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ledaren

ROBERT LINDHOLM
STYRELSEMEDLEM I FÖRENINGEN
FÖR SKOGSKULTUR

Skogsbruket behöver kunnigt folk
VEM SKULLE FÖR tio år sedan ha trott att de finska skogarna och skogsforskningen skulle bli ett så hett samtalsämne som de är idag. Det går knappt en dag utan nyheter
om kolsänkor, avverkningsnivåer, hotade arter, nyinvesteringar eller politiska uttalanden.
Debatten går het och åsikterna är många, även inom
regeringen. Vi skogsägare och skogsfackmän, som sköter
de finska skogarna, vet att det inte finns några enkla lösningar. Alla åtgärder övervägs noga. Vi fattar beslut som
vi anser vara ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbara.
Våra beslut påverkar dessutom skogens avkastning, fastighetens värde, skaderisker, friluftsliv, livsmiljön för djur
och växter och annat långt in i framtiden.
Skogsbruket är en långsiktig verksamhet där förhastade slutsatser och snabba vinster ofta resulterar i höga kostnader. Vi visar också vårt engagemang att sköta
skogarna väl genom att jobba aktivt med skogscertifiering och naturvård.
Skogsforskarna har fått jobba på högvarv då de ombetts utföra beräkningar och ge utlåtande efter utlåtande.
Skogsforskning kräver dock tid, och osäkerheten är ofta
stor ifall forskningsresultaten är få. Forskarna har också

4 Skogsbruket 5/2019

lyft fram denna problematik på ett exemplariskt sätt då
vi nu diskuterat alternativa skötselmetoder. Konsekvenserna av metoderna och åtgärderna kräver långtidsstudier för att ge trovärdiga resultat.
Vi kan dra slutsatsen att skogsforskningen i Finland,
som i år fyller 102 år, fortfarande har en mycket stor betydelse för det finska näringslivet och utvecklingen av samhället. Forskningens fokus har dock ändrats i takt med att
målen förändrats genom årtiondena.
Debatten om skogarna och skogsbruket visar att skogen fortfarande är viktig för oss finländare. För de unga,
som nu inlett sitt sommarlov, kan debatten dock verka
mycket negativ och ge en skev bild av hela skogsbranschen. Vi kan ändå se ljust på framtiden eftersom behovet av fiber och byggnadsmaterial av trä bara kommer
att öka. Branschen och metoderna kommer att utvecklas
precis som de alltid gjort.
Att sköta skogarna och upprätthålla en hög tillväxt är
dock det bästa sättet att trygga tillgången på vårt gröna
guld. Detta kräver även framgent kunnigt folk som kan
förädla skog från frö till exportprodukt. •

Dikad torvmark är ett känt problem när
det gäller utsläpp av växthusgaser. Enligt
en studie, gjord vid Göteborgs universitet
i slutet av 2018, bidrar granskog på dikad
torvmark i Sverige med ungefär lika stora mängder utsläpp av växthusgaser som
landets biltrafik. Motsvarande situation
gäller i Finland.
Men det finns också åtgärder som håller tillbaka utsläppen.
– Vårt pilotprojekt i Norra Karelen har
gett oss exaktare kunskap om skogarnas
förmåga att binda kol. För första gången har vi på beståndsnivå undersökt hur
jordmånen, trädens kolbindningsförmåga
och grundvattennivån samverkar, säger
Aleksi Lehtonen, biträdande professor på
Naturresursinstitutet.
Han hänvisar till den aktuella undersökning som Naturresursinstitutet utfört i
Norra Karelen och som beskrivs i rapporten Suomen metsien hiilinielun vertailutason arviointi (En bedömning av jämförelsenivåerna av kolsänkan i de finska skogarna). Arbetsgruppen bakom rapporten
tillsattes av Jord- och skogsbruksministeriet med uppgift att bidra med tillförlitliga
uppgifter till Finlands prognos över kolsänkan i landets skogars. EU kommer åren
2021–25 att införa den så kallade LULUCFförordningen, som omfattar alla medlemsländers markanvändning.
RISKOMRÅDEN FINNS PÅ KARTAN
Resultaten från projektet i Norra Karelen
är också viktiga för att backa upp ett koncept för klimatsmart skogsbruk, som Naturresursinstitutet med samarbetspartner
håller på att ta fram.
– Vi har gedigna kunskaper om hållbart
skogsbruk och tack vare de öppna kartbaserna, som bland annat bygger på laser-
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För att skogen ska binda en så stor
mängd koldioxid som möjligt behöver flera variabler samspela. Det
räcker inte med att det finns ett visst
bestånd – jordmån och grundvattennivå spelar också en viktig roll, visar
en färsk rapport från Naturresursinstitutet.
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Vatten viktigt för kolbindning

Aleksi Lehtonen ser kontinuitetsskogsbruk som ett sätt att reglera grundvattennivåerna på dikade torvmarker.
skanning, kan vi lokalisera de platser som
orsakar stora utsläpp. De kunskaper vi fått
fram kan tillämpas i hela landet.
Med den samlade kunskapen i ryggen
pågår arbetet med att skapa något av en
handbok med konkreta råd riktade till
skogsägare.
– Skogsbruket i Finland kan göras annorlunda på många sätt för att bli hållbarare. Det finns redan konkreta metoder,
framtagna i Sompa-projektet, som finansieras genom Finlands Akademi. Det är
viktigt att få ut konkreta metoder till landets skogsägare om hur de bäst sköter sina skogar för att motverka klimatförändringen, säger Aleksi Lehtonen.
Avsikten med Sompa-projektet är att utveckla ekologiskt och ekonomiskt hållbara metoder att sköta skogar och åkrar på
torvmark så att man samtidigt dämpar klimatförändringen.
MORÖTTER FÖR SKOGSÄGARE
Han konstaterar att olika skogstyper kräver olika typer av åtgärder och när det gäller bördiga utdikade torvmarker är grundvattennivån en viktig komponent.
– Ett sätt att bättre reglera grundvattennivåerna är att bedriva kontinuitetsskogsbruk i stället för att kalavverka. Där det
finns en kontinuerlig växtlighet regleras
grundvattennivåerna mycket bättre än vid
kalhyggen.

Åtgärderna för att genomföra klimatsmart skogsbruk kommer att kräva engagemang av skogsägarna och en del förändrade rutiner inom skogsbruket. I många
fall innebär åtgärderna att skogsägarens
virkesintäkter blir lidande.
– Jag tror att incitament för privata
skogsägare är den bästa metoden för att få
klimatsmarta åtgärder genomförda. Det är
en politisk fråga och den kan tänkas komma upp redan i nästa budgetproposition.
Beräkningarna av växthusgasutsläpp
från markanvändning är ytterst komplicerade och Naturresursinstitutet söker finansiering för fortsatt forskning på området. •
TEXT: JOHAN SVENLIN

KLIMATSMART SKOGSBRUK

(enligt Naturresursinstitutet)

• Att fatta rätt beslut utifrån klimatet
och att inom skogsskötsel ta hänsyn även till andra målsättningar än
virkesproduktion.
• Gör att skogarna blir tåligare mot
de negativa effekter (stormar, torrperioder, skadeinsekter m.m.) som
klimatförändringen medför.
• Olika skogstyper behöver olika
metoder för att motverka klimatförändringen.
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Nya skogsinventeringar

Checka hökarna
innan du hugger
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F

N

u kan skogsägarna se var hökfåglarna har sina bon med hjälp av e-tjänsten MinSkog.fi. Finlands skogscentral och Naturhistoriska centralmuseet har gjort detta
möjligt för att hökfåglarnas boplatser inte av misstag ska gå förlorade vid avverkningar.
Enligt initiativtagarna har mängden hökfåglar, som häckar i skogarna, minskat
konstant. Naturhistoriska centralmuseets nationella uppföljning av rovfåglar visar att
hökfåglarna blivit färre under de senaste årtiondena.
Skogsbruket är en bidragande orsak till detta. Fåglarna störs till exempel av
avverkningar under häckningstiden.
– Ofta är avsikten inte att störa fåglarna, man känner helt enkelt inte till att det
finns ett bo i skogen, påpekar initiativtagarna.
Ett hökpar använder ofta ett par olika boträd, och samma bon kan vara i användning många år. Det händer att hökparen håller mellanår, och då kan bona tas över av
ugglor.
Tack vare samarbetet mellan Skogscentralen och Naturhistoriska centralmuseet
finns nu information om hökbon från sydkusten upp till höjden av Kemijärvi. I samband med informationen på MinSkog.fi finns en länk till anvisningar om hur man
frivilligt beaktar ett hökbo i samband med skogsvårdsåtgärder.
Vem som helst kan dock inte se alla hökbon på nättjänsten. Om informationen
hamnar i fel händer kan den vändas till ett hot mot hökarna. Därför måste alla som
vill se informationen om hökbona godkänna de uppdaterade användarvillkoren. Den
som godkänner användarvillkoren kan endast se hökbona i sin egen skog.
I Finland är alla rovfåglar fridlysta. Ormvråken och bivråken är utrotningshotade
och duvhöken är nära hotad. •

inlands skogscentral inleder nya inventeringar av privatskogar på totalt
3,4 miljoner hektar på olika håll i landet.
Skogsdata från årets inventeringar
blir klara under 2020. Därmed finns
heltäckande skogsdata om Finlands privatägda skogar i e-tjänsten MinSkog.fi.
Nästa år inleds en ny inventeringsomgång med målet att under sex år
kartlägga nästan hela Finlands skogliga
tillgångar i enlighet med det nationella
programmet för skanning och flygfotografering. Den nya metoden ska under
det här året testas på totalt cirka 0,9
miljoner hektar i Padasjoki, Pieksämäki
och Valtimo.
Skogscentralen gör flygfotograferingen och laserskanningen i samarbete
med Lantmäteriverket och Forststyrelsen. Genom laserskanningen får man
noggrann, tredimensionell information
om markytan och växtligheten. Laserskanningen utförs från flygplan som
flyger på ungefär två kilometers höjd
och ger information om trädbeståndets
höjd på ungefär fem punkter på ett tio
kvadratmeter stort område.
Laserskanningen utgör ingen fara för
människor. •

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

Råd för skogsrelaterade näringar
J
ord- och skogsbruksministeriet har
utsett Nylands skogsråd för nästa fyraårsperiod. Skogsrådet väljs på förslag
av Finlands skogscentral.
Varje landskap har ett eget skogsråd.
Det har i uppdrag att främja samarbetet mellan de näringar som anknyter till
skogen och skogssektorn. Uppdraget
verkställs delvis med hjälp av det regionala skogsprogrammet som respektive
skogsråd ansvarar för.
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Skogsråden ska också dra upp riktlinjerna för hur finansieringen av hållbart
skogsbruk riktas på området och tar vid
behov ställning till program och planer
som är viktiga för skogssektorn. Dessutom arbetar skogsråden för att skogsbruket ska vara synligt och relevant
samt tar initiativ vid utvecklandet av
skogsrelaterade näringar.
Skogsråden kan ha högst 15 medlemmar, samtliga med en personlig supp-

leant. Mandatperioden är alltid fyra år
och sträcker sig nu till mitten av maj år
2023.
Ordinarie medlemmar i Nylands
skogsråd är: Merja Heikkilä, Jari Hynynen, Visa Eronen, Pekka Kallio-Mannila,
Petra Ingo, Robert Andersson, Ahti
Hurmalainen, Jukka Sippola, Ulla-Mari
Karhu, Anssi Korsström, Iida Kämäri,
Maria Konsin-Palva, Kaj Hällfors och
Ville Parkkinen. •

Artificiell intelligens
underlättar planering

F
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orststyrelsen och finländska CollectiveCrunch, som
producerar programvarulösningar baserade på artificiell
intelligens för skogsindustrin, inleder samarbete för att förbättra
planeringen av avverkningar och skogsskötsel.
Parterna ska utveckla tjänster och verktyg på en teknisk plattform som utnyttjar information om klimatologiska och geografiska
processer samt kundprocesser. Plattformen ska göra det möjligt för
skogsägare, köpare och planerare att bättre förutse trädvolymer och
kvalitet utan att själva behöva besöka skogen.
Tanken är att den artificiella intelligensen ska ge skogsindustriplanerarna mera färdiga och konkreta åtgärdsförslag för skogsskötsel
och avverkningar.
– Vi hoppas att samarbetet ska föra oss närmare en framtid
där vi sköter och använder våra skogsresurser ännu bättre och
utnyttjar de möjligheter som artificiell intelligens erbjuder, säger
Jussi Kumpula, verkställande direktör för Forststyrelsens
skogsbruksaktiebolag.
Finland och de övriga nordiska länderna är världsledande
inom skogsbruk. Maskininlärning och artificiell intelligens
används tills vidare av de största aktörerna endast i
begränsad omfattning. •

Här mäter forskaren Per-Magnus Ekö dimensionen på en ek.

