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EKONOMIN i skogen präglas av en mångfald faktorer. En-
del kan man påverka själv, främst genom att sätta in rätt 
åtgärder i rätt tid. Många yttre faktorer spelar in. Såda-
na är till exempel konjunkturer, spänningar i världsläget, 
olika trender för produkter och och på senare tid också 
naturfenomen såsom stormar och skogsbränder. Effekten 
av dem kan vara större eller mindre och de påverkar bå-
de på kort och lång sikt.

Skogsbranschen har de senaste åren nåtts av positiva 
nyheter om nyinvesteringar och planer på nya fabriks-
byggen. Dessa investeringar visar att branschen tror på 
framtiden, och de borde ge en hel del nya arbetstillfäl-
len. Samtidigt bör man komma ihåg att den nya teknik, 
som hela tiden utvecklas, i viss mån bromsar behovet av 
människor i olika processer. 

Nya träbaserade produkter torde i det långa loppet ge 
nya och flera arbetstillfällen. Vi får emellertid inte glöm-
ma att Finland och Norden står i främsta rummet då det 
gäller att sköta skog, använda skog och att utveckla nya 
produkter. 

Nu då klimatförändringen tycks vara på allas läppar 
är det skäl att nämna att statsminiser Antti Rinnes re-
geringsprogram säger att Finlands skogar och skogsbruk 
ska ses som medel för att bekämpa klimatförändringen, 
inte som orsaker till problemen.

Efter sommaren ser det ut som om marknaden vaknat 

till liv, dock präglas läget av osäkerheten ute i världen 
med brexit, tullar och ordväxlingar mellan stormaktsle-
dare, vilka ibland tycks hämtade i sandlådan. Efter fjol-
årets rekordavverkningar har avverkningstakten också 
delvis mattats av, i och med att lagren för tillfället är sto-
ra. Marknaden för färdiga produkter drar inte riktigt på 
samma sätt som tidigare, men vi får hoppas att det är 
kortvarigt.

Ett intressant projekt är Smart med skärgårdsvirke. Det 
riktar sig främst till den västnyländska skärgården. Logis-
tiken har alltid  varit en utmaning när det gäller att av-
verka i våra skärgårdsskogar, nu fokuserar projektet ock-
så på marknadsföring. 

Dylika projket visar att man hela tiden försöker hit-
ta lösningar för skogsägare att få ekonomisk nytta av sin 
skogsfastighet oberoende av var den är belägen. Logis-
tiken, när det gäller att få virket från skärgården, är be-
tjänt av att alla aktörer, inkluderande skogsägarna, hjälps 
åt för att få virket iland. Riktiga isvintrar, främst norrut, 
längs kusten tycks bli allt sällsyntare. 

Våra skärgårdsskogar innehåller också naturligt mera 
av andra lövträd än björk och asp. Till exempel är före-
komsten av gråal stor. Den  är efterfrågad främst för till-
verkning av rökspån. 

Vem kan motstå lokalproducerad rökt sik en sensom-
markväll! •

Tänk också på ekonomin!

ledaren

bruket

ROBERT LINDQVIST
VICEORDFÖRANDE FÖR FÖRENINGEN 

FÖR SKOGSKULTUR R.F.
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Examen kan avläggas digitalt på svenska 
eller finska, snart också på engelska. Den 
stora fördelen med en digital examen är 
enligt Henrik Östman att den som avläg-
ger examen inte behöver använda arbets-
tid för resor och själva examen. 

– Det innebär att vem som helst, var 
som helst i Finland, när som helst, kan av-
lägga växtskyddsexamen. Det var till och 
med personer som avlade examen på mid-
sommarafton, vilket visar vilka behov det 
finns, säger han.

Östman berättar att han lite karikerat, 
en månad efter att den digitala examen 
lanserades, hade fått mera tack och erkän-
nande för den än sammanlagt under sina 
30 år i skogsbranschen.

– En jordbrukare från östra Finland 
ringde till exempel och tackade för att 
han kunde undvika att köra 120 kilome-
ter i vardera riktningen för att avlägga ex-
amen på traditionellt sätt. Han konstate-
rade ”att det är sådana extra saker som 
förorsakar skilsmässor och annat elände”, 
skrattar Östman.

NYTTIG EXAMEN
Varje år avläggs uppskattningsvis 8 0000–
10 000 växtskyddsexamina. Examen är 
i kraft fem år och ska avläggas av dem 
som ska förnya sin examen eller som ut-
bildar sig inom jordbruks-, trädgårds- el-
ler skogsbranschen. Lagstiftningen och 
skogscertifieringen kräver att alla skogs-
maskinförare har examen i kraft.

– Examen är inte bara för skogsarbe-
tare, utan för alla som i sitt arbete måste 
använda växtskyddsmedel. Till exempel 
personer som sköter områden kring vägar, 
fastigheter, jordbrukare och trädgårdsföre-

Växtskyddsexamen nu på webben
Examen för växtskyddsexamen änd-
rades i februari, så att det blev möj-
ligt att avlägga den även på web-
ben. Skogsproffset och läraren Hen-
rik Östman och hans son Viktor bör-
jade inom ramen för sitt gemensam-
ma bolag Vi & He Consulting ome-
delbart utveckla en datatjänst som 
möjliggör nätexamen och lanserade 
den i juni.

tagare måste avlägga examen, säger han.
Det viktiga är enligt Östman inte exa-

men i sig, utan att man, för att kunna av-
lägga den, måste lära sig hur de olika med-
len används rätt. 

– Allt studiematerial, som behövs för 
examen, finns på Säkerhets- och kemika-
lieverket, Tukes, webbplats. Därför är det 
för många en låg tröskel att genomföra he-
la examensprocessen digitalt. Studiemate-
rialet är bra, också därför att man kan gå 
igenom det i flera omgångar. Givetvis kan 
examen fortsättningsvis också tas på tra-
ditionellt sätt, säger han.

SPARAR TID OCH PENGAR
Östman är av Tukes godkänd utbildare 
och examinator inom växtskydd, och han 
har en bred erfarenhet som skogsexpert 
och lärare på Yrkesakademin i Vasa. Kärn-
kompetensen fanns alltså in house, men 
för att programmera tjänsten anlitades ett 
utomstående företag.

– Den digitala examen sparar framför 
allt reda pengar för användarna – åtmins-
tone om man jämför med att betala 150 
euro i kursavgift och till det lägger en dags 
lönekostnader samt kostnader för att ma-
skinen står. Då talar vi om en totalkostnad 
på minst 600 euro jämfört med 50 euro för 
nätexamen, säger Östman. 

De första månaderna har tjänsten på 
det hela taget fungerat som den ska. Smär-
re problem har förekommit, men de har, 
enligt Östman, kunnat fixas snabbt.

– Vi har bland annat observerat att 
Micresoft Explorer är en bläddrare som 

ibland ställer till med problem, så vi re-
kommenderar att man använder exempel-
vis Chrome eller Firefox. Om förbindel-
sen skulle krascha, till exempel på grund 
av åska, behöver ingen heller betala två 
gånger. Vi har fått bra respons för använd-
barheten, säger han. •

TEXT: BO INGVES

ENKEL EXAMENSPROCESS
1. Läs igenom utbildningsmaterialet 
innan du tar testet.
2. Identifiera dig via Suomi.fi med 
dina bankkoder.
3. Betalningen sker som normal 
bankbetalning via Klarna.
4. Själva examen innehåller 20  
frågor för omfattande växtskydds- 
examen och 10 frågor för begränsad 
examen för skogsbruk.
5. När du klarat examen sänds inty-
get direkt till din e-postadress.

Själva examen kan tas som 
omfattande eller begränsad. Den 
omfattande gäller alla jordbrukare 
och trädgårdföretagare, medan den 
begränsade examen är för yrkes-
människor som arbetar i skogarna. 
Den är begränsad till preparat som 
godkänts för bekämpning av rotröta 
samt glyfosatprodukter som är god-
kända för skogsvård och produkter 
som har bortstötande effekt mot 
hjortdjur.

www.växtskyddsexamen.fi 

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

Uppåt för 
höghus i trä
Landets, eller möjligen världens högs-

ta trähus finns nu i Joensuu. Student-
bostäder i 14 våningar stod inflyttnings-
klara i slutet av augusti.

