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Vindkraft kan vara bra affär
Skogsägande

• Fonder sköter din skog •  Möt två färska skogsbrukare 
• Åland återhämtar sig efter katastrofen •  På vandring med ornitologen
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I DETTA NUMMER av tidningen lanserar vi det nya temat 
”skogsägande” där vi försöker belysa vad skogsägandet 
innebär idag och hur det förändras och utvecklas. Vi 
är idag över 600 000 finländare som äger skog i någon 
form, så det är verkligen en betydande grupp i vårt sam-
hälle. 

Jag deltog i slutet av mars i firandet av av Agro-Forst 
Föreningens 100-års jubileum. Ämnesföreningen är till 
för alla svenskspråkiga studenter vid Agrikultur-forst-
vetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet. Jag 
fick tillfälle att prata med både skogsstuderande och per-
soner som idag jobbar med skogsutbildning på olika lä-
roinrättningar runt om i Svenskfinland. Ja, det är de fac-
to inte särskilt många som erbjuder studier på svenska, 
men det är desto viktigare att lyfta fram dem. Förutom 
Agro-Forst finns Novia i Ekenäs, Yrkesakademin i Vasa 
samt Axxell på Kimitoön. Gemensamt för alla dessa sko-
lor är att de har stora svårigheter att locka till sig tillräck-
ligt med studerande. 

De personer, som utexamineras från dem, utgör på 
många sätt grunden för ett fungerande och hållbart 
skogsbruk i Svenskfinland. Jag kan tänka mig att det, 
speciellt inom den skogliga rådgivningen, är extra viktigt 
att vi kan bibehålla en möjlighet till stark svensksprå-
kig service. Skogstjänstemarknaden växer hela tiden, då 
allt färre skogsägare är självverksamma eller bor på sin 

skogsfastighet. Finlands skogscentral och övriga myn-
digheter har också en viktig funktion som övervakare 
och rådgivare på båda inhemska språken. Mycket av det 
praktiska ansvaret i skogsbruket ligger idag hos skogs-
maskinförare och entreprenörer. Dessa representeras of-
ta av lokala företag som också i framtiden behövs för att 
få våra skogar skötta på ett konkurrenskraftigt och håll-
bart sätt.

Vad beror detta fenomen på? Finns det för många an-
dra intressanta utbildningar att välja mellan,  utbildning-
ar som konkurrerar med skogsrelaterade studier? Är stu-
dieorterna inte de rätta? Orsakerna är säkert flera. Jag är, 
hur som helst, övertygad om att vi kunde göra mer för att 
locka unga personer till skogsbranschen. Föreningen för 
skogskultur har gått in för att dela ut ekonomiskt bidrag 
till studerande och utexaminerade som besöker grund-
skolor och gymnasier för att berätta mer om sitt yrkesval. 
Skogsbranschen är på många sätt i ropet och har mycket 
positivt att ge. Hoppas att vi kan få ut detta till alla unga 
som funderar på sitt yrkesval. 

Jag tror att vi alla här har en uppgift att prata öppet 
och i positiv anda om vilken spännande framtidsbransch 
detta är och alla de varierande arbeten och karriärval stu-
dier inom denna bransch kan leda till. Hoppas också att 
alla nyinvalda politiker tar denna fråga i beaktande då de 
gör prioriteringar för framtiden. •

Slå vakt om den svenskspråkiga 
skogsutbildningen!

ledaren

TOMAS LANDERS
ORDFÖRANDE FÖR FÖRENINGEN 

FÖR SKOGSKULTUR
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Föreningen för Skogskulturs styrelse har tagit initiativ till en tävling där Skogs-
brukets läsare, både skogsägare och fackmän kan komma med förslag till årets 
maskinentreprenör eller -chaufför.

Utvecklingen inom skogsbruket har lett till att skogsmaskinentreprenörerna i 
dag spelar en mycket viktig roll både i virkesanskaffningen och i andra arbeten i 
skogen. Av dagens skogsentreprenörer krävs både tekniskt kunnande och kunska-
per i bl.a. skogs- och naturvård samt arbetarskydd och säkerhet.

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

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

Skogsentreprenörerna förtjänar vår uppskattning och föreningen vill ge mera 
synlighet till denna yrkeskår och den uppskattning som de är väl förtjänta av. 

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

Kom ihåg att skriva i förslaget både anmälarens och skogsentreprenörens kon-
taktuppgifter samt motiveringar varför den föreslagna entreprenören förtjänar att 
bli vald till årets skogsentreprenör i Svenskfinland.

Skogsentreprenören beviljas ett pris och ett reportage om vinnaren publiceras i 
Skogsbruket. Också personen som har kommit med förslaget premieras. Förslagen 
skall skickas in senast 30 september 2019.

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

Tilläggsinformation:
Inge-Maj Boström
Föreningens sekreterare
Tel. 046 5365 400
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Årets skogsentreprenör 
i Svenskfinland 2019

Tävling:

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

Plockare 
och företag 
sammanförs
Nu ska det bli lättare för de aktörer, 

som plockar och säljer bär och 
andra inhemska naturprodukter, att få 
kontakt med företagen som använder 
och förädlar råvarorna. Det sker inom 
ett projekt med Finlands skogscentral, 
Naturresursinstitutet och Ruraliainsti-
tutet vid Helsingfors universitet som 
deltagare.

Projektet Kasvavaa liiketoimintaa 
luonnontuotteista (ung. växande affär-
sverksamhet med hjälp av naturproduk-
ter) finansieras av Jord- och skogsbruks-
ministeriet. Tanken är att hjälpa aktörer 
i naturproduktsbranschen att nätverka 
med företag i skogsbranschen. Projektet 
ska också skapa en e-tjänst för att före-
tag, som vill köpa naturprodukter, enkelt 
ska hitta dem som plockar bär, granskott 
och andra råvaror.

Skogscentralen påpekar att osäkerhe-
ten i att få råvaror nu hindrar tillväxten 
i branschen och ökningen av produktut-
budet. Centralen framhåller också att 
skogsägarnas mål för användningen av 
skogen har blivit allt mer diversifierade 
och att skogsägarna vill veta mera om 
hur de kan utnyttja skogen. •
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Många växter och djur återvände snabbt efter den stora skogs-
branden i svenska Västmanland sommaren 2014. Den iaktta-

gelsen har forskare på SLU gjort.
Av de 13 000 hektar som brann, har 8 000 hektar avsatts för fri utveck-

ling. Forskarna noterar stora skillnader mellan den skyddade delen och den 
där man avverkat de brandskadade träden. Redan någon vecka efter branden 
kom de första mossorna, gräs sköt nya blad och späda björkskott spirade. Un-
der den första sommaren gjorde den mycket ovanliga svedjenävan entré. 

Följande sommar häckade den sällsynta tretåiga hackspetten på ett 20-tal 
ställen tack vare stor förekomst av insekter. Föryngringen av lövträd beskriver 
SLU som mycket kraftig och spår att området blir det största lövskogsområdet i 
landet. •

Snabb återhämt-
ning efter brand
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Skogsfonderna 
växer snabbt
Under åren 2013–2016 ökade skogsfonderna sina inne- 

hav av skogsmark i snabb takt. Det rapporterar Naturre- 
sursinstitutet som gjort en sammanställning över det finska  
skogsägandet.

Enligt Naturresursinstitutet har skogsägandet under de senaste 
åren förändrats främst därför att skogsfonderna vuxit. Under den 
undersökta femårsperioden tiofaldigades den skogsmarksareal som 
till minst hälften ägdes av skogsfonder, från 26 000 till drygt 260 000 
hektar. Merparten köpte fonderna av aktiebolag, en kategori för vil-
ken ägandet minskat.

Naturresursinstitutet har självt rett ut fondernas ägande eftersom 
Skatteförvaltningen inte tar upp fonderna som en separat ägargrupp. 
Detta därför att fonderna äger skog via fyra olika juridiska konstruk-
tioner: aktiebolag, kommanditbolag, specialplaceringsfonder och 
samfällda skogar. Bland annat till följd av fondernas växande ägande 
ökade också antalet samfällda skogar.

Den största skogsägargruppen utgörs av fysiska personer, ensam-
ma, tillsammans med make eller maka, via dödsbo eller beskatt-
ningssammanslutning. I slutet av år 2016 ägde 620 000 personer 
skogsfastigheter på minst två hektar. 

Antalet dödsbon, som äger minst två hektar skogsmark,  
minskade till 39 000. Sammanlagt ägde de nio procent av  
den privata skogsmarken.

I sammanställningen konstateras också att skogs- 
ägarna i genomsnitt är rätt gamla.

Läs mera om skogsfonder på 
sidorna 12–13. •

Tipsa 
redaktionen
Vi tar gärna emot tips av dig 
som läser Skogsbruket. 
Berätta vad du vill att vi skriver 
om och uppmärksamgör 
oss på sådant du tycker att 
tidningen borde bevaka. 

Tips och förslag mejlar du 
behändigt till 
skogsbruket@nordinfo.fi.

Svampar hjälper barkborren
Det finns ett ekologiskt samspel mellan granen, granbarkborren och de grandö-

dande svampar som barkborren sprider. Granbarkborrens egna signalsubstan-
ser (feromoner) produceras av de här svamparna.

Det här forskningsresultatet har professor Rikard Unelius och hans kollegor vid 
Linnéuniversitetet i Sverige kommit till. 

Forskarna har också upptäckt att svamparna producerar flera ämnen som är 
frånstötande för barkborren. 

Feromoner är doftämnen som fungerar som kemiska signaler mellan individer av 
samma art. •



8  Skogsbruket 4/2019

– Vi har varit jättenöjda med vindkraften. 
Som markägare har vi vunnit ekonomiskt 
på att ha turbiner i vår skog, säger Boris 
och Torolf Sjögård i Närpes.

År 2014 blev de delaktiga i det svens-
ka vindkraftsbolaget Vindins park med 
fem turbiner i Svahlskulla i Pjela, den för-
sta vindkraftsparken som byggdes i Öster-
botten. Först ägde Boris marken men ef-
ter en generationsväxling äger numera so-
nen Torolf marken och arrenderar ut den. 

Enligt dem är arrendeersättningen för 
vindkraft högre än den beräknade medel-
inkomsten för normalt ekonomiskogs-
bruk. I Österbotten uppskattade Naturre-
sursinstitutet nettoinkomsten för skogs-
bruk till 114,30 euro per hektar för år 2018. 

– Utgår man från den beräkningen har 
vindkraften i vårt fall varit lönsammare än 
normalt skogsbruk. Per hektar blir den er-
sättning vi får för vindkraften betydligt hö-
gre, säger Torolf, som dock inte vill gå in 
på detaljer eftersom arrendet varierar be-
roende på turbinernas placering.

– Vi har inga turbiner på våra marker, 
men de som har, får betydligt högre er-
sättning än vi. Men alla markägare inom 
vindupptagningsområdet får arrende för 
de fem turbinerna i parken, upplyser han.

RÄTTVIST KONTRAKT
Tiotals markägare äger mark på det drygt 
600 hektar stora område som de fem tur-
binerna – alla med en effekt på 3 mega-
watt (megawattimmar) – byggts på. Den 
totala effekten blir på årsbasis 15 mega-
watt och turbinerna har en totalhöjd på 
180 meter. Ersättningen, som markägarna 
får, utgår från elbolagets årliga vinst för el-
produktionen. 

– Ersättningsprocenten för arrendet be-
räknas utifrån olika faktorer och varierar 
för respektive markägare, men jag tror al-
la markägare är nöjda med ersättningen, 
förklarar Torolf.

Vindins arrendekontrakt med markä-
garna i Svahlskulla baseras på en modell 
som är praxis i Sverige, det vill säga att al-
la markägare inom vindupptagningsområ-

Vindkraft	kan	vara	bättre	affär	än	skogsbruk
För	fem	år	sedan	fick	Boris	och	Torolf	
Sjögård	vindkraft	på	sina	marker.	De-
ras	erfarenheter	är	goda.	Vindkraf-
ten	har	gett	dem	arrendeinkomster	
och	nu	hoppas	de	att		planerna	på	
en	ny	park	förverkligas.	 det ersätts. Men ersättningen varierar be-

roende på om markägaren får en turbin el-
ler en väg på sin mark. 

– En turbin medför att en hektar skog 
måste huggas ned kring kraftverket. Skog 
måste också avverkas där vägarna dras, 
och då blir ersättningen högre. Vi som in-
te har vindkraftverk på våra marker kan 
bruka skogen i normal ordning och där-
för är ersättningsprocenten lägre, förkla-
rar Boris.

Något som också inverkar på ersätt-
ningsprocenten som Vindin betalar uti-
från vinsten är att staten år 2014 hade ett 
system med inmatningstariffer. I prakti-
ken innebar det att staten betalade en viss 
summa per producerad megawatt men det 
systemet finns inte längre. 

– De vindkraftverk, som byggs i dag, får 
inte samma statliga stöd, och det medför 
att bolagen inte heller kan betala ett lika 
högt arrende åt markägarna. Utan stöd ba-
seras ersättningen på dagspriset på ström, 
säger Boris.

– På grund av inmatningstarifferna gick 
också Vindin med på att betala en årlig 
bygdepeng, en del av vinsten som betalas 
till Pjelax samfällighet. Det tror jag inte är 
lika vanligt i dag, säger Torolf.

SAMHÄLLET VINNER PÅ VINDKRAFT
Sjögårds poängterar att det inte bara är 
markägarna som vinner ekonomiskt på 
vindkraft. Förutom att det är fråga om för-
nyelsebar energi skapar vindkraften ar-
betsplatser i planerings- och byggnads-
skedet. Efter det ska någon upprätthålla 
servicen. 

– Det handlar också om betydande in-
komster för kommunerna i form av fas- 
tighetsskatt. Så det är inte bara markägar-
na som vinner ekonomiskt på vindkraft, 
säger de.