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.

Ny kunskap om ek
F

orskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, håller på att slutföra ett
forskningsprojekt, som inleddes i slutet av 1800-talet, gällande ekplantering. Projektet ska ge ny vägledning om ekens skötsel och ekonomi.
De vetenskapliga provytorna finns till stor del på Visingsö i Vättern, där de
anlades för nästan 125 år sedan. De allra första ekarna planterades så tidigt
som år 1831 på provytorna. Avsikten var att säkra svenska flottans behov av
ekvirke. Men behovet försvann då stålfartygen kom, långt innan ekarna kunde
användas.
Enligt SLU finns det gott om dokumentation av mätningar på provytorna
som också finns på andra ställen, den nordligaste i Östergötland (på samma
höjd som Estland). Nu håller forskarna på att digitalisera forskningsresultaten,
och de räknar med att ha en ny kunskapskälla att ösa ur om några år. Framför
allt gäller det ekens tillväxt. •
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Skogsstudier lockar – färre
Antalet sökande till de finlandssvenska skogsutbildningarna på andra stadiet
är rätt stabilt. Däremot upplever YH Novia vissa utmaningar med rekryteringen. Den aktuella klimatdebatten kan påverka ungdomarnas intresse negativt.
– Det är bara att öppna vilken tidning
som helst. I den pågående klimatdebatten svartmålas avverkning av skog och enligt vissa krafter ska skogen inte få användas. Det talas om kollager och biodiversitet och på ett ensidigt och felaktigt sätt
förs feluppfattningar fram på ett aggressivt
sätt, säger Britt-Mari Fagerström, utbildningsansvarig för utbildningen av skogsbruksingenjörer vid Yrkeshögskolan Novia i Ekenäs.
– Är man ung i dag och läser och hör
att avverkning och skötsel av skog är av
ondo, får man säkerligen ofta en negativ
inställning till att börja studera inom området.
YH Novia har under senare år upplevt
en liten nedgång i antalet sökande till utbildningen av skogsbruksingenjörer. Det
trots att det finns mycket goda utsikter för
att hitta arbete efter avklarad utbildning.
Britt-Mari Fagerström framhåller att det
också kan finnas andra orsaker än klimatdebatten till det minskade intresset.
– Årskullarna varierar, och det påverkar
antalet sökande. Men unga som är intresserade av biologi verkar i högre grad söka
sig till Åbo Akademi och väljer att studera
biologi. Fastnar man för teknik och biologi i gymnasiet verkar den utbildningen ha
en större dragningskraft i dag, säger hon.
EN DEL HOPPAR AV
Situationen är inte prekär på något vis. Utbildaren på tredje stadiet eftersträvar nya
grupper på cirka tio studerande per år och
det har man uppnått.
– Problemet är att en del nya studerande tar paus för att göra sin värnplikt medan andra märker att utbildningsvalet var
fel. Fler sökande skulle också öka konkurrensen om utbildningsplatserna, vilket är
viktigt. Nu är det en utmaning att få tillräckligt många att slutföra studierna, berättar Fagerström.
Hon håller inte med om påståendet att
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utbildningen borde placeras någon annan
stans i Svenskfinland.
– Oavsett hur man svänger det är det
finlandssvenska området avlångt. Skulle
utbildningen flytta till Österbotten är det
lika långt för nylänningar att ta sig dit. De
flesta österbottningar som kommer hit och
studerar slutför också utbildningen. De
studerandena är mycket motiverade och
har ett stort intresse för branschen.
Fagerström beskriver förutsättningarna
i Ekenäs som mycket goda.
– Här har vi tusen hektar skog som vi
använder som övningsskogar. Få skogsutbildningar har så fina förutsättningar och
fältundervisningen är mycket bra skött.
Vad kunde göras för att öka intresset för
att studera till skogsbruksingenjör? Enligt
Fagerström bedrivs redan nu aktiv marknadsföring i Svenskfinland.
– Vi har haft kampanjer och lyft fram
skogsbranschen och de goda möjligheterna att få jobb efter avklarade studier. Men
vi hinner inte med allt och därför hoppas
jag att man också på fältet lyfter fram de
här möjligheterna. Hela branschen borde
bli bättre på det här, konstaterar hon.
ANDRA STADIET LOCKAR
Situationen för yrkesutbildningen på andra stadiet är aningen bättre. Yrkesakademin i Österbotten (YA) har under senare
år haft ett bra söktryck. Efter en reform är
det svårt att jämföra med tidigare år eftersom ansökningstiden numera är fortlöpande och utbildningen av unga och vuxna likställd.
– Jämfört med tidigare har vi inom den
gemensamma ansökan lite färre sökande
i år, men samtidigt har vi fler vuxna som
studerar. Nu tillkommer också studerande
från den löpande ansökan, men sammanfattningsvis har vi en bra situation, säger
Jonny Bertell, lektor och teamledare för
skogsbranschen vid YA.
På Axell Brusaby i Kimito som utbil-

dar skogsarbetare-skogsserviceproducenter har man upplevt ett litet uppsving i år.
Efter några år med färre sökande ser det
nu mycket bra ut för yrkesutbildaren på
andra stadiet.
– Till hösten har vi en större grupp än
på länge och just skogsutbildningen lockar. Så det ser bra ut för tillfället, säger examenshandledare Ida Fredriksson.
De båda yrkesutbildarna har profilerat
sig medvetet för att erbjuda olika studiealternativ. YA har satsat på utbildning av
skogsmaskinförare och på transport och
grävande. Axxell har i högre grad gått in
för manuella skogsarbeten.
Samtidigt har båda två breddat utbildningarna och infört examensdelar som intresserar många.
– Vi har bland annat tagit in jakt och
vilt, tomt- och specialfällning av träd, körning med skotare och stock och bygg, berättar Fredriksson.
Bertell berättar att YA plockat in manuella skogsarbeten och andra mindre
examensdelar för att bredda utbildningen.
Studerandena har i dag flera valmöjligheter och kan utföra en stor del av utbildningen på praktik i form av utbildningsavtal och läroavtal.
FRIARE UTBILDNING OCH
FLER MÖJLIGHETER
Utbildningsreformen har gjort studievägen
och -takten friare.
– Det finns egentligen ingen början och
slut på läsåret. Somliga kan utbilda sig på
två och ett halvt år, medan andra behöver
tre eller till och med fyra år. Så reformen,
som har fått kritik, har också haft positiva
effekter, säger Bertell.
En ny möjlighet för studerande på andra stadiet inom landsbygdsnäringarna
vid YA, Axxell och Optima i Jakobstad är
att parallellt idka högskolestudier vid YH
Novia.
– Till hösten har vi två studerande, som
studerar tredje året, som inleder skogsbruksingenjörsstudier. De tar kurser på
båda utbildningarna och kan få en direktlinje till högskolenivån. Det ser vi som positivt, säger Fredriksson.

vill bli skogsbruksingenjör

Jonny Bertell på YA i Österbotten berättar att antalet sökanden till skogsutbildningen är relativt bra. Vid YA blir studerande skogsmaskinförare medan de som studerar vid Axxell Brusaby lär sig färdigheter inom manuellt skogsbruk.
Motsvarande möjligheter finns för studerandena vid YA i Österbotten, där en
studerande har valt den studievägen.
– Ifall YAs studerande genomför 30
studiepoäng vid YH Novia under sitt sista studieår där, får de poängen till godo i
skogsbruksingenjörs- eller agrologstudierna hos oss och kan antas utan urvalsprov.
Det här är ett intressant samarbete som vi
ser fram emot, säger Mari Fagerström. •
TEXT OCH FOTO:
CHRISTOFFER THOMASFOLK

Det finns goda möjligheter att få jobb
inom skogsbranschen i Finland. Isak
Norrgård (till vänster) och Mathias
Ekman studerar första året vid YA i
Österbotten. Om allt går planenligt är
de skogsmaskinförare om några år.
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Under växtsäsongen 2017 och 2018
sådde Martin Antell tall så gott som
varje vecka. Resultaten av hans försök
tyder på att tall med god framgång
också kunde sås senare än vad som nu
är brukligt.

Klar med studierna
Då Skogsbruket senast intervjuade
Ekenäsbon Martin Antell hade han
som 55-åring nyss inlett sina studier
till skogsbruksingenjör vid Yrkeshögskolan Novia.
I dag, 57 år fyllda och 2,5 år av studier senare, är han så långt hunnen att han får
sin examen.
Som examensarbete har han granskat
möjligheterna att förlänga säsongen för
sådd av tall.
Arbetet har varit intressant, liksom studierna i övrigt.
– När jag började hoppades jag att studierna skulle bli intressanta och det har
de varit. Det har också varit en rolig tid,
jag känner mig som ung på nytt, säger
Martin Antell med ett skratt.
Lärarna vid Novia får beröm.
– De är motiverade och gör bra ifrån sig
med de resurser de har till förfogande. Skolan har fina övningsskogar. Att vi fått lära
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oss genom att vara ute i dem, i stället för
att sitta alltför mycket i klassrummet framför en dator, har också det varit trevligt.
Att studera som äldre har sina för- och
nackdelar.
– Man har kanske en annan insikt och
motivation i den här åldern. Samtidigt har
det öppnat ögonen för hur problematiskt
det är att pussla ihop studier med familj
och barn.
GODA JOBBUTSIKTER LOCKADE
Antell har en bakgrund som företagare.
I närmare 25 år drev han en djuraffär på
Böle station. Branschbytet blev aktuellt
då han på grund av det långvariga byggprojektet vid stationen var tvungen att
stänga sin affär.
Att det blev skogsbranschen bottnar
delvis i eget intresse. Kontaktyta till skogen finns från tidigare genom släktgården
i Östnyland. I yngre år studerade han vid
agroforst-vetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet.

En minst lika stor bidragande orsak till
beslutet att satsa på skogsutbildningen var
jobbutsikterna.
– I den här åldern är det inte lätt att
hitta nytt jobb. Att sysselsättningsläget är
bra i skogsbranschen hade därför stor betydelse.
Liksom sina studiekamrater fick Antell
anställning redan innan han fått sina examenspapper. Sedan maj jobbar han, med
hjälp av stipendier av Föreningens för
Skogskultur och Stiftelsen Brita Maria
Renlunds Minne, för Finska Forstföreningen där han ska ägna sig åt föreningens skolungdomsarbete som bland annat
innefattar tävlingen Skogsnöten.
Förutom att jobbet känns roligt ser han
det också som viktigt och angeläget att försöka väcka det skogliga intresset bland unga.
– En stor del av vår BNP kommer från
skogen – direkt eller indirekt. Det är i stort
sett den enda råvaran vi har. •
TEXT OCH FOTO: AGNETA SJÖBLOM

Försök kring tallsådd gav lovande resultat
Höstsådd av tall kunde vara ett alternativ att räkna med även i södra Finland.
På det tyder resultaten av Martin Antells examensarbete vid skogsbruksingenjörsutbildningen på Yrkeshögskolan Novia.
Syftet med examensarbetet var att granska möjligheten att så tall under andra tidpunkter än vad som nu är brukligt – det
vill säga från det att tjälen går ur jorden
fram till midsommar.
Forskningsdelen genomförde Martin
Antell så att han varje vecka under växtsäsongen 2017 och 2018 sådde två försöksrutor à 30 gånger 30 centimeter. Rutorna
delade han på hälften, och på vardera sidan sådde han 22 plantagefrön. På den
ena sidan täckte han fröna med jord, på
den andra sidan fick de vara otäckta.

ten. Tekniken och metoderna för sådd går
dessutom hela tiden framåt, säger Martin
Antell.
Han tror att utvecklingen skulle tas väl
emot också bland entreprenörer. Att sådden nu utförs under en kort tidsintervall
medför brist på kapacitet.
Helt uttömmande är examensarbetet givetvis inte.
– Det lämnar utrymme för en del spekulationer. Det skulle behövas fler studier
och forskning, bland annat i fröets övervintring, säger Antell.

