio år se-
dan och erbjuder markägare möjligheten 
att frivilligt och i utbyte mot ersättning 
skydda sin skog, antingen permanent el-
ler för viss tid. 

När det gäller areal ser programmet ut 
att nå sina målsättningar inom utsatt tid. I 
slutet av fjolåret var 60 procent av skydds-
målet nått. När det gäller huvudsyftet, det 
vill säga tryggandet av den biologiska 
mångfalden, är läget däremot ett annat. 

– Det målet kommer på inget sätt att 
kunna uppfyllas. En av utvärderingens 
centrala rekommendationer är därför att 
Metso-programmet görs bestående fram 
till dess att målen, som satts upp inom ra-
marna för FN-konventionen för biologisk 
mångfald, CBD (Convention on Biological 
Diversity, red. anm.), har uppnåtts. I syn-
nerhet i södra Finland har man ännu långt 
kvar, säger professor Janne Kotiaho som 
lett utvärderingsarbetet.

OUTNYTTJADE RESURSER
Att man ligger efter i de biologiska mål-
sättningarna är enligt Kotiaho främst en 
fråga om pengar.

– Även om den politiska viljan kanske 
funnits när programmet gjorts upp, sak-
nas tillräckliga budgetresurser för imple-
menteringen.

Mer pengar har förvisso riktats till pro-
grammet under senaste år. Utvärdering-
en ger ändå vid handen att personalresur-
serna vid Finlands skogscentral och NTM-
centralerna skurits ner till den grad att be-
viljade medel förblivit oanvända då hän-
derna inte räckt till.

Programmet har tagits bra emot av 
skogsägarna, men enligt Janne Kotia-
ho kunde också staten utöka sina Met-
so-områden. Statlig skog har hittills skyd-

Metso-programmet halvvägs 
men ännu långt från målet
Skyddsprogrammet Metso bor-
de	förlängas	för	att	nå	alla	uppsatta	
målsättningar.	Detta	enligt	halvtids-
översynen	som	blev	klar	i	höstas.

dats i paket på 10 000 och 13 000 hektar. 
Kvalitetsanalyserna som gjorts visar än-
då att det skulle finnas ytterligare åtmins-
tone 50 000 hektar statlig skog med stort 
skyddsvärde. 

– Att skog vi alla äger skyddas istället 
för att enbart be privatpersoner om det 
kan säkert ses som rättvist.

FÖRESLÅR RIKTAD REKLAM 
I halvtidsöversynen ifrågasätter man an-
vändningen av tidsbundna skyddsavtal.

– De tidsbundna avtalen innebär all-
tid en risk. När avtalet löper ut har mark-
ägaren fria händer att avverka sin skog, 
vilket betyder att nyttan och kapitalet 
som satsats kan gå förlorade. I stället 
borde man försöka hitta mer bestående 
och kostnadseffektivare lösningar, säger 
Janne Kotiaho.

Att skyddsresurserna fördelas enligt 
NTM-centralernas förvaltningsgränser är 
enligt rapporten inte lyckat ur ett ekolo-
giskt perspektiv. 

– Skogen i Lappland har allmänt taget 
sämre skyddsvärde än till exempel den ny-
ländska skogen har. När resurser allokeras 
till Lappland går man därmed miste om 
kvalitet, som skulle uppnås om samma re-
surser riktades till Nyland.

I utvärderingen föreslås att de nuvaran-
de fördelningsprinciperna ses över, för-
valtningsgränserna slopas och att man åt-
minstone delvis börjar utgå från ett natio-
nellt perspektiv i fördelningen. 

Myndigheterna kunde också dra nytta 
av uppgifterna, som finns tillgängliga om 
skogens skyddsvärde, och utgående från 
dem i högre grad än hittills göra riktad 
marknadsföring.

– För större kostnadseffektivitet bor-
de man rikta erbjudanden till de markä-
gare som innehar de skyddsmässigt mest 
värdefulla skogsområdena, i stället för 
att som nu sitta och vänta på att mark-
ägarna själva ska ta kontakt, säger Janne 
Kotiaho. •

TEXT: AGNETA SJÖBLOM

METSO-PROJEKTET
Sköts av Miljöministeriet och Jord- 
och skogsbruksministeriet. 

Inom Miljöministeriets förvalt-
ningsområde fattar NTM-centraler-
na skyddsbesluten. 

Inom Jord- och skogsbruksministe-
riets förvaltningsområde genomförs 
handlingsplanen med stöd av lagen 
om finansiering av hållbart skogs-
bruk (Kemera), i form av tidsbund-
na miljöstödsobjekt, planering av 
naturvårdande skötsel och genom-
förande av naturvårdsåtgärder. Av-
talen ingås av Finlands skogscentral.

Miljöministeriet har ett skyddsmål 
på 96 000 hektar fram till 2025. Med 
hjälp av Kemera ska den biologis-
ka mångfalden tryggas på en areal 
motsvarande 82 000 hektar. 

Eftertraktade Metso-områden är 
framför allt lundar, frodiga träd-
bevuxna myrmarker, stora mo-
skogsområden med mångsidig 
natur, svämskogar och skogar vid 
landhöjningskusten.

Metso-anslaget uppgår i år till cirka 
23 miljoner euro för Miljöministe-
riets del och till cirka 5 miljoner euro 
för Jord- och skogsbruksministeriet. 

Källa: metsonpolku.fi
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Risk för sorkskador

Sorkpopulationerna ökar i Norra Öster-
botten, östra och södra Finland samt i 
nordvästra Lappland (mellangrå). I 
Österbotten (mörkgrå) har sorkcykeln 
nått populationstoppen. I största 
delen av Mellersta Finland och 
Birkaland är populationerna små.

Sorkpopulationerna ökar i omfång i norra, östra och södra 
Finland och riskerna för sorkskador är stor. I Österbotten 

har sorkcykeln nått populationstoppen, men i västra delen 
av Mellersta Finland och i delar av Birkaland har sorkpo-
pulationerna däremot rasat i antal, enligt information från 
Naturresursinstitutet.

I Österbotten samt i Södra och Mellersta Österbotten fö-
rekommer ställvis mycket sork, både åkersork och skogssork. 
Sannolikt börjar sorkpopulationerna ändå minska redan un-
der denna vinter. En sorktopp väntas i slutet av 2019 i östra 
och södra Finland, för där har sorkarna ökat avsevärt i antal.

I vinter finns det risk för sorkskador på plantskog i västra 
Finland. Åkersork angriper plantor av alla trädslag under snön, 
medan skogssork angriper delar av tall- och granplantor både 
under snön och i topparna av större plantor eller träd.

Ökande populationer av skogssork medför även ökad 
risk för att smittas av Puumalavirus, som orsakar sorkfeber. 
Viruset smittar människor via luftvägarna om man andas 
in damm som förorenats med saliv, urin eller avföring från 
skogssork. Smittan sker vanligen i torra och dammiga utrym-
men, till exempel vedlider, dit skogssorkarna söker sig om 
hösten. •

En ny, finländsk produkt, som kan 
komma att ersätta plastfolie och för-

packningsplast, vann årets upplaga av 
Uusi puu-tävlingen. Uppstartsföretaget 
Welmu International håller på och ut-
vecklar flera produkter med avsikten att 

ersätta mikrofiberpartiklar med träfiber, 
och den prisbelönta produkten Woodly 
100 är en av dem.

Huvudråvaran i Woodly är barrträ-
dscellulosa. Det är en genomskinlig 
cellulosaprodukt, som påminner om 

Träinnovation gav pris
traditionell, oljebaserad plast. Redan 
nästa år kommer Woodly att finnas i bu-
tikerna, som förpackning åt salladspro-
ducenten Järvikyläs kruksallader och 
krukörter.

Enligt tävlingskriterierna måste kan-
didaterna till Uusi puu-priset inte vara 
färdigutvecklade, men kravet är att pro-
dukterna ska vara konkreta förslag som 
går att genomföra. Bedömningskrite-
rierna är bland annat att produkten ska 
vara samhälleligt betydelsefull och ha 
ekonomisk potential, uppfylla kraven för 
hållbar utveckling och visa på innovativ 
användning av trä. 

Tävlingen Uusi puu, Nytt trä, där man 
söker nya produkter av träfiber, ord-
nades i år för tredje gången. 16 förslag 
deltog i tävlingen. 

I Uusi puu-projektet deltar över 20 
organisationer, både skogliga aktörer, 
forskningsinstitutioner, skogsbolag och 
företag som använder trä som råvara. •

Skogforsk tipsar om praktiskt skogsbruk och  skogsbruksforskning: 
https://www.skogforsk.se/kunskap/kunskapsbanken/
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En annons i Skogsbruket 
bokar du lätt genom att 
kontakta 
Janne Norrback
tfn 045 1109 182
janne.norrback@gmail.com

Finlands skogscentral söker lämpliga objekt för 2019 års naturvårdsprojekt. 
Projekten kan genomföras på privatägd skogsmark och endast med skog-

sägarens samtycke. Projekten verkställs av utomstående aktörer, vilka erhåller 
stöd för sitt arbete enligt lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (Kemera).  

Skogscentralen planerar regionala naturvårdsprojekt som en del av sin 
lagstadgade verksamhet. För nästa år söks i synnerhet hyggesbränningspro-
jekt, återställningsprojekt och vattenvårdsprojekt.

För naturvårdande hyggesbränning lämpar sig en förnyelsemogen skog 
på frisk eller torr mo. Arealen ska vara minst två hektar, och det ska helst 
finnas en plats där man kan ta vatten i närheten.

För återställande passar till exempel lundar, bäckar, skogstjärnar, kärr 
och trädbevuxna torvmarker i behov av vårdande eller återställande arbete. 
Målet med de återställande arbetena är att, genom olika åtgärder, föra fö-
rändrade livsmiljöer närmare naturtillståndet, till exempel genom täppa till 
gamla diken eller leda in vatten i en gammal bäckfåra.

I vattenvårdsprojekten är den vanligaste åtgärden att bekämpa erosion 
genom sänka vattnets flödeshastighet med hjälp av bottendammar. 

Den som vill veta mer om naturvårdsprojekt kan vända sig till Nina 
Jungell, expert på naturvård på Skogscentralen. •

Naturvårdsprojekt
efterlyses

I september var den avverkade mängden av industrivirke 5,5 mil-
joner kubikmeter, vilket är 3 procent större än året innan. Jämfört 

med medeltalet av september för föregående tioårsperiod var öknin-
gen 13 procent.  

2,7 miljoner kubikmeter av det avverkade industrivirket var 
sågtimmer och 2,8 miljoner kubikmeter var massaved. Mängden 
sågtimmer ökade med 11 procent från året innan, medan mängden 
massaved minskade med 4 procent.  

Avverkningsmängden i privatskogarna var 4,7 miljoner kubik-
meter och i skogsindustriföretagens och statens skogar 0,8 
miljoner kubikmeter.

Utöver industrivirke statistikförs också de mängder av 
energived som drivits under månaden. I september var 
mängden energived totalt 317 000 kubikmeter, av 
vilket 70 000 kubikmeter var kvistade slanor och 
helträd. •
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BEVARA GRUPPER 
AV NATURVÅRDSTRÄD 
Naturvårdsträden, även kallade evighets-
träd, är levande träd som skogsägaren väl-
jer att spara för all framtid. Vi låter na-
turvårdsträden växa, dö och murkna i 
skogen. Rekommendationen är att kon-
centrera avverkningsytans naturvårds-
träd i grupper intill värdefulla livsmiljöer, 
på skyddszoner intill vatten eller vid be-
ståndskanter. 

Utan naturvårdsträd skulle skogsnatu-
ren snabbt utarmas. Med hjälp av natur-
vårdsträden bevarar vi gamla levande träd 
och trädslag, som har liten betydelse för 
virkesproduktionen, men som är ekolo-
giskt värdefulla. Naturvårdsträden utveck-

Varje bestånd har naturvärden – och vi kan trygga dem kostnadseffektivt
Vardagshänsynen	i	skogsbruket	är	viktig,	eftersom	den	kompletterar	nätverket	av	värdefulla	livsmiljöer	och	skydda-
de	områden.	Vi	har	sammanställt	tips	på	hur	man	bevarar	naturvärden	och	bilder	på	hur	det	kan	se	ut.