När vindkraftsbolagen för över tio år se-
dan fick upp ögonen för Österbotten, som 
har goda vindförhållanden, erbjöd vis-
sa aktörer, ur markägarnas aspekt, dåliga 
kontrakt. I vissa fall fick enbart den mark-
ägare som fick en vindturbin på sina mar-
ker arrende medan de övriga blev utan. 

Då klev Österbottens svenska produ-

centförbund in och började representera 
markägarna. ÖSP förespråkar just den mo-
dell som svenska Vindin har i Svahlskulla. 

– För markägarna handlar det om rätt-
vis behandling av vindkraftsbolaget. Vår 
modell gör att fler åtnjuter ersättningen 
och inte bara de som får en turbin på si-
na marker. Vindkraften ser vi som positiv, 
men arrendekontrakten måste vara jämli-
ka. ÖSP och Svenska lantbruksproducen-
ternas centralförbund bistår markägarna 
om de har frågor kring vindkraft, säger 
Fredrik Grannas, ombudsman på ÖSP. 

NYTT INTRESSE
I slutet av år 2018 fanns det i Finland 700 
vindkraftverk med en sammanlagd kapa-
citet om 2 041 megawatt, och cirka tio pro-
cent av den finns i Österbotten. I år och 
nästa år byggs vindkraften ut ytterligare i 
Österbotten med omkring trettio vindtur-
biner. Men det finns betydligt fler projekt. 

Enligt Finlands vindkraftsförening har 
närmare åttio turbiner fått tillstånd och ut-
över dem omfattar landskapsplanen näs-
tan 160 vindturbiner, men alla kommer in-
te att byggas. En orsak är att tekniken ut-
vecklas och turbinerna blir större. 

Huruvida projekt genomförs beror ock-
så på vilka som får stöd. Nyligen meddela-
de Energimyndigheten att Fortums plane-
rade vindkraftspark i Kalax och CPC Fin-
land Oys projekt i Kristinestad och Storå 
har antagits till ett premiesystem. 

Fem andra planerade parker i landska-
pet fick avslag. Ett av dem Fortums pro-
jekt i Pjelax där Sjögårds också äger mark. 
Det projektet omfattar 18 000 hektar och 
23 turbiner. 

– Vi väntar på huruvida projektet ge-
nomförs men vi är hoppfulla. Tyvärr läm-
nades projektet utanför statens premiesys-
tem, men Fortum har gett signaler som ty-
der på att parken ska byggas, säger Boris 
och Torolf.

VANLIGT MED BESVÄR
Vindkraftsprojekten drar ofta ut på tiden 
därför att organisationer och privatperso-
ner besvärar sig till förvaltningsdomsto-
len. Det gällde till exempel projektet i Pje-
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lax som först var planerat för fyrtio vind-
kraftverk. Bland annat Forststyrelsen, som 
äger mark med naturskyddsområde, be-
svärade sig, och antalet planerade turbi-
ner har delvis på grund av det reducerats 
kraftigt. 

Gällande andra pågående vindkrafts-
projekt i Österbotten har Vasa förvalt-
ningsdomstol förkastat besvär mot del-
generalplanen och byggloven. Personer-
na som hade överklagat vände sig däref-

FAKTA OM VINDKRAFT: 

• Enligt Finlands vindkraftsföre-
ning var vindkraftens kapacitet 
år 2018 i Finland 2 041 MW och 
produktionen 5,8 TWh (terawatt-
timmar), vilket är 6,7 procent av 
landets totala elkonsumtion. 

• Åren 2019–2020 byggs vindkraf-
ten ut med 103 turbiner med en 
effekt på 444 MW. Av turbinerna 
byggs 30 i Malax och Närpes. De 
projekten genomförs utan stöd. 

• Nu har Energimyndigheten ett 
nytt stödsystem och nyligen bevil-
jades 7 projekt i Finland premier. 
Många projekt blev utan stöd men 
det betyder inte att de inte byggs. 

• Bara i Österbotten finns planer 
på cirka 160 turbiner, fördelade 
på över tjugo projekt de komman-
de åren. En stor del av projektet 
har fått tillstånd eller är under 
planering. 

• Över 200 vindkraftsprojekt pla-
neras i hela landet.

ter till Högsta förvaltningsdomstolen. En-
ligt uppgifter i media är en av dem som 
besvärat sig en pälsfarmare som anser att 
några turbiner kommer för nära farmen. 

Övriga som undertecknat besväret an-
ser att bullerberäkningarna är bristfälliga 
och följderna för boende och fågelliv inte 
beaktats tillräckligt. •

TEXT OCH FOTO: 
CHRISTOFFER THOMASFOLK

Torolf Sjögård är nöjd med att ha vind-
kraft på sina marker. Varje år får mark-
ägarna inkomster av vindkraften i form 
av arrende. Inkomster som överstiger in-
komsterna per hektar per år för normalt 
ekonomiskogsbruk.

Boris Sjögård i Närpes har positiva er-
farenheter av att ha vindkraft på sina 
marker. Svahlskulla vindkraftspark har 
fem turbiner och årligen får markägarna 
arrende av vindkraftsbolaget. 

Svahlskulla vindkraftspark i Pjelax, Närpes. 
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År 2015 var det dags för ett generations-
skifte. Då tog paret Christine Hamnström 
och Thomas Holmström över hennes för-
äldrars jord- och skogsbruksmarker i kom-
munen Saltvik på norra Åland.

Det i sin tur innebar att Thomas bytte 
bana. Han lämnade jobbet som elingenjör 
på ett privat företag och blev bonde. 

– Det kändes riktigt bra. Jag hade börjat 
ledsna på att sitta på ett kontor framför en 
dator dagarna i ända och planera elinstal-
lationer. De är mycket jobb att vara bon-
de men också en annan frihet, säger han.

Christine har annat jobb, så det är Tho-
mas som i huvudsak sköter jord- och 
skogsbruket.

– Vi odlar spannmål ekologiskt och har 
ungefär 20 hektar skog. Jag ser skogen 
mest som ett fritidsintresse, inte som en 
penningkälla. För det är arealen för liten. 
Men jag vill sköta den på ett så bra sätt 
som möjligt, säger han.

GRÖN I SKOGEN
Thomas var helt grön i skogen, han ha-

Skogsägare utan förkunskaper
Thomas	Holmström	hade	knappt	
hållit	i	en	motorsåg	innan	han	och	
frun	Christine	Hamnström	blev	
skogsägare.	Men	han	var	intresserad	
av	skogsbruk	och	lär	sig	hela	tiden	
något	nytt.	Jobbet	för	dagen	är	att	
köra	ut	stormskadat	virke	med	trak-
tor	och	skogsvagn.

de ingen erfarenhet alls. Christines pappa 
var i gengäld väldigt intresserad av skogs-
bruk och tanken var att han skulle finnas 
med som rådgivare och hjälpkarl även ef-
ter generationsskiftet. Men det blev inte 
så eftersom han drabbades av cancer och 
avled.

Thomas har satt sig in i skogsbruket 
steg för steg.

– Svärfar lärde mig att röja och jag har 
läst en del böcker. Christine och jag har 
också planterat ett skifte på cirka en hek-
tar. Nyligen gick jag på en motorsågskurs. 
Den gav mycket, det var välinvesterade 
timmar. Jag har också fått mycket hjälp av 
en skogsägare, som äger skog i samma by, 
och av Mikael Berglund, som är instruk-
tör vid Ålands skogsvårdsförening. Jag är 
medlem i föreningen och det är bra att ha 
kunnigt skogsfolk att diskutera olika åtgär-
der med. Jag använder också MinSkog.fi, 
det är en bra tjänst.

ÄNDRADE PLANER
Det fanns planer för framtida åtgärder i 
skogen – en slutavverkning på ett skifte 
och en andra gallring på ett annat. Men i 
början av året kom stormen Alfrida som 
bokstavligt talat kastade omkull de pla-
nerna. Många skogsägare på Åland drab-
bades hårt, bland dem även Thomas och 
Christine.

På ett skifte med cirka 50-årig skog, 
mest tall, som gallrades för en tid sedan, 
låg en stor del av träden efter stormen. Det 

betyder att allt måste bort, även de träd 
som står kvar, och så får man börja från 
början med nyplantering.

– Jag har gått före med motorsåg och 
kapat rotvältor. Sedan kom en skördare 
och gjorde resten av jobbet. Nu återstår 
det för mig att köra ut virket.

PREMIÄR
Thomas har en traktor med skogsvagn till 
sitt förfogande. Han räknar med att det 
handlar om cirka 240 kubik som ska kö-
ras ut.

– Det är första gången jag kör ut virke i 
den här omfattningen och det har varit ett 
visst sjå. Jag har kört fast och vagnen har 
vält. Det är mycket att hålla reda på och 
det tar sin tid innan man får kläm på allt. 
Jag har fått en hel del goda råd av skogs-
grannen, bland annat hur man travar vir-
ket på bästa sätt. Det gäller också att ha 
tålamod. Jag tar cirka fyra kubik åt gång-
en på vagnen. Jag vill inte ha den för tungt 
lastad om jag kör fast, så det blir många 
vändor innan allt är utkört.

Thomas säger som många andra skogs-
ägare på Åland efter stormens framfart:

– Det var ledsamt och sorgligt när man 
först såg skadorna men vad kan man göra? 
Det är bara att acceptera och gå vidare. Nu 
får vi nyplantera istället för att slutavverka 
om 30–40 år. Men visst är det en kännbar 
värdeminskning av skogen. •

TEXT OCH FOTO: HELENA FORSGÅRD

– Jag är intresserad av 
skogsbruk och vill lära 
mig mer hela tiden. Just 
nu tränar jag på att köra 
ut virke ur skogen, säger 
Thomas Holmström som 
bytt bana – från elingen-
jör till bonde. 
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– Om jag är en rutinerad skogsägare? Nej, 
det är jag inte jämfört med många andra. 
Men jag har lärt mig otroligt mycket un-
der den korta tid jag varit skogsägare, sä-
ger Frank Hjulfors.

Frank Hjulfors i Kållby i Pedersöre har 
alltid varit intresserad av skog och natur. 
Men han blev skogsägare först som vuxen 
när han köpte sitt första skifte för sex år se-
dan. Därefter har innehavet utökats grad-
vis och i dag äger han cirka femtio hektar. 

– Planen var att köpa skog tidigare men 
då bildade jag familj och renoverade hus 
och mitt stora skogsintresse lades på is. 
Men nu kör jag i stället på för fullt med 
skogsbruket. 

Han ser i första hand skogen som en in-
vestering för framtiden och har därmed ett 
traditionellt ekonomiskt tänk. Men trots 
att det är fråga om ekonomiskogsbruk tar 
han också hänsyn till andra värden.

– Jag har gått många kurser, läst på och 
vill lära mig mera om skogen. Det går att 
kombinera mycket med ekonomiskogs-

Investerade för framtiden
Han	tappar	björksav,	odlar	spräng-
tickor,	säljer	ved	och	bygger	lador.	
Frank	Hjulfors	är	en	aktiv	skogsägare	
som kombinerar ekonomi med an-
dra	värden	i	sitt	skogsbruk.	

bruk. Jag försöker till exempel ha bland-
skogar med lövinslag med tanke på skade-
insekter som blir vanligare längre norrut.

– Utöver det tar jag också hänsyn till 
vilt och lämnar buskage när jag röjer. Där-
med idkar jag också viltvänligt skogsbruk. 
Bland buskarna får djuren skydd och mat, 
förklarar han. 

 
AKTIVITET GER GOD ÖVERBLICK
Hjulfors har eftersträvat att ha skogsinne-
hav i olika åldrar. Det yngsta skiftet plan-
terades för några år sedan medan det älds-
ta är förnyelsemoget. Han utför plante-
ringar och röjningar samt första gallring-
arna på egen hand. 

– På så sätt får jag bättre överblick av 
min skog. Jag kan också styra hur min 
skog utvecklas och får ha min egen prägel 
på den, säger han och syftar delvis på den 
viltvänliga aspekten.

I svenska Österbotten är det relativt 
ovanligt med skogsgödsling. Men det mo-
mentet har Hjulfors, trots sin korta tid som 
skogsägare, redan hunnit testa 

– Jag har gödslat tre år och i fjol spred 
jag för hand cirka 3 200 kilo gödsel. Grä-
set växte så att det knakade och på bott-
nen såg det nästan ut som en åker. Effekt 
i form av ökad diametertillväxt ser man 
först senare, säger Hjulfors.

MÄTER MED RELASKOP
Eftresom Frank Hjulfors har en god över-
blick av sin skog har han ingen skogs-
bruksplan. Han utgår från uppgifter i 
MinSkog.fi och följer upp utvecklingen på 
egen hand. 

– Jag dubbelkollar själv genom att 
använda relaskop. På så sätt håller jag 
mig ajour och vet ungefär när det ska 
gallras. De nya uppgifterna bokför jag 
i ett kalkylprogram på datorn. När sko-
gen sköts av skogsvårdsföreningen till-
kommer också uppgifter om figuren och 
när det gått några år brukar jag uppda-
tera dem själv.

Förutom att sälja virke till skogsbolagen 
tar han också tillvara en del för eget bruk. 
Han hugger ved som han levererar direkt 
till kunder i nejden. 

Utöver det bygger han lador av stockar 
med en kollega. 