Byggherre för Joensuu Light House, 
som huset heter, är Opiskelija-asunnot 
Oy Joensuun Elli. Arkitektbyrå Arcadia 
Oy i Joensuu har planerat byggnaden 
som omfattar 117 bostäder, 91 ettor  
och 26 tvåor.

Ur finländskt perspektiv är huset så 
till vida unikt att det inte tidigare varit 
tillåtet att bygga mer än åtta våningar i 
trä. 

– Brandskyddsbestämmelserna är 
stränga, men nu lyckades man med 
hjälp av simuleringar och kontroller 
övertyga myndigheterna om att brand-
säkerheten är tillräcklig, säger arkitekt 
Samuli Sallinen, vd för Arcadia Oy.

Han hoppas att bygget i Joensuu 
bryter isen för framtida höghusbyggan-
de i trä.

Sallinen anser att Joensuu Light 
House egentligen är världens högsta 
våningshus i trä. De bärande konstruk- 
tionerna och till och med hisschakten är 
gjorda i trä. Endast första våningen, där 
skyddsrummen finns är gjutna i betong. 
Hittills har det hetat att världens högsta 
våningshus av trä finns i Brumunddal i 
Norge. Men enligt Sallinen innehåller 
18-vånings huset betydligt mera betong 
än Joensuubygget. I Sverige bygger 
Skellefteå kommun ett kulturhus, som 
då det står färdigt våren 2021, mäter 20 
våningar.

I Finland har Träproduktindustrin rf. 
länge lobbat för att luckra upp brand-
säkerhetsbestämmelserna gällande 
trähöghus. Av allt att döma har arbetet 
burit frukt. Landets nya regering vill 
satsa på träbyggande. Ett av målen i re-
geringsprogrammet är att lätta på kravet 
på dubbelt brandskydd i höghus. •
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Föreningen för Skogskulturs styrelse har tagit initiativ till en tävling där Skogs-
brukets läsare, både skogsägare och fackmän kan komma med förslag till årets 
maskinentreprenör eller -chaufför.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tävling:
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Hönsfåglarna ökar
Stammarna av skogshönsfåglar verkar fortsättningsvis öka. Det visar den in-

ventering som Naturresursinstitutet utförde med hjälp av frivilliga i somras. 
De regionala variationerna är dock många.

När det gäller hela landet ökade förekomsten av orre och järpe i genomsnitt 
med 15 procent, medan tjäderpopulationen var lika stor som för ett år sedan. 
Tjädern ökade dock kraftigt i nordöstra Finland och östra Lappland. För tjädern, 
orren och järpen lyckades häckningen bra i stora delar av landet. Kullarna var 
dock inte fullt så stora som i fjol.

Också ripan är på frammarsch i mellersta Lappland och i trakterna av Uleå-
borg och Kajana. Resultaten från fjällområdena är inte ännu klara. Ripor iakt-
togs också på några områden i Österbotten efter några års frånvaro.

I huvudsak gynnade sommarens väder skogshönsfåglarnas häckning. I juni 
följde temperaturerna i stort sett medeltalen. Endast i de södra och östra de-
larna av landet var det varmare än normalt. Med tanke på ungarnas överlev-
nadsförutsättningar spelade den ringa nederbörden i slutet av juni och början 
av juli en viktig roll. •

Röd tallstekel
drabbade hårdare
Röda tallstekeln har i år förorsakat klart större skador än 

i fjol i de finländska skogarna. Enligt Finlands Skogscentral 
är den torra och heta sommaren i fjol en bidragande orsak.

I år har röda tallstekeln förekommit på samma områden som  
i fjol, men områdena är nu betydligt större och värre drabbade.

Enligt Skogscentralen har den röda tallstekeln i sommar ätit mest 
barr i Jalasjärvi, Kauhajoki, Peräseinäjoki och Kurikka. Observationer 
har också gjorts i Alavo, Bötom, Ilmola, Karvia, Parkano, Seinäjoki, 
Storå och Östermark. I praktiken täcker det drabbade området hela 
Mellersta Österbotten. Observationer har också gjorts i flera sydös-
terbottniska kommuner.

Redan i fjol förorsakade den röda tallstekeln skador i Södra och 
Mellersta Österbotten och i Savolax, det vill säga på samma områden 
som i år. 

Steklarna äter oftast tallbarr från föregående år på samma ställe 
under två till tre år. De börjar i juni och avslutar måltiden i mitten  
av juli. I augusti och september lägger steklarna ägg, och följande 
sommar börjar larverna äta barr. Stekelangreppen kan leda till  
att trädet dör på grund av virussjukdomar och parasiter.

Röda tallstekeln äter sällan nya barr. Enligt Skogscentra- 
len innebär det att träden ändå ofta återhämtar sig väl  
och att skogsägarna inte behöver oroa sig. Även om  
tallstekeln sätter i sig en stor del av tallens barr- 
massa beräknas tillväxtförlusten till cirka  
20 procent under fem år. •

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.
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För tjugofemte kvartalet i rad ökade UPM 
sina intäkter för verksamheten och när 
halvårsresultatet presenterades i juli såg 
koncernledningen en fortsatt växande ef-
terfrågan på alla sina affärsområden, för-
utom papper. Bland de andra storbolagen 
inom branschen fanns en större osäker-
het om hur affärerna kommer att utveck-
las den närmaste tiden.

– Fjolåret var ett toppår på många sätt 
för skogsindustrin, men nu finns det in-
dikationer på att ekonomin bromsar in. 
Under första halvåret har produktions-
volymerna sjunkit och endast cellulosa-
produktionen har ökat, jämfört med sam-
ma period 2018, säger Maarit Lindström, 
chefsekonom på Skogsindustrin r.f.

Antti Mutanen, forskare på Naturre-
sursinstitutet är inne på samma linje:

– Skogssektorns högkonjunktur har 
nått sin kulmen, men produktionsmäng-
derna kommer inte att sjunka i någon stör-
re utsträckning under året, tror han.

Kvartalsrapporter brukar också inne-
hålla en framtidsprognos, och även denna 
gång lyfter skogsbolagen upp handelskrig, 
Brexit och Kinas ekonomiska tillväxt som 
de största källorna till osäkerhet på skogs-
industrins globala marknad. Prognoserna 
är allmänt dimmigare än de brukar vara, 
men det finns tecken på att branschen för-
bereder sig för hårdare tider.

– I Stora Ensos halvårsrapport kommen-
terar ledningen inte ens hur bolagets om-
sättning kommer att utvecklas, trots att för-
sta halvåret inte var speciellt dåligt. Dess-
utom höjer koncernledningen beloppet för 
hur stora inbesparingar som krävs för att 
garantera lönsamhet, från 120 miljoner eu-
ro till 200 miljoner euro, säger Mutanen.

VÄXANDE VIRKESFLÖDEN
På lång sikt finns det dock framtidstro in-
om branschen. Under året har det kom-
mit flera besked från skogsbolagen om nya 
investeringar i produktionsanläggningar. 
Stora Enso meddelade i maj om en 350 
miljoner euros satsning för att göra om sin 

Skogsbranschen 
bromsar och gasar

Efter de senaste årens optimism 

visar skogsindustrin nu upp en viss 

tveksamhet inför framtiden. Fort-

satta investeringar planeras, men 

världsläget och det nya regerings-

programmet bidrar till osäkerhet.

pappersfabrik i Uleåborg till en fabrik för 
förpackningskartong, vilket beräknas hö-
ja virkesanvändningen med en halvmiljon 
kubikmeter per år. 

Stora Enso lade ned sin cellulosafabrik 
i Kemijärvi 2008, men nu planerar Boreal 
Bioref att bygga en ny cellulosafabrik på 
samma område. I juni fick Boreal Bioref 
sitt miljötillstånd beviljat, efter en behand-
lingstid på två år, och enligt bolagets ex-
terna information börjar fabriken produce-
ra redan år 2021. Boreal Bioref har ett för-
språng på ett par år till Metsä Group, som 
planerar ett motsvarande tvåmiljarder eu-
ros fabriksprojekt i Kemi. Dessutom finns 
en rad mindre projekt, däribland NordFu-
els biobränsleanläggning i Haapavesi, som 
väntar på miljötillstånd.