De	årliga	skogsvårds-	och	avverkningsarealerna	är	stora	jämfört	med	de	skyddade	områdena	och	på	varje	be-
ståndsfigur	finns	det	möjligheter	till	god	naturhänsyn.	På	beställningslistan	finns	död	ved,	bevarande	av	vattenkvalite-
ten	och	skydd	och	näring	till	småviltet.	

las med tiden till grova träd som i sinom 
tid dör. Grupperna av naturvårdsträd mju-
kar också upp förnyelseavverkningens in-
verkan på landskapet.

Lämna grupperna av naturvårdsträd ut-
anför alla åtgärder och virkesproduktio-
nen. Trädslag av litet virkesproduktions-
värde och trädgrupper på svårtillgängliga 
ställen är ofta de ekologiskt värdefullaste.

När vi väljer en eller flera grupper av 
naturvårdsträd vid gallringen, blir det lätt-
are att välja naturvårdsträd i förnyelseske-
det. Naturvårdsträd ska inte lämnas intill 
fornminnen, el- och telefonlinjer eller stäl-
len där det finns säkerhetsrisker.  

Grupperna kan vid avverkningen mär-
kas ut med högstubbar. Det är bra att läm-

na rikligare med naturvårdsträd om det i 
beståndet växer grova aspar, klibbalar, äd-
la lövträd eller sälgar eller om där finns 
en värdefull livsmiljö, en strand eller pla-
ner på naturvårdsbränning. Sälgen och as-
pen är nyckelarter och kan lämnas också 
som enskilda naturvårdsträd. Bilden visar 
lunglav på aspens karakteristiska gråakti-
ga, fårade bark.
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Varje bestånd har naturvärden – och vi kan trygga dem kostnadseffektivt
SPARA DEN DÖDA VEDEN 
Bristen på hård och mjuk död ved är den 
största enskilda orsaken till att antalet 
skogslevande arter har minskat. Ungefär 
500 hotade och hänsynskrävande arter är 
beroende av död ved.

Det bästa sättet att satsa på död ved är 
att spara de lågor och torrakor som redan 
finns i skogen. I den döda veden lever tu-
sentals organismer som tryggar balansen 
i skogsnaturen genom att delta i nerbryt-
ningen och cirkulationen av näringsäm-
nen. Vid alla skogsbruksåtgärder sparar 
vi den döda veden, i synnerhet grova torr-
rakor och lågor. Vi kör runt lågor som är 
långt förmurknade. De färska grova lågor-
na flyttas åt sidan.

Spara också granar som dödats av gran-
barkborrar och som barken fallit av. De är 
hem för myrbaggen, som är barkborrens 
naturliga fiende.

GÖR HÖGSTUBBAR
Högstubbar är ett effektivt sätt att öka 
mängden död ved. En högstubbe är den 
stubbe som man får när man med skör-
daren kapar ett träd på 2–5 meters höjd. 
Högstubbarna skapar solbelyst, stående 
död ved, som det finns knappt om speci-
ellt i unga skogar. Många arter av vedle-
vande insekter och svampar får mat och 
husrum här. Gör gärna flera högstubbar 
av samma trädslag. Högstubbarna av löv-
träd börjar murkna redan inom några år 
och hackspettar och mesar kan hacka bo-
hål i dem.

Gör 2–5 högstubbar per hektar också vid 
gallring och plockhuggning. Vi gynnar löv-
träd, och speciellt glasbjörken är bra som 
högstubbe. Om det inte finns lövträd kan 
högstubben göras av barrträd. Med hög-
stubbar kan vi behändigt märka ut grupper 
av naturvårdsträd och viltbuskage. 

SPARA VILTBUSKAGE
Viltbuskagen är grupper av träd och un-
derväxt som vi sparar för att ge skydd och 
näring till skogshönsfåglar och skogsha-
re. Storleken kan variera från en grupp på 
några träd till en dryg ar. I viltbuskaget 
lämnar vi underväxt och träd av olika stor-
lek och olika trädslag. Viltbuskaget är vär-
defullt för viltet och den biologiska mång-
falden när det består av flera olika trädslag 
och kronskikt. Granen är viktigast, efter-
som den erbjuder det bästa skyddet. Busk-
skiktet i en grupp av naturvårdsträd är ett 
bra viltbuskage. 

Det är lätt att lämna viltbuskage vid alla 
skogsbruksarbeten. Fungerande viltbuska-
ge finns till exempel i fuktiga sänkor och 
nära beståndets kanter. Det är lämpligt 
med 4–5 viltbuskage per hektar och de 
lämnas orörda. Vid slyröjning och röjning 
betyder det i praktiken ungefär ett viltbus-
kage per sågad röjsågstank.

Ett exempel: om viltbuskagens medel-
areal är 0,5 ar, så täcker 4 viltbuskage 2 
procent av en hektar. Observera att vilt-
buskagen inte inverkar på Kemera-stödet 
för plantbeståndsvård så länge deras andel 
är under 10 procent av den totala arealen.
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SPARA SKYDDSZONER VID VATTEN
Skyddszonen är en strandremsa längs ett 
småvatten eller ett vattendrag. Den orör-
da vegetationen i skyddszonen binder nä-
ringsämnen och markpartiklar som rinner 
från avverkningsytan, och det här minskar 
eutrofieringen av vatten och bevarar om-
rådets naturvärden. 

Träden, som växer på skyddszonen, 
ger den skugga som vissa växt- och djur-
arter behöver för att klara sig. Skyddszo-

nen upprätthåller en artmångfald eftersom 
trädslagsförhållanden på stranden ofta av-
viker från den omgivande skogen. Det är 
typiskt med olika trädslag och kronskikt 
och det kan växa trädslag som på andra 
ställen förekommer fåtaligt, till exempel 
klibbal.

Lämna skyddszonen utanför slyröj-
ning, röjning och förröjning. Undvik att 
köra med maskiner på skyddszonen för 
att inte skada fältvegetationen och busk-

skiktet. På skyddszonen kan man avver-
ka ekonomiskt värdefulla träd om det går 
att fälla och upparbeta dem så att maski-
nen står utanför skyddszonen och utan att 
markytan söndras och fältvegetationen tar 
skada. Träd ska inte fällas in i vattnet och 
hyggesresterna ska föras bort. Ett bra tips 
är att koncentrera naturvårdsträden intill 
småvatten och vattendrag. •

TEXT: ANNIKKA SELANDER
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Förutom större överlevnadschans beräk-
nas plantor från förädlade frön, eller plan-
tagefröplantor, ge en 10 till 20 procent hö-
gre tillväxt jämfört med beståndsfröplan-
tor. På grund av fröbrist har andelen föräd-
lat frö i plantskolornas gransådd som lägst 
ändå varit nere på 15 procent. 

– Det finns flera orsaker till bristen på 
förädlat granfrö. En orsak är helt enkelt 
att förädlingsverksamheten är liten, sä-
ger forskare Pekka Helenius på Naturre-
sursinstitutet, som administrerar ett forsk-
nings- och utvecklingsprojekt inom vilket 
man försöker råda bot på bristen. 

Tyngdpunkten har länge legat på frö- 
plantager för tall. Då granodlingen ökat 
har fröproduktionen, som är ett långsik-
tigt arbete, inte hängt med. 

– En fröplantage börjar producera gran-
frö tidigast 15 år efter att den anlagts, på-
pekar Helenius.

Skadeorganismer är en annan bidra-
gande orsak till att frötillgången varit otill-
räcklig. Framförallt beror bristen enligt 
Helenius ändå på granens ovilja att blom-
ma. Tallen producerar frö i princip varje 
år, men goda grankottsår infaller bara ett 
par gånger på tio år.

– Detta år är ett nollår, då det i prakti-
ken inte finns några kottar alls, åtminsto-
ne inte på fröplantagerna, säger han.

Däremot bäddar årets varma vår och 
försommar för ett gott kottår nästa år. 

LOVANDE BEHANDLING 
Inom projektet forskar man i huruvida 
frötillgången kunde förbättras genom att 
få granen att blomma oftare och rikliga-
re. Bland annat undersöks om man, ge-
nom att tillföra kvävetillskott vid en gi-
ven tidpunkt på året, kunde öka antalet 
blomknoppar.

En annan metod, som testas, är blom-
ningsstimulering genom injicering av gib-

Ny forskning ska förbättra 
tillgången på förädlat frö
Förädlat	granfrö	är	än	så	länge	en	
bristvara.	Nu	utvecklas	metoder	ge-
nom	vilka	fröplantagernas	skördar	
kunde	ökas.	

berellin, som är trädets egna blomnings-
hormon. 

– Försöken med gibberellin har redan 
gett lovande resultat. Som bäst har blom-
ningen till och med trefaldigats. Metoden 
fungerar ändå enbart under goda blom-
ningsår, säger Pekka Helenius.

FÖRÖDANDE SVAMP
Ett bra blomnings- och kottår är ingen ga-
ranti för en bra fröskörd. Kottarna kan 
drabbas av skadeinsekter eller rostsvamp. 
Ett stort problem är grankotterosten, eller 
häggrosten, som värdväxlar mellan gran 
och hägg och förstör alla vitala frön.

– Ett sätt att komma åt häggrosten kun-
de vara att avlägsna alla häggar som växer 
i närheten av fröplantagerna. Än så länge 
vet man ändå inte med säkerhet om gran-
kotterosten eventuellt också sprider sig ut-
an häggens hjälp. 

Att utreda den saken hör till projektets 
centrala forskningsfrågor. 

– Innan man börjar fundera på olika be-
kämpningsmetoder bör grankotterostens 
livscykel bli mer bekant, säger Helenius.

INTEGRERAD BEKÄMPNING
Till utmaningarna, då det gäller skadebe-
kämpning, hör att fröförädling är en blyg-
sam business. 

Att framställa och registrera växt-
skyddsmedel är inget som intresserar till-
verkarna i någon högre grad. 

– Integrerad bekämpning är det centra-
la inom projektet. Vi försöker använda bå-
de biologiska och kemiska bekämpnings-
metoder, samtidigt som vi också noggrant 
försöker definiera den ultimata åtgärdstid-
punkten.

Några mindre forskningsområden man 
också ägnar sig åt är hur själva insamling-
en och hanteringen av kottar kunde för-
bättras, samt möjligheten att prognostise-
ra plantagernas kottskördar. 

Projektet, som startade i våras och på-
går fram till slutet av 2019, finansieras av 
Jord- och skogsbruksministeriet. Fröpro-
ducenterna Tapio Silva och Siemen Fore-
lia medverkar. •

TEXT: AGNETA SJÖBLOM
FOTO: PEKKA HELENIUS

Blomningsstimulering genom injicering av 
gibberellin är en metod som redan gett 
lovande resultat då det gäller försöken 
att öka granfröproduktionen.
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– Här kunde skogsmaskinentreprenö-
ren ha lämnat kvar fler sparträd och kan-
ske ha större grupper med sparträd. Men 
i övrigt ser det bra ut, säger Bo-Magnus 
Äppel, skogsrådgivare på Finlands skogs-
central.

Till hans arbetsuppgifter hör bland an-
nat att utvärdera naturhänsyn vid avverk-
ningar och skogsförnyelser. Hans arbets-
område är Österbotten och varje år utvär-
derar han 12 objekt. 

– När jag granskar följer jag en lis-
ta över det som ska beaktas. Uppgifter-
na förs in i ett dataprogram som räknar 
ut resultatet. 

Listan innehåller en lång rad olika 
punkter. Först ska allmänna uppgifter om 
avverkningsytan fyllas i och därefter ska 
det framgå om det finns naturobjekt på 
avverkningsytan. 

– Det finns olika typer av naturobjekt, 
till exempel en bäck, en källa, en liten 
tjärn eller ett bestånd av ädla lövträd eller 
en kulturmiljö. Naturobjekten indelas ock-
så i olika klasser. I min utvärdering gran-
skar jag om eventuella naturobjekt är orör-
da eller förstörda, förklarar Äppel. 

Därefter bedömer han sparade bestånd 
på avverkningsområdet, det vill säga spar-
träd. 