– Jag har också kontrakt med Ar-
tic Birch och tappar björksav åt bolaget. 
Dessutom odlar jag sprängticka. Jag börja-
de för två år sedan och det torde ge resul-
tat nästa år. Det blir intressant att se hur 
odlingen artar sig, men om den lyckas tror 
jag den kan ge inkomster. •

TEXT OCH FOTO: 
CHRISTOFFER THOMASFOLK

Frank Hjulfors har ett stort skogsintresse. Förutom att sköta skogen väl förädlar han en del av uttaget till lador av stock. 
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Suomen sijoitustutkimus förteckning över 
inhemska placeringsfonder upptar tre 
skogsplaceringsfonder: FIM Skog som ad-
ministreras av S-Bankens kapitalförvalta-
re FIM, OP Gruppens OP-Skogsägaren och 
UB Skog som sköts av förmögenhetsför-
valtaren United Bankers.  

Skogsfonderna utgör jämförelsevis tryg-
ga placeringar. Betecknande är att avkast-
ningen är måttlig, men tämligen stabil. 
Förvaltarna rekommenderar skogsfonder 
som långsiktiga placeringar, precis som då 
det gäller att äga skog direkt. Men kom 
ihåg: Totalt riskfria placeringar finns inte.

FÖLJER SKOGSPRISERNA
Skogsfonderna skiljer sig från aktie-, 
ränte- och blandfonder bland annat 
på så sätt att värdet på fondande-
larna inte följer börskurser och 
räntor. Värdestegringen hänger 
samman med skogsindustrin 
och skogspriserna, och av-
kastningen är i allmänhet 
jämn eftersom skogen 
växer och ger avkastning 
varje år. Skogsfonder, lik-
som skog, rekommende-
ras därför av fondför-
valtare och andra ex-
perter som inflations-
skydd och för att 
fördela risken mel-
lan olika typer av 
placeringar.

– Endast om-
fattande natur-
katastrofer och 
geopolitiska 
konflikter utgör 
reella hot mot 
skogsplacering-
ar, säger Kari 
Kangas som ansva-

Bekymmersfritt äga skog via fond
Det	är	möjligt	att	bli	skogsägare	också	för	en	moderat	summa	pengar.	Instru-
mentet	heter	placeringsfonder.	Fördelen	är	att	du	slipper	allt	arbete	med	
skogen.	Andra	tar	hand	om	skötseln	av	den.	Avkastningen	blir	nästan	den	
samma	som	för	en	skogsfastighet,	även	om	fondförvaltaren	också	ska	tjäna	
på	dina	pengar.

rar för specialplaceringsfonden UB Skog 
på kapitalförvaltningsbolaget United Ban-
kers Abp.               

I Finland och Norden har vi under de 
senaste åren sett exempel på både svåra 
skogsbränder och katastrofala stormar. De 
inhemska skogsfonderna gör vad de kan 
för att skydda sig.

– UB Skog håller sig till exempel bor-
ta från skogarna på högländerna i Kaja-
naland för att minimera stormskadorna, 
upplyser Kari Kangas.

AKTIV I MELLERSTA FINLAND
UBs skogar finns i huvudsak i meller-
sta Finland där innehavet ökat till cirka 
55 000 hektar sedan fonden inledde verk-
samheten i slutet av år 2015. Lokalisering-
en av innehaven är given. Redan då fon-
den grundades var prisnivån ofördelak-
tigt hög och utbudet litet i södra Finland. 
I de nordliga delarna av landet är det i det 
närmaste omöjligt att uppnå tillräcklig av-
kastning på grund av långsam tillväxt. 

UB Skog verkar aktivt på skogsmark-
naden.

– Vi behandlar offerter varje dag och 
köper då vi hittar bra objekt, ung skog 
med hög tillväxtpotential och som kan 
uppfylla vårt avkastningskrav om 5 pro-
cent, säger Kari Kangas.

Avkastningen kommer framför allt från 
försäljning av virke. Under de tre senas-
te åren har avkastningen varierat mellan 
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Bekymmersfritt äga skog via fond
5 och knappt 7 procent. Den årliga utdel-
ningen till de nu cirka 1 700 fondandels-
ägarna har varit 3 procent på det placera-
de kapitalet. En del av den övriga avkast-
ningen kommer fondandelsägarna till go-
do i form av värdestegring.

ANNAN KOMBINATION
OP Gruppens placeringsfond OP-Skogs-
ägare har ett något annorlunda koncept 
för sitt skogsägande. Ungefär 80 procent 
av det sammanlagda fondkapitalet om 
186 miljoner euro är placerat direkt i fin-
ländsk skog, för tillfället 68 000 hektar. 
Resten finns i företag som förvaltar bety-
dande skogsegendomar. Fonden äger till 
exempel 5 procent av skogsbolaget Torna-
tor Abp som innehar 695 000 hektar skog, 
en del av detta i Estland och Rumänien. 
Fonden äger också 25 procent av Suomen 
metsäsijoitus Oy som har 13 000 hektar 
skog i Savolax.

– På det här sättet har fonden tre in-
tjäningsmöjligheter: skogsinkomster, divi-
dender och värdestegring säger fondför-
valtaren Tapio Tilli.  

OP-Skogsägaren har betydligt flera pla-
cerare än UB Skog, knappt 5 400. I place-
rat kapital skiljer det dock inte mycket, 
186 miljoner euro mot 180 miljoner.

Enligt Tapio Tilli har fonden uppnått 
sitt avkastningsmål om 4 procent varje 
år. Den årliga utdelningen är 1–3 procent. 
Resten ser ägarna som en värdestegring på 
fondandelarna.

Vid en första anblick kan det verka för-
skräckande att OP-Skogsägaren tar 4 pro-
cent i teckningsprovision av sina placerare. 
Tapio Tilli framhåller att fonden med pro-
visionen täcker överlåtelseskatten (ock- 
så 4 %) på den skog fonden köper. Inlö-
senprovision om en procent går direkt in i 
fondkapitalet. Den årliga förvaltningspro-
visionen på 1,5 procent täcker fondbola-
gets kostnader.

Gemensamt för UB Skog och OP-Skogs-
ägare är bland annat att de själva har fle-
ra anställda forstmästare och att de köper 
alla skötseltjänster av utomstående. Båda 
uppger att de bedriver hållbart skogsbruk 
och att skogarna är certifierade. 

Andra likheter är att minibeloppet vid 
den först teckningen är 5 000 euro och att 
värdet för fondandelarna räknas endast fy-
ra gånger om året.

EXOTISKA SKOGAR
Dasos Capital Oy erbjuder, via sina två 
Timberland-fonder, en möjlighet att diver-
sifiera skogsplaceringar i flera länder inom 
EU. Tills vidare gäller möjligheten endast 
för institutionella placerare som kan teck-
na sig för minst en miljon euro.

– Men det är möjligt att vi på sikt öppnar 
också för småplacerare, säger Olli Haltia, 
vd för Dasos Capital.

Timberland-fonderna byggdes upp mel-
lan åren 2005 och 2007. Dasos var inte ba-
ra först ut i Europa. Idag är företaget ock-
så den största europeiska aktören inom 
den här sektorn. I portföljen finns skogs-
tillgångar för cirka 700 miljoner euro, för-
delat på endast några tiotal andelsägare. 
De flesta är utländska och, som Haltia sä-
ger, välrenommerade institutionella place-
rare inom EU, bland annat försäkringsbo-
lag och pensionsförsäkrare. 

När det gäller storleken på innehaven 
nöjer han sig med att berätta att de alltid 
omfattar flera tusen hektar, ibland till och 
med tiotusentals hektar. De största intres-
sena finns inom Östersjöområdet.

Olli Haltia ser inga problem med 
att administrera betydande utländska 
skogsinnehav utgående från Helsing-
fors. Ur ett globalt perspektiv betraktar 
han staden, jämte Hagalund i Esbo, som 
ett slags global skogshuvudstad, där 3 
av världens 10 största skogsindustrier 
har huvudkontor.

Dasos äger också exotiska skogar. På Ir-
land deltar fonderna i återbeskogningen 
med sitkagran som härstammar från den 
nordamerikanska Stillahavskusten. I Por-
tugal har Dasos planterat både snabbväx-
ande eukalyptus och korkek med en om-
loppstid på cirka 200 år.

– Korken är stor business och vi deltar 
i korkekens comeback, säger Olli Haltia. •

TEXT: PETER NORDLING
ILLUSTRATION: MAJ-LEN ROOS

PLACERINGSFONDER
En placeringsfond administreras 
av ett fondbolag som i sin tur 
oftast ägs av en bank, finans-
grupp eller ett bolag specialise-
rat på förmögenhetsförvaltning. 
Fonderna tar emot placeringar i 
form av pengar som de placerar i 
aktier (aktiefonder), ränteinstru-
ment (räntefonder) eller båda-
dera (blandfonder). Dessutom 
finns specialplaceringsfonder 
som bland annat placerar i real-
egendom, till exempel skog. Den 
som placerar i en placeringsfond 
köper andelar i fonden.

Liksom andra placeringsfonder 
uppbär skogsfonderna provisio-
ner för teckning, förvaltning och 
inlösen. De varierar och det är 
värt att ta reda på hur stora de är 
och hur de används.

AVSLUTADE KAPITEL
Också eQ Bank har haft en skogs-
fond, i huvudsak för institutio-
nella placerare. Fondens, som 
grundades 2016, och hade skogar 
för närmare 10 miljoner euro, 
avslutades dock redan följande 
år. Skogarna såldes och kapitalet 
betalades tillbaka åt placerarna. 
Orsaken var att eQ bedömde att 
priserna på goda skogsfastighe-
ter hade stigit för mycket och att 
marknaden var alltför tunn.

Finansgruppen Taaleri, som 
erbjudit liknande placeringstjäns-
ter, men i form av delägarskap 
i kommanditbolag, har trappat 
ned den här delen av verksamhe-
ten. Två av tre kommanditbolag 
har sålts.

Det återstående bolaget äger 
ungefär 8 000 hektar skog till ett 
sammanlagt värde om cirka 20 
miljoner, fördelat på ett 110 äga-
re. Enligt portföljförvaltare Jyrki 
Ketola på Taaleri är fördelen med 
kommanditbolag lägre kostnader 
och större transparens jämfört 
med placeringsfonder.
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Men, man bör satsa i tillräckligt stora area-
ler för att investeringen ska vara vettig och 
lönsam. Carl Kling, chef för investeringar 
och fastighetsutveckling vid Skogssällska-
pet, rekommenderar 200 hektar som mini-
miplacering. Då har man tillräckligt med 
mark för en jämn verksamhet från år till 
år, och skogsinnehavet kan bära sina eg-
na kostnader. 

– Då man driver ett skogsbruk på av-
stånd behövs det folk som sköter den eko-
nomiska redovisningen och någon som 
förvaltar skogsmarken. Det innebär ju en 
del kostnader, hur man än svänger på det, 
konstaterar Kling.

Då finländare väljer att placera pengar i 

Så köper du skog utomlands
En	större	areal	för	pengarna,	läg-
re	beskattning	och	en	spridning	av	
risker	kan	vara	några	bakomliggan-
de	drivkrafter	som	lockar	till	investe-
ringar	i	utländska	skogsfastigheter.

utländska skogsfastigheter finns det några 
länder som sticker ut. Storbritannien och 
Irland lockar kapital tack vare sitkagra-
nen som har en hög tillväxt. Sverige har i 
och för sig högre markpriser än Finland, 
men släktband och jaktvärden kan här va-
ra bakomliggande faktorer för köpbeslut. 

Allra populärast är trots allt de Baltiska 
staterna, särskilt Estland. Restitutionspro-
cessen kom i gång först i Estland som där-
för blev det första baltiska landet där det 
var möjligt att köpa skogsfastigheter efter 
Sovjetunionens fall. 

– Där hade finländarna ett försprång 
med både språklig och geografisk närhet, 
säger Kling.

BRA MARKPRIS 
Då de finska investerarna koncentrerat sig 
till Estland, har de svenska styrts till Lett-
land. Dels handlar det om historiska fak-
torer, handelsförbindelser med Riga som 
gammal Hansastad, dels är det resultatet 
av en dominoeffekt; man styr gärna kapi-
tal till länder där andra landsmän place-
rat pengar och kan dela med sig av sina 
erfarenheter. I dag äger svenska intressen 
cirka tio procent av skogsarealen i Lett-
land. Tillsammans med den lettiska staten 
har de haft ett betydande inflytande på ut-
vecklandet av skogsvården där.

– Både svenskar och finländare har er-
farenhet av att lönsamheten blir bäst i en 
välvårdad skog, konstaterar Kling.

Till de Baltiska staternas fördel talar 
geografisk närhet och ett lägre markpris 
än i Sverige eller Finland. Markpriset är 
i dag lägst i Litauen och högst i Estland. 
Därtill är skogen i stor utsträckning den-
samma som hemma och ger en god till-
växt. Lagstiftningen och skattesystemet er-
bjuder också incitament. 

I de Baltiska länderna, såsom i Finland, 
kan mark ägas av ett aktiebolag. I Sveri-
ge kan ett aktiebolag inte köpa mark hur 
som helst. Att äga ett aktiebolag i Balti-
kum ger en skattemässig fördel, eftersom 

skattesatserna är klart lägre än i Sverige 
och Finland.

– Man kan behålla vinsten och återin-
vestera den. Det är också det som är kra-
vet för den låga beskattningen i Estland 
och Lettland, förklarar Kling.

PRATA RUNT
Vad ska man tänka på om man vill köpa 
skog utomlands?

– Jag skulle börja med att prata med 
personer som investerat i utländska skogs-
fastigheter, och gärna i lite olika länder, 
säger Kling.

Han rekommenderar också att man 
åker till det land man intresserar sig för. 
Man ska då inte endast titta på skogar-
na, utan på hur landet fungerar i stort. 
Finns det exempelvis en fungerande infra-
struktur? Sedan gäller det att anlita pålit-
liga rådgivare på plats för att verifiera att 
prisnivåer et cetera ser ut att stämma. 

– Det finns i viss mån tillgänglig sta-
tistik över sålda objekt, men inte i sam-
ma utsträckning som hemma. Å andra si-
dan kan statistik ibland bli missvisande ef-
tersom två jämnstora fastigheter kan vara 
väldigt olika i fråga om virkesförråd med 
mera, påminner Kling.