– Det finns mest outnyttjad träråvara i de 
norra delarna av landet. Jag vill inte bedö-
ma sannolikheten för att de olika projekten 
blir förverkligade, men cellulosafabrikerna 
skulle höja efterfrågan, i synnerhet på barr-
träd. De skulle påverka virkesströmmarna 
inom landet och möjligtvis också utanför 
Finland. En prishöjning på virke skulle ock-
så sannolikt öka viljan att investera i skogs-
skötsel, konstaterar Mutanen.

VÄLJER OCH VRAKAR 
När det gäller skogsindustrins investering-
ar i ny produktionskapacitet i Finland var 
2016 ett toppår, med över en miljard eu-
ro. Under fjolåret investerade skogsindus- 
trin omkring 600 miljoner euro i Finland 
och ungefär samma summa förväntas för 
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Skogsbranschen 
bromsar och gasar

2019. Som jämförelse beräknas UPMs pla-
nerade satsning på en ny anläggning för 
cellulosaproduktion i Uruguay kosta 2,4 
miljarder euro.

Maarit Lindström påminner om att sto-
ra investeringar görs på lång sikt och de 
kräver att många bitar ska falla på plats. 

– Skogsbolagen tittar på möjligheterna 
i olika länder ur ett helhetsperspektiv. Det 
finns ingen enskild faktor som avgör var 
man väljer att bygga ny kapacitet, men all-
mänt kan man säga att osäkerhet är skad-
lig för investeringsviljan.

Därför ser hon fram emot att regerings-
programmet, som presenterades i juni, 
snart ska bli tydligare, så att branschen 
kan planera framåt.

– Regeringsprogrammet är inte direkt 

dåligt för skogsindustrin, men det finns ett 
par punkter som oroar oss.

KOLDIOXIDNEUTRALT ÅR 2035?
Dels antyds det i regeringsprogrammet 
att energiskatter och -kostnader kommer 
att bli striktare, dels aviserar regeringen 
Rinne en satsning på att Finland ska va-
ra koldioxidneutralt år 2035, tio år tidigare 
än Sveriges officiella målsättning.

– Vi kan inte göra något åt vår geogra-
fi, som innebär en krävande logistik, men 
vi kan påverka landets beskattning och det 
tänker vi också försöka göra. För oss är det 
extremt viktigt att vi i Finland har liknan-
de förutsättningar som man har i Sverige, 
Tyskland och andra konkurrerande länder, 
säger Maarit Lindström.

Hon tillägger att höstens avtalsförhand-
lingar mellan arbetsmarknadsparterna 
också blir viktiga för att konkurrenskraf-
ten ska bibehållas.

– Skogsbranschen är en mycket viktig 
del av Finlands ekonomi. Råvaran köps 
till största delen inom landet, logistiken 
sköts av inhemska bolag och sysselsätt-
ningen hålls hög i många regioner, tack 
vare skogsindustrin.

Konkurrenskraften hänger också på 
Finlands förmåga att utveckla nya träba-
serade innovationer som kan ersätta pro-
dukter som tills vidare främst tillverkas 
av fossila råvaror, däribland bränslen och 
plaster.

– Cellulosa håller på att gå från bulk-
vara till en mångsidig komponent inom 
branscher som läkemedel, textil och byg-
gande, säger Maarit Lindström.

REGERINGSPROGRAMMET SATSAR
PÅ INFRASTRUKTUR
Begreppet bioekonomi, som lyftes fram av 
de tidigare två regeringarna, har nu ham-
nat i skuggan.

Enligt Antti Rinnes regeringsprogram 
ska Finland visa vägen för att dämpa kli-
matförändringen och säkra biologisk mång- 
fald.

– Skogsbruk och skogsindustri används 
anmärkningsvärt sällan som termer i re-
geringsprogrammet. Å andra sidan talar 
man i regeringsprogrammet allmänt om 
att trygga industrins konkurrenskraft och 
man tar skogsindustrins specialbehov för 
infrastrukturen i beaktande, bland annat 
genom att rusta upp järnvägens termina-
ler, säger Antti Mutanen.

I valdebatterna spekulerades att vissa 
partier skulle införa hårdare begränsning-
ar för skogsavverkning, men enligt rege- 
ringsprogrammet ska Finlands skogar och 
skogsbruk ses som medel för att bekäm-
pa klimatförändringen, inte som orsak till 
problemen.

– Det är i praktiken marknaden som 
bestämmer avverkningsmängderna, men 
genom att uppdatera Forststyrelsens rikt- 
linjer försöker regeringen harmonisera 
skogsbruket, virkestillgången, den bio-
logiska mångfalden, rekreationsmöjlig- 
heterna, klimatmålen och olika former av 
markanvändning, säger Antti Mutanen. •

TEXT: JOHAN SVENLIN
FOTO: METSÄ GROUP
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Vedsäsongen drar snart igång för fullt och 
Kim Åkerlund är redo att leverera.

– Jag har 250 kubikmeter i lager och det 
fylls på med 100 kubikmeter inom kort, 
säger han.

Kundkretsen är främst privatpersoner 

Hugger hem amorteringen 
på skogslånet
Investering i skog kräver kall kalkyle-
ring. Kim Åkerlund har byggt upp sitt 
skogsägande från noll och finansie-
rar sina investeringar i skogsfastighe-
ter och maskiner med intäkter från 
skogen.

inom en radie på 30 kilometer i Jakobstads-
området, de flesta vill ha veden hemkörd.

– Därför borde jag snart investera i ett 
hydrauliskt släp som gör det enkelt att kip-
pa lasten.

Vi står i hans veddepå som ligger cirka 
en kilometer från hemmet i Kållby. Nedan-
för depån breder 300 masurbjörkar, plan-
terade 2017, ut sig tillsammans med gran-
plantor som är tänkta att bli julgranar om 
några år. Det var med det här skogsskif-
tet som Kim Åkerlund inledde sitt skogsä-
gande, något som utvecklats till en livs-
stil. Han har också registrerat en enskild 

firma och utför skogsarbete även åt andra 
skogsägare.

– Intresset för skog tändes redan när 
jag var 7–8 år. Då fick några mark av min 
farbror Stig för att dra bort gräs runt gran-
plantor i hans skog. Min familj hade ing-
en egen skog och i vuxen ålder har det inte 
funnits tid för så mycket annat än arbete, 
husbyggen och familj, men nu när söner-
na vuxit upp och blivit stora har jag gott 
om tid att jobba i skogen.

Han för noggrant dagbok över sina ar-
betstimmar i skogen och i sin firma. Under 
fjolåret jobbade han uppemot 600 timmar. 
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Många skogsägare funderar över lönsam-
heten i att köpa utrustning och lägga ned 
eget arbete på sysslor i den egna skogen, 
jämfört med att köpa tjänsterna.

– Man måste jämföra totalkostnaderna. 
För inhyrda tjänster är det vanligtvis en-
kelt, men när man gör det själv blir det mer 
komplicerat. Då måste man räkna ut in-
köpskostnaden för utrustningen, avskriv-
ningstiden, nyttjandegraden och de rörli-
ga kostnaderna som bränsle, olja, reserv-
delar och reparationer, säger Bo Dahlin, 
professor på Avdelningen för skogsveten-
skaper vid Helsingfors universitet.

För inköpt utrustning som sällan an-
vänds blir kostnaden hög.

– Många skaffar till exempel en fyrhju-
ling, som kanske är rolig att ha för annat 
än skogsbruk, men i de allra flesta fall blir 
det lönsammare att anlita en granne med 
traktor som kan utföra transporterna. Se-

dan tillkommer kostnaden för den egna 
arbetstiden.

– Där ska man komma ihåg att många 
arbeten i skogen är kvalificerade och den 
egna produktiviteten är oftast lägre än för 
en professionell arbetare.

Bo Dahlin uppmanar skogsägarna att ta 
reda på vilka skatteregler som gäller.

– Det är en djungel, men det är där en 
stor del av vinstmöjligheterna ligger.

Ett annat sätt att förbättra lönsamhe-
ten i sitt skogsbruk är att använda bränn-
ved för uppvärmning av den egna bo-
staden.

– Många skogsägare säljer på rot till av-
verkare, men tar hem brännved för eget 
bruk. Det finns uträkningar som visar att 
det är bland det lönsammaste en skogs-
ägare kan göra, säger Bo Dahlin. •

JS

Vinsten ligger i detaljerna

Investeringar i maskiner är oundvikliga 
för skogsägare som själva vill utföra ar-
beten. Slitaget är ett tecken på att ut-
rustningen använts för att generera in-
täkter.