– Levande barrträd, som lämnas kvar, 
ska helst ha en diameter på över 20 cen-
timeter och stå i grupper. Vi mäter också 
enstaka träd som asp, sälg och ädellöv-

Naturhänsynen	är	på	en	god	nivå	i	Finland.	Det	visar	de	utvärderingar	som	
Finlands	skogscentral	årligen	utför.	Resultaten	påverkas	negativt	av	att	ande-
len	sparträd,	som	lämnas	kvar	efter	en	avverkning,	ofta	är	för	liten.	Det	drar	
ner	betyget.	

träd. Vi kontrollerar också död ved, alltså 
träd som dött naturligt och lämnats kvar, 
så att de inte har körts sönder utan läm-
nats kvar hela.

DIKEN KONTROLLERAS
Följande rubrik på blanketten är vatten-
skydd. 

– Om ytan gränsar till en strandlinje el-
ler en bäck, måste vattenskyddet beaktas. 
Då ska det finnas en skyddszon. Vi kon-
trollerar också om det finns diken på ytan, 
nygrävda eller iståndsatta, berättar Äppel.

Därefter utvärderas också förnyelsen, 
alltså kvaliteten på åtgärderna med tanke 
på virkesproduktionen. 

– Jag kontrollerar om valet av markbe-
redningsmetod är lämpligt och gör en be-
dömning utifrån det. En del metoder läm-
par sig inte för vissa marker. Utöver det 
kontrollerar jag också om rätt trädslag har 

planterats. Om energived har tagits ut ut-
värderar vi också den biten, till exempel 
om det bildats spår vid stubbrytningen, 
och att en viss procent av stubbarna har 
lämnats kvar. 

Inget undgår utvärderarnas ögon. Land-
skapsvården beaktas också. 

– Ligger ytan mitt i skogen finns det 
kanske inget värdefullt landskap, men 
ytor som är viktiga för fjärr- och närland-
skapet kontrolleras. 

Ytorna, som utvärderas, väljs ut slump-
mässigt. Skogscentralen gör en del riktade 
värderingar, på ytor som finns nära vat-
tendrag. Utvärderingsytorna fördelas ock-
så mellan orter och skogsbolag, så att för-
delningen ska bli så jämn som möjligt. 

GODA RESULTAT
Vilket är medelvitsordet för de utvärde-
ringar du har gjort i år? 

– Min bedömning är att 80–90 procent 
av utvärderingarna har fått resultatet god. 
Enligt min uppfattning är naturhänsyn nå-
got som skogsbolagens maskinentreprenö-
rer verkligen beaktar. Kunskapen om na-
turhänsyn och vilka regler som gäller är 
stor, säger Äppel. 

Han visar en utvärdering som gjordes 
tidigare i år. Där framgår att antalet na-
turvårdsträd, som lämnats kvar, var 62 
till antalet och hade en medeldiameter på 
över 20 centimeter.  

– Helhetsvitsordet för kvaliteten på det 
bestånd, som har sparats som naturob-
jekt, och på avverkningsytan överlag, är 
god. Jag för in uppgifterna. Dataprogram-
met räknar ut bedömningen enligt skalan 
utmärkt, god, nöjaktig och svag. 

På den här ytan fanns inga naturobjekt 
att beakta, och inte heller behövde kraven 
för vattenvårdskvaliteten beaktas. Bedöm-
ningen av förnyelsen, drivningen av ener-
gived och landskapsvården fick enbart ut-
märkta eller goda vitsord. 

– Resultatet är riktigt bra för den här 
utvärderingen, och så här ser de flesta ut, 
konstaterar Bo-Magnus Äppel. 

Naturhänsynen relativt 
god i avverkningarna

Bo-Magnus Äppel på Finlands skogs-
central utvärderar naturhänsyn i av-
verkningar och förnyelser i Österbotten. 
Hans resultat visar att skogsmaskinen-
treprenörerna gör ett relativt gott jobb i 
terrängen. FO
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På nationell nivå är resultaten också 
ganska bra. Enligt Annikka Selander, ex-
pert på skogsvård på Finlands skogscen-
tral, var naturhänsynen i privatskogarna i 
fjol utmärkt eller bra på 79 procent av den 
inventerade arealen, som var 1 800 hektar 
i hela landet. 

– Fram till 2005 förbättrades natur-
hänsynen, men efter det ser vi en något 
sjunkande trend. I helhetsvitsordet ingår 
en bedömning av både visad naturhän-
syn och hela åtgärdskedjan. På Skogscen-
tralens södra serviceområde, dit Nyland, 
Åboland och Österbotten hör, inventera-
des år 2017 sammanlagt 51 stämplingspos-
ter, vilka täckte 141 hektar. Detta är ett så 
litet material att vi inte kan särskilja de oli-
ka landskapen, säger hon.

RUM FÖR FÖRBÄTTRING
Selander poängterar att det finns rum att 
förbättra nivån för naturvårdsträden, bå-
de vad gäller antal, kvalitet och valet av 
grupper. 

– I nuläget har vi avverkningsytor där 
resultatet är utmärkt, men tyvärr också 
ställen som inte får så bra betyg. Varia-
tionerna är alltså ännu för stora. Det är 
viktigt att skogsägarna diskuterar frågan 
med virkesköparen och att maskinföra-
ren får tydliga arbetsinstruktioner. Det 
behövs också mer information och råd-
givning.

Av PEFC-certifieringens sammanlagt 30 
kriterier i södra Finland gäller 7 direkt na-
turhänsyn, till exempel vattenvård, beva-
rande av värdefulla livsmiljöer och natur-
vårdsträd. 

– I revisionen används resultaten från 
Skogscentralens naturhänsynsgranskning-
ar, säger Selander.

Metsä Group tar naturhänsynen på all-
var och ordnar kontinuerligt egna utbild-
ningar för skogsmaskinentreprenörerna 
och deras chaufförer. I år har 1 500 chauf-
förer fått utbildning, berättar Tobias Käld, 
operativ chef för Metsä Group i Vasa och 
Seinäjoki distrikt. 

– Chaufförerna är uppkopplade till vå-
ra system och har också direktiven kring 
naturhänsyn i elektronisk form. Det är en-
kelt för dem att kontrollera där om de är 
osäkra när de arbetar i terrängen. Jag skul-
le säga att kunskapsnivån på fältet är hög, 
säger Käld. •

TEXT: CHRISTOFFER THOMASFOLK FO
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– Ormvråkar, bivråkar och duvhökar är 
alla arter som minskat i antal de senas-
te åren. Eftersom det handlar som fåg-
lar som häckar i äldre, avverkningsmog-
na skogar, har tanken varit att titta på vil-
ka möjligheter det finns att beakta dem i 
samband med skogsbruksåtgärder, så att 
de inte förlorar sin häckningsplats, säger 
Heidi Björklund.

Hon är rovfågelsforskare vid Naturhis-
toriska centralmuseet som svarat för ko-
ordineringen av rovfågelsprojektet. Anvis-
ningarna har gjorts upp tillsammans med 
Finlands skogscentral, som en del av Met-
so-programmet och baserar sig på ett tidi-
gare projekt som genomförts i Norra Ka-
relen. Tillsammans med skogsägare gick 
man där ut i terrängen och kom överens 
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Träd med olika tillväxtstörningar är bra lämpade som boträd. På bilden orm-
vråksungar i ett bo byggt på en så kallad häxkvast.
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Hökfåglarna använder ofta samma bo i flera år och bygger också till det. Fem 
år efter att det här foto togs hade det här duvhöksboet en höjd på 170 centi-
meter.

Vill	du	hjälpa	hökfåglarna	att	häcka	
i	din	skog?	Nu	finns	det	anvisningar	
för	hur	man	förbättrar	förutsättning-
arna.	Anvisningarna	har	tagits	fram	
inom	ramen	för	ett	rovfågelsprojekt.
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Hökfågeln	
vill ha sitt boträd gammalt och grovt

OFTAST GRAN

Duvhöken, ormvråken och 
bivråken bygger vanligtvis sina 
risbon på stadiga grenar eller på 
en grenklyka vid trädets mitt, 
oftast på 8–20 meters höjd. 
Boet kan också finnas inne i trä-
dkronan, men inte utanpå.

Det vanligaste boträdet är 
gran, följt av tall. Det kan också 
vara en björk, i ett fåtal fall asp. 

På reviret finns ofta ett eller 
flera boträd som hökfågelparet 
växlar mellan under olika år. Att 
ha ett färdigt reservbo är viktigt 
för hökfågeln, om något bo 
skulle förstöras av storm eller 
snömassor. Det är också ett sätt 
att undkomma parasiter och 
andra rovdjur.

Bona används under flera år, 
ibland till och med i decennier. 

Ormvråken och bivråken 
klassas i Finland som hotade ar-
ter, duvhöken som nära hotad.

om åtgärder som visat sig fungera bra.
– Tanken är att anvisningarna ska va-

ra lätta för vem som helst att följa, säger 
Björklund.

SPARA SPECIELLA TRÄD 
Hökfåglarna bygger sitt bo i mitten av 
större träd, oftast granar, men inte enbart. 
En av anvisningarna är att redan i gall-
ringsskedet spara stammar som har poten-
tial att bli framtida boträd. 

– Oftast tar man bort träd med tillväxt-
störningar. De är ändå träd, som lämpar 
sig bra för hökfågelsbon, och som därför 
gärna skulle få sparas.

Det kan handla om träd med dubbla 
eller flera toppskott eller klykträd. Också 
häxkvastar är populära boplatser. Grova 
grenar är ett måste.

– Till exempel duvhöken använder 
samma bo under flera år och bygger ock-
så till det. Boet blir med andra ord rätt 
tungt med tiden. 

Hökfåglarnas bon används också av 
helt andra arter, såsom lappugglan och 
slagugglan, vilka i likhet med ormvråken 

äter gnagare och därmed brukar vara väl-
sedda matgäster i plantskogen.

– Man kan säga att hökfåglarna är en 
nyckelart på många sätt. Att i skogsvården 
beakta hökfåglarna stöder skogens biolo-
giska mångfald också ur ett bredare per-
spektiv, säger Heidi Björklund.

LÄMNA SKYDDSZON
Rovfågelsbon är fredade och det 

är därmed i lag förbjudet att 
förstöra dem. Att enbart spa-

ra trädet där boet finns räck-
er ändå inte till som åt-
gärd, utan det behövs också 

en skyddszon, förslagsvis i form 
av en certifieringsenlig sparträds-

grupp runt omkring.
Hur stor hänsynsytan bör vara varie-

rar. Ligger ytan i anslutning till orörd skog 
kan ett område med en radie på 20 meter 
räcka till, duvhöken behöver i regel dock 
60 meter.

– En plätt med träd mitt i ett kalhug-
get område blir lätt övergivet. Det handlar 
trots allt om skogsarter, säger Heidi Björk-
lund.

På områden där hökfåglar häckar ska 
alla skogsvårdsåtgärder helst skötas utan-
för häckningsperioden.

De träd som i gallringsskedet sparas 
som framtida boträd, kan märkas ut, till 
exempel med hjälp av konstgjorda hög-
stubbar, och tas med i planeringen av 
framtida sparträdsgrupper

Ett annat märkningsalternativ är att i 
samband med gallring hugga upp en 8 
till 15 meter bred zon där plantbestån-
det, som växer upp, samtidigt bidrar till 
att gynna viltet och fungerar som vind-
skydd åt sparträdsgruppen.

KÄLLA TILL STOLTHET
Alla hänsynsåtgärder är frivilliga och ing-

en ersättning betalas ut. På skogsägarhåll 
har man enligt Heidi Björklunds erfaren-
het ändå förhållit sig positivt till anvis-
ningarna och möjligheten att den vägen 
försöka skydda häckningsplatserna. 

–  Skogsägarna brukar vara stolta över 
att hökfåglarna valt just deras skog att 
häcka i.

Anvisningarna hittas i sin helhet (på 
finska) på Luomus och Skogscentralens 
webbsidor. •

TEXT: AGNETA SJÖBLOM
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Den nya lagen reflekterar dagens föränd-
rade behov. Betydelsen av de enskilda vä-
garna ökar då skogsindustrins och den 
övriga bioekonomins ökade virkesbehov 
innebär ett större behov av att trafikera i 
skogarna. 