AVSTÅNDET EN RISK
Vilka är riskerna?

– Avståndet i sig medför en viss risk, 
ett längre avstånd gör att det är svårare att 
ha full kontroll. Man är beroende av loja-
la medarbetare och samarbetspartner, sä-
ger Kling.

En annan aspekt är lagstiftningen som 
kan förändras med tiden. Med markinne-
hav i flera länder, blir man exponerad för 
flera länders lagstiftning. Detta kan vara 
en risk, men kan  också ses som en risk-
spridning, man har inte alla ägg i en korg. 
Lagändringar behöver inte heller innebä-
ra försämringar per automatik.

– I både Estland och Lettland har tren-
den varit att man gått mera mot mål-
styrning inom skogslagstiftningen och 
bort från tungrodd detaljstyrning, säger 
Kling. •

TEXT: MIA BERG-LUNDQVIST

Incitamentet för att köpa skogsmark 
utomlands är mera areal för pengar-
na, summerar Carl Kling vid Skogssäll-
skapet.FO
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Många skogsägare väljer att lägga ut ar-
betsuppgifter kring skogsskötsel. Vissa 
är planerade långt i förväg, medan an-
dra uppstår efter oväntade situationer. I 
de flesta fall går uppdraget till proffs, men 
vem bär ansvaret om en arbetsolycka in-
träffar i samband med att en utomstående, 
till exempel en granne, hanterar ett träd 
som fallit omkull på din tomt?

– Det beror på om pengar byter ägare. 
Om du anställer en person för att utföra 
arbete är du också skyldig att betala lag-
stadgade försäkringar för den anställda, 
men du blir inte arbetsgivaransvarig ba-
ra för att du ber någon om hjälp med en 
småsak, förklarar Kristel Nybondas, sak-
kunnig i anställningsfrågor på Landsbyg-
dens Arbetsgivareförbund LAF rf, där hon 
blir verkställande direktör i höst.

Hon påpekar att de flesta arbetsupp-
gifter inom skogsbranschen utförs av 
proffs, som skickar faktura för utförda 
tjänster.

– När ett arbete utförs via en skogs-
vårdsförening eller en entreprenör med 
registrerat företag har de som utför arbe-
tet en skyldighet att ha egna lagstadgade 
försäkringar. Det har ingen betydelse på 
vems egendom olyckan sker, det ligger på 
entreprenörens ansvar att se till att den eg-
na försäkringen är i skick.

Kristel Nybondas ger ett eget exempel 
på hur ansvarsfördelningen kan se ut:

– Det kan handla om en granne som 
värmer sitt hus med flispanna och häm-
tar oönskade träd på granntomter. Då är 
det på hans eget ansvar att se till att han 
är försäkrad och att han följer alla arbetar-
skyddsregler, säger hon.

FÖRSÄKRADE TALKOKRAFTER
En del arbeten utförs utan att pengar by-
ter ägare. På många orter är talkotraditio-
nen fortfarande stark, men olycksrisken 

Inte arbetsgivare av misstag
Om	man	är	skogsägare	dyker	det	då	
och	då	upp	oväntade	situationer	och	
ibland	ber	man	någon	bekant	om	en	
liten	handräckning.	Men	olyckor	har	
en	tendens	att	inträffa	när	man	ba-
ra ska …

blir knappast lägre när arbetet utförs som 
ett socialt jippo av personer som inte är ut-
bildade för uppgiften. Därför erbjuder fle-
ra av landets försäkringsbolag, däribland 
LähiTapiola, OP och Fennia, speciella tal-
koförsäkringar. 

– Renodlade skogsarbeten utförs i re-
gel av proffs, men visst ordnas det oli-
ka sorters talkon på landsbygden och då 
finns det alltid en risk för olyckor, säger 
Kenneth Åberg, kundchef på Fennia Ska-
deförsäkring Ab:s kontor i Närpes.

Flera försäkringsbolag har en minimi-
premie på omkring 30 euro och talkoför-
säkringarna kan tecknas med tidsbund-
na eller fortlöpande avtal. Försäkringar-
na täcker i regel alla som deltar i talkoin-
satserna, förutom försäkringstagaren med 
familj.

– De här försäkringarna är ganska flexi-
bla utifrån kundens önskemål. Försäkring-
arna gäller under transport till och från 
talkot och under arbetets gång. Försäk-
ringsskyddet kan varieras från 10 000 eu-
ro och uppåt. Det täcker inte eventuella 
förlorade arbetsinkomster, men däremot 
betalas det ut ersättningar för vårdkost-
nader och en engångssumma för even-

tuella dödsfall och bestående men, säger 
Kenneth Åberg.

Han påpekar att en förutsättning för 
att talkoförsäkring ska kunna tecknas är 
att inga arvoden betalas ut för arbetsin- 
satserna. •

TEXT: JOHAN SVENLIN

Renodlade skogsarbeten utförs i regel av företagare. De ansvarar själva för sina för-
säkringar. 

Kenneth Åberg betonar vikten av att för-
säkra dem som deltar i talkoarbeten.
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– Det tog tre–fyra veckor innan vi på in-
dustrin börja märka av följderna efter stor-
men, säger Oskar Qvarnström, skogschef 
vid Ålands skogsindustrier.

Utmaning efter stormen på Åland:

Viktigt	hitta	balans	mellan	inmätning	och	export
Logistiken	är	en	utmaning	i	stormens	spår	på	Åland.	Virkestravarna	har	blivit	
överfulla	på	Ålands	skogsindustriers	område	och	nu	gäller	det	att	få	balans	i	
flödet	–	att	man	skeppar	i	väg	lika	mycket	virke	som	man	kör	in	från	skogen.
–	Det	har,	trots	alla	utmaningar,	gått	över	förväntan,	även	om	vi	inte	kan	

göra	alla	nöjda,	säger	skogschefen	Oskar	Qvarnström.

Men nu går det i ett – tolv timmar i 
dygnet – vid företagets huvudanläggning 
i Godby, knappt 20 kilometer från Marie-
hamn. Sju timmerbilar kör i skytteltrafik 

från skogarna. Inmätningen, flisanlägg-
ningen och sågen är igång hela tiden och 
fartyg lastas minst två gånger i veckan 
med flis, rundved eller sågad vara.

På området i Godby finns plats för cir-
ka 20 000 kubikmeter virke och i mitten 
av april låg man på cirka 9 000 kubik in-
mätt virke per vecka. 

– Det var tämligen tomt på våra pla-
ner i början av året och när virket från de 
stormskadade skogarna började komma in 

– Vi lastar minst två fartyg i veckan 
med flis, sågad vara och rundved, 
säger Oskar Qvarnström till vänster 
och Jörgen Larsson vid Ålands skogs- 
industrier.
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Utmaning efter stormen på Åland:

Viktigt	hitta	balans	mellan	inmätning	och	export
i februari var det bara att ösa på. Men nu 
är det fullt. Nu måste vi försöka se till att 
vi mäter in mängder som motsvarar dem 
som vi kan exportera, säger Oskar Qvarn-
ström och Jörgen Larsson, som är trans-
portchef vid företaget.

FÖRDEL PÅ KÖL
Anläggningen ligger intill en havsvik och 
har en egen kaj där fartygen kan lägga till. 

– Det är en stor fördel i det här läget. 
Transporterna kan snabbas upp eftersom 
fartygen kan lasta betydligt mer än lång-
tradarna. 

Det gäller förstås att hitta köpare till 
ökade mängder av såväl flis som sågad 
vara och rundved, och på den punkten ser 
det bra ut. 

– Avsättningen verkar inte bli ett pro-
blem. Vår vd Joakim Blom har gjort ett 
enormt arbete och lyckats få bra kontrakt 
med olika uppköpare. Transporter har gått 
till bland annat fastlandet, Skottland, Est-
land, Lettland och södra Sverige, säger 
Oskar Qvarnström.

När det gäller cellulosaflis har Ålands 
skogsindustrier i många decennier haft en 
trogen storkund – BillerudKorsnäs i Gäv-
le i Sverige. Företaget, som bland annat 
tillverkar vätskekartong, har meddelat att 
man i nuläget kan köpa ännu mer från 
Åland. 

Skogsägarna har varit oroliga för pris-
bilden.

– Vi har gjort en prisjustering – neråt 
för timmer, eftersom vi får ett lägre pris 
för timmer som går på export, medan pri-
set för massaved blev oförändrat.

TAR LÄNGRE TID
Stormen Alfrida drog över Åland natten 
mot den 2 januari och förödelsen i skogar-
na blev enorm. Efter de första uppskatt-
ningarna talade man om att stormen fällt 
upp emot en miljon kubikmeter.

– Till dags dato är cirka 200 000 kubik-
meter upprett, så det är långt kvar. Men 
det känns som om vi är hyggligt bra i ba-

lans nu, även om en viss trötthet börjat 
infinna sig, eftersom alla gått på max i 
många veckor, säger Oskar Qvarnström.

En av flera lärdomar, som man dragit, 
är svårigheterna att uppskatta dels virkes-
mängden eftersom de fällda träden ofta le-
gat i flera lager, dels tidsåtgången för att 
reda upp det. Det i sin tur har lett till att 
tidsplaner har förskjutits och att skogsäga-
re fått vänta längre på att få sina skiften 
uppredda än de först fick besked om.

– Visst, en del är besvikna och känner 
att de hamnat sist i kön. Men vi måste se 
till helheten och försöka beta av område 
för område och ta det mesta akuta först, 
säger Oskar Qvarnström.

Man har också beslutat att hyggesrester 
lämnas kvar i skogen. 

– Avverkningsytorna är så orediga och det 
finns helt enkelt inte plats att lagra allt ris. 

HJÄLP FRÅN ÅBOLAND
Nästan genast efter stormen efterlyste 
skogsindustrierna utomstående entrepre-
nörer som kunde komma till Åland för att 
hjälpa.

– Vi hade turen att få tag i duktiga en-
treprenörer som passar in i vårt övriga 
gäng, säger Oskar Qvarnström.

En av dem var Andreas Sjölander från 
Kimito i Åbolands skärgård. Han kör en 
skördare och har erfarenhet av att arbeta 
i stormskadad skog. Han körde ett helt år 
efter annandagsstormen Tapani som 2011 
orsakade stora skador i Åboland.

– Men läget på Åland är det klart vär-
sta jag sett hittills. På vissa håll är det så 
tilltrasslat att man inte vet var man ska 
börja. Jag är glad över att jag har den er-
farenhet jag har, jag har vissa knep som 
jag kan ta till.

Den stora utmaningen är att få jobbet 
att löpa någorlunda snabbt och smidigt ut-
an att köra sönder maskinen. 

– Jag har hittills klarat mig rätt bra, det 
har enbart behövts ett par svetsningsinsat-
ser. I övrigt är det kedjorna som tar mest 
stryk, säger han.

Andreas Sjölander säger att det finns 
hur mycket jobb som helst och att dagar-
na blir långa.

– Jag har lovat att stanna här så länge 
jag behövs. Det viktiga är nu att rädda den 
stock som kan räddas, men det är inte all-
tid det lättaste att se vad som duger.

VAD HÄNDER SEN?
Ålands skogsvårdsförening närmar sig fas 
två efter stormen. 

Hur ser det ut när allt är upprett? Vad 
ska då göras? Ska exempelvis trasiga be-
stånd som fortfarande står kvar huggas 
bort? 

– I sommar ska vi planera komman-
de markberedningar och planteringar. Jag 
räknar med att det blir en stor planterings-
boom 2021, säger föreningens verksam-
hetsledare Torbjörn Björkman.

På Åland finns en plantskola som dels 
exporterar plantor till Sverige, dels förser 
de åländska skogsägarna med det som de 
behöver.

– Om vi beställer plantor i tid har före-
taget kapacitet att leverera mer än vi nor-
malt tar.

EXTRA STÖD?
Ålands skogsvårdsförening har i en skri-
velse till Ålands landskapsregering väckt 
frågan om extra stöd kan betalas ut till 
drabbade skogsägare, till exempel för åter-
plantering.

– Stormen medförde stora förluster för 
enskilda skogsägare. Skog, som inte på 
länge än är avverkningsmogen, har blåst 
sönder och nyplantering krävs. Skogs-
bilvägarna har också tagit mer skada än 
vanligt. I normala fall kan man anpas-
sa körningarna efter väderförhållande-
na. Nu har man tvingats köra även om 
det varit för mjukt och vått, konstaterar 
Björkman.

Något svar på sin skrivelse har före- 
ningen inte fått i skrivande stund. •

TEXT OCH FOTO: HELENA FORSGÅRD
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”Äter	man	myggor	är	finska	sommaren	paradiset”
Fågelkvitter	är	ett	välkommet	vår-
tecken,	men	visste	du	att	våra	skogs-
fåglar	blir	allt	färre?	Döda	trädstam-
mar	och	ett	mångsidigt	fältskikt	hjäl-
per	fåglarna	att	finna	skydd	och	föda.	

Vi hinner knappt femtio meter in på fri-
luftsleden i Västerby, Ekenäs förrän 
Andreas Lindén stannar upp och visar 
med pekfingret mot munnen att vi ska va-
ra tysta.

– Där hör jag en talgmes säger han och 
pekar mot några tallar. Han hör också en 
blåmes, en svartmes och två rödhakar.

Hans alldeles makalösa gehör impone-
rar under hela vandringen. Där reportern 
bara hör en kakofoni av fågelkvitter, kan 
Lindén i snabb takt rabbla upp fågelart 
efter fågelart. Han berättar att hörseln är 
viktig vid fågelskådning, och att han före-
drar att banda in fågelljud framom att fo-
tografera. 