– Det lönar sig att ta reda på vilka möj-
ligheter det finns för olika skatteavdrag, 
säger Kim Åkerlund, här tillsammans 
med fyraåriga taxen Olga som gärna är 
med i skogen då husse jagar.

I det civila jobbet som polis ingår nattskif-
ten och helgarbete, och därför har han ofta 
ett par–tre dagar ledigt utöver veckosluten.

– Skogsarbetet är en perfekt motvikt till 
polisarbetet. Jag ägnar en stor del av de 
lediga vardagarna och mycket av semes-
tern åt att arbeta i skogen. Det är ett ut-
märkt sätt att hålla sig i form, både fysiskt 
och psykiskt.

KÖPER HELST SKOG 
SOM GER ARBETE
På några år har han tillsammans med sin 
hustru förvärvat 16 hektar skog på tre oli-
ka ställen och finansierat affärerna med 
lån. Det första skogsskiftet införskaffade 
han 2016. Sedan dess har han köpt fyra 
hektar på en holme i Esse å och ytterliga-
re ett skifte på sex hektar i Öja, 30 kilo-
meter norrut.

– Jag föredrar att köpa skog som ger 
mig sysselsättning och intäkter redan i 
ett tidigt skede så att jag kan betala av på 
skogslånet. En av skogsfastigheterna hade 
legat orörd i 30 år innan jag röjde och gall-
rade den för hand.

Han uppskattar arrangemanget med sin 
bank, som låter honom göra amortering-
en på skogslånet en gång per år i stället 
för månatligen.

– Det gör att jag kan betala av på lånet 
med pengar som jag får in i samband med 
avverkningar på hösten.

I maskinparken ingår en begagnad trak-
tor med skogsvagn, en vedmaskin, motor-
såg och röjsåg.

Han sätter sig upp i traktorn, viker upp 
hyttens bakfönster och greppar reglagen 
med vilka han manövrerar griplastaren. 
Skogsvagnen har han moderniserat och 
förbättrat tillsammans med sin far, som är 
insatt i metallteknik och mekanik.

– Jag har inte tagit några lån för att 
skaffa maskinerna. I stället har jag börjat 
i liten skala och köpt dem för pengar som 
skogen gett. Traktorn och vagnen sjunker 

inte i värde och jag får pengarna tillbaka 
när jag uppgraderar dem. 

Vedmaskinen använder han för att for-
ma klabbarna som han säljer, dessutom 
hyr han ut maskinen.

– I början var jag ganska ensam i trak-
ten om att hyra ut en vedmaskin, men nu 
finns det flera som konkurrerar om mark-
naden. Maskinen ger någon tusenlapp i 
intäkter per år, vilket är bättre än att den 
skulle stå stilla när jag inte använder den 
själv.

GILLAR ATT BOLLA MED SIFFROR
Även om han helst utför det mesta själv, 
lägger han ut vissa arbeten till aktörer 
med specialutrustning. En del av vedtim-
ret är avverkat med processor och trans-
porterat hit med timmerbil. Det innebär en 
kostnad på cirka 15 euro per kubikmeter, 
men det finns ändå en marginal när gäng-
se pris för kapad, kluven, torkad och leve-
rerad ved ligger på drygt 50 euro per ku-
bikmeter.

– Vissa arbetsmoment lönar sig inte 
att utföra själv. Första gallringen gör jag 
gärna, men andra gallringen och slutav-
verkningen lägger jag ut. Det är onödigt 
att kämpa en hel vinter med något som 
tar ett par veckor med maskin, konsta-
terar han.

I höst ska han börja röja på det nyin-

skaffade skiftet i Öja, där ett skogsbolag 
också kommer att avverka. Innan han sål-
de på rot tog han som vanligt in offerter 
av flera bolag. 

– Jag tycker om siffror och vill jämföra 
vad olika företag erbjuder. Offerterna va-
rierar något, men det är först när de hug-
git och man får skördarlistan som man 
vet slutresultatet. Det brukar inte skilja så 
mycket.

Kim Åkerlund har ännu många år kvar 
till pensioneringen från polistjänsten, i 
synnerhet när pensionsåldern gradvis 
höjts från 60 till 66 år. Han ser skogsarbe-
tet också som en pensionsförsäkring och 
en möjlighet att kunna gå ner i arbetstid 
från lönearbetet om 10–15 år.

– Jag kommer knappast att orka stå på 
torget och käftas med ungdomar när jag 
närmar mig 65. Däremot kan jag fortsätta 
arbeta i skogen i egen takt.

Han har också ständigt radarn påkopp-
lad för att hitta lämpliga skogsfastigheter 
som kommer ut på marknaden.

– Visst, tanken är att jag ska köpa mer 
skog, men efterfrågan är stor och ofta lan-
dar köpesumman på skogsfastigheter 30–
40 procent över nettovärderingen. Det är 
speciellt viktigt att inte betala överpris när 
man lånar pengar för att köpa skog. •

TEXT OCH FOTO: JOHAN SVENLIN
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En hobby som
LÖNAR s ig

Alternativt JOBO ST50 Bambi, vikt bara 205kg
Kan uppgraderas med rullar.

Gallra ekonomiskt med
JOBO ST50 Combi
Lätt snabb och kraftig.
Med eller utan rullar.
• fälldiameter 30cm
• kvistkraft 22kN
• svärd 14/16in, 2mm
• oljebehov 40-80l/min
• vikt 265kg

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

JOBO ST50

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

Wikar Oy Ab / Kronos

 www.kronos.fi

Åren 2016–18 startades tre nya produk-
tionsanläggningar för cellulosa i Finland 
och Sverige. Först ut var Södra Cells fa-
brik i Värö, 60 kilometer söder om Göte-
borg, därefter körde Metsä Group i gång 
sin jätteanläggning i Äänekoski, och i juni 
2018 startade SCAs fabrik i Östrand, nära 
Sundsvall. Samtliga tre har produktions-
kapaciteter långt över det traditionella, vil-
ket har gett märkbara konsekvenser på rå-
varumarknaden.

– Megafabrikerna har möblerat om fi-
bersituationen i Norden. Efterfrågan på 
cellulosaflis har under de senaste två åren 
ökat i hela Östersjöregionen och vi för-
utspår en tajtare situation för fiberved i 
framtiden, även om inget av de stora pro-
jekten som nu planeras blir förverkliga-
de, säger Johan Freij, affärsområdeschef, 
Skog & Lantbruk på Danske Bank.

Han syftar främst på Metsä Groups 
planerade investering i Kemi och Finn 

Marknaden tätnar runt Östersjön
Marknaden för cellulosaflis i Nor-
den har möblerats om under de se-
naste två åren och gränserna för vir-
keshandeln har luckrats upp. Nya jät-
tefabriker förutspås sätta ytterligare 
fart på flödet över nationsgränser-
na i Östersjöområdet. I Sverige följer 
man noggrant hur fabriksprojekten i 
Finland framskrider.
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Marknaden tätnar runt Östersjön
Pulps fabrik i Kuopio, som för tillfället 
väntar på miljötillstånd och blir världens 
största fabrik för barrträdscellulosa, om 
den förverkligas.

GRÄNSER SUDDAS UT
I Sverige har skogsbolagen traditionellt 
köpt in virke regionalt, och marknaden 
har varit geografiskt uppdelad. De fyra 
stora skogsägarföreningarna Södra skogs-
ägarna, Mellanskog, Norrskog och Norra 
Skogsägarna har i huvudsak försörjt fabri-
ker i sina egna regioner. När Mellanskog 
under en tid känt av hård konkurrens av 
importerad massaved från Norge teckna-
de föreningen ett avtal med SCA i septem-
ber 2015.

– Avtalet rubbade marknaden och när 
Mellanskog dessutom började skicka ner 
virke till fabriker som ligger i Södra Skogs-
ägarnas område rörde det till försörjning-
en för bland annat Stora Enso och Billerud 
Korsnäs. Tidigare cementerade inköpsom-
råden har sedan dess luckrats upp och vir-
kesströmmarna går numera tätare mellan 
olika delar av landet, berättar Johan Freij.