MER FORSKNING BEHÖVS
Försöken råkade sammanfalla med två extrema somrar – 2017 regnade det mest hela tiden medan sommaren 2018 var ovanligt torr.
– Till det man kan utläsa ur försöken
hör väderleksförhållandenas stora betydelse. Fukten är A och O för att sådden
ska lyckas, säger Martin Antell.
Grobarheten varierade, men utvisade
med vissa förbehåll att sådd av tall kunde ske utanför de nu gällande rekommendationerna. Eftersom senare sådd ger
bättre möjlighet till högre fukthalter skulle groddplantorna den vägen också få en
bättre etablering.
– Det kommer att behövas mera sådd,
och på basis av resultaten skulle det inte
vara en orimlig risk att så också på hös-

MÖJLIGGÖR TÄTARE BESTÅND
Förnyelse av tall, genom sådd eller fröträdsställning, är något som lämpar sig på
torra moar och kargare marker. På friska
moar har de sådda plantorna svårt att hävda sig i konkurrensen med gräs och örter.
Till det som lockar med sådd, då de
biologiska förutsättningarna är de rätta,
hör etableringskostnaderna som är ungefär en tredjedel av kostnaderna för plantering. De lägre kostnaderna möjliggör ett
tätare bestånd som i sin tur har en bättre kvalitetsutveckling och är bättre skyddat mot klövvilt. En planta, som grott på
stället, är också starkare tack vare ett bättre rotsystem.
Till nackdelarna hör långsammare start
samt högre kostnader för röjning.

VANLIGARE NORRUT
I norra Finland har Forststyrelsen med
lyckade resultat sysslat med höstsådd i
flera år.
– Där råder ändå helt andra klimatförhållanden, påpekar lektor Johnny Sved
som varit Martin Antells handledare under examensarbetet.
På kustområdet har sådd däremot aldrig riktigt slagit igenom.
– Försomrarna vid kusten är ofta regnfattiga. Det kan se bra ut när fröna gror,
men sedan torkar en stor del av groddplantorna ut före midsommar. Efter midsommar stiger luftfuktigheten; det bildas
mera dagg och det brukar också regna
mera. Sådd senare på sommaren, när det
finns mera fukt, skulle utgående från det
vara ett alternativ, men än så länge har vi
inte mycket erfarenhet av det, säger Sved.
Från skolans sida kommer man att följa upp resultaten av Martin Antells försök
med en inventering i höst. Inom ramarna för Novias skogsbruksutbildning pågår
också ett annat examensarbete med anknytning till skogssådd. •
TEXT OCH FOTO: AGNETA SJÖBLOM

ÖVRIGA SLUTARBETEN FRÅN
NOVIAS SKOGSBRUKSINGENJÖRSUTBILDNING
David Häggman: Körstråksbreddens betydelse för drivningskvaliteten
Oskar Karlsson: Naturvård i ekonomiskogar – en viktig del av skogsbruket i Finland
Markus Seppi: Hjortdjursskador i
tallbestånd – viltskyddsmedlet Tricos inverkan på unga plantskogar
av tall
Oskar Wallin: Jämförelse av olika
tallprovenienser på Föreningen för
Skogskulturs försöksområde i Kristinestad
Victor Åstrand: Kostnader och produktivitetskalkyl i skärgårdsavverkningar i Österbotten
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Sug efter kunnig arbetskraft
Under de tio kommande åren pensioneras en fjärdedel av skogsindustrins personal. Behovet av skogsbruksingenjörer är därmed mycket
stort och möjligheterna att hitta arbete goda, säger Reetta Pilhjerta på
Skogsindustrin r.f.
Utbildar du dig till skogsbruksingenjör
eller forstmästare? Då är sannolikheten
för att hitta arbete efter utexamineringen
mycket stor.
– Det är huvudsakligen relativt lätt att
få anställning som skogsbruksingenjör i
dag, säger Reetta Pilhjerta på Skogsindustrin r.f.
Utsikterna för att hitta arbete ökar troligtvis i framtiden. Enligt Pilhjerta går en
fjärdedel av de anställda inom skogsbranschen i pension inom tio år.
– Nya investeringar och pensioneringarna inom branschen ökar behovet av arbetskraft på sikt. Stora pensionsavgångar
väntar industrin och arbetsplatser skapas
mest där investeringarna sker. Men det
finns lediga tjänster i hela Finland bortsett från Lappland.
– De, som studerar till skogsbruksingenjör, har det också lättare att hitta exempelvis sommarjobb om de är beredda
att flytta från hemorten. Det ökar chanserna, säger hon.
Förutom flexibilitet och rörlighet är det
en fördel att kunna många språk. Tvåspråkiga har bättre möjligheter att hitta arbete
efter utbildning, och kunskap i främmande språk är också en stor fördel.
– Svenska behövs speciellt i områden
med svenskspråkiga skogsägare. Men i
skogsbranschen överlag börjar engelskan
vara nästan en nödvändighet. I de östra
delarna av landet betraktas kunskaper i
ryska som en stor fördel, berättar Pilhjerta.
STORT BEHOV AV INGENJÖRER
Det är inte bara efterfrågan på skogsbruksingenjörer som är stort och ökar i framtiden. Enligt Pilhjerta behövs nu fler skogsmaskinförare och chaufförer inom transporten. Bristen på arbetskraft är störst inom teknikbranscherna.
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– Mest utmanande är det att hitta arbetskraft för bland annat el-, automationsoch processindustrin. På tjänstemannasidan är det rekryteringen av olika ingenjörer – allt från maskin-, el-ingenjörer till
ingenjörer inom process- och kemiteknik,
säger hon.
Och fortsätter:
– Bra att veta är också att man som arbetstagare inom skogsbranschen bör vara
beredd att utvecklas under hela arbetskarriären. Det är viktigt att framhålla i dag.
BRIST PÅ SVENSKSPRÅKIGA
Metsä Group är en stor aktör inom skogsindustrin och har därmed ett stort behov
av arbetskraft. Bolaget är verksamt i stort
sett i hela landet och eftersträvar att ha
kunnigt folk i alla regioner.
– För oss är det en utmaning att säkerställa att vi har utbildad arbetskraft också
på de avlägsnaste orterna. Att utbudet av
skogsbruksingenjörer är för litet syns inte
minst när vi försöker hitta svenskspråkiga
skogsbruksingenjörer till exempelvis vårt
anskaffningsområde i Vasadistriktet, säger
bolagets HR-direktör Maikki Kropsu.
För att locka till sig personal erbjuder
Metsä Group många olika arbetsuppgif-

ter för skogsbruksingenjörer, vilket delvis
möjliggörs av en intern uppdragsvariation. Utöver det tar man årligen emot 50–
60 studerande på praktik.
– Vi har ett praktikantkoncept som ger
studerande möjlighet att bekanta sig med
Metsä Group som bolag och våra arbetsuppgifter. Vi satsar mycket på yrkesutbildare som finns inom vår egen bransch.
Bland annat har vi fadderverksamhet för
blivande chaufförer inom transport och logistik, berättar Kropsu.
Metsä Group följer också upp praktikanternas erfarenheter i samband med
sommarjobb.
– Ytterligare försöker vi påverka så att
det till utbildningen inom skogsbranschen
kommer sökande som känner till branschen och är motiverade att lära sig mera.
Hurudant är intresset för att jobba på
Metsä Group?
– Vi har märkt att intresset ökat efter investeringen i bioproduktfabriken i Äänekoski. Vi satsar mycket på rekrytering för
att säkra en lyckad start för våra arbetstagare när de inleder sin karriär hos oss. •
TEXT: CHRISTOFFER THOMASFOLK
FOTO: ÅSA NYMAN

AXXELL BRUSABY

(vissa har fått betyg i februari,
vissa den 10.5.2019):
Grundexamen inom hästhushållning,
hästskötare
Ehrnsten Katariina, Kyrkslätt
Kärkkäinen Juliana, Lovisa

Föreningen för
Skogskultur
lyckönskar de
nyutexaminerade

Grundexamen inom lantbruksbranschen, kompetensområdet för
djurskötsel, djurskötare
Borgstén Ida, Helsingfors
Bäckman Sofia, Borgå
Holm Mathilda, Kumlinge
Karlsson Carolina, Borgå
Kemilä Jonna, Kimitoön
Mattsson Monica, Pargas
Nyberg Fanny, Raseborg
Pasanen Heidi, Sibbo
Pitkänen Frida, Borgå
Sundholm Aleksandra, Salo
Sundström Fredrika, Ingå
Grundexamen inom lantbruksbranschen, kompetensområdet för
lantbruk, landsbygdsföretagare

YRKESAKADEMIN I
ÖSTERBOTTEN

YRKESHÖGSKOLAN NOVIA

(dimission den 13.6.2019):

(klara skogsmaskinsförare den 31.5.2019):
Daniel Skrifvars
Jim Sundsvall
Elias Lindblom
Simon Rönnblad
Jacob Thors
Tobias Dahlqvist
Föreningens stipendium på 300 euro
tillfaller skogsmaskinsföraren Elias
Lindblom ”Elias har visat berömliga färdigheter i användning av skogsmaskin
samt fått väldigt positiv feedback från sin
inlärning i arbetsperioderna.”

Albin Berglund
David Häggman
Oskar Karlsson
Markus Seppi
Oskar Wallin
Victor Åstrand
Mikko Onali – blev klar redan tidigare under våren
Föreningens stipendium på 300 euro tillfaller blivande skogsbruksingenjören
David Häggman. ”David Häggman har
under studierna visat ett speciellt stort
intresse för skogsskötselfrågor. Han har
varit en duktig, aktiv och målmedveten
studerande.”

Ginman Kevin, Kimitoön
Jansson Elis, Pargas
Lundqvist Lucas, Vanda
Nygård Emil, Lovisa
Silfvast Adrian, Lappträsk
Storgård Ben, Pargas
Wikström Emil, Sjundeå
Grundexamen inom skogsbranschen,
kompetensområdet för skogsbruk,
skogsarbetare-skogsserviceproducent
Andersson Mathias, Kimitoön
Lampinen Eric, Kimitoön
Lampinen Robert, Kimitoön
Lindroos Oskar, Kimitoön
Norrvik Kristoffer, Ingå
Föreningens stipendium på 300 euro tillföll skogsserviceproducenten Kristoffer
Norrvik. Skolans motivering: ”En pålitlig och motiverad studerande som gjort
stora framsteg under sin studietid. Han
har skött sina studier med belåtenhet och
fått berömlig respons från sina praktikperioder.”
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Livsmedelsförpackningar
kräver nyfiber

En av de här kartongproducenterna är
Kotkamills som år 2016 ersatte sin magasinspappersmaskin i Kotka med en jättelik
kartongmaskin för fals- och plastfri barriärkartong. Kapaciteten är 400 000 ton per
år och investeringen gick lös på över 170
miljoner euro.
Företagets såg-, massa-, kartong- och
kraftpapperskombinat i Kotka är ett exempel på den finländska kompetens som
gör att det finns åtgång på virke från finländska skogar. Ekvationen är i det här fallet att resterna från kombinatets sågverk
används i kraftpappers- och kartongproduktionen: Sågspånen utgör råvaran för
kraftpapperet medan träflisen i sin tur omvandlas till högkvalitativ kartong. Till saken hör att livsmedelskartong måste göras
av färska fibrer för att garantera hygienen.
Enligt försäljningsdirektör Yrjö Aho på
Kotkamills var kartongmaskinen i Kotka
den första som hade byggts i Europa på
över ett decennium då den stod klar sommaren 2016.
– Maskinens stora nyhet var att fettoch fuktbarriäregenskaperna skapas med
en miljövänlig vattenbaserad dispersionsbeläggning i stället för genom plastextrudering (plastbeläggning). Den andra innovationen var att bestrykningen görs in-line, alltså samtidigt som kartongen, och inte som vanligt i en skild process. Vår innovation kapar ett steg i produktionen vilket gör den flexiblare och förmånligare,
säger han.

Plastavfall är en av de stora hotbilderna i naturen.
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FOTO: BO INGVES

Plast är en hygienisk och mångsidig råvara för många ändamål, men också
ett jättelikt och växande internationellt miljöhot. För att minska trycket har
kartongtillverkare världen över på allvar börjat utveckla plastfria, lätt återvinningsbara barriärkartonger för både dryck- och mat.