– Ett praktiskt problem är att det bor 
allt färre människor på landsbygden. Där-
för har den naturliga kompetens, som ti-
digare fanns gällande vägunderhåll, för-
sämrats. Flera av de gamla bestämmel-
serna motsvarade inte längre tidens krav 
över huvud taget, säger Hannu Ulvinen, 
skogsserviceförman på Otso Skogstjänster. 

Enligt honom är en avsikt med refor-
men att skapa en grund för ny närings-
verksamhet genom en moderniserad lag-
stiftning som ger bättre möjligheter att gö-
ra väghållningen professionellare. 

– Väglaget kan, som tidigare, använ-
da en utomstående vägdisponent. I fram-
tiden kan väglaget, med ett enhälligt be-
slut, även anlita en utomstående för att 
helt och hållet sköta vägunderhållet och 
administrationen. Väghållaren ansvarar i 
det här fallet för underhållet av vägen och 
har rätt att debitera vägavgifterna av del-
ägarna som en ersättning för uppdraget, 
säger Ulvinen.

LÄTTARE ATT SÖKA BIDRAG
Gunnel Englund på Otso i Lovisa konsta-
terar att den nya lagen medför klart posi-
tiva förändringar för många skogsägare, 
även om de inte påverkas direkt. 

– Exempelvis faller kravet bort på att 
det vid en skogsväg måste finnas tre fas-
ta bostäder för att den ska vara berättigad 
till stöd från NTM-centralen. Det betyder 
att flera vägar får chans till statliga bidrag, 
säger hon.

En skillnad nästa år är att väglagen blir 
registreringsskyldiga. Det innebär att de 

Ny lag om enskilda vägar:

Möten på distans möjliga, tvistemål avgörs i domstol
Den	nya	lagen	om	enskilda	vägar	träder	i	kraft	i	årets	början	och	ersätter	la-
gen	från	1963	som	gjordes	upp	då	Finland	ännu	var	ett	agrarsamhälle.	Kom-
munernas	vägsektioner	läggs	ner,	men	får	under	en	övergångsperiod	slutföra	
ärenden	som	tagits	till	behandling	på	det	här	årets	sida.

måste anmäla sina uppgifter till myndig-
heterna. 

– I framtiden är förutsättningen för un-
derstöd att det finns ett registrerat väglag, 
som uppdaterat alla sina uppgifter i regist-
ret över enskilda vägar och i det så kallade 
Digiroad-systemet, säger Ulvinen.

Digiroad är ett nationellt väg- och ga-

tuinformationssystem. Det upprätthålls 
av Trafikverket och innehåller detaljera-
de uppgifter om det finländska väg- och 
gatunätet. 

TVISTEMÅL KAN BLI DYRA
En stor förändring är att tvistemål i väg-
lag i första hand ska avgöras av tingsrät-
ten i stället för av kommunernas vägsek-
tioner, som efter en övergångsperiod på ett 
år läggs ned den 31.12.2019.

– Övergångsperioden innebär att ären-
den som tagits till behandling på det här 
årets sida kan slutföras under nästa år en-
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Ny lag om enskilda vägar:

Möten på distans möjliga, tvistemål avgörs i domstol
ligt bestämmelserna i den gamla lagen. I 
frågor som tas upp efter årsskiftet följs den 
nya lagen, säger Englund.

Det innebär att en delägare i väglaget 
har tre månader tid på sig att väcka talan i 
tingsrätten. Alternativt kan den kräva kor-
rigering i väglagets beslut inom 30 dygn. 
Om inte det ger resultat kan mål väckas i 
tingsrätten inom ytterligare 30 dygn, sä-
ger Englund.

Väglagsdelägaren och skogsägaren Jan 
Heino, som innan sin pensionering ledde 
skogsavdelningen i FN:s livsmedels- och 
jordbruksorganisation FAO, påpekar att 

NYA LAGEN OM ENSKILDA 
VÄGAR 
– Lagen träder i kraft 1.1.2019.
– Kommunernas vägsektioner läggs 
ned 31.12.2019 efter en övergångs-
period på ett år, då de ännu avgör 
ärenden som tagits upp 2018. 
– Tvister gällande enskilda vägar 
riktas efter den första januari 2019 
till tingsrätten. 
– Skötseln av väglagets hela verk-
samhet kan ges till utomstående 
experter.
– Det blir möjligt att delta i väg-
lagets möten på distans och att 
skicka möteskallelserna elektro-
niskt. 
– Alla enskilda vägar ska vara an-
mälda till Digiroad för att ha rätt till 
understöd av NMT-centralen.

behandlingen i tingsrätten kan bli så dyr 
att delägare drar sig för att klaga även om 
det skulle finnas skäl för det.

– Jag tycker att domstolsbehandling är 
en onödigt tung och dyr process om vägla-
get inte internt kan nå en lösning i en tvis-
tefråga. Huvudsakligen är förändringarna 
i lagen ändå positiva och gör det lättare 
att bland annat låta enskilda vägar skötas 
helt professionellt av utomstående aktö-
rer, säger han.

MARKÄGAREN HAR INTE VETORÄTT
En förändring, som gör verksamheten 
smidigare, är att väglagen kan samman-
kallas till möten via e-post. Väglagen kan 
också besluta att delägarna kan delta i mö-
tena på distans, vilket underlättar för de 
delägare som bor på annan ort.

– Tidsgränsen för kallelsen är fortsätt-
ningsvis minst 14 dygn och högst två må-
nader, påpekar Englund.

Ett extraordinarie väglagsmöte måste 
hållas om minst en fjärdedel av delägarna 
kräver det. Beslut om huruvida ett väglag 
ska sammanslås, uppdelas eller avslutas 
fattas i en förrättning om enskild väg, el-
ler genom beslut av fastighetsregisterhål-
laren, men kan också göras genom vägla-
gets eget beslut. 

Englund konstaterar att väglagens be-
stämmanderätt kommer att öka i vissa frå-
gor. Den enskilda vägens styrelse ger till-
stånd för exempelvis placering av kablar 
på vägområdet efter att ha meddelat delä-
garna beslutet. 

– I det fallet behövs inte markägarens 
tillstånd. Om någon delägare motsätter sig 
att tillståndet ges fattas beslutet i stället 
vid väglagets möte. Det finns också vägar 
som det inte grundats väglag för. Nu blir 
det möjligt för väglaget att inom sig själv 
grunda väglag, som bildas officiellt då an-
mälan gjorts till Lantmäteriverkets register 
över enskilda vägar, säger hon.

Den nya lagen klarlägger också vissa 
frågor, som till exempel att den som un-
derhåller landsvägen är ansvarig för att 
stoppmärken och varningstrianglar upp-

förs vid anslutningar till landsvägar. Sam-
ma instans ansvarar för underhållet av 
vägtrummorna vid anslutningar till enskil-
da vägar eller vid lantbruksanslutningar.

STÖRRE AVGIFT MÖJLIG 
FÖR EXTERNA ANVÄNDARE

Precis som tidigare betalar vägdelägar-
na en vägavgift för att använda vägen. En 
del av avgiften kan vara en grundavgift för 
administrationskostnader som är lika stor 
för alla delägare. 

En ersättning för en väg som byggts el-
ler grundförbättrats inom de senaste 15 
åren kan enligt Ulvinen uppbäras av nya 
vägdelägare på samma sätt som tidigare. 

– En skillnad är att avgiften nu även kan 
uppbäras av en utomstående part, som be-
talar för att kunna använda vägen, eller av 
en delägare vars användning har ökat i be-
tydande mån. Väg- och bruksavgifterna är 
utmätningsbara, säger Ulvinen. •

TEXT: BO INGVES
FOTO: POND5
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Det	är	viktigt	att	våga	ställa	frågor	
och	föra	diskussioner	innan	man	un-
dertecknar	ett	avverkningsavtal.	
Skogsägaren	kan	påverka	slutresul-
tatet.

– Tiden innan man undertecknar ett avtal 
är viktig. Då sker mycket av det väsentli-
ga, säger Kaj Hällfors, lektor i bioekono-
mi vid Yrkeshögskolan Novia i Raseborg.

En helhetsuppfattning av händelse-
förloppet är vad som behövs. En aktiv 
och rutinerad skogsägare, ofta med stör-
re skogsarealer, vet i regel hur man väger 
olika faktorer mot varandra. Någon annan 
kanske står inför sin första virkesaffär och 
har mindre kunskap om hela kedjan.

– Många små detaljer kan få stor bety-
delse för slutresultatet, konstaterar Hällfors.

Uppköparen har en viktig rådgivan-
de roll och man ska inte tveka att stäl-
la frågor. Hällfors säger att han personli-
gen skulle framföra önskemål om när av-
verkningen ska ske och hur stämplingen 
ska klassas; vinter-, sommar- eller men-
föresstämpling. Kutymen är att priset är 
högre för menföresstämplingar, i synner-
het om de finns nära en väg och på bä-
rande mark. 

Det kan också vara klokt att definiera 
omständigheterna för avverkningen i kon-
traktet. Om man exempelvis har en som-
marstämpling, kan ett krav för verkstäl-
lande vara att marken ska vara tillräck-
ligt torr.

FÖRSKOTT MÖJLIGT
Om man säljer på rot, har uppköparen två 
år på sig att verkställa avverkningen. Det-
ta är en ganska lång tid, och därför är det 
inte ovanligt att skogsägaren erbjuds ett 
förskott. 

– Om stämplingen är sådan att åtgär-
derna kan vara svåra att verkställa, på till 
exempel en torvmark med dålig bärförmå-
ga, finns det risk för att projektet drar ut 
på tiden. Då kan det vara klokt att för-
handla om ett förskott.

Uppköparen har betalat för avverk-
ningsrätten, men ägarförhållandet byts of-
tast vid den tidpunkt då träden börjar ka-
pas, ifall man inte avtalat om någon an-
nan tidpunkt. Om ett förskott utbetalats, 
och något händer med skogen efter det, 
till exempel att den drabbas av en skogs-

Detaljerna 
har betydelse
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brand, är det frågan om force majeure. 
Skogsägaren är då skyldig att återbetala 
förskottet. 

– Men jag har inte hört om några så-
dana fall, så jag tror inte att de är särskilt 
vanliga, säger Hällfors.

KVALITETSKRAVEN VIKTIGA
En annan aspekt, som är viktig att bekan-
ta sig med innan avtalet undertecknas, är 
vilka sortiment som ska upparbetas och 
vilka kvalitetskrav som gäller för timmer 
och massaved. 

– Priset är givetvis också viktigt, men 
just kvalitetskraven är bra att kolla, i syn-
nerhet om man har mycket övergrov gran. 
Man vill ju inte att granarna hamnar i flis-
högen bara därför att de inte passar den 
såg som uppköparen anlitar. Det kan inne-
bära en kännbar prisskillnad.

Det är trots allt nära på omöjligt för säl-
jaren att ha koll på alla aspekter. Det hän-
der att skogsägaren i efterskott undrar var-
för det finns så mycket lump i skogen eller 
grovt virke i massavedshögen. 

– Det är sådant entreprenören måste ta 
ställning till i skogen. Maskinen kan mäta 
grovleken, men ögat bedömer kvaliteten. 
Det kan finnas rötskador, långkrök och an-
dra brister, förklarar Hällfors. 

Stubbhöjden ska inte vara ett problem, 
här får man förlita sig på entreprenören. 
Däremot kan det vara bra att kolla om av-
talet täcker den obligatoriska stubbehand-
ling som Statsrådets förordning om be-
kämpning av rotröta och PEFC-certifie-
ringen förutsätter, eller om man betalar 
skilt för den.

Lagerplatserna och huvudstråken ut 
till skiftet är också detaljer som kan va-
ra bra komma överens om innan avtal un-
dertecknas.

– Men av någon anledning gör man in-
te det så ofta. Det är inte ovanligt att den 
planeringen faller på entreprenören, kon-
staterar Hällfors.

EN DIALOG
De allra flesta virkesaffärerna görs i dag 
som rotförsäljning. I princip sköter uppkö-
paren hela processen från början till slut. 

– Men det görs ju som en dialog, så 
man kan påverka slutresultatet. 