SPANAR IN IMPORTMÖJLIGHETER
Naturen har varit hård mot skogsbran-
schen på senare år, med stormar, bränder 
och skadeinsekter. Sommaren 2018 drab-
bades skogsindustrin i Sverige av en akut 
virkesbrist. Väderleken var ogynnsam för 
virkestransporter under vårvintern och se-

dan kom torkan som gjorde att risken för 
skogsbränder ökade.

– Bränderna i sig var förödande för en-
skilda drabbade skogsägare, men för bran-
schen var den största konsekvensen det 
avverkningsstopp, som infördes för att 
undvika risken för gnistor från skogsma-
skiner. Detta i kombination med en ökan-
de konkurrens fick långtgående konse-
kvenser, till exempel att Billerud vinst-

Johan Freij säger att de planerade jätte-
fabrikerna för cellulosa återspeglar sig 
på hela marknaden, om de förverkligas. 

varnade på grund av virkesbrist, vilket är 
mycket ovanligt. Erfarenheterna från den 
situationen gjorde att skogsbolagen börja-
de titta aktivare på möjligheterna att öka 
importen.

BEGRÄNSAD AVVERKNING
I Sverige beräknas den tillgängliga tillväx-
ten för avverkning ligga på 95–100 miljo-
ner kubikmeter per år. När produktions-
kapaciteten nu ökat sväljs i praktiken he-
la den egna råvarutillgången. I nuläget 
står Baltikum och Norge för de största ex-
portleveranserna av virke till den svens-
ka skogsindustrin, men där är möjligheter-
na att öka avverkningen begränsad. Där-
för sneglar man nu österut mot Finland, 
som har en uthållig avverkningsvolym på 
85 miljoner, varav 75 miljoner avverka-
des 2018. 

Johan Freij tror att importen i framti-
den kommer att bli mer strategisk och att 
det kommer att bildas olika allianser över 
landgränserna. 

– För tillfället är situationen välbalan-
serad, men alla väntar med spänning på 
hur det ska gå med de planerade jättefa-
brikerna. De skulle få stor inverkan för 
hela marknaden för massaved och inte 
minst för sågverken som skulle få ökad ef-
terfrågan på sin cellulosaflis, säger Johan 
Freij. •

TEXT: JOHAN SVENLIN
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Skärgårdsvirket finns inkluderat i alla till-
växtkalkyler, men finns det här virket på 
riktigt tillgängligt? Johnny Sved, forsk-
ningsledare för Leader-projektet Smart 
med skärgårdsvirke, säger att intresset för 
avverkningar finns.

– Frågan är hur man kan få det tillräck-
ligt lönsamt, summerar han.

Virkesanvändningen uppvisar en sti-
gande trend och det skulle finnas utrym-
me på marknaden för skärgårdsvirket. 
Problemet är den ekonomiska biten. Han-
teringen av skärgårdsvirket kostar i ge-
nomsnitt tio euro mer per kubikmeter än 
fastlandsvirket. 

Projektet Smart med skärgårdsvirke har 
huvudsakligen fokuserat på två aspekter; 
logistik och marknadsföring. Hur kan man 
göra transporterna billigare och smidiga-
re? Hur kan man lansera skärgårdsvirket 
så att konsumenterna uppfattar att det är 

Intresse för skärgårdsvirke finns
En lokal såg skulle vara drömmen för 
att sänka kostnaderna för skärgårds-
virket i Västnyland. Då kunde virket 
gå direkt till sågen utan omlastning. 

en produkt med mervärde, något man är 
villig att betala ett lite högre pris för?

En av projektets målsättningar är också 
att skapa flera arbetstillfällen i skärgården. 
Genom ökad information vill man upp-
muntra till uppstartandet av nya mikrofö-
retag inom denna nisch, men också kart-
lägga de aktörer som redan finns och un-
derlätta för företagare att hitta samarbets-
partner för olika projekt.

VARIATION BLAND SKOGARNA
Bilden många har av skärgården är kar-
ga klippor med korta träd och grova kvis-
tar, virke som inte uppfyller kvalitetskra-
ven hos de stora sågarna. Sved konstaterar 
att det givetvis också finns av den sorten.

– Men skogar i skärgården kan se väl-
digt olika ut. Det finns också fina skogar 
med långa, raka granar. Speciellt i dalsän-
kor på större holmar kan marken vara väl-
digt bördig.

Tallarna dominerar i skärgården, men 
även gran och lövträd, såsom al, förekom-
mer allmänt. I dagsläget importeras al från 
Vitryssland, Ukraina och Estland, efter-
som det inhemska alvirket inte räcker till. 

Avverkningarna i skärgården har varit 
på en låg nivå under en längre tid. Därför 
har det uppstått en intressant palett av oli-
ka kvaliteter, något som intresserar min-
dre sågar och snickerier och andra i behov 
av virke för värdefullare förädling.

– Problemet är att redan små volymer 
mättar marknaden. Större aktörer behövs 

Johnny Sved, som till vardags arbetar 
som lektor vid Yrkeshögskolan Novia, 
har varit projektledare för Smart med 
skärgårdsvirke.
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Intresse för skärgårdsvirke finns
för att få volym i verksamheten, förklarar 
Sved och tillägger att samma specialsorti-
ment som finns i skärgården också finns 
tillgängligt på fastlandet – och till ett läg-
re pris. 

En annan akilleshäl är att finna ett in-
dustriellt användningsområde för tall-
stockarna, som ofta är lite kortare i skär-
gårdsmiljö. CLT, ett korslimmat virke som 
blir byggelement, kunde vara en lösning. 
Här klarar man sig med en kortare stock 
för att nå standardhöjden på ett element. 

– Men det faktum att det är ineffektivt 
att såga kortare stock kvarstår, konstate-
rar Sved.

UNIKA EGENSKAPER?
Har skärgårdsvirket unika egenskaper som 
skulle berättiga ett högre pris?

– Nja, inte egentligen. Men nämnvärt är 
att man på Åland mätt hårdaste granvirket 
i Norden. Det har att göra med att många 
av skogarna där är tätbevuxna.

Sved konstaterar att det krävs en enorm 
marknadsföringsinsats att göra ett varu-
märke av skärgårdsvirket. 

– Men omöjligt är det inte, vilket Lapp-

SMART MED 
SKÄRGÅRDSVIRKE

• Smart med skärgårdsvirke är 
ett samprojekt mellan Södra 
Skogsreviret och Yrkeshögsko-
lan Sydväst. Skogsreviret är 
huvudägare till projektet.
• Cirka 70 procent av utgif-
terna har finansierats med 
Leader-medel, det vill säga 
EU-pengar för utvecklandet av 
landsbygden. 
• Målsättningen med projektet 
har varit att öka omsättningen, 
virkesmängden och sysselsätt-
ningen i skärgården.
• Undersökningen har primärt 
fokuserat på förhållandena i 
Västnyland.
• Projektet presenteras offent-
ligt under hösten.

land får statuera exempel för. Lapplands-
virket har tack vare effektiva marknadsfö-
ringskampanjer blivit synonymt med hårt 
virke av extra god kvalitet, säger Sved.

LOKAL SÅG
Logistiken, hur den kan kostnadseffektive-
ras, har varit en av projektets tyngdpunk-
ter. I Västnyland transporteras energived 
och stockar med en gammal landsvägsfär-
ja. Man strävar efter att transportsträckan 
blir så kort som möjligt och tar ofta i land 
i småbåtshamnar där det funnits en gam-
mal butiksbrygga. En bra brygga är en för-
utsättning för att omlastningen till hjul-
transport ska lyckas. 

– Problematiskt är att omlastningen 
innebär att bark och kvistar skräpar ned 
bryggan och vattnet, vilket andra bryggan-
vändare kan vara känsliga för. Det är för-
ståeligt, säger Sved.

I Åboland och Österbotten använder 
man sig av stora pråmar som går direkt 
från holmarna till fabriken. Sved påmin-
ner om att Västnyland haft en såg i Skog-
by som fick en stor del av sitt virke från 
skärgården.

– Drömmen skulle ju vara en såg som 
använder skärgårdsvirke på sommaren 
och fastlandsvirke på vintern. Det finns 
knappast något kvar av den gamla infra-
strukturen i Skogby, men det finns andra 
industriområden i närheten, säger Sved 
och avser Koverharområdet.