UTMANAREN
Då plastdiskussionen flammade upp på
allvar för några år sedan visade sig Kotkamills satsning på barriärkartongkvaliteterna Isla Duo för engångspappersmuggar och Aegle Barrier för livsmedels- och

KONKURRENSEN HÅRDNAR
Kotkamills är givetvis inte den enda kartongtillverkaren som satsar på enkel återvinningsbar barriärkartong utan plast. Det
intressanta är att Finland och Sverige ligger i främsta ledet då det gäller den här
utvecklingen. Det är bra också för skogsägarna eftersom livsmedelskartong ska vara gjord av ren nyfiber.
Andra biobaserade kartonger för livsmedelsförpackningar är exempelvis MetsäBoard Pro FSB EB1 samt svenska kartongtillverkaren Södras Durapulp, som
används bland annat i Huhtamäkis biologiskt nedbrytbara produkter. Colombier Finland bestryker å sin sida kartong
och papper med en vattenbaserad barriär i sin anläggning i Pyttis. Den färskaste investeringen i nischen är BillerudKorsnäs nya kartongmaskin för livsmedelsförpackningar i Grums, nära Karlstad. Den
startade upp i maj och har en kapacitet på
550 000 ton.
– Kotkamills är i alla fall fortsättningsvis den enda tillverkaren som gör kartongen och bestrykningen i en och samma maskin, säger Aho.
MINSKAR PLASTANVÄNDNINGEN
Kotkamills barriärkartong används numera bland annat i snabbmatskedjan Hesburgers tortilla-, nuggets- och salladsförpackningar. De görs av förpackningstillverkaren
Paroprint, vars försäljningschef Markku
Korhonen berättar att efterfrågan på plastfria förpackningar för snabbmat stadigt ökar.
– Tack vare den nya barriärkartongen
har vi som genom ett trollslag kunnat slo-

pa plastanvändningen i en del av produkterna utan att barriäregenskaperna eller
tryckbarheten försämrats. Om alla snabbmatsföretag skulle gå över till plastfri barriärkartong skulle användningen av plast
kunna minskas globalt. Än så länge är de
här kartongerna dock inte lämpliga för alla typer av livsmedelsförpackningar, säger han.
Hesburgers produktutvecklingschef
Eeva Mäki konstaterar att företaget hela
tiden ser efter alternativ för att göra verksamheten mera ekologisk.
– Den plastfria kartongen är konkurrenskraftigt prissatt och kräver inga specialåtgärder av våra leverantörer. Det bästa
är att den är en genuint finländsk produkt.
Tidigare var exempelvis våra salladsförpackningar importvara, säger hon.

Biografkedjan Finnkinos popcornförpackningar är ett produktsegment där den
plastfria barriärkartongen smått överraskande visade sig stå emot fett bättre än
traditionell plastbaserad barriärkartong
som snabbt blev flammig av fettet i popcornen. Fläckarna syntes framför allt på
enhetliga vita ytor. Det var problematiskt
eftersom förpackningarna samtidigt är en
viktig reklamkanal för företaget.
– Med den plastfria kartongen kan vi
nu obegränsat använda alla färger i trycket. Då priset på kartongen inte var märkbart högre än tidigare var det också ekonomiskt sett lätt att övergå till Kotkamills
barriärkartong, säger Finnkinos ansvariga
försäljningschef Tapio Partanen. •
TEXT: BO INGVES

KOTKAMILLS I KORTHET:
Kotkamills rötter ligger i Stora Ensos kombinerade sågverk samt massa- och
pappersbruk i Kotka med anor från 1872 då Hans Gutzeit grundade en såg
här.
Företaget omsatte drygt 353 miljoner euro i fjol och antalet anställda var
cirka 550.
Majoritetsägare är det inhemska investeringsbolaget MB Funds.
Företaget meddelade i fjol att det planerar bygga en ny laminatpappersmaskin, en investering på i runda tal 100 miljoner euro. Det slutliga beslutet
väntas komma hösten 2019.
Företaget köper betydande mängder virke av Skogsvårdsföreningen Skogsreviret.

FOTO: SKYPRODUCTION OY

snabbmatsförpackningar vara en taktisk
fullträff.
– De kan användas i många produkter
som tidigare haft en plasthinna som hindrar vätska och fett från att sugas upp i
kartongen. Tryckegenskaperna är minst
lika bra som med traditionell barriärkartong, säger Aho.
Den stora skillnaden är därmed att den
vattenbaserade dispersionsbeläggningen
är biologiskt nedbrytbar och gör att kartongen kan återvinnas tillsammans med
vanligt pappersavfall.
– Vid sidan av miljöfördelarna är det
ekonomiskt lönsamt eftersom det inte
krävs separata anläggningar för att först
separera plastfilmen från kartongen, säger Aho.

För skogsägarna är det väsentligt att det finns kunder som behöver virke som råvara. Kotkamills såg-, massa-, kartong- och kraftpapperskombinat i Kotka är ett exempel på den finländska kompetens som gör att det finns efterfrågan på virke.
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Hon forskar under ytan
Det finns mera kol i marken än det finns i atmosfären och växtligheten tillsammans. Även små förändringar i markens kolbalans kan ha stor klimatpåverkan.
Av den kol som i dag blir lagrad i skogsmarken kommer hälften från den så kal�lade fallförnan, blad och barr, medan den
andra hälften härstammar från förmultnande rötter och mykorrhizasvampar.
Rötternas betydelse för kolinlagringen vet
man inte ännu särskilt mycket om, men
vid Helsingfors universitet bedrivs forskning där man bland annat studerar rötternas tillväxtdynamik. Resultaten kommer
till användning då kolbudgeter ska beräknas och olika framtidsmodeller göras upp.
– Diskussionen om skogens kolbalans
brukar mest handla om träden men man
borde också tänka på det underjordiska
kolförrådet, säger professor Heljä-Sisko
Helmisaari.
STUDIE KRING GROTUTTAG
Helmisaari har ägnat många år åt forskning kring kol och näringsämnen i marken. Först vid Skogsforskningsinstitutet,
numera som professor i skogsmarksvetenskap vid Helsingfors universitet.
För ett antal år sedan medverkade hon
i en nordisk samstudie där man studerade
hur uttaget av hyggesrester, eller grot, ur
gallringsskog påverkar markens näringsämnen samt skogens tillväxt.
– Ur studien framkom att skogens tillväxt minskar under en 20-årsperiod om
man i gallringsfasen tar ut grenar med
barr. Omfattningen av minskningen varierade, men låg på mellan 5 och 10 procent.
Störst var påverkan i granskog eftersom
grangrenar och i synnerhet barr innehåller
mycket näringsämnen, säger hon.
Studien bidrog till att utvecklingen gått
mot att grenar nuförtiden för det mesta
lämnas kvar i granskog som gallras. Med
tanke på skogens roll som kolsänka är studien relevant eftersom lägre tillväxt ger
minskad kolbindning.
VIKTIGA STUBBAR
Heljä-Sisko Helmisaari räknar också med
att stubbuttaget minskar i framtiden.
Den utvecklingen stöds bland annat av

Lilli Kaarakkas nyligen framlagda doktorsavhandling, för vilken Helmisaari varit handledare och där Kaarakka studerat
hur stubbuttag och markberedning påverkar kolet i marken.
Förutom att stubbar och deras rötter
innehåller mycket kol, är de också stora
dödvedskällor och viktiga för biodiversiteten.
– Även om avverkningen av skog skulle öka i Finland, tror jag att stubbuttagen
kommer att minska, och har redan gjort
det. Även om vi börjar använda mer hyggesrester som förnybar energi är stubbar inte den typen av ved vi vill ha, säger
Helmisaari.
Vad gäller markberedning är frågan inte
lika entydig. Bland annat visar en svensk
studie att den kol marken förlorar genom
markberedning fås tillbaka i form av ökad
trädtillväxt.
MER FORSKNING BEHÖVS
Vad som händer med de gamla kolförråden, som finns i marken, om klimatförändringen fortsätter oroar forskarna. Hittills har det kalla klimatet i norr bidragit
till att begränsa nedbrytningen.
– Vi vet att om man håller marken täckt
med vegetation bevarar den sitt kol ganska bra, säger Helmisaari.
Vid en slutavverkning minskar markens kolförråd och är under omkring 20
år en kolkälla. Efter det börjar skogen åter
binda mer kol än den avger.
Hur kontinuerligt skogsbruk, med luckoch plockhuggning, påverkar kolet i marken har man enligt Helmisaari ännu inte
forskat tillräckligt i.
– Troligtvis är kontinuerligt skogsbruk
lite bättre då det gäller att binda kol i marken, men det behövs mera forskning. Kontinuerligt skogsbruk passar inte heller alla
typer av skog, och man måste också ta i
beaktande hur det påverkar tillväxten. Efter en slutavverkning har man snabbt växande skog medan förnyelse genom kontinuerligt skogsbruk tar längre tid.

KOLSÄNKA OCH KOLFÖRRÅD
För att följa med klimatdebatten gäller det
bland annat att kunna skilja åt begrepp såsom kolsänka och kolförråd.
– Bra växande skog är en kolsänka genom att den tar upp mycket kol. Däremot har en yngre skog inget stort kolförråd i sin vegetation. Gammal skog har ett
stort kolförråd både i marken och i vegetationen, men det är skäl att komma ihåg
att den också kan vara en kolsänka, säger
Helmisaari.
Den gamla skogen fortsätter inlagringen av markkol också genom mykorrhizan
som lever i symbios med trädens rötter.
Olika typer av mark lagrar olika mängder kol. Det samma gäller också för olika
typer av skog.
– Exempelvis blandskog skulle vara
bra att värna om eftersom den förmodas kunna lagra mer kol. Den har också en högre albedo som reflekterar strålning tillbaka till atmosfären vilket har en
klimatsvalkande effekt, medan barrskog,
på grund av sin mörkare yta, absorberar
mera sol. Blandskog passar ändå inte på
alla ställen.
TROR PÅ BRA BLANDNING
Hur bruka skogen optimalt med tanke på
kolsänkan? Många av de frågor som berör skogsbruket och dess klimatpåverkan
är komplexa. Också bland forskare råder
en viss oenighet, till exempel om hur stort
problemet med risken för skadeinsekter är
i förhållande till klimatfördelarna med att
bevara gammal skog.
– Skogsbruket ska nå många mål – biodiversitets-, klimat- och produktionsmål.
Antagligen måste man sträva efter en bra
blandning. Vi får inte störa kolförråden för
mycket, samtidigt som vi får ut det vi behöver av skogen som är en viktig resurs
för Finland. Exakt var gränsen ligger nationellt vågar jag inte säga, men syftet bör ändå vara att använda skogen för mer långvariga produkter. Forskningen går hela tiden framåt och ger ny kunskap som hjälper i detta, säger Heljä-Sisko Helmisaari. •
TEXT: AGNETA SJÖBLOM
FOTO: PETER NORDLING
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Tufft säkra tillgången på arbetskraft
Medelåldern på skogsarbetare är
hög. Antalet utexaminerade skogsbruksingenjörer och forstmästare är
för lågt. Tillgången på kunnig arbetskraft blir en utmaning i framtiden.
Skogsvårdsföreningen Österbotten
funderar aktivt på hur den ekvationen kan lösas.
– Nu är situationen någorlunda under
kontroll. Vi har tillgång till den arbetskraft
som behövs, men på sikt blir det en utmaning att säkra att vi har tillräckligt med
kunnig arbetskraft på fältet. Det kommer
att krävas mer arbete för att vi ska kunna göra det, säger Jan Slotte, verksamhetsledare för Skogsvårdsföreningen Österbotten.
SVF Österbotten är en stor arbetsgivare inom skogsbranschen i landskapet.
I dag har föreningen 25 heltidsanställda
skogsarbetare och under barmarkssäsongen växer styrkan till närmare 50. Till detta
kommer privata entreprenörer och timanställda skogsarbetare.
– SVF Österbotten sysselsätter ungefär 70 entreprenörer, och då talar vi om
allt från enmansföretag till entreprenörer

med över tio anställda. Variationen är stor,
men den sysselsättande effekten är över
100 årsverken. Entreprenörerna utför allt
från planteringar och röjningar till avverkningar, berättar Slotte.
Tidigare hade SVF Österbotten fler heltidsanställda, men under senare år har andelen köptjänster av entreprenörer ökat.
För entreprenörerna är det en fördel att ha
flera ben att stå på.
– Som privatföretagare kan de utföra arbete åt flera aktörer och det har vi förståelse för. Trots att vi har minskat på antalet
anställda, har vår arbetsstyrka totalt sett
inte minskat, förklarar han.
EN UTMANING
Men det finns orosmoln gällande tillgången på kunnig arbetskraft. Enligt Slotte är
medelåldern på de anställda skogsarbetarna exceptionellt hög – runt 60 år.
– Det säger sig självt att det snart blir en
utmaning för oss att rekrytera nya skogsarbetare i framtiden. Något måste ske,
konstaterar Jan Slotte.
SVF Österbotten vänder troligen blickarna mot utlandet. För några år sedan gjordes ett försök med att ta in ett utländskt
arbetsteam.