Skogslagen förutsätter en anmälan om 
användning av skog. Säljaren och köpa-
ren ska enas om vem som ansvarar för att 

I dag sköter entreprenörerna 70–80 pro-
cent av planeringsarbetet vid Stora Enso. 
Att de fått ett större ansvar är en natur-
lig utveckling, anser Glenn Westerholm, 
skogsexpert vid Stora Enso i Raseborgs 
område.

– Funktionärernas antal är dimensione-
rat utgående från att en stor del av arbe-
tet ute i skogen sköts av entreprenörerna. 
Det skulle vara omöjligt för oss att hinna 
med allt, säger Westerholm.

En fördel är att entreprenörerna får till-
fälle att stifta bekantskap med stämpling-
arna på förhand och vet hur de ser ut rent 
drivningstekniskt. De får en bättre hel-
hetsbild och kan lättare avgöra var det lö-
nar sig att avverka då virkesuppköparen 
ger ut sina månatliga mängder på sorti-
ment de behöver för kommande period. 

– Om det är frågan om stämplingar med 
oklara rågränser, är det inte entreprenö-
rernas ansvar att reda upp situationen. 

Entreprenörerna 
sköter planeringen

Då får de hjälp av oss. Det samma gäller 
stämplingar som omfattar lagobjekt och 
vid oklara situationer överlag.

Finns det problem med otydlig ansvars-
fördelning ifall något går snett?

– Nej, uppköparen är ansvarig inför 
myndigheterna och skogsägaren. Vi har 
egna rutiner för hur vi internt reder ut 
olika ärenden. Om någon handlat klart 
vårdslöst, kan han eller hon i sin tur bli er-
sättningsskyldig gentemot oss, säger Wes-
terholm.

Finns det några nackdelar med nuva-
rande system?

– Det skulle i så fall vara att vi funktio-
närer inte längre har detaljerad informa-
tion om stämplingarna. Vi måste lita på 
att vi blir kontaktade av entreprenörerna 
om något oväntat kommer fram. Hittills 
har det fungerat bra, säger Westerholm. •

MBL

anmälan lämnas in. Det är markägarens 
skyldighet att lämna in anmälan, men om 
uppköparen får en fullmakt kan han läm-
na in anmälan. Anmälan ska lämnas in se-
nast tio dagar innan avverkning och tidi-
gast tre år innan åtgärderna inleds. 

ÖKAT ENTREPRENÖRSANSVAR
En förändring inom skogsbranschen är att 
uppköparna gett entreprenörerna ett allt 
större ansvar vid planerings- och avverk-
ningsprocessen. Hällfors ser både för- och 
nackdelar med detta. En nackdel kan va-
ra att rollerna och ansvarsfördelningen in-
te är lika tydliga som förr. 

– Å andra sidan handlar det om kun-
niga skogsmänniskor som vet vad de gör. 
Ingen har råd att göra ett dåligt arbete.

En aktuell fråga är bland annat hur 
mycket man ska bandmärka i skogen. Det 
finns i dag tekniska hjälpdata som stöd för 
drivningsplaneringen, och entreprenören 
ska i princip klara sig utan skogsägarens 
inblandning. Trots det berättar Hällfors att 
han för egen del alltid märker ut livsmiljö-
er. De ska synas på maskinens karta, men 

positionsnoggrannheten lämnar fortfaran-
de rum för förbättringar. Beroende på ob-
jektet, händer det också att han märker ut 
naturvårdsträden.

– Om jag har specifika önskemål, till 
exempel om träden ska sparas i grupp el-
ler utspritt, brukar jag märka ut dem, för-
klarar han.

Det kan också vara en god idé att mär-
ka ut rågränser, i synnerhet i de fall där 
stämplingens gränser inte är klart urskilj-
bara.

Om man ser till hela virkesdrivnings-
kedjan, i vilket skede sker flest misstag?

– Jag vet inte om jag kan peka ut nå-
gon enskild faktor. Men om man går ut till 
stämplingen och ger nya instruktioner, som 
avviker från de riktlinjer som finns i avta-
let, finns det alltid en risk för att det blir en 
lucka i kommunikationen. Om det uppstår 
en konflikt är det det undertecknade avtalet 
som gäller. Men visst har planeraren också 
ett ansvar, konstaterar Hällfors. •

TEXT: MIA BERG-LUNDQVIST
FOTO: MAJ-LEN ROOS
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Föreningen för Skogskultur r.f. har redan över 100 år jobbat för skogsbruket i svenskbygderna. I dag 
lägger vi speciell vikt vid olika former av informationsspridning på svenska. Som medlem bidrar du 
till Skogskulturs arbete och kan påverka föreningens verksamhet.

Skogskultur:
• Ger ut tidskriften Skogsbruket
•  Ger ut skogligt informationsmaterial, till exempel senaste upplagan av Skogsbrukets handbok som  
 föreningen lät översätta och trycka
•  Beviljar stöd för skogsdagar och exkursioner, såsom Skogsbrukets vinterdagar och Skogskulturs 
 sommarexkursion
•  Beviljar reseunderstöd till skolklasser
•  Understöder examensprojekt
•  Premierar skogsägare, skogsfackmän, studerande och aktiva unga

Som medlem får du också hyra föreningens stuga i Ekenäs skärgård till ett förmånligt pris. Medlems- 
avgiften är 15 euro per år. Man ansöker om medlemskap genom att kontakta föreningens sekretera-
re Inge-Maj Boström, foreningen.for.skogskultur@gmail.com.

Visst vill du bli medlem? 
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Master of Natural Resources är den titel 
som deltagarna får efter avklarade stu-
dier. Det är en högre yrkeshögskoleexa-
men som är likvärdig med en magister-
examen. Studierna omfattar totalt 60 stu-
diepoäng, som ska avläggas under två år.

– Man kommer ett steg vidare från sin 
kandidatnivå och får behörighet att söka 
tjänster som kräver högre högskoleexa-
men, säger Niklas Andersson, som själv 
gått utbildningen under åren 2014–16, och 
som numera arbetar som klusterutveckla-
re vid Novia.

Utbildningen inleds hösten 2019, men 
ansökningstiden är redan i januari. Preli-
minärt strävar man efter en grupp på cir-
ka tio studerande, men om intresset vi-
sar sig stort, kan man överskrida den kvo-
ten. Någon minimigräns för deltagaranta-
let har man inte fastställt ännu.

– Vi har kört det här utbildningspro-
grammet ett par gånger tidigare, men hål-
lit ett mellanår. Det finns ett generellt in-
tresse för fortbildning, men att ta steget 
ut och göra slag i saken kan i många fall 
kännas svårt.

Andersson konstaterar att det tog ho-
nom dryga tio år att komma till skott och 
söka till en masterutbildning. Sedan tog 
det honom två år att få sin examen vid si-
dan av jobbet. Det är rätt krävande att bå-
de arbeta och studera. 

– Men fullt möjligt, inflikar Andersson, 
och tillägger att han själv är glad över att 
han vågade ta steget. Det känns nämligen 
helt annorlunda att studera med yrkeser-
farenhet i bagaget, mera motiverande och 
man har mera att reflektera över.

ENGELSK KURS 
Utbildningsprogrammet är uppbyggt så att 
deltagarna inte ska behöva ta studieledigt 
från sina arbeten, i alla fall inte under någ-
ra längre perioder. En stor del av utbild-

Chans till vidareutbildning

ningen sker över nätet i form av självstu-
dier, vilka kompletteras med några närstu-
dieträffar under höst och vår. Hälften av 
studiepoängen kommer från slutarbetet. 

– Det optimala är om man kan arbe-
ta med ett projekt som man har nytta av i 
sitt arbete. Då har man den bästa motiva-
tionen och förutsättningarna för att lyck-
as, säger Andersson.

Om man är företagare kan slutarbetet 
också omfatta någon företagsidé man vill 
testa och utveckla. 

Utbildningsprogrammet går på engel-
ska, vilket kan utgöra en mental tröskel 
för en del. Andersson berättar att han ifrå-
gasatte om han hade tillräckliga språkkun-

skaper för att klara utbildningen då det be-
gav sig.

– Men det gick jättebra, engelskan var 
inget hinder. Utbildningen erbjöd i själ-
va verket en utmärkt möjlighet att stär-
ka språkkunskaperna. Man får dessutom 
skriva sitt slutarbete på svenska eller fin-
ska om man vill, berättar han.

Att undervisningen och litteraturen är 
på engelska breddar målgruppen. Utöver 
den primära, inhemska målgruppen, har 
masterprogrammet också lockat stude-
randen från olika europeiska länder och 
USA. • 

TEXT OCH FOTO: MIA BERG-LUNDQVIST

Är	du	utexaminerad	skogsbruks-
ingenjör	och	har	minst	tre	års	ar-
betserfarenhet?	Då	kan	det	här	vara	
något	för	dig.	Yrkeshögskolan	Novia	
i	Raseborg	planerar	en	tvåårig	högre	
yrkeshögskoleutbildning	nästa	höst.

MASTER OF NATURAL RESOURCES
•  Ansökan i januari via studieinfo.fi.
•  För den som redan har en yrkeshögskoleexamen som agrolog, skogsbruksin- 
 genjör, hortonom eller miljöplanerare och minst tre års relevant arbetser-
 farenhet
•  Omfattar 60 studiepoäng och ger en högre yrkeshögskoleexamen.

Niklas Andersson, klusterutvecklare vid Yrkeshögskolan Novia i Raseborg, har själv 
gått master-utbildningen. 
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En skördare är i full gång med att avver-
ka ett cirka tre hektar stort skifte i Komos-
sa i Vörå. Avverkningsarbetet utförs på di-
kad torvmark – i mitten av september. Det 
är frågan om mark som traditionellt borde 
vara frusen för att avverkningen ska kun-
na genomföras. 

– Det gäller att lägga ut bra med ris och 
ta det försiktigt, så att marken inte körs 
sönder. Det är upp till mig att avgöra om 
det går att genomföra den här avverkning-
en eller inte, säger skogsmaskinsentrepre-
nör Mikael Bergfors, som utför arbeten åt 
Metsä Group. 

Metsä Group försöker i allt högre grad 
avverka vinterstämplingar sommartid, det 
vill säga marker som traditionellt kräver 
tjäle för att kunna avverkas. Huvudorsa-
ken till det är behovet av en jämn virkes-
ström året om.

– Vintern blir inte längre trots att virkes-
behovet ökar, och det har gjort att intres-
set för tekniker som möjliggör drivning av 
stämplingar, som traditionellt ansetts vara 
vinteravverkningar, vid barmarksföre har 
ökat under senare år. Vi vill kunna levere-
ra råvara av god kvalitet året om och jäm-
na ut sysselsättningsläget, berättar Tobias 
Käld, operativ chef för Metsä Group i Va-
sa och Seinäjoki distrikt. 

BÄRANDE BAND
För att det ska vara möjligt krävs god pla-
nering och maskiner som utrustas med 
så kallade bärande band, gärna av lättare 
modell. Virkesbolaget har snart tre skogs-
maskinsentreprenörer som har investe-
rat i utrustningen. En av dem är Bröderna 
Bergfors Ab Oy.

– Vi köpte en ny skördare, en Pons-
se Beaver, som väger cirka 20 ton, och 
den är nu vår lättaste maskin. För att 
vi ska få avverka på torvmarker var vi 

Nu avverkas torvmarker 
– trots att marken inte är frusen
Det	blir	allt	vanligare	att	avverka	regelrätta	vinterstämplingar	sommartid.	För	
att	det	ska	fungera	i	praktiken	krävs	specialutrustade	maskiner.	En	orsak	till	
utvecklingen	är	behovet	av	att	jämna	ut	sysselsättningen	under	året.	

också tvungna att investera i bärande 
band till skördaren och skotaren, berättar 
Mikael Bergfors.  

Metsä Group kräver av sina entrepre-
nörer, som åtagit sig att avverka på torv-
marker, att maskinerna ska vara utrusta-
de med bärande band som är minst 90 
centimeter breda. En åttahjulig skördare 
måste ha band både fram och bak, medan 
en sexhjulig ska ha band vid boggien och 
hjulband på de enskilda däcken. 