Lindén har intresserat sig för fåglar och 
övrig natur sedan han var fem år. Nume-
ra är det inte bara en hobby, utan naturin-
tresset har också blivit hans yrke. Till var-
dags arbetar han som specialforskare vid 
Yrkeshögskolan Novia och studerar popu-
lationsekologi. 

GLIDANDE ARTBEGREPP
Lindén kan identifiera merparten av de 
cirka 1 000 fågelarter som observerats i 
Europa. I hela världen finns det ungefär 
10 000 fågelarter, men siffrorna kan varie-
ra stort mellan olika källor. Det har att gö-
ra med varierande kriterier för när en ge-
netiskt distinkt population ska ses som en 
underart eller som en egen fågelart. Precis 
då Lindén reder ut djungeln kring artkri-
terierna flyger en gråsiska över våra huvu-
den. Gråsiskan är en nordlig fågelart som 
ofta övervintrar i Finland.

– Den här kan ha övervintrat i Ekenäs, 
men det är också möjligt att den är på flytt 
från Baltikum norrut, säger Lindén.

Gråsiskan förekommer också i en sydlig 
version, brunsiskan. I Finland räknas den-
na som samma art som gråsiskan, i Norge 
anses den vara en egen art.

– Trenden under de senaste trettio åren 
är att underarter är egna arter, konstate-
rar Lindén. 

SKOGSFÅGLARNA BLIR FÄRRE
Hur mår våra skogsfåglar?

Andreas Lindén kan identifiera cirka 700 
fågelarter. Hobbyns lockelse ligger i en 
finnandets glädje då man stöter på nå-
got som man inte alls väntade sig. 
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– Generellt går det inte så bra för dem, 
skogsfåglarna blir allt färre. Vanliga arter 
som talltita, tofsmes, men också exempel-
vis järpe finns alla med på den röda lis-
tan över utrotningshotade arter som pu-
blicerats i år.

Talltitan, som tillhört en av våra van-
ligaste arter, klassas nu som starkt utrot-
ningshotad. Visst kan man fortfarande se 
talltitan om man spanar aktivt. Men om 
man ser till systematiska uppföljningar av 
linje- och punkttaxeringar, som koordine-
ras av Naturhistoriska museet, ser man att 
tillbakagången är kraftig. Vi stötte inte hel-
ler på dessa arter under vår promenad.

Gemensamt för talltitan, tofsmesen och 
järpen är att de är stannfåglar och arter 
som är kraftigt bundna till skogsmiljöer. 
I kontrast till våra flyttfåglar, kan vi räk-
na med att problemet finns här i Finland. 

– För väldigt många arter är det inte sä-
kert att det är ”vi” som är största boven. 
Mycket händer under flyttvägen och på 
övervintringsområdena. Men för stannfåg-
larna är det logiskt att söka problemet här, 
säger Lindén.

Rödhake.
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”Äter	man	myggor	är	finska	sommaren	paradiset”

KONKRETA ÅTGÄRDER
För den som vill ge skogsfåglarna en hjäl-
pande hand, står konkreta åtgärder till 
buds. Man bör undvika att skapa en mo-
nokultur av träd, något som påminner om 
en skogsåker. Fältskiktet står i nyckelställ-
ning. Det är viktigt att allt finns represente-
rat; ris, örtskiktet, mossa, buskar et cetera.

– Alla organismer bildar en näringsväv 
där alla delar hänger ihop. Om man odlar 
bara en sorts träd och tar bort annan kon-
kurrerande växtlighet, innebär det att väx-
ter som exempelvis insekterna trivs i för-
svinner. Om det inte finns tillräckligt med 
insekter, vad ska fåglarna då äta? frågar 
sig Lindén.

Ju mer diversitet på de olika trofinivå-
erna, desto bättre. En annan miljögärning 
kan vara att lämna litet dött virke i sko-
gen. Speciellt talltitan, men också tofsme-
sen, gillar att själva urholka sina bohål i 
murkna stammar snarare än att använda 
sig av gamla hackspettshål eller fågelhol-
kar, vilket är vanligt hos många andra få-
gelarter.

BOFINKEN ETT VÅRTECKEN
Många av våra skogsfåglar flyttar inte bort 
vintertid, såsom en stor del av mesarna, 
hackspettarna och ugglorna. Ett klart vår-
tecken är då bofinken dyker upp. Vissa 
bofinkar övervintrar i Finland, men de all-
ra flesta flyttar till Mellan- och Sydeuropa. 
De är kortdistansflyttare och återvänder 
redan i slutet av mars.

– Tidigare ansågs lövsångaren vara vår 
vanligaste fågel, men bofinken har gått 
om den då lövsångaren blivit sällsyntare, 
berättar Lindén.

Andra vanliga arter, som man kan för-
vänta sig att se i skogen på våren, är tras-
tarna; taltrasten, rödvingetrasten och dub-
beltrasten. De första lövsångarna dyker 
upp i slutet av april, många först i mit-
ten av maj. De är långdistansflyttare som 
övervintrar söder om Saharaöknen. Bland 
sällsyntare arter kan nämnas en närbe-
släktad art till lövsångaren, lundsångaren. 

– Den är fåtalig och trivs i frodig gran-
skog där bottenvegetationen är lundar-
tad med ekorrbär, harsyra och liljekon-
valj. Den trivs också i lundar, såsom nam-
net anger, speciellt i lite äldre skog, upp-
lyser Lindén.

Lövsångaren är en av de sista flyttfåg-
larna och kan anlända så sent som i bör-
jan av juni. Den flyttar bort genast efter 
häckningen, ofta i slutet av juli.

Är det inte irrationellt att flytta så långt 
för så kort tid, finns det inte platser när-
mare? 

– Det kan man tycka, men den har un-
der lång tid anpassat sig till att häcka här. 
Häckningen är en viktig del av livscykeln. 
Därtill finns här gott om mat. Äter man 
mygg är finska sommaren paradiset, skrat-
tar Lindén. •

TEXT: MIA BERG-LUNDQVIST
FÅGELFOTON: TONY AXBERG

Blåmes.

Bofink.

Gråsiska.

Talltita.
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En viktig del av skogsvården är att göra 
upp en skogsbruksplan, som är ett slags 
handbok för hur skogen sköts. Skogs-
bruksplanen görs utgående från skogs-
ägarens målsättningar. Det är med an-
dra ord skogsägaren själv som bestäm-
mer vad han eller hon vill med sin skog. 

– Skötseln av skogen varierar en hel 
del beroende på om man vill skapa en 
ekonomiskog som ger hög avkastning 
eller om man värdesätter rekreation hö-
gre och nöjer sig med en lite lägre av-
kastning. Oberoende av vad man värde-
sätter mera, är skogsbruksplanen ett bra 
praktiskt verktyg som beaktar skogsäga-
rens önskemål och även innehåller in-
formation om lagobjekt med mera, sä-
ger utvecklingschef Robert Andersson 
på Södra skogsreviret.

FLYGSKANNING UNDERLÄTTAR 
SKOGSVÅRDEN
Andersson rekommenderar, att en 
skogsbruksplan görs upp även för min-
dre skogsområden, överstiger arealen 
50 hektar, kräver skogscertifieringen att 
man har en plan ifall man vill vara med 
i gruppcertifieringen. 

– I planen försöker man följa na-
turens eget förlopp i så hög grad som 
möjligt och man gör skilda åtgärdsför-
slag, för alla figurer på ett område. En 
figur i en skogsbruksplan är ett område 
i skogen som ser ganska enhetligt ut. 
En skogsbruksplan kan ha från några fi-
gurer till flera hundra, beroende på hur 
skogens sammansättning ser ut, förkla-
rar han. 

Under de senaste åren har det bli-
vit avsevärt lättare att göra en skogs-
bruksplan genom att en allt större del 
av skogarna är flygskannade. Enligt 
Andersson finns det dock stora skillna-
der i kvalitet beroende på när skanning-
en gjorts, vilket kan påverka behovet av 
att inventera skogen på ort och ställe. 

– Från och med årsskiftet har Kimito-

ön ingått i vårt område och där är kar-
torna exempelvis alldeles färska medan 
de i Lovisa är drygt tio år gamla. Under 
den perioden hinner det hända massor 
i skogarna eftersom de förändras hela ti-
den, säger han.

SLUTAVVERKNING ELLER 
KONTINUITETSBRUK?
Det finns två huvudmetoder för hur 
skogarna sköts, kontinuitetsbruk och 
trakthyggesbruk, vilka av naturliga or-
saker kräver olika typer av skogsvård.

– Trakthyggesbruk tillämpas på jämn- 
åldriga bestånd och innebär att man ef-
ter en förnyelseavverkning planterar en 
ny generation träd. Kontinuitetsbruk 
innebär däremot att man gör luck- och 
plockhuggningar för att skapa olikåld-
riga skogar. Beroende på vilka figurer 
som ingår i ett bestånd kan metoder-
na köras parallellt, även om man i me-
dia ofta lägger dessa två skötselmetoder 
motvarandra, säger Andersson.

Har skogsägaren tid och möjlighet att 
själv avverka kan kontinuitetsbruk va-
ra ett bra alternativ, om avsikten är att 
skogen hela tiden ska ha ett trådskikt 
och skogsägaren inte har för avsikt att 
maximera avkastningen.

– Många av våra medlemmar har jakt 
som hobby och vill kanske av den or- 
saken gå försiktigare fram i delar av 
sin skog. Det viktiga är att komma 
ihåg att ingen skog är statisk. Gör man 
ingenting, ser skogen ändå helt annor-
lunda ut inom ett decennium, säger 
Andersson.

På områden där röta förekommer 
är kontinuitetsbruk enligt Andersson i 
praktiken uteslutet eftersom rötan då 
lätt sprider sig från stubbarna till de 
kvarvarande träden. 

– Därför lönar det sig ofta att till-
sammans med en fackman göra upp en 
plan för hur skogen sköts. Har man in-
te möjlighet att själv utföra det prak-

tiska jobbet finns det skogsvårdsfören-
ingar och bolag runt om i Finland som 
kan sköta hela processen. I och med 
digitaliseringen av skogskartorna och 
användningen av GPS, kan planering-
en och förverkligandet av skogsbruks-
planen göras allt noggrannare, säger 
Andersson.

INTE FÖR MYCKET OCH 
INTE FÖR LITE
På skogsområden som förnyelseavver-
kas gäller det, enligt Andersson, för det 
första att lämna sparträdsgrupper och 
viltbuskage. Sedan ska det göras lämp-
lig markberedning och planteras nya 
plantor som lämpar sig för området.  

– Som helhet är det ett så omfattan-
de jobb att det kan vara lättast för ama-
törskogsbrukare att låta skogsvårdsför-
eningarna eller bolag sköta hela proces-
sen. Rent ekonomiskt sett är det givet-
vis fördelaktigast för skogsägaren att 
själv plantera. I praktiken är det allt 
vanligare att skogsvårdsföreningarna 
eller skogsbolagen sköter hela proces-
sen, då skogsägarna bor allt längre från 
sina ägor, säger han. 

Välskött skog presterar bättre
Som	skogsägare	räcker	det	inte	med	att	endast	ha	skogen	utan	det	gäller	också	att	hålla	den	i	skick	genom	
bland	annat	gräs-	och	slyröjning	samt	gallring.	Åtgärderna	beror	givetvis	på	hur	gammal	skogen	är,	om	den	
är	jämnåldrig	eller	olikåldrig	och	hur	den	tidigare	skötts.	I	tredje	delen	av	Skogsägarskolan	beskriver	vi	de	ele-
mentära	grunderna	för	att	sköta	skogen.
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Johnny Fagerholm rekommenderar 
att man planterar gran i samband 
med förnyelseavverkning för att mins-
ka älgskadorna.
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Då den nya skogen väl är planterad kan 
man som skogsägare ta hand om en del 
av de nödvändiga skötselåtgärderna för att 
höja avkastningen. De första aktuella åt-
gärderna, som inte ger någon inkomst, är 
gräs- och slyröjning.

– Redan vid planeringen av slyröjning-
en kan det vara bra att få hjälp av en fack-
man, för det är inte bra att vare sig stä-
da skogen för effektivt eller lämna kvar 
för mycket slanor. En regel är att man ba-
ra tar bort lövträd som försämrar plantbe-
ståndets tillväxt, säger Andersson.

GÖDSLA TILLSAMMANS MED 
ANDRA
Gödsling 5–6 år efter en gallring är ett bra 
sätt att förbättra skogens tillväxt, men en-
ligt Andersson och skogsvårdsinstruktör 
Johnny Fagerholm på Skogsvårdsförening-
en Österbotten är det inte så vanligt med 
skogsgödsling i svenskbygderna i Finland. 

– Vitaliseringsgödsling innebär att man 
korrigerar jordmånens näringsobalans i 
huvudsakligen torvmarksskogar eller på 
åkerbeskogningsobjekt, medan tillväxt-
gödsling görs i yngre gallringsbestånd och 
bestånd som närmar sig förnyelsemognad. 
Gödseln består främst av kväve och kan 
göras med antingen skogstraktor eller he-
likopter, säger Fagerholm. 

Ett sätt att minska kostnaderna för 
skogsgödslingen är enligt honom att fle-
ra gödslingsobjekt samlas ihop till ett ge-
mensamt projekt. 

– Vi håller precis på att planera en kom-
mande gödsling i regionen och samlar där-
för ihop intresserade skogsägare. Göds-
lingen gäller skogsfastigheter som nyligen 
gallrats, och den kommer att utföras med 
helikopter. Målsättningen med gödslingen 
är att få mera grovt virke. 

På torvmarker kan tillväxtökningen va-
ra 2–4 kubikmeter per hektar och år. 