– Vi köpte teamets tjänster via ett rekryteringsföretag, och vi var mycket nöjda med lösningen. Arbetarna var kunniga, och på sikt kommer det att bli vanligare att ta in utländsk arbetskraft, i synnerhet under barmarksperioden, säger Slotte.
Situationen är inte ännu akut och föreningen har, efter försöket med att anlita
utländska arbetare, kunnat säkerställa arbetsstyrkan med lokala krafter. Men Slotte räknar med att minst 20 skogsarbetare
försvinner inom några år på grund av den
höga medelåldern.
Att fortsätta anlita enbart lokala förmågor är inte realistiskt. Inte som det ser ut
nu.
– Någon måste vara beredd att ta tag
i röjsågen och jobba manuellt i skogen.
Men i dagsläget intresserar inte dylikt arbete särskilt många unga finländare. Det
är ett arbete som inte längre verkar locka
ungdomar, säger Slotte.
Därför är det naturligt att rekryteringen utifrån ökar. Han ser inte heller något
negativt i det.
– Tvärtom är det mycket bra för de finländska skogsägarna att det finns de som
vill komma hit och jobba. Vi har stora eftersläpningar inom skogsvården och det

Han valde mask
Manuella skogsarbeten lockar allt
färre ungdomar. Men det behöver
nödvändigtvis inte utesluta en karriär inom skogsbranschen. Det är Toni
Kärr är levande ett bevis för. Han investerade i en maskin för röjning.
Tekniska lösningar möjliggör att manuella
arbeten utförs maskinellt.
– Jag ångrar inte mitt beslut att investera i maskinen. Det var ett stort steg att ta,
och jag skulle ha fått många röjsågar för
pengarna jag betalade för maskinen. Men
Toni Kärr inveserade i en maskin att röja med. Han bedömer att de maskinella
jobben ökar.
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På sikt kommer rekryteringen av skogsarbetare och högre utbildade skogsfackmän att försvåras, säger Jan Slotte,
verksamhetsledare på SVF Österbotten.
kommer att finnas stort behov av arbetskraft också i framtiden.
– Vi kanske blir tvungna att jobba lite
hårdare för att säkerställa kunnandet innan vi rekryterar utifrån, men genom det
kan vi säkerställa att vi kan erbjuda våra
medlemmar fullgod service. Och som det
är nu, bara ökar behovet av våra tjänster,
säger han.
PERMITTERINGAR FÖRSVÅRAR
REKRYTERINGEN
Utbildningsmöjligheter finns i Svenskfin-

land, men Slotte efterlyser kortare fortbildningsperioder för dem som är intresserade
av skogsarbete.
– Ett annat problem är att många skogsarbetare permitteras under perioder med
mycket snö. Det är inte lockande för en
ung person med bostadslån att arbeta inom en bransch där det finns risk för en årlig permittering, säger han.
Det låga antalet skogsbruksingenjörsoch forstmästarstuderande skapar också
huvudbry.
De flesta av föreningens skogsvårdsinstruktörer har en gedigen utbildning i bagaget och kunskapen behövs för att kunna jobba med rådgivning och andra uppgifter.
– Även på tjänstemannasidan kommer
vi om några år att stå inför nyrekryteringar. Vi märker redan nu att antalet ansökningar minskar när en tjänst blir ledig. Det
här är problematiskt och situationen förvärras i framtiden.
– Det är inte bara vi som räknar med att
det blir brist på rbetskraft, många andra
aktörer kommer också att känna av det.
Vi måste gemensamt försöka lösa problemet genom att jobba för att höja intresset
för skogsbruk bland dagens ungdomar, säger Slotte. •
TEXT OCH FOTO:
CHRISTOFFER THOMASFOLK

skinell röjning
för mig var det inte ett alternativ att jobba manuellt i skogen, det här gav mig flera möjligheter, säger Toni Kärr.
Han ville gärna arbeta inom skogen,
men såg arbetet som skogsarbetare som
alltför slitsamt på sikt.
– Jag kom i kontakt med den här maskinen på en mässa av en slump och till
slut slog jag till. Med facit på hand fungerar det mycket bra att röja maskinellt på
rätt marker, berättar han.
Vetskapen om att antalet skogsarbetare på sikt kommer minska underlättade
beslutet.
– Jag hade med det i beräkningarna och
tänkte att det måste finnas tillräckligt med
jobb för mig i framtiden. Efter diskussioner med skogsvårdsföreningen beslöt jag

mig för att investera. Hittills har det funnits arbete, och jag tror det ökar i framtiden.
Skogsmaskinen är utvecklad av det finska företaget Usewood och har en vikt på
2 000 kilogram, en längd på 4,4 meter och
en bredd på 1,5 meter. Den lämpar sig enbart för röjning.
– Tekniken utvecklas ännu, men fungerar. Bäst och effektivast arbetar man maskinellt på speciellt krävande objekt, det
vill säga täta plantskogar. I framtiden blir
det antagligen vanligare att många traditionella arbeten som nu utförs manuellt
kan utföras maskinellt, säger han. •
TEXT OCH FOTO:
CHRISTOFFER THOMASFOLK
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Utbildning lönar sig alltid
del 4

När man som nybliven skogsägare står där med förvåningens finger i häpnadens mun och försöker förstå termer som figurer, skärmställning, första gallring och andra märkligheter är det bra att veta att hjälpen är nära:
Det finns en mängd korta kurser som introduktion till vad det innebär att äga och sköta skog.

SKOGSÄGARSKOLAN

•

Finlands skogscentral arrangerar exempelvis en tredelad serie under samlingsnamnet MinSkog på olika håll i landet.
Den består av en introduktionsdag, en
lite längre grundkurs och ytterligare en
fortsättningskurs.
– Under introdagen lär sig nyblivna
skogsägare grunderna i att äga och sköta skog och vilka rättigheter och skyldigheter de har. Det ges också info om
många praktiska frågor gällande bland
annat virkesaffärer, skogs- och naturvård, säger kundchef Björn Stenmark
på Skogscentralen.
UTBILDNING FÖR ALLA
Stenmark berättar att det från början
har hört till Skogscentralens uppgifter
att ordna opartisk utbildning för skogsägare på både svenska och finska.
– Intresset för introdagen på svenska
har i praktiken varit svalt i södra Finland, kanske därför att man kan finska
så bra där och kan ha lättare att delta i
den finskspråkiga versionen. Därför arrangeras den på svenska huvudsakligen
i Österbotten, säger han.
Stenmark betonar att introdagen inte bara är till för nyblivna och kommande skogsägare, utan att alla som vill ha
grundläggande kunskap i skogsfrågor är
välkomna.
– En stor nyhet för i år är att dagen
kommer att ordnas också i form av ett
webbinarium i höst. Det innebär att
även skogsägare, som bor utomlands
eller på annat håll i Finland, kan delta i
kursen, säger han.
Det följande steget i Skogscentralens
snabbutbildningstrappa är en femdelad
grundkurs som under fem föreläsningar lär ut grunderna i skogsägande och
skogsvård på en betydligt bredare bas
än introdagen.
– Deltagarna lär sig om skogsvård i
skogens olika utvecklingsskeden och
hur man beaktar naturens mångfald i
skogsbruket. En viktig del av kursen
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gäller praktiska frågor som skogsbranschens terminologi och måttenheter.
Den ger också mycket matnyttig information om virkeshandel och beskattning. Som avslutning på kursen görs en
exkursion till någon intressant plats, säger Stenmark.
KAN BYGGAS PÅ
Inom ramen för Skogscentralens utbildningspaket ges också en femdelad fortsättningskurs som ytterligare fördjupar
deltagarnas kunskaper om skogsbruk.
– Vi ordnar dessutom ganska ofta
webbinarier som tar upp aktuella frågor såsom problemet granbarkborre och
slyröjning. Det är en snabb och effektiv kursmetod och passar bra i tiden,
då folk inte längre är villiga att resa så
mycket. Webbinarierna har en föreläsare och en moderator som följder med
frågorna som deltagarna ställer, upplyser Stenmark.
Han berättar att en av de stora frågorna i dag gäller hyggesfritt skogsbruk,
vilken väckt många frågor och tankar
bland skogsägarna.
– Under de senaste åren har generationsskiften årligen lett till mellan
7 000 och 8 000 nya skogsägare. Många
av dem ser annorlunda på skogsbruket
än under den tid då man bodde vid sin
skog och så att säga hade motorsågen
på matbordet. Då skogsvårdstjänsterna numera i hög grad köps på distans
ökar samtidigt behovet av utbildning eftersom nya skogsägare helt enkelt inte
har den kompetens som behövs, säger
Stenmark.
KURSER I SKOGSBESKATTNING
OCH RÖJNING
Yrkesakademin i Österbotten är en annan instans som arrangerar praktiska
kurser och utbildningar för skogsägare.
Här finns allt från längre studier på andra stadiet till en årligen återkommande kurs i skogsbeskattning som arran-

geras i samarbete med Skogsvårdsföreningen Österbotten och Skogscentralen.
– Vi kan erbjuda så gott som vilken
utbildning som helst som har med skogen att göra. Kursen i skogsbeskattning
ger mycket matnyttigt för alla skogsägare, eftersom den tar upp vilka förändringar som skett i lagstiftningen, säger
projektplanerare Pernilla Lindholm på
Yrkesakademin.
Hon betonar att Yrkesakademin försöker serva både blivande och existerande skogsägare och därför har de olika kortkurserna övervägande praktiskt
innehåll.
– Vi har klart märkt att praktiskt inriktade kurser lockar mera än rent teoretisk utbildning. Via ett EU-finansierat
utbildningsprojekt erbjuder vi till exempel en kurs i röjning och vård av ungskog, säger Lindholm.
I utbildningen ingår både teori och
praktik i totalt cirka nio timmar. Under tre timmar lär sig deltagarna först
om biologin kring skogsvården och hur
man sköter röjsågen.
– Resten är sedan praktisk röjning i
skog och mark. På den här typen av kurser har vi av praktiska skäl ett begränsat
antal platser. Med liknande koncept har
vi bland annat kört kurser i säker motorsågshantering, säger Lindholm.
NATURVÅRDSKORTET NÄSTA
I slutet av augusti arrangerar Yrkesakademin i samarbete med Skogscentralen en kurs i naturvård i ekonomiskogar som siktar mot att deltagarna ska avlägga färdighetsprovet och få
naturvårdskortet. Det handlar, enligt
Lindholm, om att i skogsvården och
drivningen beakta skogens biologiska
mångfald och övriga värden vid sidan
av ren virkesproduktion.
– Teman för kursen är bland annat
naturvård i ekonomiskogar, vattenvård,
naturhänsyn vid avverkning och markberedning samt artkännedom. De, som

sedan avlägger färdighetsprovet i september, visar att de känner till de viktigaste
bestämmelserna och rekommendationerna
för naturhänsyn och kan till exempel motivera olika naturvårdsåtgärder, säger hon.
Yrkesakademin samarbetar nära med
Skogsvårdsföreningen Österbotten där
fältchef Anders Hjortman koordinerar
samarbetet. Avsikten är enligt honom
att kurserna ska återspegla skogsägarnas
verkliga behov i så hög grad som möjligt.
– Många aspekter påverkar skogsbruket, och det är bra för privata skogsägare att känna till dem. Fast man tycker att
man kan gallra och röja, kan en praktiskt
inriktad kurs ge många nya idéer som effektiverar arbetet. Den här våren har vi i

samarbete med Yrkesakademin även haft
en vägadministrationskurs på programmet därför att lagen om skogsvägar nyligen ändrades, säger han.
MÅNGSIDIG DELEXAMEN PÅ AXELL
Yrkesakademins motsvarighet i södra Finland är Axxell, som förutom examensstudier också arrangerar kurser som inte leder till examen.
I oktober startar en delexamenskurs för
skogsbrukare vid skolans verksamhetspunkt i Esbo. I kursen ingår två examensdelar ur utbildningsprogrammet Grundexamen inom skogsbranschen; Skötsel
och utnyttjande av skog samt Mångbruk
av skog.