– Skotaren måste ha minst åtta hjul och 
vara utrustad med bärande band, förkla-
rar Käld. 

Investeringen i de bärande banden till 
skördaren och skotaren gick lös på cirka 
20 000 euro för Bergfors. Men enligt ho-
nom är det värt det eftersom den tid som 
maskinerna står stilla under menföresti-
der förkortas.  

– Att vi nu kan avverka vinterstämp-
lingar sommartid har en sysselsättande ef-
fekt för oss. Menförestiden blir kortare och 
vi har också en något högre taxa när vi av-
verkar sådana här skiften. 

NY TYP AV OBJEKT
Objekten, som Metsä Group nu tar sig an, 
definieras i köpskedet som sommardriv-
ningsdugliga objekt som kräver specialåt-
gärder. Markägaren måste ge tillstånd till 
att bolaget, om det är möjligt, får utföra 
avverkningen sommartid. 

– Det är enbart de av våra entreprenö-
rer, som har den specialutrustning som 
krävs, som får ta sig an uppdraget. Så re-
dan i köpskedet är de här skilda från nor-
mala objekt. Skogsägaren ger sitt tillstånd 
till att vi får försöka med sommardrivning, 
säger Käld. 

Om det inte lyckas på grund av att ris-
ken blir för stor att marken körs sönder av-
slutas drivningen. 

– Vi har två somrar på oss att fullfölja 
avverkningen. Om det inte lyckas avver-
kas objektet vintertid. 

Det är virkesköparen som fattar beslut 
om att avverka objektet sommartid, i enig-
het med markägaren. Men om arbetet in-
te går att utföra, till exempel på grund av 
regn, är det entreprenören som i terrängen 
väljer att avbryta avverkningen.  

– För att de här avverkningarna ska va-
ra möjliga krävs fortfarande att det har va-
rit en torrare period. Har det regnat myck-
et är det inte möjligt att ta sig an en del av 
de här objekten. Det gäller att smida med-
an järnet är varmt, för maskiner flyter in-
te på vatten och våra kvalitetskrav måste 
alltid uppfyllas, förklarar Käld. 

Att flytta en del av de traditionella vin-
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– På rena torvmarker är det av största 
vikt att ha en lämplig skördare. På såda-
na här marker kan det vara ett cirka fem 
centimeter bärande skikt som håller ihop 
ytan. Kör man med en dåligt utrustad el-
ler för tung skördare där, går ytan sönder 
redan i avverkningsskedet. 

Det här har Metsä Group påpekat för 
maskintillverkarna. Bolaget har försökt 
lobba för att tillverkarna ska utveckla 
lämpligare maskiner. 

– Utvecklingen har gått mot större av-
verkningsmaskiner, trots att det i dag finns 
en ökad efterfrågan på lättare maskiner 
med god bärighet. 

Nu verkar det som om maskintillver-
karna har vaknat och utbudet av lättare 
maskiner ökar.

– Det är viktigt med tanke på att vir-
kesbehovet ökat i och med vår nya fabrik 
i Äänekoski. Det är goda tider i skogs-
branschen, därför är det viktigt att tillver-
karna satsar på nya koncept, säger Tobi-
as Käld. •

TEXT OCH FOTO: 
CHRISTOFFER THOMASFOLK

Att lägga ut rejält med ris är viktigt när 
torvmarker avverkas på sommaren el-
ler hösten. Det minskar risken för att ter-
rängen körs sönder när skotaren trans-
porterar virket ur skogen.

Skogsmaskinsentreprenör Mikael 
Bergfors avverkar numera skog på 
torvmarker. Han har investerat i bä-
rande band och mindre skördare för 
att kunna ta sin an dylika objekt. Det 
gäller att lägga ut tjockt med ris och 
ta det försiktigt så att marken inte körs 
sönder.

terstämplingarna till sommaren har inte 
bara att göra med den ökade sysselsättan-
de effekten för entreprenörerna. 

– Varje kubikmeter virke som vi får flyt-
tad från februari till sommaren och hösten 
är viktiga för att säkerställa virkesförsörj-
ningen. Flödet av virke blir jämnare, me-
nar Käld. 

TAR DET FÖRSIKTIGT
Bergfors tar det försiktigt när han avver-
kar skiftet i Komossa. Han väljer ut kör-
stråket noggrant och i stort sett allt ris pla-
ceras på stråket

– Det är litet nervöst att arbeta på en 
torvmark på hösten, så jag testar mig sak-
ta fram. Det handlar också att tänja lite på 
gränserna. 

Han poängterar att själva avverknings-
arbetet inte är det mest riskfyllda. 

– Det är utkörningen av virket som ska-
par mest huvudbry, eftersom skotaren an-
vänder samma spår flera gånger. 

Käld håller med om att skotandet av 
virket är det mest kritiska momentet. Men 
enligt honom glöms det ofta bort att skör-
daren också måste vara lämplig. 
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Utvecklingsprojektet Archipelago Busi-
ness Development startade år 2016 och 
syftar till att hjälpa existerande och nya 
företag på Åland och i åboländska och 
stockholmska skärgården att skapa nya af-
färsmodeller och erbjuda tillfällen för kun-
skapsutbyte. 

– Jag förstod snabbt att skärgårdens 
livsmedelsföretag behöver naturens skaf-
feri för att uppnå framgång. Då det gäl-
ler livsmedel är det inte kvantiteten som 
är det viktigaste, utan kvaliteten. Då det 
gäller kosmetik är det å andra sidan sto-
ra mängder med bra kvalitet som gäller. 
Tänk på den rena luften i  Norden och vil-
ka unika produkter vi kan erbjuda, säger 
Maria Pick. 

Hon har i knappt ett år jobbat med att, 
inom ramen för projektet, kontakta produ-
center av både produkter och råvaror, vil-
ka kunde tänkas vara intresserade av att 
utnyttja de resurser och möjligheter som 
naturen bjuder på. Medverkande i det fyra 
år långa projektet är yrkeshögskolan No-
via, Åbo Akademi, Södertörns högskola 
och Drivhuset i Sverige. Projektet finan-
sieras av EU Central Baltic-programmet.

NÄSTAN OÄNDLIGA MÖJLIGHETER
I dag är eferfrågan, näst efer de traditio-
nella bär- och svamparterna, störst på 
granskott, björkskott, nässlor, maskrosor 
och hallonblad.  Ofta talas det, felaktigt, 
om endast örter, men naturen erbjuder 
många andra potentiella råvaror, som kå-
da, björksav, örter, tickor och ljungblom-
mor. Pick berättar entusiastiskt att alter-
nativen är nästan oändliga. Idag tillverkas 
det till exempel redan skumvin av gran-
skott.

– Naturen erbjuder många möjlighe-
ter som är outnyttjade. Här i södra Fin-
land borde vi vara bättre på att använda 
det som skogen bjuder på. I Lappland har 
man kommit längre, men om man jäm-
för med Sverige har vi alla möjligheter att 

Det	finns	flera	möjligheter	för	skogsägarna	att	få	andra	inkomster	än	virkes-
likvider	från	skogen.	Det	gör	mångbruket	intressantare.	Förvånansvärt	myck-
et	går	att	äta,	och	därför	är	alternativen	nästan	oändliga.

hinna före i utvecklingen. Det behövs ut-
bildning och föregångare som visar vägen, 
för att andra, som är försiktigare, ska vå-
ga satsa.

Marknaden för de färdiga naturpro-
dukterna finns huvudsakligen utomlands. 
Möjligheten att få ut annat från skogen än 
virke, bär, svamp och rekreation i olika 
former intresserar många och möjligheter-
na tas på allvar. Att det i media informe-
ras mycket om hur ren luft och natur in-
te är alla förunnat, gör produkterna gjorda 
på finländska skogsråvaror trovärdigare.

Förutom råvara behövs plockare och 
förädlare. De utländska bärplockarna, som 
jobbat i de finländska skogarna, har blivit 
besvikna på att skördens storlek, och såle-
des deras lön, varierar. Det handlar alltså 
om vem som ska sköta det tyngsta jobbet 
och hur det ska utföras på ett kostnads-
effektivt sätt. Att plocka enskilda nässel-
blad är inte ett alternativ, utan plockning-
en måste vara effektiv och av hög kvali-
tet. Utan skälig ersättning vill ingen utfö-

ra det fysiska arbetet, men å andra sidan 
kan dyr arbetskraft motiveras med renlig-
het och certifiering.

– Växter får inte plockas för kommersi-
ella behov med hänvisning till allemans-
rätten. Det behövs samarbete mellan 
plockare, uppköpare och förädlare. Skogs-
ägaren är en av de viktigaste delarna i ked-
jan i och med att han eller hon äger råva-
ran, och dessutom kanske har värdefull 
information om var mer sällsynta arter 
växer, förklarar Maria Pick. 

Det är viktigt att förädlingen sker så nä-
ra råvarans växtplats som möjligt. Vilda 
örter ska helst behandlas inom 1– 6 tim-
mar efter skörd, annars ändrar de smak 
och färg. Ljung och granskott är inte lika 
känsliga. För att kunna hantera råvaran 
på rätt sätt måste plockaren ha genom-
gått en utbildning. Den är obligatorisk för 
plockning i kommersiellt syfte och garan-
terar att plockaren tar de rätta växterna 
och hanterar råvaran på ett korrekt sätt. 

– Det finns i dag 15 så kallade försälj-
ningsväxter. En plockare behöver inte ut-
bilda sig för att hantera  alla, utan kan väl-
ja en entimmes utbildning i till exempel 
granskottsplockning.

Maria Pick är övertygad om att naturens råvaror har en framtid.

Glöm inte nässlor, maskrosor och hallonblad
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POPULÄRT MED TE 
När man fermenterar de blad, som skall användas till te, träder 
goda smaker fram. Fermenteringen är arbetsdryg, då teet ska 
gå igenom oxideringsprocessen en eller flera gånger. Under fer-
menteringen bildas mer aromer och beska garvämnen försvin-
ner. Att endast torka bladen räcker alltså inte.

– Tedrycker gjorda på örter ska inte smaka gräs, säger Ma-
ria Pick.

Temarknaden är enorm, eftersom te är den dryck som dricks 
mest i världen, näst efter vatten, och mängden tedrickare ökar 
dessutom kontinuerligt. Hallon och mjölkörter är exempel på 
växter som ger goda drycker.

– Marknaden är redo för nya typer av fermenterade blad, 
men idag producerar ingen i Finland riktiga tedrycker. Det finns 
en enorm potential för företag inom den här branschen. Det 
skulle garanterat gå att experimentera fram nya, populära te-
sorter, anser Maria Pick.

TRYFFEL ÄR EN MÖJLIG BIINKOMST 
Tryffel är svamparter med fruktkroppar under markytan och 
den så kallade vita tryffeln är en av världens dyraste tryffelsor-
ter, som säljs för till och med fyrsiffriga kilopris. I dag är det 
möjligt att odla tryffel också i Finland, men vit tryffel förekom-
mer också vilt i vissa delar av landet. Tryffeln lever i symbios 
med sitt värdträd, som kan vara ek, tall, gran eller hassel. Det 
rekommenderas inte att man odlar tryffel i skogsmark, men en 
granhäck eller åkerbeskogning kan ha plantor, vars rötter blivit 
impregnerade med tryffelsporer. Normalt är man tvungen att 
vänta cirka sex år på att få skörda. Det är nödvändigt att klip-
pa gräset runt träden.

– Rötterna producerar tryffel så länge som trädet lever, för-
klarar direktör Salem Shamekh på Juva tryffelcenter. Shamekh 
har kallats fadern till forskning om och odling av finländsk tryf-
fel, eftersom han, år 2004, var den första som lyckades få fram 
tryffelmycel i laboratorieförhållanden.

Tryffelskörden kan uppgå till tiotals kilo per år och hektar i 
Europa. I Finland vet man ännu inte hur stora skördarna blir, 
eftersom odlingarna ännu är unga. 

– Den finländska tryffeln kommer definitivt att få ett bra pris 
på den internationella marknaden. Vi har en ren natur och det 
används inga kemikalier i odlingarna.