ESTETIKEN VIKTIG
Vilka är de positiva nyheterna för dem 
som vill satsa på skärgårdsvirke?

– Att det inte är ett nollvirke, att det 
finns teknik för att få det i land. Positivt 
är också att det finns ett intresse både hos 
fritidsboende, som vill snygga upp kring 
husknuten, och större skogsägare att ta 
vara på den här virkesreserven.

Sved tillägger att de estetiska aspekter-
na är viktiga då man rör sig i skärgårdsmil-
jö. Rekreationsvärdena får inte förstöras.  

– Intressant i sammanhanget är också 
att Fortum planerar att bygga en biomas-
saterminal i Joddböle. Om den blir av upp-
står en skriande efterfrågan på energived i 
Nyland, säger Sved. •

TEXT: MIA BERG-LUNDQVIST

Områdena kring Koverhar i Hangö kun-
de vara intressanta för utvecklingen av 
skärgårdsvirket.FO
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Årsringarna bevis i detektivarbete kring insektsangrepp
Skogarna på norra halvklotet har varit med om många klimatförändringar ti-
digare, men effekterna av den pågående klimatförändringen antas utsät-
ta skogsbruket för nya prövningar. Forskning i Kanada visar nu att en avskydd 
vecklarfjäril sprider sig norrut.

Forskaren Miguel Montoro Girona och 
hans kollegor i Sverige och Kanada grä-
ver djupt i historien för att se hur barr-
skog klarat av tidigare förändringar. Nyli-

gen publicerade hans team en artikel i tid-
skriften Frontiers in Plant Science, där re-
sultaten visar att klimatet är en utlösan-
de faktor för spridningen av skadeinsek-

ter. Girona och hans kollegor har fokuserat 
speciellt på vecklarfjärilen Choristoneura 
fumiferana, som finns i Nordamerika och 
som vid massförekomst kan äta stora barr-
skogsområden kala.

– Våra studier ger de första tydliga be-
läggen för att den här skadeinsektens ut-
bredningsområde har flyttat sig norrut, 
och att utbrotten kommer oftare och är 
allvarligare, säger Miguel Montoro Girona.

Veckarfjärilen är en av Nordamerikas 
värsta skadeinsekter i barrskog och för 
att studera den har Miguel Montoro 
Girona och hans forskarkollegor verkli-
gen gått på djupet.
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Årsringarna bevis i detektivarbete kring insektsangrepp
För att kartlägga fjärilens spridning un-

der olika tidsperioder har forskarna utnytt-
jat årsringsdata i databaser från en mängd 
olika projekt som har genomförts i Quebec 
under de senaste 20 åren. Analyserna byg-
ger på ett stort underlag, cirka 4 000 barr-
träd som är minst 100 år gamla och finns 
utspridda över ett område som storleks-
mässigt motsvarar Sverige och Finland till-
sammans.

– Vi visar för första gången att sprid-
ningsmönstren har sett olika ut när insek-
terna vid flera perioder under 1900-talet 
erövrat nya skogsområden. Vi har också 
avslöjat att klimatet är en viktig utlösan-
de och synkroniserande faktor. Vår studie 
är den första som visar artens utbrottshis-
torik norr om det kommersiella skogsbru-
kets nordgräns i Quebec, bland annat på 
platser som bara kan nås med helikopter.

TRIVS I DJUPA SKOGAR
Miguel Montoro Girona pendlar mellan 
Umeå och Quebec och ingår i flera forsk-
ningsprojekt där man försöker förutse kli-
matförändringens effekter på barrskog. 
I Umeå är han knuten till Svenska Lant-
bruksuniversitetet SLU och i Kanada in-
går han i ett forskarlag på Université du 
Québec.

– Jag är uppvuxen i Andalusien, vid ett 
av Spaniens största skogsområden, och 
det har präglat mig starkt. Jag har alltid 
trivts ute i skogen, men när jag kom till 
Kanadas enorma barrskogar blev jag helt 
uppslukad. Det gjorde inget att det var 
kallt, det var en dröm som gick i uppfyl-
lelse när jag fick jobba långt ute i skogen, 
sju timmars bilväg från närmaste stad.

Han ser tydliga skillnader i skogs-
brukstraditionerna på bägge sidor om At-
lanten. Privatägd skog är sällsynt i Kana-
da, där största delen av skogsarealerna ägs 
offentligt. Skogsbolag kan få tillstånd att 
avverka och plantering av skog hör inte 
till rutinerna efter avverkningar i Kanada.

– I Norden finns en lång tradition av 
skogsbruk, jämfört med Kanada där störs-
ta delen av skogarna är orörda och resten 
skördade en eller högst två gånger. I Kana-
da intensifierades skogsbruket under den 
senare hälften av 1900-talet, i synnerhet 

under åren 1995–97, när landet hade värl-
dens högsta avverkningstakt, med i snitt 
två hektar per minut.

Avverkningarna ledde till skarpa kon-
frontationer mellan skogsbolag och miljö-
organisationer, som ännu idag har frosti-
ga relationer.

– Kanada skulle ha kunnat undvika att 
upprepa de misstag som blivit lärdomar i 
de nordiska länderna, men efterfrågan på 
virke var så stor i både USA och Kina att 
kommersiella intressen fick styra framför 
hållbara miljöintressen.

ALTERNATIV TILL KALAVVERKNING
I diskussionen om hållbarhet inom skogs-
bruket är avverkningsmetoderna en cen-
tral fråga. Framförallt efterlyses ekono-
miskt lönsamma alternativ till kalavverk-
ning, som anses vara skadlig för den eko-
logiska mångfalden.

– En av de största utmaningarna i det 
norra barrskogsbältet är att göra skogseko-
systemen motståndskraftigare mot klimat-
förändringar. Skogsskötseln borde diversi-
fieras, även i Norden, för att göra skogar-
na mer varierade, beträffande både träd-
slag och åldersstruktur. 

För att hitta alternativ till kalavverkning 
har Montoro Girona och hans team under-
sökt svartgranens föryngringsprocess i Ka-
nada efter olika typer av avverkning. De 

hittade en mycket välfungerande metod, 
där träd avverkas längs en lång, fem me-
ter bred korridor, med lika breda remsor 
av orörd skog på sidorna. Enligt studien 
blev resultatet lyckat eftersom plantorna 
skuggades av kvarlämnade träd och kun-
de etablera sig i frilagd mineraljord. I vis-
sa av de åtta kvadratmeter stora försöks-
rutorna som inventerades hittades fler än 
200 fröplantor.

– Det finns inga långtidsstudier som 
följt plantors utveckling och som under-
sökt olika skogsskötselalternativ, men vår 
studie visar hur självföryngringen såg ut 
tio år efter avverkning, säger Montoro 
Girona.

ANPASSNING TILL KLIMAT-
FÖRÄNDRINGEN
Naturliga störningar har inträffat med 
jämna mellanrum under historiens gång. 
Skogen har anpassat sig efter att ha drab-
bats av stormar, översvämningar, torr-
perioder med bränder och massinvasion 
av skadeinsekter. Med en stigande global 
medeltemperatur finns det uppenbara ris-
ker för att barrskog på nordliga breddgra-
der drabbas av nya naturliga störningar. 

– För skogsbruket kommer den att få 
stor inverkan och vi måste anpassa oss 
och minimera effekterna. Därför är det 
viktigt att vi genom forskning får nya 
verktyg för att hantera nya tänkbara situa- 
tioner som kommer att uppstå.

Som forskare tar Montoro Girona gär-
na till tvärvetenskapliga metoder för att 
studera hur naturliga störningar sett ut 
under tidigare perioder. Datamodellering 
är en metod som gör det möjligt att för-
utse hur skogen påverkas av olika ytt-
re faktorer.

– Genom att förstå vad som hänt i his-
torien kan vi bättre förutspå framtiden. 
Det svåra med att förutse klimatföränd-
ringen är att den kommer att ge en kas-
kadeffekt. Det är samma klimatföränd-
ring som håller på att ske i hela värl-
den, men den kan ta sig helt olika uttryck 
på olika platser på jorden, säger Miguel 
Montoro Girona. •

TEXT: JOHAN SVENLIN

Miguel Montoro Girona, forskare på SLU 
och Université du Québec, undersöker 
hur barrskog förändrats under århund-
raden av varierande klimat.