– Den är riktad till personer som vill veta mera om vad som händer i skogen, vad
man själv kan göra i sin skog och vilka olika möjligheter det finns att utnyttja skogen på något annat sätt än det nuvarande,
upplyser läraren Ulf Wikström som ansvarar för kursen på Axxell.
Kursen har två närstudiedagar per månad under ett års tid och innehåller praktiska delar, exempelvis användning av motor- och röjsåg och föreläsningar av olika
skogsfackmän.
– Totalt varar utbildningen inklusive arbetspraktik cirka 1,5 år, säger Wikström. •
TEXT BO INGVES
FOTO: POND5
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Föredrar motorsåg framom
Att såga ved började kännas monotont, tyckte Sixten Öhman. Han behövde nya användningsområden
för sin motorsåg. Det började med
en trädgårdstomte, sedan dess har
samlingen figurer vuxit till sig mångfalt.

gällde för Öhman att hålla tungan rätt i
munnen. Misstag går nämligen inte att rätta
till, åtminstone inte större sådana. Det gäller därför att framskrida i sakta mak. Många
var nyfikna på hans arbete och ville veta
om han hade någon skiss som han följer.

– Men det har jag aldrig. När jag ritar
blir det bara streckgubbar, det är för svårt,
konstaterar Öhman.
Han gör i stället en mental skiss i huvudet innan han drar i gång motorsågen.
Fick du många goda råd av publiken?

– Nej, absolut inte, svarar Sixten Öhman
spontant då han får frågan om han vill
ställa upp på intervju och berätta om sin
hobby att skapa träskulpturer med motorsågen.
Efter lite övertalning ställer han upp i
alla fall. Det är inte svårt att gissa vilket
hus som är familjen Öhmans då jag anländer till hans hemgata i Karis, Raseborg.
Gårdsplanen är fylld med Muminfigurer,
björnar, ugglor och andra träskulpturer.
Öhman, som till vardags arbetar vid
Celsa Steel Service i Åminnefors, har alltid gillat att skruva på allt möjligt och även
hunnit med ett och annat byggprojekt. För
dryga tretton år sedan fick han en impuls
att prova såga till en trädgårdstomte.
– Jag var trött på vedsågandet och behövde hitta på något annat jag kunde göra
med motorsågen, skrattar Öhman.
EN MENTAL SKISS
Det har blivit många skulpturer sedan
dess. Under våren har hans namn – och
framför allt hans alster – dykt upp i sociala medier i lokala diskussionsgrupper.
Anledningen till uppmärksamheten är två
stora träskulpturer i den populära Lejonparken i Ekenäs. Staden hade varit tvungen att avverka några rötdrabbade popplar
i lekparken. Men några meter av stammarna hade sparats och de skulle bli konstverk. Representanter för den lokala Lionsföreningen kontaktade Öhman och gjorde en beställning på ett lejon och ett troll.
– Jag hade aldrig tidigare arbetat med
poppel, men det gick bra. Poppeln är rätt
mjuk att bearbeta och forma till, berättar
han.
Att såga till och efterbehandla de två figurerna tog en och en halv dag. Motorsågandet lockade publik till parken och det
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Sixten Öhmans gård är lätt att känna igen tack vare de många träskulpturerna.

penna
– Det är möjligt, men de drunknade i så
fall i oljudet från sågen, skojar han.
EKEN FAVORIT
Sixten Öhman använder nästan uteslutande motorsågen till sina konstverk. Ibland
tar han lite hjälp av en vinkelslip för att
forma små detaljer som en nos eller ögonpartier. Eken är hans favoritträdslag att bearbeta, den är hård och hållbar. Nackdelen är att motorsågskedjan slits fort. Han
tvingas vässa den efter varje ny figur. Björken kommer däremot långt ned på önskelistan. Den ruttnar snabbt och har en tendens att spricka.
– Allt virke spricker lite efter en tid,
men om man behandlar ytan rätt förbättras hållbarheten. Jag brukar dra på en
blandning av träolja och tjära. Det doftar
gott och ger fin färg, säger Öhman.
Han brukar bränna träet lätt med en
brännare före oljebehandlingen. Träporerna sluter sig då och resultatet blir bättre.
Ibland får figurerna också lite färg och då
ställer hans barn gärna upp med hjälpande händer.
BRA VARDAGSMOTION
Skulpturerna i Lejonparken tillhör de större i hans samling, liksom en drygt två och
en halv meter hög björn. Att arbeta med
motorsågen åtta timmar på raken, ofta med
bettet riktad uppåt, ger bra vardagsmotion.
– Axlarna darrar nog efter sådana pass,
konstaterar Öhman.
Små figurer kan vara knepiga att få till,
då det är en utmaning att få en liten stock
att hållas på plats. Han brukar spänna fast
de mindre stockarna vid lastpallar under
bearbetningsfasen, men inte heller det
hjälper alltid.
Tvärs över gatan från Öhmans hus ligger ett litet skogsparti. Där har han skapat
en liten trollskog för kvarterets barn med
avlagda figurer från sina samlingar.
– Till jul och Halloween gör vi en cirka
femtio meter lång stig med motiv på det
aktuella temat. Det brukar vara uppskattat, berättar han. •
TEXT OCH FOTO: MIA BERG-LUNDQVIST

Det här fina lejonet finns i Lejonparken i Ekenäs.
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Hundarna som har gran
Angrepp från granbarkborrar är svåra att upptäcka med blotta ögat innan kronan har vissnat och borrarna lämnat trädet. Annette Johansson i Småland har
tränat sina hundar att nosa upp feromoner från invaderande granbarkborrar.

– Den nya höftleden fungerade perfekt
och nosen var det inget fel på, så i stället
för att spåra upp försvunna personer började vi träna på att spåra upp skadeinsekter.

Maj månad betyder vanligtvis säsongstart
för Annette Johansson och hennes hundar. I snart tio somrar har hon sökt igenom barrskogsområden i södra halvan av
Sverige tillsammans med sina specialutbildade hundar.
– Det brukar börja med en liten värmebölja i maj, när granbarkborrarna flyger ut
och letar nya granar att angripa, berättar
Annette Johansson.
Arbetsfördelningen ser ut som så att
hunden nosar upp svärmande granbarkborrar, varpå Annette markerar angripna
träd och meddelar skogsägaren koordinaterna, varpå han eller hon får transportera
bort problemträden.
– Föräldradjuren sitter kvar i trädet i
ungefär en månad innan de drar vidare
och angriper nya träd. Det är viktigt att
skogsägaren får bort angripna träd tillräckligt snabbt ur skogen. På avstånd ser man
inte att ett träd har utsatts för angrepp,

PÅ 100 METERS AVSTÅND
Det fanns från början en stor efterfrågan
på tjänsten. De kraftiga stormarna Gudrun
(januari 2005) och Per (januari 2007) hade orsakat stora skador på skog och bidragit till att populationen av granbarkborren fått ett starkt fotfäste i södra Sverige.
Även Annette Johansson hade fått skador
av granbarkborrar i sin egen skog.
För att komma igång med träningen
kontaktade hon Svenska lantbruksuniversitetet (SLU) i Alnarp och fick fyra sorters syntetiska feromoner som Meja kunde träna på. Det må vara svårt att få syn
på granbarkborrar, men när hanen angripit en stressad gran avger han en specifik
kådblandad doft till sina artfränder. Det är
en signal om att den behöver hjälp med
att besegra granen och alla artfränder som
finns i närheten samlas på granen, där hanarna gnager in sig i barken. När granen
förgäves försökt dränka inkräktarna med
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men när man tittar nere vid stammen ligger det ofta ett kaffeliknande pulver som
borrats ur barken.
I samband med ett forskningsprojekt
besökte Annette Johansson under fjolåret Tjeckien och kunde konstatera att det
finns en viss regional skillnad på var baggarna sätter sig.
– I Mellaneuropa och i södra Sverige
angriper baggarna hela trädet, medan det
längre norrut är vanligt med angrepp högt
uppe på stammen, där solen värmer.
Hon har fått ett vant öga under de snart
tio åren. Verksamheten med att spåra upp
granbarkborrar startade Annette Johansson 2009, efter att hennes utbildade räddningshund Meja fått en höftledsprotes och
därmed inte längre fick jobba i räddningsoperationer. Johansson såg en ny karriärmöjlighet för sig själv och för Meja, som
veterligen skulle bli världens första barkborrehund.

Annette Johanson håller på att
träna upp minstingen Elda för att
ta över när de två äldsta hundarna snart ska pensioneras.

barkborren på kornet
kåda skickar granbarkborren ut en annan
doft för att locka till sig honor. Hela den
här feromonfesten undgår människans
luktsinne, men en hund kan ha upp till tiotusen gånger starkare luktsinne än människan och i gynnsamma förhållanden kan
Annette Johansson hundar känna av granbarkborrar på hundra meters avstånd.
– När vi började visste jag inte om vi
skulle lyckas spåra upp de skadeinsekter
vi var ute efter. Det visade sig gå riktigt bra
att hitta insektsangripna granar redan första sommaren, inte bara sådana som granbarkborren gett sig på utan också blandangrepp med andra baggar.
Meja arbetade som barkborrehund i fyra säsonger innan hon pensionerades 2013.
Hon dog året därpå, men hennes arbete har
sedermera övertagits av fyra andra hundar,
olika typer av schäfrar i olika åldrar.
FÖRRA SOMMAREN FÖRÖDANDE
Annette Johansson är numera anställd
som försökstekniker på SLU och utför genom sitt företag Snifferdogs Sweden sökuppdrag för olika beställare i södra Sverige, från Skåne upp till Västmanland (som

ligger i höjd med Helsingfors).
– Under de första åren var det främst
Länsstyrelsen och skogsbolag som anlitade oss. Sedan sjönk efterfrågan, ända tills
i fjol, när den torra och varma sommaren
gjorde att barkborrarna igen förökade sig
lavinartat. I år har jag många uppdrag inbokade från privata skogsägare som vill ha
sina marker genomsökta.
Den långvariga torkan försämrade granarnas motståndskraft och enbart i Götaland beräknas granbarkborrarna ha dödat
2,5 miljoner kubikmeter gran. Det finns
prognoser som visar att populationen kan
öka femfalt i södra Sverige om det blir en
likadan sommar som i fjol.
– Nu är populationen av granbarkborrar så kraftig att de väntas sprida sig till
stora nya områden även om det skulle bli
en regnig och kall sommar.
Vädret spelar också en roll i verksamheten, även om granbarkborrarna inte ligger på latsidan fast det regnar.
– Jag tittar på väderprognosen och planerar arbetsdagarna utifrån hundarnas
ork. När det spöregnar eller åskar tar vi
paus, men annars jobbar vi vanligtvis fle-

ra dagar i sträck. Förra sommaren var vi
tvungna att gå ut i skogen tidigt på morgonen för att hinna med dagens arbete innan
eftermiddagens hetta satte in.
Annette Johansson tar med sig en hund
i taget och tillsammans kan de genomsöka mellan fem och tio hektar per timme.
– Vanligtvis jobbar vi i öppen gammal
granskog där vi har lätt att röra oss, men
om terrängen är mer krävande påverkar
det vår arbetstakt negativt.
Belöningen då? Vad får hundarna ut av
att jobba hårt under de intensiva sommarveckorna?
– För att kunna arbeta som barkborrehund måste individen tycka om att utföra sitt uppdrag tillsammans med sin förare. För en jakthund är jakten självbelönande, men vi jagar ju stillastående träd och
därför måste belöningen från hundföraren
vara det värdefullaste som finns för hunden. Jag brukar ge mina hundar en tennisboll i ett snöre eller en köttbulle när barkborrnästet är lokaliserat, säger Annette
Johansson. •
TEXT: JOHAN SVENLIN
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SANNAKAJSA VELMALA
FORSKARE VID NATURRESURSINSTITUTET,
ENHETEN FÖR SKOGARS HÄLSA OCH
BIOLOGISK MÅNGFALD