FÖRHANDSRÖJNING 
REKOMMENDERAS
Robert Andersson påpekar att en skogs-
ägare kan vara berättigad till stöd för 
vård av ungskog om totalarealen i ansö-
kan är minst två hektar, figurstorleken är 
minst 0,5 hektar och det utvecklingsdugli-
ga trädbeståndet efter utfört arbete har en 
medelhöjd på över 3 meter.

För slyröjning är stödet 160 euro per 
hektar då plantbeståndet är mellan 70 cm 
och tre meter. Sju år efter det kan man 

igen söka stöd, 230 euro per hektar för röj-
ning och ytterligare 200 euro om man tar 
ut energived. 

– Det här är ett unikt stöd i nordiskt 
perspektiv, och det lönar sig absolut att 
ansöka om det, säger Andersson.

Omkring 20–30 år efter plantering, då 
trädbeståndet är 12–16 meter högt, gäller 
det att göra en första gallring för att öka 
tillväxten för det återstående trädbestån-
det. I första hand avlägsnas träd av då-
lig kvalitet. 

– Då man gallrar är det viktigt att läm-
na kvar träd och livsmiljöer som är viktiga 
för skogens mångfald. Om skogen vårdats 
bra från början kan redan första gallringen 
ge en viss försäljningsvinst. En skogsäga-
re, som vet vad han eller hon gör, kan på 
förhand röja bort undervegetation längs 
körstråken och runt träden för att förenk-
la drivningen. Röjningsavfallet kan läggas 

som skydd på mjuk mark, säger Johnny 
Fagerholm. 

GRAN GER MINDRE RISK 
FÖR VILTSKADOR
Älgen är ett av de stora hoten mot nyplan-
terad skog. Fagerholm betonar att valet av 
trädslag som planteras efter en förnyelse-
avverkning är en viktig faktor för att för-
hindra älgskador. 

– Gran är inte älgarnas favoritträdslag, 
så på svåra betesområden kan det vara 
bäst att vid förnyelseavverkning satsa på 
gran även om inte jordmånen skulle vara 
optimal, säger han.

Det finns också andra metoder, som en-
ligt Fagerholm, testats mot vilt med va-
rierande framgång. Exempelvis fårfettsex-
traktet Trico är ett biologiskt medel som 
penslas på tallplantor för att göra dem 
mindre attraktiva för älgar. Det finns ock-
så älgband som kan dras runt plantering-
arna och tvålar som hängs upp på odling-
arna, men framgångarna är enligt Fager-
holm diskutabla, åtminstone på områden 
med mycket älg. 

– Det kan också vara bra att lämna kvar 
lövsly bland tallplantorna eftersom älgar-
na föredrar lövträd. Åtminstone på älgar-
nas betningsområden i Österbotten har de 
här metoderna i alla fall inte haft någon 
större effekt på älgskadorna, men läget 
kan vara ett annat på områden med färre 
älgar. Finns det mycket älg är det enklare 
att satsa på gran i stället för tall eller löv-
träd, säger han. •

TEXT: BO INGVES
– En skogsbruksplan är a och o för att 
sköta skogen, anser Robert Andersson.
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Anders Portin kan skogar och skogsbruk 
på sina fem fingrar. Han kom till Svens-
ka lantbruksproducenternas centralför-
bund SLC från Finska Forstföreningen rf 
och jobbade före det bland annat på Jord- 
och skogsbruksministeriet, Skogsindustrin 
rf och konsultföretaget Indufor, med upp-
drag förutom i Finland även i Indonesien, 
Ukraina och EU. 

– SLC ville ha mera skogsbevakning 
och beslöt därför att utvidga den tidigare 
halvtidstjänsten till en heltidstjänst. 

Posten är något av ett drömjobb för 
mig, eftersom jag både får komma närma-
re skogen och i min egenskap av intresse-
bevakare i skogsfrågor på SLC aktivt kan 
påverka skogspolitiken på högsta nivå i 
landet, säger han. 

KUNNIGA POLITIKER
På sina tidigare jobb har Portin byggt upp 
ett brett kontaktnät i skogliga kretsar, så-
väl nationellt som internationellt. Han 
konstaterar att det är roligt att igen röra sig 
huvudsakligen i Svenskfinland och att ar-
beta direkt med skogsfrågor. På SLC ham-
nade han direkt i hetluften då han ledde 
två valdebatter som gällde skog, den ena i 
Nyland och den andra i Österbotten.

– Jag var faktiskt imponerad över hur 
kunniga riksdagskandidaterna var, obero-
ende av partitillhörighet, säger han. 

Publikfrågorna gällde enligt Portin 
främst klimatförändringen och skogarnas 
framtid samt avverkningsmängder. Som 
ledare för panelen frågade han själv bland 
annat hur politikerna ställde sig till tanken 
på fastighetsskatt på jord- och skogsbruk. 

– Alla deltagande politiker var emot 
tanken på fastighetsskatt. Nu blir det in-
tressant att se hur de kan påverka sina res-
pektiva partier, säger Portin.

LOBBYISTER AV OLIKA SLAG
Portin är själv kommunfullmäktigele-
damot i Esbo och är väl insatt i hur det 

SLC prioriterar skogen allt mera
Forstmästare	Anders	Portin	är	från	början	av	april	heltidsanställd	skogsom-
budsman	på	SLC.	Tjänsten	blev	ledig	då	Stefan	Borgman	i	oktober	valdes	till	
ordförande	för	METO	–	Skogsbranschens	Experter.

politiska spelet förs. I egenskap av kom-
munalpolitiker har han råkat ut för hur 
skogsbruket motarbetas på känslogrunder 
och hur det kan lobbas in skrivningar om 
skydd av skogar i frågor som inte över hu-
vud taget gäller skogar eller skogsbruk.

– Till exempel i Esbos Östersjöprogram 
hittade jag insmuget en punkt om att man 
inte får göra slutavverkningar i skogar 
som finns långt in på land, fast skyddet 
av Östersjön inte har någonting att göra 
med skogsbruk långt ifrån vattendragen, 
säger Portin. 

Han betonar att dylika skrivningar kan 
ställa till det för skogsägarna och den vä-
gen även för skogarna. 

– Många fina skogsområden har sparats 
på helt privat initiativ. Problemet är att de 
inte officiellt finns noterade nånstans som 
skyddade områden. Jag vet personligen 
hur stolta skogsägarna är över sina skogar 
och att de vårdar dem på bästa sätt. Där-
för känns inställningen att skogsbruket är 
ett större hot mot miljön än byggande av 
exempelvis metro och tornhus vid kusten 
märklig, säger han. 

LÄRORIK STORM PÅ ÅLAND
Förutom att vara panelledare vid de två 
valdebatterna flängde Portin omkring i 
Svenskfinland under hela april. Av regi-
onerna är det endast Åboland som ännu 
är obesökt. 

– Omfattningen av de skogsskador, som 
den exeptionella stormen på Åland ställ-
de till med i början av januari, var obe-
skrivbar och det var viktigt att se förödel-
sen med egna ögon. Jag har inte tidiga-
re sett att stormar fäller förstagallringsbe-
stånd ,men nu låg träd av alla åldrar hul-
ler om buller i terrängen. 

Uppskattningsvis tre till fem årsavverk-
ningar föll under stormen. Det innebär att 
det är ett jättejobb att få bort träden och 
att många träd kommer att ligga kvar en 
längre tid innan man hinner åtgärda dem. 

– Det ökar markant risken för insekts-
skador och inverkar på skogsbilden en 
lång tid framöver när stora områden be-
skogas på nytt. Det leder också till betes-
tryck eftersom älgar och hjortdjur tycker 
om plantträd. Klimatfrågorna är oundvik-
ligen viktiga också för SLC, säger Portin.

VINDKRAFT ÄR INTE BARA MÖLLOR
Uppdateringen av PEFC-kriterierna och 
utbyggnaden av vindkraftsnätet är några 
av de centrala frågor Portin får ta itu med 
i år för att bevaka skogsägarnas intressen.

– Många nya vindkraftverk är på gång 
runt om i Finland och de påverkar skogs-
markerna i hög grad. Förutom själva vind-
möllorna måste det också byggas service-
vägar och dras ellinjer genom skogsområ-
den. Det innebär att skogsägare, i de om-
råden det gäller, kan ställas i markant oli-
ka position beroende på om markerna lig-
ger under själva möllan eller om de blir 
underlag för vägar och ellinjer, för vilka 
man får betydligt mindre ersättning, sä-
ger han.   

För skogsägarna är skogscertifierings-
programmet PEFC ett viktigt instrument 
eftersom det ställer krav, inte bara på sko-
garnas mångfald och tillväxt, utan även på 
friluftsliv och rekreation samt spårbarhet. 

– I den frågan är det ytterst viktigt att 
SLC är aktivt med om att påverkar förny-
elserna, så jag kan väl kalla mig lobbare 
i den frågan. Själva planeringen inleds i 
början av sommaren med ett möte den 5 
juni och hela uppdateringsprocessen be-
räknas ta ett år, säger Portin.

VIKTIG SAMHÄLLSROLL
PEFC-uppdateringen är ett exempel på 
SLC:s samhällsroll som går ut på att, ge-
nom korrekt information, försöka påverka 
politiska beslutsfattare. 

En annan viktig uppgift var, då detta 
skrevs, att påverka det kommande reger-
ingsprogrammet. En annan brådskande 
fråga gällde landskapsplanen 2050 för Ny-
land, för vilken utlåtandena skulle vara in-
skickade den 24 maj. 

Anders Portin betonar att landskapspla-
nen är ytterst viktig för skogsägarna i Ny-
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SLC prioriterar skogen allt mera
land eftersom den indikerar vilka områ-
den som avsätts för jord- och skogsbruk. 

– I dylika större frågor är samarbetet 
med MTK av central betydelse och jag 
har under min första månad märkt att det 
fungerar ännu bättre än vad jag hade vå-
gat hoppas. Konkret innebär det att jag 
deltar i MTK:s interna möten varje vecka 
och att jag kommer att få hantera vissa av 
de gemensamma frågorna. Samarbete är 
ju att både få och ge, säger Portin. •

TEXT OCH FOTO: BO INGVES

SLC
Svenska lantbruksproducenternas 
centralförbund SLC är en partipo-
litiskt obunden organisation som 
bevakar de svenskspråkiga jordbru-
karnas, skogsägarnas och lands- 
bygdsföretagarnas intressen. Som 
medlemmar har förbundet cirka 
11 000 finlandssvenska jordbru-
kare och landsbygdsföretagare 
samt drygt 19 000 skogsägare och 
hundratals andra lantbruks- och 
landsbygdsintresserade.

BI

ANDERS PORTIN
För Skogsbrukets läsare är Anders 
Portin, 60, bekant från sin tid som 
ordförande för Föreningen för 
Skogskultur 2011 – 2014 då han 
också var chefredaktör och ansva-
rig utgivare för tidningen. Det var 
hans andra, eller egentligen tredje, 
karriär gällande tidningen, för redan 
1986 – 1990 var han redaktionssek-
reterare för tidningen då han som 
forstmästare jobbade med informa-
tion och utbilning på Centralskogs-
nämnden Skogskultur. År 1993 blev 
han direktör för Centralskogsnämn-
den och samtidigt chefredaktör för 
Skogsbruket 1993 – 1996.

BI



24  Skogsbruket 4/2019

Vårlunch i skogen
Vårsäsongen	är	äntligen	här	och	det	är	dags	att	att	packa	en	korg	med	godsaker	och	dra	till	skogs	för	en	utedag	med	
hela	familjen,	kompisgänget	eller	kollegerna	och	njuta	av	en	måltid	under	bar	himmel.	Det	sägs	att	mat	smakar	bättre	
då	den	är	tillredd	utomhus,	vilket	håller	streck	såframt	delikatesserna	inte	bränns.	Ha	en	alert	grillmästare	till	hands!	

Den här flexibla menyn är anpassad efter 
en brokig skara med olika smak. Allt är 
förstås väl förberett i hemmaköket dagen 
innan, vilket är en förutsättning om man 
ska upp med tuppen. Skogsproffs och jä-
gare har inte tid att göra långkok i sko-
gen, därför är menyn utarbetad så att ma-
ten går relativt snabbt att tillreda då hung-
ern gör sig påmind. Det enda du behöver 
är öppen eld. Du väljer själv vilka bitar 
du vill ta med dej i lunchlådan. Du kan 
enkelt fylla ett pitabröd eller vilken sem-
la som helst med godsakerna från grillen, 
då behöver du varken tallrik eller bestick. 
Idag finns också behändiga senaps- och 
majonnästuber att ta med i ryggsäcken. 
Är man i gång på en ledig dag med gäng-
et kan man sitta hur länge som helst och 
njuta vid brasan. Ha termosen full med 
valfri varm dryck och kom ihåg att också 
packa ner lite gott mjöd då det fortfaran-
de är säsong. En gammal kastrull funge-
rar också utmärkt att värma mjölk i på glö-
den för varm kakao. Som grillredskap val-
de jag att använda en 35 år gammal bly-
tung ”muurikka”, det vill säga stekhäll i 
gjutjärn, samt halster men det går lika bra 
att använda ett vanligt grillgaller eller vad 
som finns till hands. En tung gjutjärnspan-
na släpar man ju helst inte med sig. 

PITABRÖD MED SESAMLAX 
OCH POTATISSALLAD
Både laxen och potatissalladen gör jag 
kvällen innan. Fisken kan bra marineras 
över natten men kan även svarvas ihop 
strax innan avfärd. Det är inga krångliga 
saker. Potatissalladen är rentav mycket go-
dare då den fått stå kallt och dra under 
natten. Laxen marinerade jag och grillade 
i färdiga portionsbitar, så att det minskar 
behovet av själva kockandet i naturen. Gi-
vetvis kan du också grilla en hel filé. Då 
brödet är lätt grillrostat fyller du det med 
lax, potatissallad, grönsallad, smågurkor 
och toppar med valfri dressing. Remou-
lad eller gurkmajonnäs passar utmärkt. •

150–200 g laxfilé eller regnbågsforell 
per person
sesamfrön
olivolja
citronsaft
grovt havssalt
peppar 

Skär färdigt laxfilén i ordentliga por-
tionsbitar. Tänker du grilla i halster kan 
du gott också ta bort skinnet i förväg. 