– För skogsbruket kommer klimatför-
ändringen att få stor inverkan och vi 
måste anpassa oss och minimera effek-
terna.
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CH Bioforce är ett av de finländska hög-
teknologiföretag som tryggar åtgången på 
virke. Bolaget har utvecklat en patenterad 
teknik för att fraktionera träet i sina mins-
ta beståndsdelar, vilket avsevärt utvidgar 
användnings- och marknadspotentialen 
för finländskt virke. 

Bakom företaget ligger de tre erfarna 
träkemisterna Sebastian von Schoultz, 
Nicholas Lax och Lari Vähäsalo. År 2011 
började de fundera på hur alla fraktioner, 
som finns i trä och andra biomassor, kun-
de utnyttjas effektivare. Massabruken ut-
nyttjar enligt von Schoultz mindre än 50 
procent av råvaran och bränner upp res-
ten som energi.

– Vi tyckte att det inte kunde vara 
svårt att förbättra cellulosatillverkning-
en så att träets alla tre huvudfraktioner, 
alltså cellulosa, hemicellulosa och lignin 

Även om pappersproduktionen minskar i världen kan finländska skogsägare 
känna sig lugna för att det också i framtiden finns åtgång för deras virke. Kar-
tongproduktionen ökar hela tiden och i tillägg används allt mera trä som rå-
vara för exempelvis textilier, barriärer för papper och kartong, kompositer, 
nedbrytbar plast och mediciner. 

kunde separeras i en och samma process 
utan att förstöra de kemiska egenskaper-
na, säger han.

Därför byggde de tre en liten reaktor i 
von Schoultz garage i Pargas och började 
experimentera med något som han kallar 
hetvattenextraktion, där vedens sockrar, 
alltså hemicellulosan, löses ut i en process 
som kräver endast ett minimalt tillägg av 
kemikalier. Därefter används lite lut för att 
lösa ut ligninet.

– Efter det återstår rena fraktioner där 
cellulosan är så kallad dissolvingmassa. 
Den utgör råvara för bland annat textilfi-
brer som viskos och lyocell vilka kan er-
sätta miljöpåfrestande bomull. Vi fick pro-
cessen att fungera överraskande snabbt 
och kunde patentera den. Alla delmoment 
ingår inte i patentet och därför har kon-
kurrenter inte kunnat efterapa vår process 

fast vi vet att försök har gjorts, småler von 
Schoultz.

LICENSERINGSBAR TEKNIK
För att kunna kommersialisera metoden 
grundade de tre kumpanerna BLN-Woods 
och började 2014 samarbeta med finländ-
ska Chemec-koncernen. 

– Med stöd av projektutvecklingspeng-
ar av dåvarande Tekes kunde vi börja tes-
ta i större skala. Då det visade sig att tek-
niken kunde skalas upp flyttade vi företa-
get till Reso och byggde en lite större reak-
tor, säger von Schoultz. 

För att göra en lång historia kort grun-
dades CH Bioforce 2016 med BLN-Woods 
som minoritetsägare och Chemec som ma-
joritetsägare. Företagets nuvarande pilot-
fabrik i Reso kan på ett dygn processa ett 
halvt ton trä eller annan biomassa, som 
omvandlas till ren dissolvingmassa, poly-
mer hemicellulosa samt lågmolekylärt och 
svavelfritt, reaktivt lignin.

– Det stora genombrottet kom när vi 
fick EU-finansiering på 3,1 miljoner euro 
för att bygga en större reaktor och utveck-
la tekniken. Det var en spännande process 
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Industrin som kan bli 
skogsägarens bästa vän

De här tre fraktionerna kan ut-
vinnas ur trä; hemicellulosa, 
cellulosa och svavelfritt lignin.
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för efter att vi klarat oss till finalen gäll-
de det ännu att på 10 minuter övertyga en 
expertjury att projektet var värt att satsas 
på. Det var precis som i tv-serien Dragon’s 
Den, eller Leijonan Luola i Finland, säger 
von Schoultz. 

I och med att CH Bioforce nu kan gö-
ra provkörningar i industriell skala har 
också större företag blivit intresserade av 
tekniken.

– Det här är en verkligt kostnadsinten-
siv bransch, men nu håller vi på att slutfö-
ra förhandlingarna med en stor industriell 
samarbetspartner med målsättningen att 
bygga en riktig demofabrik i Reso i klas-
sen 40–50 miljoner euro.

I framtiden kommer företaget inte självt 
att bygga egentliga fabriker, utan tekniken 
skulle huvudsakligen licensieras.

– Vi koncentrerar oss på produktut-
veckling och på tillverkning av högt för-
ädlade nischprodukter inom medicin, livs-
medel och kosmetik.

ERSÄTTER FOSSILT OCH ÄTBART
Jämfört med traditionell kemisk massa-
tillverkning använder CH Bioforces pro-
cess låga temperaturer på under 150 gra-

der. Den stora fördelen är att träkompo-
nenternas kemiska strukturer inte för-
störs. 

– Massabruken använder mycket hö-
gre temperaturer och rejäla tillsatser av 
kemikalier och svavel för att lösa ligni-
net från fibrerna. Orsaken är att lignin på-
verkar papperskvaliteten negativt. Tyvärr 
förstörs samtidigt också hemicellulosans 
struktur. Vår process ser helt annorlun-
da ut eftersom vi vill ta tillvara fraktio-
nerna i så naturlig och ren form som möj-
ligt, så att de kan vidareförädlas, förklarar 
von Schoultz.

Han betonar att CH Bioforces budskap 
är att ersätta produkter som nu görs av 
fossila eller ätbara råvaror samt bomull, 
som kräver enorma arealer och massiv be-
vattning.

– Vår teknologi kan också användas för 
att fraktionera jordbruksrester från åkrar, 
vilka på många håll i världen bränns upp 
i det fria efter skördarna. Då det kan ske 
flera gånger per år kan luftkvaliteten vara 
ytterst dålig på många områden långa ti-
der av året. Med strå som råmaterial kun-
de ett par stora fabriker enbart i Indien er-
sätta hälften av världens bomullsproduk-
tion, säger von Schoultz. 

BRETT URVAL AV RÅMATERIAL
Eftersom det med CH Bioforces teknik in-
te görs så kallad marknadsmassa konkur-
rerar de kommande fabrikerna direkt med 
vare sig dagens massabruk eller de mas-
sabruk som planeras i Finland.

– Orsaken till att företag är intressera-
de av vår teknologi är att vi kan tillvara-
ta över 95 procent av råvaran och att vår 
teknik är den enda som klarar av det i en 
enda, sluten och nästan kemikaliefri pro-
cess, säger von Schoultz.

Som råmaterial duger enligt honom allt 
från jordbruksrester, alltså strå, till trä av 
olika slag och även bambu. 

– Därför är tekniken gångbar över hela 
världen. En fabrik i full skala kunde kos-
ta kring 100 miljoner euro vilket är nå-
got helt annat än vad gigantiska massa-
fabriker kostar. Därför är teknologin att-
raktiv också för utvecklingsländer, säger 
von Schoultz. 

MARKNAD FINNS
von Schoultz betonar att det finns god av-
sättning för alla fraktioner som kan utvin-
nas ur trä. Världen behöver kläder, hemi-
cellulosa kan användas som ersättare för 
stärkelse i barriärapplikationer, som för-
tjockningsmedel för livsmedel, i närings-
tillägg och i emulsioner inom den kosme-
tiska industrin.

– Det är alla branscher som växer så det 
knakar. Det är positivt att kunna erbjuda 
rena naturprodukter som råvara, utan att 
det upptar stora arealer som kunde använ-
das till livsmedelsproduktion eller som an-
vänder ätliga grödor.

Ett mera spektakulärt exempel är att CH 
Bioforce är med i flera Business Finland-
finansierade projekt som gäller benlim för 
krosskador, skallfrakturer och tandlim.

– Bioglaset, som smälter och i sinom 
tid bildar cellvävnad, måste först limmas 
fast på något vis. Bionedbrytbara polyme-
rer bestående av nanocellulosa, hemicel-
lulosa och lignin har visat sig vara lovande 
material. Lignin är också en utmärkt kol-
källa för att göra kolfiber av och kan dess-
utom i hög grad ersätta dyr polymjölksy-
ra (PLA) som råmaterial för 3D-utskrifter, 
säger von Schoultz. •

TEXT: BO INGVES

CH Bioforces pilotfabrik i Reso har visat 
att det går att fraktionera alla träets be-
ståndsdelar till råvara för en mängd oli-
ka applikationer.
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Sebastian von Schoultz är en av grun-
darna av CH Bioforce. 
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De flesta vill i alla fall se till sina skogs-
fastigheter mera aktivt. Då gäller det att 
avgöra vad man själv kan och vill göra 
i skogen och vilka tjänster det lönar sig 
att köpa av fackmän.