Naturvård gynnar biologisk mångfald
DEN SJÄTTE MAJ satt jag med mina kolleger och försökte förutse megatrender och framtida skogsforskning fram
till år 2050. Våra visioner fick en allvarligare ton när vi
samtidigt fick veta att den globala rapporten för biologisk mångfald släppts. I tre år hade forskare vid FNs vetenskapliga expertpanel arbetat med att sammanställa tusentals forskningsrapporter för att komma till den alarmerande slutsatsen att en miljon arter riskerar att försvinna
de kommande årtiondena.
I våras bedömdes också hotstatusen för arter i Finland
för femte gången. Uppföljningen genomförs vart tionde år
och det oroväckande resultatet var att vissa vanliga och
talrika arter har minskat oroväckande snabbt. Förändringar i livsmiljön i skogar, jordbruksmiljöer och myrmarker
är en betydande orsak till att mångfalden rasar.
En märkbar del av arterna är beroende av skogen. En
tionde del av de hotade arterna i Finland lever i skogsmiljöer, och majoriteten av dem i hänsynskrävande biotoper
såsom gamla skogar och lundskogar. Skogsbruket är en
viktig anledning till att fågelbestånden minskar. Välkända fågelarter, till exempel talltitan, har nu blivit klassificerad som starkt hotad och tofsmesen sårbar.
Den biologiska mångfalden i naturen är grunden för
människans existens och välmåga. De flesta av naturens
nyttor, ekosystemtjänsterna, är värda mycket pengar och
kan bara delvis ersättas av tekniska lösningar. Med ekosystemtjänster menas de olika, ofta livsnödvändiga, tjänster som naturen erbjuder: till exempel råvara såsom fiber
och virke, mediciner, bränsle, bär och svamp, rekreation,
kolsänka, syre, rent vatten, ren luft, pollinering och förebyggande av markerosion. Tryggandet av biologisk mång-

fald och fungerande ekosystem är viktigt på lång sikt för
att säkerställa ekosystemtjänsterna, eftersom biologisk
variation hjälper naturen att förnya och anpassa sig.
Det är viktigt att värna om skogsnaturens mångfald
och utveckla naturvården i vanliga ekonomiskogar. Nordisk forskning har kommit fram till att bland annat skogens ålder, ökad mängd grova träd och flera trädslag i
samma bestånd ökar mångfalden. Vid avverkning av
barrskog är det skäl att spara lövträd, särskilt asp och
sälg, som ökar skogens strukturella komplexitet både som
levande och döda träd.
Målet är att stoppa utarmningen av den biologiska
mångfalden med att utveckla aktiva naturvårdsåtgärder
och verksamhetsmodeller som baserar sig på tillförlitlig
och vetenskaplig kunskap.
Aspen och sälgen är värdefulla naturvårdsträd som ofta får stryka med i samband med röjning, gallring eller
slutavverkning. Sälg som hör till videsläktet blommar tidigt före lövsprickningen och är livsviktig för pollinerande humlor, bin och fjärilar innan markens växter gått i
blom. Lövträd kan också öka skogens härdighet i det föränderliga klimatet men å andra sidan kan en stor andel
av asp orsaka problem med knäckesjukan i tallskogar under regniga somrar. Därför är det mycket viktigt att planera all skogsvård med hjälp av rådgivning från skogsvårdsorganisationer.
Rätt tajmad skogsvård resulterar i friska och rika skogar. Naturvården i ekonomiskogarna bör skötas bättre än
för närvarande och naturkapitalet utnyttjas på ett klokt
och hållbart sätt för att kunna öka virkesförbrukningen
utan att försämra den biologiska mångfalden. •
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Skogsägare i skärgården:

”Fsc-kraven passar min
Kristian Holmström var på Åland en av pionjärerna som anslöt sig till FSC-certifieringen. Han är skogsägare i en skärgårdskommun utan fast vägförbindelse och vill gärna jobba i den egna skogen – om och när han hinner. Det handlar om skog även i jobbet. Han är en av skogsvårdsinstruktörerna vid Ålands
skogsvårdsförening.
Från Åland säljs sedan många år tillbaka
en stor del av cellulosaflisen till den svenska koncernen BillerudKorsnäs, en stor tillverkare av bland annat dryckesförpackningar. Företaget har i många år efterfrågat FSC-certifierat virke och Ålands skogs-
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vårdsförening blev i december 2016 innehavare av ett gruppcertifikat enligt FSCstandard. Därmed kan intresserade skogsägare bli FSC-certifierade via föreningen,
som ser till att skogsägarna får grundläggande skolning och att de hålls à jour med

de krav som certifieringen ställer.
I den första omgången anslöt sig fem
skogsägare. Kristian Holmström, som
äger skog i skärgårdskommunen Föglö,
var en av dem. Det fanns flera skäl till att
han hoppade på FSC-tåget. Ett var jobbet.
Eftersom han är en av föreningens skogsvårdsinstruktörer förväntas han veta vad
certifieringen går ut på för att kunna informera intresserade skogsägare.
– Det var ett bra sätt att gå med själv,
då vet jag bättre vad det handlar om även
i praktiken. Utöver det får man lite mer be-

FOTO: ARVID HOLMSTRÖM

Som fackman och ivrig
rådjursjägare trivs
Kristian Holmström i
skogen – även med arbete i den egna skogen om
tiden tillåter. Till sitt förfogande har han en traktor
med skogsvagn.

filosofi”
talt för FSC-certifierat virke, det var också
en viktig morot. Dessutom passar kraven,
som ställs, in på den skogsfilosofi som jag
redan följt. Jag behöver inte göra så stora
förändringar, säger han.
SKA FREDAS
Ett av kraven är att 10 procent av ens växtliga skogsmark ska fredas. Ett alternativ är
att freda 5 procent och att gå in för godkänd specialskötsel på 5 procent.
– I min skog finns bestånd, som stått
orörda i långa tider, och där kan jag utan

större uppoffring avstå från skogsbruksåtgärder. De ligger avsides och är svåråtkomliga och växtligheten är inte den allra bästa. Det blir en annan sak för skogsägare som har allt sitt innehav på lika bra
marker.
Ett annat FSC-krav är att öka andelen
lövinslag i skogen.
– Det är allmänt känt inom skogsbruket att det är hälsosamt med blandskog.
Den blir bland annat mindre känslig mot
angrepp av skadeinsekter och har bättre
motståndskraft mot stormar.
Men, säger han, det är en liten utmaning att gallra i en plantskog med FSCglasögonen på – att ibland tvingas plocka
bort fina gran- eller tallplantor till förmån
för lövträd när det sedan tidigare sitter i
ryggmärgen att man ska gallra för att få ett
så fint plantbestånd som möjligt.
– Att man också måste dokumentera
mer och anteckna olika åtgärder fungerar
som en bra piska för mig, säger Kristian
Holmström.
I det dagliga jobbet vid Ålands skogsvårdsförening propagerar han dock inte
speciellt ihärdigt för att få andra skogsägare att ansluta sig till FSC.
– Ett stort ansvar läggs på skogsägaren.
Det är han eller hon som ska upplysa entreprenörerna om vad som gäller vid exempelvis en gallring eller slutavverkning.
Därför är det viktigt att skogsägaren verkligen är engagerad och intresserad av att
ansluta sig och även ser till andra värden
än de rent ekonomiska.
BRIST PÅ TID
Kristian Holmström tog år 2015 över sina föräldrars skog i byn Granboda på Föglö. Det handlar om cirka 80 hektar växtlig skogsmark på – i alla fall med skärgårdsmått mätt – bördig mark. Att avverka i kommunen är inget problem. Färjan,
som går mellan Föglö och den åländska
huvudön, tar ledigt tunga stockbilar.
– Min far har alltid varit intresserad av
skogsbruk och har varit självverksam. Det
finns skog i olika åldrar, säger han.
Han vill gärna jobba i den egna skogen – för en fackman är det bra att kombinera teori och praktik – och har traktor
och skogsvagn till sitt förfogande. Men det
finns en hake – tiden. Med ett heltidsarbete, en sambo som har skiftesarbete och tre
mindre barn i familjen blir tiden för skogsarbete helt enkelt en bristvara.

– Jag gör så mycket jag hinner. Jag har
bland annat planterat alla år sedan jag tog
över. Det fanns en del gammal granskog
som jag låtit slutavverka.
STORMSKADOR
Det blev dock en del förändringar i schemat efter stormen Alfrida, den kraftigaste storm som uppmätts i Finland och som
drog över Åland natten mot den 2 januari.
– Jag har varit aktiv och gallrat och
huggit förnyelseytor och det var sådana
skiften som drabbades värst av stormen.
Jag räknar med att det blir minst 700 kubik som måste redas upp, det vill säga
nästan dubbelt upp jämfört med min genomsnittliga årsavverkning. Det mesta föll
dock i äldre granskog, vilket är en liten
tröst i sammanhanget. Det har varit värst
att se så många förstörda ungskogar, säger
han och tillägger:
– Överlag har det varit imponerade att
se hur alla, både entreprenörer och skogsägare, tagit sig an utmaningarna efter stormen. Det är länge sedan vi haft en så hög
grad av självverksamhet i våra skogar. I
mitt jobb kommer det att handla mest om
förnyelsearbete under de kommande åren.
För egen del brukar jag plantera samma
år som jag avverkat för att snabba på förloppet, men så blir det inte i år. Jag måste vänta tills skiftena är uppredda och jag
vet inte när det blir gjort. ”Stormarbetet”
medför också att ungskogsröjningar, som
jag hade planerat att utföra, måste skjutas
upp. Jag har i stället tagit mig an stormskador på områden, som entreprenörerna
inte prioriterar i nuläget.
EGET BOLLPLANK
Många ”vanliga” skogsägare är tacksamma över den fackkunskap, som de får tillgång till via medlemskapet i skogsvårdsföreningen. Kristian Holmström får vara
sitt eget bollplank.
– Jag vet vad jag vill åstadkomma i min
egen skog och det är jätteviktigt att man
vidtar skogsvårdsåtgärder i tid, att man röjer en första och en andra gång. Det sätter
sin prägel på den fortsatta utvecklingen.
Men alla frågor har inte givna svar, inte ens för en fackman.
Med tanke på klimatförändringen – vad
ska man plantera i dag som fungerar bra
om 80 år? •
TEXT: HELENA FORSGÅRD
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”Virke finns för nya pelletrekord”
Pelletsproduktionen i Finland slår
nya rekord. Användningen av biobränsle i värmeverk är ett led i ersättningen av fossila bränslen som
energikälla. Dock verkar intresset för
pelletar ha svalnat bland privatpersoner.
Både importen och den inhemska produktionen av träpelletar slog nya rekord år 2018 enligt Naturresursinstitutet. En produktion på 385 000 ton innebar en ökning med cirka en femtedel
jämfört med året innan, vilket är rekord.
Importen ökade med nästan 10 procent
till 95 000 ton, av vilket över 90 procent
kommer från Ryssland. Exporten, som
minskar, går främst till Danmark och
Sverige. Största delen av träpelletarna
används i värmekraftverk, resten i privathushåll och lantbruket.
Pelletar har producerats i Finland sedan
slutet av 1990-talet. Målsättningen är att
ersätta fossila bränslen med förnybar energi och att därmed minska koldioxidutsläppen i fjärrvärmeproduktionen. Det pågår en omfattande satsning på nya bioenergianläggningar i Finland, särskilt i den
befolkningsrika södra delen, och anläggningar som tidigare drivits med kol, olja eller naturgas, byggs om och anpassas
för biobränsle.
”VIRKE FINNS”
Johnny Sved, lektor i bioekonomi vid Yrkeshögskolan Novia, ser ingen gräns för hur
många rekord som kan
slås framöver.
– Det är egentligen
bara en prisfråga, säger han. Om pelletindustrin betalar för
sågspånet finns det ännu mycket sågspån att
utnyttja, säger han. Det
hänger lite ihop med hur
mycket som sågas.
För skogsägarna är det
egentligen inte så stor skillnad
vad massaveden används till bara
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de får betalt för sitt virke. Massaved är en
prima råvara för pelletar.
– Det finns ännu möjligheter att öka
produktionen av pelletar, men i nåt skede kan det bli konkurrens med skogsindustrin. Den kan börja ifrågasätta om det
är vettigt att göra pelletar av sådant virke
som man kan göra cellulosa av, säger han.
Som exempel på pelletåtgången i värmeanläggningarna förbrukar kraftverket
Helen i Helsingfors 21 ton pelletar i timmen och värmekraftverket i Ekenäs 1 000
kubikmeter flis per dygn. Det senare transporteras med tio långtradare varje dag.
– Transporterna förbrukar en förvånansvärt liten del av energimängden, under 10 procent. Kol och olja transporteras
långa sträckor och även där går en del av
energiinnehållet till logistiken, säger Sved.
Den största förbrukaren av träpelletar
är Storbritannien, som eldar upp cirka 7,5
miljoner ton på ett år.
– Britterna ersätter sitt stenkol med pelletar och importerar mycket av det från
USA, säger Sved.
Detsamma gäller länder som Polen,
Holland och Belgien där stenkol har varit
vanligt i värmeproduktionen.