GRILLAD LAX MED SESAMFRÖN

Annars går det bäst att grilla med 
skinnet på. Pensla med olivolja. Panera 
med sesamfrön. Salta och peppra enligt 
smak. Kläm över lite citronsaft innan du 
sätter i en burk med tättslutande lock 
för att ta med på utfärden. Grilla i hals-
ter knappt en minut per sida, så hålls 
den saftig och håller konsistensen. Gril-
lar du för länge faller fisken sönder och 
du får plocka resterna från glöden. 

Pitabröd med sesamlax, smågurkor 
och potatissallad. Det förgräddade 
pitabrödet värms snabbt på grillen. 
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6 biffar

500 g malet älgkött
1 dl gräddfil
1 ägg
½ tsk curry
1 tsk paprikapulver
salt och peppar enlig smak
Som extra krydda använde jag i grillskedet enbär som jag 
hittade i en buske i skogen.

Blanda alla ingredienser väl. Packa färssmeten i en burk med 
tättslutande lock för att ta med på utfärden. Klicka ut rejäla 
biffar av smeten på grillen med sked och tryck lätt. Grilla 
några minuter per sida enligt önskad mogenhet. Avnjut till-
sammans med potatissallad, grillad paprika och tomat samt 
grönsallad eller lägg alltsammans i ett pitabröd och garnera 
med valfri dressing. 

Barnen älskar Nutella och vi prövade att göra en varm 
version av medhavda efterrättstillbehör och löade således 
allt i ett foliepaket i glöden. OBS! Tredubbel folie så det inte 
bränns! Brända kex är inte gott. På galler klarar det sig med 
ett enkelt lager folie. På fem minuter var det klart och vi häll-
de på vaniljsås och åt direkt ur paketet med sked. Gott och 
alla var nöjda!

2 personer

1 banan
1 msk Nutella
2 digestivekex delade i bitar 
1–2 maränger 
några rejäla bitar vit choklad

Gör som det beskrivs här bredvid. Då chokladen smält är ef-
terrätten klar. Tillslut folien, så smälter chokladen snabbare.

TEXT OCH FOTO: DANIELA ANDERSSON

8 personer

8–10 fasta medelstora potatisar 
4 äpplen 
ett knippe vårlök eller gräslök
en burk gräddfil
1–2 msk dijonsenap

Koka potatisarna i saltat vatten och låt svalna utan lock. Skala 
och dela i rejäla bitar.  Skala äpplen, ta bort fröhus och skär i 
mindre bitar. Blanda allt i en skål. Klipp över vårlöken. Blanda 
dijonen i gräddfilen innan du häller över och blandar ordent-
ligt. Låt vila i kylskåp över natten. 

Potatisarna är förkokade med salt så de nästan är mjuka och 
blir klara i ett nafs inpaketerade i folie över öppen eld. Du kan 
också lägga dem direkt i glöden eller bredvid elden, så de inte 
bränns. 

Snabb auraostfyllning 
1 burk gräddfil
nästan ett helt paket auraost

Smula ner osten i gräddfilen och rör om. Klart! 

DANIELAS POTATISSALLAD

GLÖDBAKAD POTATIS MED 
AURAOSTFYLLNING

GRILLADE ÄLGFÄRSBIFFAR

EFTERRÄTT MED EXTRA 
ALLT I FOLIE

På stekhällen. Olika korvar är roligt att ha på grillen. Här 
är lokaltillverkad kryddig hotdog, grynkorv samt hjortgrill-
korv accompanjerade av älgfärsbiffar, paprika och tomat. 
Bröd och potatis kan värmas samtidigt. 

Efterrätt med extra allt i folie direkt i glöden. 
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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
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kolumnen

UNDER ÅR 2018 kunde EU slutföra arbetet med den lag-
stiftningshelhet som utstakar målsättningar och åtgär-
der för unionens klimatpolitik fram till år 2030. EUs kli-
matlagstiftning vilar i dagsläget på tre huvudpelare: ut-
släppshandeln, ansvarsfördelningssektorn och markan-
vändningen. 

Utsläppshandeln täcker in energiproduktionens och in-
dustrins utsläpp. Ansvarsfördelningssektorn gäller sekto-
rer som trafik, lantbruk och boende. Markanvändning-
en i sin tur berör sektorer som skogsvården och vissa de-
lar av jordbruket. Jämfört med tidigare är den stora ny-
heten att markanvändningen beaktas vid uppställningen 
av EUs klimatmål. 

Inom den internationella klimatpolitiken har markan-
vändningen varit en del av helheten ända sedan Kyoto-
protokollets dagar i slutet av 1990-talet. Det har inneburit 
att länder med Kyoto-åtaganden redan länge har följt upp 
sin utsläppsbalans inom markanvändningen. På det inter-
nationella planet har skogarna och i synnerhet avskog-
ningen varit föremål för växande uppmärksamhet under 
de senaste åren. Åtgärder för att minska skogsskövlingen 
är viktiga med tanke på både mångfalden och klimatet. 

I Finland har det under den senaste tiden förts en liv-
lig diskussion om hur användningen av våra skogar åter-
speglas på utsläppen och därmed klimatpolitiken. Fin-
land har en betydande kolsänka till följd av våra omfat-
tande skogsresurser. Det är eftersträvansvärt att vi kan 
upprätthålla en ansenlig sänka och på så sätt få skogar-

na att binda allt större mängder kol. Sänkan motsvarar i 
dagens läge omkring hälften av våra utsläpp. Det innebär 
att Finland kan uppnå klimatneutralitet genom en kom-
bination av ytterligare utsläppsnedskärningar och en för-
stärkt sänka. Enkelt uttryckt innebär klimatneutraliteten 
att utsläppen och sänkan är i balans. För närvarande gäl-
ler som målsättning att klimatneutralitet ska uppnås se-
nast år 2045. Enligt färska uppgifter från Naturresursin-
stitutet kan klimatneutraliteten troligen uppnås tidigare, 
eftersom skogarna beräknas växa snabbare än vad man 
tidigare uppskattade. 

Också i ett land som Finland förorsakar avskogningen 
utsläpp. Avskogningen beror på flera faktorer, men den 
gemensamma nämnaren är att skogsmarken tas i annat 
bruk, exempelvis för åkerbruk eller byggande. Nyligen 
publicerades en undersökning, där man analyserade möj-
ligheter att minska på utsläppen från avskogningen. Det 
kan bli aktuellt att ta i bruk nya styrmedel för att påverka 
den framtida utvecklingen i detta avseende. 

Skogarnas roll i klimatpolitiken handlar inte enbart om 
att en växande skog binder kol. Skogsbaserade biobräns-
len kan ersätta fossila bränslen vid energitillverkning. Vi-
dare används vedråvara numera för tillverkning av nya 
material så att en miljövinst är möjlig. Virket från skogen 
kan också lagras i långlivade produkter. Ett gott exempel 
på det är byggnader i trä. Skogen är med andra ord en vä-
sentlig del av bioekonomin, som bygger på ett mångsidigt 
och hållbart utnyttjande av våra biobaserade resurser. •

Skogarna viktiga i klimatpolitiken
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Balanserar risker med 
blandad barrskog
Många	marker	lämpar	sig	för	både	gran	och	tall,	men	ofta	väljer	skogsägaren	
endast	den	ena	sorten.	Anders	Sulkakoski	förespråkar	i	vissa	fall	en	blandning	
för	att	minimera	riskerna	och	han	har	goda	exempel	på	lyckade	satsningar.

Färska skott på tallplantor hör till älgarnas 
favoritföda och i Bosundsskogarna finns 
det rikligt med älg. När Anders Sulkakoski 
för ett tiotal år sedan skulle plantera sitt 
skogsskifte i Bosund efter en kalavverk-
ning kalkylerade han med risken för fram-
tida älgskador.

– Jag visste att det finns en stor älgstam 
här i Bosund, och man vill ju att det man 

de återvänder till tallskogar där de tidiga-
re ätit sig mätta. Dessutom är det inte all-
tid så enkelt att få ersättning för älgskador 
på plantskog.

När vi står i Anders Sulkakoskis plant-
skog framgår det tydligt att blandningen 
varit en lyckad satsning. Runt de avgnag-
da, klena tallplantorna, som kommit upp i 
en meters höjd, reser sig välmående jämn-
åriga granar tre till fyra gånger så höga.

– Om jag bara hade planterat tall här 
hade jag inte haft mycket kvar, men de här 
granarna har goda förutsättningar att växa 
sig stora och ståtliga.

BARRTRÄD TRIVS TILLSAMMANS
Det är allmänt känt att gran växer bäst där 
det är bördigt, medan tall trivs på torra-
re och kargare marker, men ungefär hälf-
ten av den produktiva skogsmarksarealen 
lämpar sig för både tall och gran.

– När man tittar sig omkring här skul-
le man kanske spontant välja att plantera 
enbart tall, men innan avverkningen väx-
te det både tall och gran här, så jag visste 
att det här är ett område där både gran och 
tall trivs bra.

I det här fallet var det tallen som strök 
på foten, medan granen klarade det för-
sta kritiska decenniet. Det finns också risk 
för att gran drabbas av artspecifika ska-
dor. Dessutom finns forskning som visar 
att risken för rotröta är mindre i blandbe-
stånd, eftersom den sprids från gran till 
gran och från tall till tall, snarare än mel-
lan arterna.

– Som skogsägare måste man försöka 
se så långt in i framtiden som det bara går. 
När klimatet blir varmare kommer också 
nya risker och nya sorters skador för sko-
gen. I en blandskog är riskerna för en to-
tal utslagning mindre än om man plante-
rat endast ett trädslag. 

Lukas Nyholm och Chevin Sund studerar 
på lantbruksföretagarlinjen och ser fram 
emot att plantera under försommaren.

planterar ska få så goda förutsättningar 
som möjligt. Det kan gå så lyckligt att bå-
da arterna klarar sig, men om den ena sor-
ten av någon orsak misslyckas har man 
sannolikt kvar den andra, säger han.

Rådjur och vitsvanshjortar kan visserli-
gen ge sig på gran, även om skadorna säl-
lan blir lika stora.

– Älgar däremot ska ha mycket mat och 
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KRÄVER VISS PLANERING
Vi går vidare för att se på en jämn- 
årig skog, med enbart tallplantor. Nat-
tens minusgrader gör att skaren bär de 
flesta steg, men ibland trampar vi ige-
nom. Efter en kvart kommer vi fram till 
en gles plantskog som bär tydliga tecken 
av älgskador.

– Här borde jag också ha blandat tall 
och gran, då hade jag i åtminstone haft 
växande granar. Nu finns det inte myck-
et kvar av de tallar som planterades, och 
det här området kommer nog att behöva 
planteras på nytt.

Enligt Anders Sulkakoski krävs det inte 
mera arbete att plantera blandad barrskog, 
bara lite mera planering. Innan man går ut 
fyller man plantkorgen med både tall och 
gran och ute på planteringsytan tar man 
sedan upp den planta som kommer.

– Det jämnar ut sig om man har blan-
dat dem bra. Jag brukar sätta lite fler plan-
tor per hektar än det minimital som står 
i lagen. 

På promenaden tillbaka till skogsbilvä-
gen blir tallplantorna gradvis kraftigare.

– Man kan i viss mån förutse var älgar 
kommer att trivas. En stor kal yta är inte 
så lockande som en skyddande tät skog. 
Det märks att älgarna har undvikit den här 
kala ytan nära bilvägen och i stället siktat 
in sig på tallplantorna som ligger skydda-
de längre in mot skogen. 

PLANTSKOLA FÖR SKOGSBRUKARE
Vi sätter oss i bilen och åker vidare till 
Skutnabba i Pedersöre, en annan plats 
där Anders Sulkakoski spenderar myck-
et tid. Målet är ett av de skogsskiften som 
förvaltas av yrkesutbildaren Optima, där 
Sulkakoski till vardags är handledare på 
linjen för lantbruksföretagare. Vi kör längs 
skogsvägen så långt som hjulspåren i snön 
leder oss, sedan stiger vi ut och går resten 
av vägen. På vägen passerar vi ett par älg-
torn, vilket tyder på att det nog finns älg 
här i trakten också.

– Ja det finns älg, men den här kala 
ytan kan ha bidragit till att de låtit tall-
plantorna vara i fred här. En viktig åtgärd 
för att hålla hjortdjur borta är att sköta sly-
röjningen i tid.

Den planterade blandade barrskogen 
i Skutnabba har kommit ungefär hälften 
så långt som den i Bosund. Här ser bå-
de granplantor och tallplantor ut att må 
bra och dessutom finns det gott om björk, 

som vuxit upp från frön som spritts med 
vinden. Plantskogen kommer i sinom tid 
att röjas av studerande på linjen för lant-
bruksföretagare vid Optima. I deras utbild-
ning ingår också andra praktiska sysslor, 
såsom avverkning och hantering av oli-
ka maskiner.

– Det är en fördel att vi i utbildningen 
kan ha skog i olika åldrar, så att vi kan föl-
ja upp teori med praktik.

Inom kort inleds också säsongen för 
plantering och den sysselsätter de bli-
vande lantbruksföretagarna under maj 
och halva juni. Liksom tidigare år kom-
mer Sulkakoski att leda sina adepter i ar-

betet med att sätta omkring 20 000 plan-
tor i jorden.

– Det kan låta mycket, men 20 000 
plantor går ganska snabbt när man har 
20–30 studerande som delar på jobbet.