Eftersom tryffeln gillas av viltet är det viktigt att skydda dyr-
barheterna. Tryffel kan användas i små mängder i till exempel 
risotto eller tillsammans med ost. •

TEXT: SIV VESTERLUND-KARLSSON

Glöm inte nässlor, maskrosor och hallonblad

Många finländare är vana vid att plocka bär och svamp, 
men hur många dricker te på fermenterade hallonblad?
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SKOGSLIV
60 år av skogsbrukserfarenheter

Bjarne Andersson

BJARNE ANDERSSON (f. 1944) 
är uppvuxen på Vessö i Borgå skär-
gård och bestämde sig tidigt för 
skogsbranschen. Efter folkskola, 
folkhögskola, ett år vid Borgå folk-
akademi samt militärtjänstgöring 
var det dags för studier vid Ekenäs 
Forstinstitut. Han är utbildad forst-
tekniker och skogsbruksingenjör och har arbetat både inom skogsindustrin, 
privatskogsbruket och utbildningen.  Under 32 år verkade han som utbildare, 
först tio år på Västankvarn lantbruksskolor i Ingå och sedan 22 år med vuxen-
utbildning vid Ekenäs Forstinstitut (Axxell). Till uppgifterna hörde bland annat 
13 år som kursledare för en förberedande kurs för specialyrkesexamen för 
viltmästare.

Vid sidan av idrott och jakt har skrivandet varit ett stort intresse. Bjarne 
har under åren medverkat med många skogs- och viltvårdsartiklar i olika 
tidningar och tidskrifter. Efter boken Mitt hundliv 2015 har nu skrivklådan 
resulterat i en bok om erfarenheter och minnen från ett långt skogsliv. Utveck-
lingen inom skogsbruket har varit enorm under den era som Bjarne beskriver 
i boken. Från att allt skogsarbete gjordes förhand och transporterna utfördes 
med hästen som dragare har vi idag maskinerna till hjälp.

Bjarne skriver att skogens starka växtkraft och beståndens utveckling både 
gläder och överraskar. Skogsmark som för femtio år sedan låg kalavver-
kad har idag grovt och förnyelsemoget bestånd, likaså har bestånd som 
förnyades på naturlig väg för knappt 25 år sedan genomgått första gallring 
senaste vinter. 

Boken tar även upp skogarnas mångbruk. Natur- och vilthänsyn utgör en 
naturlig del i all verksamhet i skogen. Det är fråga om prioriteringar och 
beslut, ibland goda, ibland dåliga beroende från vilken sida sett.

I boken ingår även ett antal utvalda kolumner som ingått i tidningen Lands-
bygdens Folk under åren 2009–2018. Dessa behandlar verkliga problem 
och utmaningar som skogsägaren kan råka ut för.
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Genomgående tema är familje-
skogsbruket där mångbruks-
tanken naturligt ingår – virkes-
produktion, jakt- och vilthän-
syn, bär- och svamp, rekretion...
 

Bjarne Andersson, skogsbruks-
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NATURSKYDDSORGANISATIONERNA vill förbjuda kalavverk-
ning, till en början i våra statliga ekonomiskogar, som 
omfattar cirka 4 miljoner hektar. Samtidigt propagerar 
samma organisationer kraftigt för kontinuerlig förnyelse, 
numera också kallat kalhyggesfritt skogsbruk. Långvarig 
skoglig forskning och skogsfackfolkets egna erfarenhe-
ter ger ändå vid handen att det är bäst att förkasta denna 
modell som en allmän skogsskötselmetod. I många styck-
en påminner kalhyggesfritt skogsbruk om blädning, som 
fördärvade skogsproduktionen på stora arealer i tiotals år. 
Kalavverkningar undveks och inga växtliga plantskogar 
ficks till stånd. Virkesförrådet och tillväxten avtog sakte-
ligen och en framtida brist på skogsråvara kunde skönjas. 

Utarmningen av skogskapitalet fick småningom ett 
slut i en process som började för cirka sjuttio år sedan. 
Blädningsappellen år 1948 och den nya skogslagstiftning-
en som följde, innebar krafttag mot den exploaterande 
skogsskötseln, som hade pågått i över hundra år. Resul-
taten ser vi nu. Skogstillväxten är fördubblad och landets 
virkesförråd på rekordhög nivå.  Låt oss fortsätta på den 
inslagna vägen! 

Motståndarna mot kalavverkning, förespråkarna av 
kontinuerlig förnyelse, vill påstå att metoden fungerar 
väl såväl ekonomiskt som tekniskt. Detta motsägs av de 
allra flesta av dagens forskare och praktiska skogsbruka-
re. Kalhyggesfritt skogsbruk förorsakar oftast en produk-
tionsförlust på minst 20–30 procent, alltså flera tusen eu-
ro per hektar. 

I ett kalhyggesfritt skogsbruk blir dessutom risken för 
omfattande körskador stor. Avverkningarna ger små ut-
tag och måste upprepas ofta och på stora arealer jämfört 
med beståndsskogsbruk, alltså kalavverkning som efter-
följs av plantering eller sådd. 

Jovisst, ingen regel utan undantag. Kalhyggesfritt 

skogsbruk kan på vissa boniteter och med skonsam tek-
nik fungera med gran, som ju är skuggtålig. Men undan-
tagen skapar ingen regel. Och om rottickan har angripit 
granskogen ska kalhyggesfritt skogsbruk absolut undvi-
kas, därom är forskarna enig. 

Det är betryggande att inse, att de flesta skogsägarna inte 
går i fällan och väljer kalhyggesfritt skogsbruk som sin ge-
nerella skogsskötselmodell. Men risken för att många lock-
as göra så måste anses större än någonsin på minst 70 år.  

Skogslagstiftningen har nyligen totalliberaliserats.  
Skogsägaren kan idag i stort sett välja fritt då skogen skall 
förnyas. Och visst kan det vara lockande att slippa arbets-
dryg och dyr plantering, om man hittar ett sätt att undvi-
ka sådant arbete. Men ofta blir konsekvenserna alltså sto-
ra produktionsförluster och skadade stammar.

Utöver den nya lagstiftningen finns det andra faktorer 
som inverkar på den framtida vården av skogarna. Tryck-
et att skydda allt mera gamla skogar ökar.  Folk från Fin-
land är aktivt med och kritiserar hårt vårt skogsbruk i in-
ternationella kampanjer. Anti-kalavverkningskampanjen 
med alla dess internationella dimensioner och den ex-
trema naturvårdens sofistikerade kommunikationsmeto-
der kan locka praktikens skogsbrukare att fatta kortsikti-
ga beslut. I stället för att låta debatten i medierna inverka 
på skogsskötseln borde skogsspecialisterna kraftigare fö-
ra fram alla professionella synpunkter.

I sista hand är det skogsägaren som fattar besluten om 
skogsskötseln. Fackmännens roll är att ställa upp med 
bästa tänkbara råd.  I detta avseende hoppas jag att vi in-
te styr in vårt skogsbruk på metoder som sakteligen ska-
ver sönder skogsproduktionen. Det finns tillräckligt med 
spår som förskräcker. Kalavverkning behövs som huvud-
saklig förnyelsemetod vid sidan av naturlig förnyelse med 
skärm- och fröträdsställningar. •

Kalavverkningar behövs

kolumnen

JAN HEINO 
ÄR SKOGSÄGARE I LILJENDAL OCH FORSTRÅD. 

HAN HAR BLAND ANNAT VARIT CHEF FÖR FAO:S 
SKOGSAVDELNING, FORSTSTYRELSEN, JORD- 

OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS SKOGSAVDEL-
NING OCH SKOGSCENTRALEN SKOGSKULTUR.
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Vissa människor delar upp sina arbets-
dagar i minuter, andra räknar dem i kör-
da kilometer. 

Kenneth Björkfors använder en tank 
som något av ett grundmått för att mäta 
hur effektiv han varit. En arbetsdag be-
står normalt av fem till sju tankar, det 

Glöder för sin 
trivsamma 
skog

vill säga så många gånger har han fyllt 
på bensin i sin motorsåg.

– Jag har hållit på i en tank hittills i dag, 
säger han när han fäller upp visiret och tar 
dagens första paus.

Det är en solig, men kall oktoberför-
middag och skogsvägens djupa pölar 

täcks av tunna isskorpor. Björkfors håller 
på med första gallringen i ett tallbestånd 
som ingår i ett av hans senast förvärva-
de skiften i Jeussen i Kronoby. Fågelvägen 
ligger det ungefär en kilometer från hans 
hem. Skiftet och hemmet bildar en triang-
el med Kronoby jaktklubbs nya jaktstu-
ga, som under hösten är något av hans 
andra hem.

– Jag köpte det här skiftet för några år 
sedan av en rågranne. Jag följer med vad 
som kommer ut till salu på marknaden, 

Att	arbeta	i	skogen	är	rena	friskvården.	Kenneth	Björkfors	från	Kronoby	nju-
ter	varje	dag	när	han	röjer	och	gallrar,	och	han	är	mån	om	att	också	andra	ska	
trivas	i	hans	skog.	
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Glöder för sin 
trivsamma 
skog

ibland har jag lagt bud, men priserna har 
stigit märkbart under den senaste tiden. 
Det råder en säljarens marknad nu, kon-
staterar han.

Och egentligen behöver han inte mer 
skogsarbete, det räcker och blir över som 
det är.

– Allt utom slutavverkningarna har jag 
försökt göra själv, men nu kommer jag att 
behöva lägga ut någon första gallring på 
rot. Jag har en tendens att överskatta min 
tillgång på tid.

DELAR GÄRNA SKOGEN MED ANDRA
Tiden för skogsarbete har ändå ökat sedan 
han avvecklade gårdens mjölkproduktion 
för tre år sedan.

– Nu när kreaturen är borta är jag in-
te längre så bunden vid specifika tider. En 
av de stora fördelarna med att vara verk-
sam i sin egen skog är att man själv får be-
stämma när man ska börja och hur länge 
man ska hålla på. Ibland undrar jag hur jag 
hann med allt när jag hade korna att sköta.

Han ser sig som en mångsysslare och 
trivs med olika uppgifter under olika års-
tider. Sommartid kräver den egna växtod-
lingen mycket tid och dessutom tröskar 
och torkar hant åt grannens entreprenad-
företag. Det är ändå skogsarbetet som han 
räknar till sin paradgren.

– Grunderna lärde jag mig på 1980-ta-
let i lantbruksskolan, där jag hade en in-
spirerande lärare. Senare har jag gått kur-
ser och finslipat tekniken i det dagliga ar-
betet. Det gäller att ha tankarna med sig 
och fundera ut på förhand i vilken ordning 
man ska göra olika saker. Annars är risken 
att man gör onödigt arbete.

ÄLGRIKA JAKTMARKER
Det finns också en speciell orsak till att 
han själv helst röjer och gallrar själv i sin 
skog.

– När jag röjer och gallrar själv blir re-
sultatet exakt som jag vill ha det. För mig 
är det viktigt att se till att det blir kvar un-
dervegetation som ger skydd åt harar och 
skogsfåglar. Jag vill att också andra än jag 
själv ska trivas i min skog.

Den här hösten har han sett ovanligt 
många skogsfåglar, såväl orre som tjäder 
och järpe.

– Det var den varma våren och de go-
da häckningsförhållandena som gav kyck-
lingarna en bra start. Nu på hösten är det 
ganska tyst i skogen, men på våren bru-
kar jag njuta av fågelkonserterna när jag 
tar matpaus.

Hösten betyder högsäsong för jakt-
intresset, som tar sig uttryck främst ge-
nom älgjakten. Kenneth Björkfors är ak-
tiv i Kronoby jaktklubb, som förfogar över 
jaktmarker på cirka 20 000 hektar. Under 
de första två veckorna av årets älgjakt har 
jägarna i föreningen fällt nästan hälften 
av de drygt 80 älgar, som föreningen till-
delats, i sin kvot.

– Tillgången på älg i skogarna har över-
träffat förväntningarna. Det ser ut som om 

vi kommer att kunna fälla alla i kvoten, 
men man vet aldrig om de börjar vandra 
iväg till andra jaktområden.

SÄKERHETEN FÖRST
I grannkommunerna Nykarleby och Vörå 
har vargobservationerna duggat tätt under 
det senaste året, i synnerhet kring räv- och 
minkfarmsområden. I Kronoby har varg-
spåren däremot varit sällsynta.