JORDVÄRME POPULÄRT
När det gäller egnahemshusen i Finland
har antalet användare av pelletar som energikälla stannat vid knappt 30 000.
– Jag eldar själv med pelletar, men
skulle inte rekommendera det för någon
som själv inte är intresserad av det, säger Sved.
– Eldning med pelletar kräver mycket
övervakning och man kan inte helt lita på
att det fungerar. Dessutom är pelletar rätt
skrymmande, säger han.
Själv har han ett särskilt rum enbart för
förvaring av en årsförbrukning av pelletar.
Den mera lättskötta uppvärmningen
med jordvärme har fått en större genomslagskraft. Pannorna för både pelletuppvärmning och jordvärme är förhållandevis
dyra, men tack vare de smidiga jordvärmepumparna har den energiformen vunnit en större popularitet.
– Det blir lätt att man eldar för kråkorna med en pelletpanna. Värmeverken kör
ju med full kapacitet hela tiden och därför kan de ta tillvara värmen på ett effektivare sätt, säger Sved. •
TEXT: KARIN DAHLSTRÖM
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gena) som på försommaren infekterar
de ännu utväxande barrens bas. Barren fortsätter dock sin normala längdtillväxt under resten av tillväxtperioden. Efter ungefär en månad kan man
se de första symptomen, och en färgförändring syns i slutet av juli och tydligast sen i augusti. Ofta är det ena
barret i barrparet helt grönt och oangripet medan det andra barret kan vara helt eller delvis missfärgat.
Gränsen mellan den gröna basen
och den missfärgade yttre delen är ofta skarp och har breda mörka tvärgående band. Inne i barret utvecklas under senhösten och vårvintern
långsträckta fruktkroppar som syns
som gråa längsgående ränder och vilkas sporsäckssporer sprids nästa vår
när barrskjutningen börjat. Knopparna angrips inte, varför skott- och barrskjutningen är mer eller mindre normal. Fruktkropparna syns bäst när de
öppnat sig på våren under regnigt väder.
Svampen dödar inte träden men
om epidemin fortsätter under flera
år påverkas tillväxten och mottagliga individer blir småningom eftersatta. Den typiska gråheten tillskrivs
en parasitsvamp (Hendersonia acicola) som hindrar gråbarrsjukans fruktkroppar att utvecklas. Epidemin dör
ut efter några år, huvudsakligen tack
vare Hendersonia-svampen. Man har
spekulerat i möjligheten att använda
den här svampen i bilogisk bekämpning, men något större behov föreligger inte. Integrerad bekämpning genom god skogsvård är det man rekommenderar för att hålla gråbarrsjukan
borta. Contortatallen angrips inte. •

del 22 gråbarrsjuka

sjuka som funnits i våra skogar i
över 100 år och som förorsakat epidemier till exempel i Sverige i början
av 1900-talet och i Finland ett 20-tal
år senare men också i slutet av 1970och början av 1980-talen. I naturliga
tallföryngrinar och planteringar på
karga och torra marker, alltså på typiska tallmarker, förekommer sjukdomen sällan och endast sporadiskt.
Läget är ett annat på bördiga marker som åkrar och en del torvmarker
och ofta i samband med obalanserad
gödsling (för mycket NPK och för litet spårämnen). Oftast angrips unga
bestånd (10–30-åriga)
och en regnig försommar bidrar.
De tydligaste symptomen kommer plötsligt fram i mitten av
augusti då barren
på sommarens skott
först blir rödbruna
och ganska fort gråbruna, medan föregående års skott har
friska gröna barr. Synintrycket är ganska
dramatiskt och förståeligt nog oroväckande om man inte vet
vad det är frågan om.
Det är inte ovanligt
att det bland angripna
individer förekommer
helt oangripna. Detta
syns tydligt som skillnader mellan kloner
i fröplantager där de
mottagliga klonerna
ännu inte avlägsnats.
Gråbarrsjukan förorsakas av en ettårig sporsäckssvamp
(Lophodermella sulciFOTO: RISTO JALKANEN

Då diskussionerna om luftföroreningarnas skador på skogen gick som hetast på 1980-talet låg det nära till
hands att skylla alla avvikelser från
det normala utseendet hos våra skogsträd på bland annat surt regn, svaveldioxid och kväveoxider. I ”stridens
hetta” glömde man lätt bort att skogen hade sina egna bovar som så att
säga hörde till och som ibland ganska
plötsligt drabbade skogen. Om man
inte genast kunde identifiera syndabocken kunde luftföroreningarna bekvämt beskyllas.
En av bovarna var tallens gråbarr-

•

BOVAR I SKOGEN

Tallens gråbarrsjuka
slår till plötsligt

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

Rotpriser vecka 23
Hela landet
Slutavverkning

Första
gallring

Senare
gallring

Tallstock

59,37

40,99

52,31

Granstock

61,06

41,89

53,71

Björkstock

47,98

...

38,85

Tallmv*)

20,86

13,60

17,47

Granmv

22,75

12,52

17,65

Björkmv

19,32

13,14

16,78

Tallsmåstock

28,47

19,72

23,18

Gransmåstock

29,71

...

23,14

*) mv=massaved
Södra Finland
Slutavverkning

Första
gallring

Senare
gallring

Tallstock

60,30

46,07

54,29

Granstock

62,25

...

55,19

Björkstock

44,36

...

38,61

Tallmv

18,65

13,26

17,90

Granmv

21,70

12,96

18,12

Björkmv

18,76

12,60

17,07

...

...

22,83

30,95

...

23,12

Tallsmåstock
Gransmåstock

Södra Österbotten
Slutavverkning

Första
gallring

Senare
gallring

Tallstock

58,81

...

50,07

Granstock

59,41

...

49,64

Björkstock

37,12

...

...

Tallmv

19,25

13,87

16,57

Granmv

...

...

...

Björkmv

18,78

13,50

15,91

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

Tallsmåstock

30,38

...

22,95

...

...

22,83

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

Leveranspriser vecka 23

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

Gransmåstock

Hela
landet

Södra
Österbotten

Tallstock

58,82

60,57

55,25

Granstock

59,70

66,68

56,35

Björkstock

50,13

45,71

...

Tallmv*)

30,72

30,73

30,27

Granmv

32,81

32,68

...

Björkmv

31,53

31,84

30,49

Tallsmåstock

37,30

...

...

Gransmåstock

36,83

...

...

*) mv=massaved
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Södra
Finland

virkesmarknaden

ERNO JÄRVINEN
FORSKNINGSCHEF FÖR MTK:S
SKOGSLINJE

Lugn handel, glädjande investeringar
DET LUGNARE LÄGET på den inhemska virkeshandeln fortsätter. Fram till mitten av maj sålde privatskogarna fyra
procent mindre virke i jämförelse med motsvarande period i fjol. Däremot gjordes fortfarande rekordmycket
marknadsavverkningar.
Under januari–februari ökade rundvirkeimporten med
en tredjedel och rundvirkesexporten fördubblades. Enligt skogsindustrins virkesförbrukningssiffror och virkesmarknadsinformation, ligger virkesinköparnas virkeslager på en bra nivå gällande både då det gäller timmer
och massavirke.
De sjunkande timmerpriserna visar att utbudet har varit större än efterfrågan.
På riksomfattande nivå har granstockarnas medelrotpriser på slutavverkningar sjunkit från fem till sex euro per kubikmeter. Lokalt kan nedgången ha varit ännu större.
Prisfallet på massaved ser däremot ut att ha stannat
upp. Skogsvårdsföreningarna uppskattar att efterfrågan
på sommargallringar just nu är som störst. Priset på leveransvirke har utvecklats positivt. Som vanligt lönar det
sig att kolla det lokala virkesmarknadsläget hos skogsvårdsföreningarna.
Enligt de nyaste kvartalsrapporterna, har skogsindustrins lönsamhet och virkesbetalningsförmåga fortsatt att

vara utmärkt. Men för träproduktindustrin är situationen
sämre. Priset på massa och kartong har sjunkit under de
senaste månaderna, men de långsiktiga utsikterna är ändå oförändrade.
Trävaruproduktionen överstiger efterfrågan i många
länder, vilket har lett till sjunkande trävarupriser. Dessutom lider granträvarumarknaden av granbarkborreskadorna i Centraleuropa. Exportvolymerna för tallträvaror
har utvecklats gynnsammare än för granträvaror, men utvecklingen av exportpriserna för tallträvaror har ändå varit mycket svag.
De investeringsnyheter, som kom i april, skapar en
gynnsam stämning inom hela skogssektorn. De planerade projekten påverkar virkesanskaffningen och skogsbrukets verksamhetsförutsättningar på en mycket omfattande areal. Den globala efterfrågan på träbaserade produkter växer, och det är positivt att investeringar planeras särskilt i Finland.
Ur hållbarhetsperspektiv är det möjligt att avverka tillräckligt mycket för att realisera investeringarna. Skogsägarnas möjligheter att utföra gallringar förbättras avsevärt. Det lönar sig för skogsägarna att investera i plantskogs- och ungskogsskötsel. Den allmänpolitiska debatten om nyttjandet av skogarna är det största hotet mot investeringarna. •
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utbud av tjänster
På den här annonsplatsen får privatpersoner, enmans- och
familjeföretag annonsera ut sina tjänster gratis. Som villkor
för annonsering gäller att tjänsterna ska anknyta till skog
och att annonsören är prenumerant på tidningen. Det är
viktigt att det ur texten, max 112 tecken, framgår vilket område annonsören betjänar. Skicka in annonstexten till
skogsbruket@nordinfo.fi.

Österbotten
• Skogsförbättring i Pedersöre med omnejd. Vänd- och fläckhögläggning, skogsdikning mm. H. Sundqvist, tfn 050 0363 608.
• Skogsservice M. Björk utför manuella skogsvårdsarbeten samt trädfällning i Vasa med omnejd, tfn 041 433 1012.
• Skogsvårdstjänster, röjning och plantering mm. utföres i Pedersöre
och Kronoby med omnejd. J Lövsund, tfn 040 751 7015.
• Närpes röjningstjänst utför röjningar och planteringar i Sydösterbotten, tfn 050 366 6251.
• Maskinell slyröjning, Timberjack med kättingaggregat i Österbotten.
Räckvidd 10 m, arb.bredd 1,7 m. Dan Renlund, tfn 040 583 2681.
• F:ma O. Sandström utför röjningar och andra skogsvårdsarbeten
i Pedersöre, Larsmo, Kronoby, Jakobstad, Nykarleby området,
tfn 050 517 3712.
• Utkörning och transport av virke, ved mm. utförs med traktor
i området Jakobstad-Vörå-Maxmo, Andreas, tfn 040 860 4749.

TOK

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

Sydkusten

– Lillen krånglar med maten, nu har han hört att det är klimatsmart att inte äta kött!

34 Skogsbruket 5/2019

• Röjning, plantering, special trädfällning, tomthuggning på Kimitoön.
Skogsfix, Sebastian Blomqvist, tfn 044 260 1740.
• Plantskogsröjningar och skötsel av ungskog i mellersta och västra
Nyland. Oy Alessia Ab, Niclas Boström, tfn 040 579 9690,
e-post alessia.oyab@gmail.com.
• Markberedning: Högläggning/fläckupptagning (eventuellt sådd) med
tvåradig Bräcke högläggare utföres i Nyland, Forest Strömberg Oy Ab,
tfn 0400 714 095.
• Röjningar och planteringar på Kimitoön, F:ma Johan Lindroos
tfn 0400 435 236.
• Röjningar (Kemera), tomtavverkningar och trädfällningar
utförs i västra Nyland. Fredriks Skogstjänst, tfn 040 716 2994.
• Trädfällning samt virkeskörning i södra Finland,
MW Skogstjänst, Mats Wikström, tfn 0400 887 240.
• Skogsvårdsarbeten och trädfällning i Östnyland, Skogsservice Åberg,
tfn 040 5057 723.
• Snöröjning, vägsladdning, röjning av vägslänter, virkestransport med
traktor utförs i östra Nyland, tfn 0400 717 836.
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kommer den 17 september

Tema:

Virkesmarknad och skogsekonomi

En hobby som
LÖNAR sig
Adressändringar
och övriga
prenumerationsärenden

JOBO ST50

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

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
Tillförlitlig CAN-bus
styrning med både
längd- och diametermätning (option).

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

SYKETEC

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