Deras tjänster säljs till skogsägare i regi-
onen och i år kommer en stor del av plan-
teringen att ske i Terjärvskogarna.

– Vi planterar det som skogsägaren vill 
ha. De flesta föredrar fortfarande att plan-
tera endast en sort av barrträd och vi ut-
för arbetet enligt beställning, säger Anders 
Sulkakoski. •

TEXT OCH FOTO: JOHAN SVENLIN

Tallarna blev älgmat, men granarna växer och mår fint på Anders Sulkakoskis skogs-
skifte i Bosund.

– Gran och tall trivs ofta bra tillsammans. Om den ena sorten av någon orsak 
misslyckas har man sannolikt kvar den andra.
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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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Snytbaggen, krypande fara
Denna lilla långnästa krabat (Hylo-
bius abietis) blev en verklig bov i vårt 
skogsbruk när vi i början av 50-talet 
i större skala övergick från blädning 
till slutavverkningar med kalhyggen 
och plantering. Vi dukade upp härligt 
doftande middagar med färska stub-
bar av gran och tall och dessa locka-
de till sig könsmogna individer inom 
ett par kilometer. De grävde ner sig till 
rötterna och lade där sina ägg i bar-
ken. För sitt näringsgnag kom de upp 
och, om barrträdsplantor fanns i när-
heten, angrep företrädesvis den nedre 
delen av stammen. Ju mindre plantor-
na var desto säkrare dog de (riskinter-
vallen är 4–10 mm). Följande vår kröp 
de unga, hungriga snytbaggarna fram 
och, till en början i avsaknad av flyg-
förmåga, kröp de på marken fram till 
närmaste planta. 

Man tillgrep, i tur och ordning, 
DDT, Lindan och Permitrin, för att 
skydda plantorna. Framgången varie- 
rade och problemet, i synnerhet i söd-

ra Sverige, men också hos oss, var 
besvärligt med dyra kontrollbesök 
och försenade tilläggsplanteringar. I 
Finland kan man fortfarande använ-
da minst 4 kemiska preparat. Plan-
torna besprutas redan i plantsko-
lan under kontrollerade, miljöansva-
riga förhållanden. De numera näs-
tan 100-procentigt lyckade tall- och 
granplanteringarna talar sitt tydliga 
språk. 

Kemikaliseringen av vår miljö är 
dock ett ökande problem med konse-
kvenser bland annat för biodiversite-
ten. Därför bör vi vara beredda på 
en utfasning av bekämpningsmed-
len också mot snytbaggen. I synner-
het i Sverige har man länge forskat i 
alternativa, bland annat mekaniska, 
metoder. I Finland, där populations-
trycket är mindre än i södra Sverige, 
kan vi klara oss ganska bra om vi 
rättar oss efter snytbaggens levnads-
vanor och livscykel.

Alla nya individer kommer inte 

upp genast efter ett år. En del dröjer 2 
eller 3 år men plantorna har då hun-
nit växa till sig så att senkomlingarna 
inte kan göra stor skada. Ur bekämp-
ningssynpunkt är den viktigaste detal-
jen att de nykläckta individerna mås-
te ta sig krypande fram till plantor-
na. De kommer dock inte ända fram 
om plantan omges av ren mineraljord 
(sand och grus inom en radie av cirka 
20 centimeter). Är radien bara 10 cen-
timeter kommer en del ända till plan-
tan. Mineraljorden får inte vara blan-
dad med humus och förna. Med god 
markberedning och omsorgsfullt val 
av den exakta placeringen av plante-
ringsröret, också vid maskinell plan-
tering, blir avståndet till förnan, hyg-
gesrester och andra ”broar” tillräck-
ligt långt. 

Detta kräver i sin tur god skolning, 
handledning och övervakning. Om 
nästa hygge placeras intill det föregå-
ende kommer de färska stubbarna att 
locka till sig äggläggande vuxna indi-
vider, och de kommer att söka sitt nä-
ringsgnag på plantorna intill. Snabb-
växande täckrotsplantor växer fort ur 
den kritiska storleken. Naturlig för-
yngring ger ett så stort plantbestånd 
att ett tillräckligt antal överlever. Att 
dröja med planteringen några år ger 
för mycket besvär med markvegeta-
tion såsom gräs och duntrav. Stubb-
brytning far iväg med förökningsma-
terial och minskar därför skadorna. •

KIM VON WEISSENBERG
PROFESSOR EMERITUS, 
EXPERT PÅ SKOGSPATOLOGI
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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 18

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 18

Hela 
landet

Södra 
Finland

Södra 
Öster-
botten

Tallstock

Granstock

Björkstock

Tallmv*)

Granmv

Björkmv

Tallsmåstock

Gransmåstock

*) mv=massaved

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

virkespriser

 60,04  41,38  52,34

 61,50  44,08  53,71

 45,72  35,37  38,49

 20,12  13,46  17,57

 22,04  13,64  17,84

 19,05  12,90  16,69

 28,20  20,96  23,07

 28,62  ...  22,76

 60,62  ...  54,65

 62,80  49,64  55,68

 44,15  ...  37,48

 18,81  13,62  18,22

 21,47  13,89  18,46

 19,17  13,11  17,19

 25,58  ...  23,57

 ...  ...  ...

 ...  ...  ...

 ...  ...  ...

 ...  ...  ...

 ...  ...  ...

 ...  ...  ...

 ...  ...  ...

 ...  ...  ...

 ...  ...  ...

 59,44  63,98  56,03

 60,81  66,12  56,13

 50,87  50,47  ...

 31,11  32,39  29,04

 32,92  34,22  ...

 31,29  32,13  ...

 37,34  ...  ...

 35,81  ...  ...
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FARTEN I VIRKESHANDELN har avtagit, men totalt sett kom-
mer det fortfarande mera virke från privatskogarna än un-
der motsvarande period i fjol. Fram till mitten av april var 
volymen tre procent större än under samma period i fjol. 
Också efter januari och februari avverkades rekordvoly-
mer i de finska skogarna. Räknat enligt avverknings- och 
virkeshandelsvolymerna har både virkesköparnas rot-
postlager och industrilagren fortsatt att växa.

Nedgången i virkespriserna visar att utbudet av virke 
har varit större än efterfrågan. Det riksomfattande me- 
delpriset för barrstockar i slutavverkningar har sjunkit 
från sex till fem euro sedan i höstas. Priset på massaved 
har också sjunkit. I vissa regioner kan prisfallet ha varit 
ännu större.

Enligt PTT: s senaste konjunkturprognos för skogssek-
torn är utsikterna för skogsindustrin nu svagare än för-
ra året. Pappersmarknaden har återigen börjat falla. Pri-
set på massa ökade kraftigt fram till slutet av förra året. 
Det finns inte någon betydande tilläggskapacitet för mas-
saproduktion i Finland under åren 2019–2020. Exportpri-
set på massa kommer att sjunka i år, men förblir ändå på 
en hög nivå. 

PTT uppskattar att produktionen och exportvolymer-
na av sågat virke minskar i år. Träindustrins rörelseresul-
tat kommer att försämras från i fjol.

De ackumulerade virkeslagren och användningen av 
importerat virke leder enligt PTT till att avverkningar-

na och virkeshandeln minskar i år, därför att skogsindu-
strins virkesförbrukning inte ökar. Enligt prognosen in-
riktar sig virkesförsäljningen på gallringar, och den totala 
försäljningsvolymen kommer att minska med 13–14 pro-
cent från år 2018. 

Utveckling av trävarumarknaden återspeglas, enligt 
PTT, också på virkespriserna, och medelpriset för talltim-
mer minskar med några procent från i fjol år. Priserna för 
gran- och björktimmer kommer att sjunka något mer. Ut-
sikterna för massamarknaden upprätthåller efterfrågan på 
massaved och priserna på massaved faller måttligare. En-
ligt PTT förblir genomsnittspriset för tallmassaved på för-
ra årets nivå. Priserna på gran- och björkmassaved faller 
något jämfört med fjolårets genomsnittliga priser. Brutto-
rotpostintäkterna från privata skogar minskar med unge-
fär en tiondel från år 2018.

Virkesmarknadsläget varierar mellan olika delar av 
landet och mellan köparna. Det lönar sig för skogsägar-
na att kontrollera det aktuella läget hos den egna skogs-
vårdsföreningen. Priset och efterfrågan på leveransvirke 
har utvecklats ganska gynnsamt. 

Våren är den bästa tiden för plantskogsskötsel. Det är 
inte värt att försena skogsvårdsarbetena, annars lider bå-
de skogsägarens ekonomi och skogens tillväxt. Skogs-
vårdsföreningarna hjälper med planering och genomför-
ande av ungskogsskötsel. De kan också ansöka om Keme-
ra stöd för skogsägaren. •

Lagren växer – dags för skogsbruksarbeten

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 
och att annonsören är prenumerant på tidningen. Det är 
viktigt att det ur texten, max 112 tecken, framgår vilket om-
råde annonsören betjänar. Skicka in annonstexten till 
skogsbruket@nordinfo.fi. 

– Är det inte pensionerade lagman Karlsson som samlar skräp?
– När han började som häradsdomare lovade han städa upp sta-
den, tydligen blev arbetet på hälften!

TOK

utbud av tjänster

Österbotten
• Skogsförbättring i Pedersöre med omnejd. Vänd- och fläckhöglägg-
ning, skogsdikning mm. H. Sundqvist, tfn 050 0363 608.
• 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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Nesenta Oy
tfn 09 4190 2453
vardagar klockan 08.00–17.00
skogsbruket@nesenta.fi

Tema: 
  Forskning och utbildning

En hobby som
LÖNAR s ig

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

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

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

JOBO ST50

Tillförlitlig CAN-bus 
styrning med både
längd- och diameter-
mätning (option).
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Ny upplaga av 
Skogsbrukets handbok

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

Beställningskupong (Var god texta)

Föreningen för
Skogskultur

betalar portot

Jag beställer                       stycken Skogsbrukets handbok

Boken/böckerna skickas till

Namn

Adress

Postnummer och postort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Föreningen för Skogskultur
INFO Handbok15
Kod: 5001298
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

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

Priset för en 
bok  är 50 €

(inklusive moms) 
+ porto.

Ny upplaga av 
Skogsbrukets handbok

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

Beställningskupong (Var god texta)

Föreningen för
Skogskultur

betalar portot

Jag beställer                       stycken Skogsbrukets handbok

Boken/böckerna skickas till

Namn

Adress

Postnummer och postort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Föreningen för Skogskultur
INFO Handbok15
Kod: 5001298
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

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

Priset för en 
bok  är 50 €

(inklusive moms) 
+ porto.

25 €

Ny upplaga av 
Skogsbrukets handbok

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

Beställningskupong (Var god texta)

Föreningen för
Skogskultur

betalar portot

Jag beställer                       stycken Skogsbrukets handbok

Boken/böckerna skickas till

Namn

Adress

Postnummer och postort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Föreningen för Skogskultur
INFO Handbok15
Kod: 5001298
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

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

Priset för en 
bok  är 50 €

(inklusive moms) 
+ porto.

Ny upplaga av 
Skogsbrukets handbok

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

Beställningskupong (Var god texta)

Föreningen för
Skogskultur

betalar portot

Jag beställer                       stycken Skogsbrukets handbok

Boken/böckerna skickas till

Namn

Adress

Postnummer och postort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Föreningen för Skogskultur
INFO Handbok15
Kod: 5001298
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

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

Priset för en 
bok  är 50 €

(inklusive moms) 
+ porto.

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

Ny upplaga av 
Skogsbrukets handbok

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

Beställningskupong (Var god texta)

Föreningen för
Skogskultur

betalar portot

Jag beställer                       stycken Skogsbrukets handbok

Boken/böckerna skickas till
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Adress

Postnummer och postort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Föreningen för Skogskultur
INFO Handbok15
Kod: 5001298
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

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

Priset för en 
bok  är 50 €

(inklusive moms) 
+ porto.

Ny upplaga av 
Skogsbrukets handbok

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

Beställningskupong (Var god texta)
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Skogskultur

betalar portot

Jag beställer                       stycken Skogsbrukets handbok

Boken/böckerna skickas till
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Adress

Postnummer och postort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Föreningen för Skogskultur
INFO Handbok15
Kod: 5001298
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

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

Priset för en 
bok  är 50 €

(inklusive moms) 
+ porto.

Ny upplaga av 
Skogsbrukets handbok

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

Beställningskupong (Var god texta)

Föreningen för
Skogskultur

betalar portot

Jag beställer                       stycken Skogsbrukets handbok

Boken/böckerna skickas till

Namn

Adress

Postnummer och postort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Föreningen för Skogskultur
INFO Handbok15
Kod: 5001298
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

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

Priset för en 
bok  är 50 €

(inklusive moms) 
+ porto.

Skogsbrukets
handbokNy upplaga av 

Skogsbrukets handbok
Uppdatera dina kunskaper om skog 
och skogsbruk. Goda råd och fina 
tips för skogsägare, skogsfackmän, 
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serade. 
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Ny upplaga av 
Skogsbrukets handbok

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

Beställningskupong (Var god texta)
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Ny upplaga av 
Skogsbrukets handbok

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

Beställningskupong (Var god texta)
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Skogsbrukets handbok

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

Beställningskupong (Var god texta)
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Ny upplaga av 
Skogsbrukets handbok

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

Beställningskupong (Var god texta)
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Skogskultur

betalar portot

Jag beställer                       stycken Skogsbrukets handbok

Boken/böckerna skickas till
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Postnummer och postort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Föreningen för Skogskultur
INFO Handbok15
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Fyll i kupongen nedan. 
Du kan också mejla till martina.lindberg@
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Ny upplaga av 
Skogsbrukets handbok

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

Ny upplaga av 
Skogsbrukets handbok

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

Beställningskupong (Var god texta)
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Skogskultur
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(inklusive moms) 
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