– Vi har inte träffat på några älgkadaver 
i våra skogar, men med tanke på hur var-
gen etablerat sig i grannkommunerna är 
det troligt att vi inom några år har ett varg- 
revir också här i våra skogar.

Vargen är inget Kenneth Björkfors tänker 
på när arbetar i skogen. Det finns andra sä-
kerhetsfaktorer som är mer angelägna.

– Det gäller att alltid komma ihåg att 
det är farliga grejor som man hanterar. Jag 
är noga med skyddsutrustningen och job-
bar alltid enligt rutiner som bygger på sä-
kerhet. Eftersom jag oftast jobbar ensam 
i skogen har jag alltid telefonen nära till 
hands om något oväntat skulle hända.

Han är övertygad om att det är bra för 
hälsan att arbeta i skogen. Daglig fysisk 
ansträngning i kombination med frisk luft 
och belönande arbete är rena rama frisk-
vården.

– Jag är väldigt sällan sjuk, det bru-
kar handla om två halvdagar per år när 
jag känner mig så krasslig att jag avstår 
från skogsarbete. Sedan vill jag ut i sko-
gen igen.

LIGGER INTE SÖMNLÖS
Förutom att han förvaltar sin egen skog 
är Kenneth Björkfors också engagerad i 
skogsbruksfrågor, bland annat som styrel-
seledamot i Skogsvårdsföreningen Öster-
botten.

– Skogsbruket engagerar mig varje dag 
på något sätt. Inte så att jag ligger sömn-
lös och grubblar, utan på ett bra sätt. Till 
och med på julafton i fjol var jag ute i sko-
gen och letade efter en trafikskadad älg, 
ler han.

Av dagens konkreta skogsarbete åter-
står en tank, sedan ska han vidare till en 
annan av sina skogsfastigheter för att pla-
nera en dikning.

– Det är alltid något på gång i skogen. 
Jag vet inte vad jag skulle göra om jag in-
te hade skogen att tänka på. •

TEXT OCH FOTO: JOHAN SVENLIN

Kenneth Björkfors njuter av att arbe-
ta i skogen och han vill att också an-
dra ska trivas i hans skog. Därför rö-
jer och gallrar han helst på egen hand 
och ser till att lämna kvar undervege-
tation åt harar och skogsfåglar.
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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
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Ja, jag vill prenumerera på Landsbygdens Folk
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Röd barrträdskräfta

Vi har vant oss vid att granen, sedan 
den klarat sej igenom den sena vårfros-
ten, växer utan problem tills den i mo-
gen ålder kanske angrips av rottickan, 
honungsskivlingen eller granbarkbor-
ren. 

Nu kan det hända att granen fått en 
”ny” allvarlig svampsjukdom som an-
griper unga, etablerade planteringar 
på bördiga åkrar. I Europa hade man 
länge ansett svampen (Neonectria 
fuckeliana) vara en svag sjukdomsalst-
rare på barrträd, men på Nya Zeeland 
och i Chile har man funnit att svampen 
är aggressiv på planteringar med radia-
ta-tall, och i Nordamerika har man hit-
tat sårskador på arter av ädelgran. Ock-
så i julträdsplanteringar i bland annat 

Danmark förorsakar svampen förlus-
ter, och fröplantager har angripits. 

Observationer (2011) i Finland, Sve-
rige och Norge visar på kådiga mörka 
lyror eller sår, som i värsta fall leder 
till att topparna ovanom såren dör och 
ibland till att hela planteringar mås-
te förnyas. Svampen identifieras på 
hösten genom sina små, knappnåls-
huvudstora fruktkroppar. De blir först 
gula, sen orange, småningom röda 
och slutligen bruna. Sporerna sprids 
nästa vår. Från ett fältförsök i Vich-
tis vet man att tre sydliga provenien-
ser från Vitryssland hade betydligt fler 
döda och skadade granar jämfört med 
tre andra, lokala provenienser. Släktet 
Neonectria har ett 40-tal arter varav åt-

minstone tre har påträffats i Finland.
Forskningsrapporten ovan påvisa-

de för första gången att en liten gran-
barksvecklare (Cydia pactolana, ving-
bredd 15 mm) ofta förekommer i sam-
ma sårskador som röda barrskogs-
kräftan. Vecklaren är mörkbrun med 
vitaktiga teckningar på främre ving-
paret.

Sedan slutet av 1930-talet vet man 
att insekten är relativt vanlig i flera 
europeiska länder, där larven påträf-
fas på unga individer av gran, men 
också på arter av lärk. Larven grä-
ver in sej i barken och skapar gångar 
med kådflöde och högar av avföring. 
Gångarna kan döda grenar och om-
sluta hela stammen. Följande år bil-
das pupporna i gångarnas mynning 
och efter 4 veckor kläcks vecklaren 
från puppan som delvis kommit fram 
ur gångens mynning.

I bestånd där vecklarens larver hit-
tades fann man ibland fruktkroppar 
av röda barrträdskräftan i samma sår. 
Vecklaren var vanlig somrarna 2013 
och 2014, men endast ett fåtal vuxna 
individer fångades i feromonfällorna 
2015 och 2016. 

Erfarenheter från kontinenten vi-
sar att vecklarutbrotten följt på var-
ma och torra somrar och andra excep-
tionella väderförhållanden. I Finland 
har den påträffats i nästan alla bioge-
ografiska områden, men den har inte 
tidigare kopplats till allvarliga skador 
på skog. Vilket det inbördes förhål-
landet är mellan vecklaren och svam-
pen vet man inte, men Naturresursin-
stitutets forskare tar emot skaderap-
porter och besöker i mån av möjlig-
het inrapporterade objekt. Som före-
byggande åtgärder nämns tills vidare 
rätt proveniensval, ej för bördig mark 
och tidiga och sanerande gallringar. •

KIM VON WEISSENBERG
PROFESSOR EMERITUS 
EXPERT PÅ SKOGSPATOLOGI

Denna	sjuka	behandlades	kort	i	Skogsbruket	ifjol	höstas,	men	eftersom	
forskare	på	HU,	Naturresursinstitutet	och	universitetet	i	Sopron	i	Ung-
ern	nyligen	publicerat	en	omfattande	fält-	och	laboratorieundersök-
ning,	ges	en	kompletterande	uppdatering.		Detta	i	synnerhet	som	sju-
kan	nu	också	har	hittats	på	Kimitoön,	i	tre	20-åriga	planteringar,	på	15	
hektar	bördig	åkermark.
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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 47

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 47

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

 64,68  45,46  54,41

 67,38  48,94  56,22

 48,62  ...  40,88

 20,57  13,75  17,09

 21,45  12,52  17,17

 19,34  13,30  16,52

 28,40  ...  23,08

 29,58  ...  23,68

 66,72  ...  58,89

 68,20  ...  59,39

 46,48  ...  40,36

 20,25  14,85  17,93

 22,08  13,21  17,73

 19,11  13,77  17,10

 26,24  ...  23,59

 ...  ...  ...

 64,34  ...  ...

 65,37  ...  ...

 38,05  ...  ...

 19,65  ...  ...

 19,21  ...  ...

 19,07  ...  ...

 30,61  ...  ...

 29,29  ...  ...

 62,63  65,06  ...

 63,10  64,35  ...

 50,66  49,34  ...

 31,88  32,13  31,64

 33,43  33,95  ...

 32,14  32,37  31,78

 37,77  ...  ...

 37,87  ...  ...
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 64,34  ...  ...

 65,37  ...  ...

 38,05  ...  ...

 19,65  ...  ...

 19,21  ...  ...

 19,07  ...  ...

 30,61  ...  ...

 29,29  ...  ...

 62,63  65,06  ...

 63,10  64,35  ...

 50,66  49,34  ...

 31,88  32,13  31,64

 33,43  33,95  ...

 32,14  32,37  31,78

 37,77  ...  ...

 37,87  ...  ...

PELLERVO forskningsinstitut PTT och Naturresursinstitu-
tet har förutspått att efterfrågan på inhemskt virke, ock-
så efter detta års kraftiga ökning, kommer att förbli stor 
också nästa år. De största orosmomenten för skogssektorn 
kommer från den internationella handelspolitiken och det 
ökade hotet om handelskrig. 

Betalningsförmågan för virke är, på basis av delårsrap-
porterna, utmärkt för de pappers- och massabruk som 
verkar i Finland. Orsaken till den goda lönsamheten lig-
ger framför allt i det goda marknadsläget för avsalumassa.

Rörelsevinsten har under detta år varit cirka 30 eu-
ro per förädlad kubikmeter, något som skogsägare som 
funderar på virkesaffärer kan ha i åtanke. Prisutveck-
lingen för massaved i Finland har under året varit blyg-
sam i jämförelse med grannländerna och importvirkes-
priserna. Det gynnsamma marknadsläget för cellulosa, 
kartong och papper fortsätter också under den närmas-
te framtiden.  

Framtidens marknadsutsikter för sågvarubranschen 
och lönsamheten för sågvaror ser däremot klart sämre ut 
än tidigare, även om efterfrågan på sågvaror alltid mins-
kar inför vinterperioden. Enligt EK:s färska konjunktur-
barometer bedömer trävaruindustrin sina utsikter för den 
närmaste framtiden som exceptionellt negativa. Priset på 
sågvaror har drastiskt gått ner i USA, och priset har ock-
så vänt nedåt i Tyskland. Nedgången på sågvarumarkna-

den uppskattas ändå vara tillfällig, för de långsiktigare 
prognoserna för efterfrågan på sågvaror förutspår en kraf-
tig ökning av efterfrågan. Dessutom är lagren på sågvaror 
för tillfället obefintliga.

Fram till mitten av november hade privatskogsägar-
na sålt 16 procent mer virke än under motsvarande tid år 
2017. Marknadsavverkningarna i privatskogarna har ökat 
med tio procent jämfört med i fjol. Importen av massaved 
ökade under tidsperioden januari–augusti med en tredje-
del jämfört med ifjol. Skogsvårdsföreningarna har dock 
lyckats hitta andra kanaler för avsättning av massaved, 
vilket lett till att också virkesexporten har ökat med en 
tredjedel jämfört med ifjol.

Enligt skogsindustrins produktionssiffror, virkeshan-
dels- och avverkningsmängderna samt virkesimport-
mängderna, har virkesköparnas lager ökat klart jämfört 
med ifjol. Enligt skogsvårdsföreningarnas bedömning rå-
der det överlag ändå fortsättningsvis god efterfrågan på 
virke, både vad gäller massaved och timmer.

Skogsägare, som funderar på virkesaffärer, bör agera 
enligt rådande virkesmarknadsläge. Den lokala efterfrå-
gan på virke och den lokala prisnivån varierar nu mycket. 
Konkurrensutsättning och övervakning av apteringen är 
a och o för en lyckad virkesaffär. Skillnader i aptering-
en mellan olika köpare kan för skogsägarens del innebä-
ra tusentals euro. •

Konjunkturprognoser förutspår gott virkeshandelsläge

virkesmarknaden

ERNO JÄRVINEN
FORSKNINGSCHEF FÖR MTK:S 

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

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

TOK

utbud av tjänster

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

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

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

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

Tema: 
   Skogsskador

 

Bättre  
ekonomi,  
nu och i  
framtiden.

Vi på Aktia tror på finskt jord- och skogsbruk. Väder och vind rår vi 
inte på, men med våra specialisters kompetens och erfarenhet får 
du hjälp med att utveckla din ekonomi och din verksamhet.

Hos oss får du kompletta bank-, kapital-, förvaltnings- och fastig-
hetsförmedlingstjänster! Välkommen att kontakta Aktia så kan vi 
hjälpa dig med alla ekonomiska ärenden som gäller din verksamhet 
och din familj. 

Kontakta oss på adressen aktia.fi eller per  
telefon vardagar kl. 8–20, tfn 010 247 010.

Samtalspriser till nummer som börjar på 0102: 8,35 cent/samtal + 16,69 cent/min.



* . QG71*

Skogsbruket önskar 
alla läsare och
medarbetare 
God Jul och 

Gott Nytt År!