Skogsägarskolans femte lektion be-
står av en intervju med den erfarne re-
virinstruktören Ove Simosas som job-
bat på Skogsvårdsföreningen Skogsre-
viret i snart 30 års tid. Han ansvarar för 
nordöstra Borgå, där skogsfastigheterna 
tenderar att vara av det lite mindre for-
matet och ägarna bor på ett rimligt av-
stånd från sina skogar.

– Överlag verkar det vara så att fin-
landssvenska skogsägare bor ganska 
nära sin skog. Det underlättar för dem 

att med jämna mellanrum se hur sko-
gen mår, vilket jag anser att är grunden 
för all skogsvård. Det innebär också att 
den som vill och förmår själv kan delta 
i vården av sin skog, säger han. 

Gällande skogar i östra och norra 
Finland bor de nuvarande ägarna dä-
remot ofta långt från fastigheterna och 
har kanske inte sett sin skog på åratal. 
Då är det enda alternativet i praktiken 
att låta någon annan helt och hållet ta 
hand om skogsvården. 

– Det finns också sådant som många 
skogsägare inte kan hantera på egen 
hand, till exempel skötseln av skogsvä-
gar och avverkning i större skala. Då 
krävs det riktiga skogsmaskiner.  

EGET ARBETE LÖNAR SIG
Om skogsägaren har möjlighet att själv 
till exempel plantera ny skog och utfö-
ra röjningsarbeten ökar det ekonomiska 
utbytet av skogsägandet klart. För att då 
kunna utföra de rätta åtgärderna gäller 
det att utarbeta en skräddarsydd skogs-
bruksplan tillsammans med en skogsex-
pert. Förutom skogsvårdsföreningarna 
har också skogsföretagen skogsexperter, 
som kan anlitas, över hela landet.

– Skogsbruksplanen berättar om sko-
gens trädbestånd och skogsskötsel, vil-
ken avverkning som rekommenderas 
och ger även en prognos om trädbe-
ståndets utveckling. Det är i alla fall in-
te jag eller någon annan rådgivare som 

Köpa tjänster eller göra själv?
Som skogsägare har du inte många obligatoriska uppgifter gällande skogen. Undantagen är att det inom sju år 
ska planteras ny skog på slutavverkade områden och att större stormskador ska åtgärdas. 
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bestämmer vad ägaren vill med sin skog, 
utan det hänger helt på ägaren.

Skogsbruksplanen är ett bra verktyg då 
skogsägaren planerar hur han vill förvalta 
sin skogsegendom och om det finns om-
råden i en ekonomiskog som man vill att 
ska skyddas. 

– Samtidigt är planen en karta över vil-
ka skogsvårdsåtgärder man själv kan vid-
ta. Det viktiga är att inse att skogsvårdsåt-
gärderna är långsiktiga investeringar som 
utgör grunden för skogens avkastning. Ju 
mera skogsägaren själv kan göra, desto 
bättre avkastning ger skogen i slutändan, 
säger Simosas.

Han rekommenderar att en skogsägare 
besöker sina fastigheter ett par gånger per 
år för att se hur de mår och växer, efter-
som det ger en fingerspetskänsla för hur 
skogen ska skötas.

– Det är dessutom bra motion att gå 
i skogen, framför allt om man samtidigt 
utför fysiskt arbete. Ju mera man lär sig 
om skogen, desto intressantare tenderar 
den att bli för nya skogsägare. Många bör-
jar småningom själva röja i sin skog när 
de sett hur röjningen ökar tillväxten, sä-
ger Simosas.

 
LÅNGSIKTIGT TÄNK BEHÖVS
Simosas betonar att röjningen är a och o 
för en ny skog eftersom den skapar livsut-
rymme för de växande träden.

– Röjningen kan mycket väl göras även 
av personer som inte är skogsproffs. Det 
lönar sig i alla fall att gå en kurs i röj-
ning för att veta vad som ska röjas och 
hur verktygen används tryggt, säger han. 

Om röjningen gjorts i rätt tid ger det ut-
slag redan i gallringsskedet. En första gall-
ring i en välskött skog kan enligt Simosas 
ge intäkter på 1 000 euro per hektar om 
man genom röjningen styrt tillväxten till 
stammarna i stället för till slyet. 

– Då kan man redan efter en kort tid 
ha fått tillbaka kostnaderna för en skogs-
förnyelse och -skötsel. Efter det är allting 
plus. Det här långsiktiga tänkandet kan till 
en början vara svårt att omfatta för nya 
skogsägare. Det är i alla fall många som 
småningom själva börjar röja i sin skog 
när de sett hur röjningen påverkar tillväx-
ten säger han.

LÄTT JÄMFÖRA KOSTNADERNA
Kostnadsskillnaden mellan att köpa in el-
ler själv göra lättare manuella jobb som 

plantering eller slyröjning är enligt Simo-
sas lätt att räkna ut. 

– Med en bra röjsåg och motorsåg går 
det att spara väsentliga summor genom 
eget arbete. Det är positivt framför allt då 
röjningen inte ger några direkta inkomster. 
Därför är det ett förnuftigt alternativ för 
den som vill och själv kan arbeta i sko-
gen. Investeringar i maskiner och annan 
behövlig utrustning kan dessutom dras av 
i skogsbeskattningen och det finns stöd att 
få för slyröjning, påpekar han.

Fast gallringen numera ofta görs med 
skogsavverkningsmaskiner finns det en-
ligt Simosas alltid kvar områden där det 
är vettigare att arbeta manuellt.

– Det här gäller kanske främst jordbru-
kare som till exempel har en liten trak-
tor eller fyrhjuling med vilken virket kan 
hämtas ut. För den, som har skogen som 
hobby, kan det i alla fall vara givande att 
satsa pengar på lite bättre utrustning även 
om det inte ekonomiskt sett är speciellt 
lönsamt i det första skedet. Självverksam-
ma skogsägare har i alla fall ofta trevliga 
skogar eftersom de kommer åt fläckar som 
annars blivit oskötta, säger Simosas.

STORMSKADOR KAN KRÄVA 
EXTERN HJÄLP
För den som vill ha hjälp med att skö-

ta sin skog är den regionala skogsvårds-
föreningen eller skogsindustrins skogs-
experter logiska samarbetspartner som 
kan hjälpa mera eller mindre heltäckan-
de med både planering och utförande av 
skogsvård.

– Det avgörande är inte den organisa-
tion man anlitar, utan hur samarbetet lö-
per med skogsexperten. Då allt flera per-
soner nu blir skogsägare via generations-
växlingar och inte har en aning om vad 
det innebär att sköta en skog, är det ock-
så allt flera som låter någon skogsorgani-
sation sköta allt från planering och skogs-
vård till gallring, avverkning och virkes-
försäljning, säger Simosas. 

Även för den som är van att delta i 
skogsarbetet kan det ibland krävas snabba 
beslut för att rädda till exempel en storm-
skadad skog eller en skog som angripits av 
barkborrar i större skala.

– Då kanske det är vettigast att anlita en 
entreprenör för att snabbt få bort träd som 
annars kunde smitta den resterande sko-
gen. Det är som med allting annat i sko-
gen; det gäller att avväga hur mycket man 
själv orkar och vill göra och sedan bedö-
ma om det är värt att anlita extern hjälp, 
säger Simosas. •

TEXT: BO INGVES

En skogsägare kan göra mycket 
själv för att få en väl växande skog 
men det lönar sig att åtminstone 
göra upp en skogsbruksplan i sam-
arbete med en skogsexpert, sä-
ger revirinstruktör Ove Simosas på 
Skogsreviret. FO
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Skogsbruket besökte Rolf Höglund i juni 
tillsammans med amanuens Tuomas Juva 
vid Finlands skogsmuseum Lusto. Juva 
ansvarar särskilt för planeringen av tillva-
ratagande och utställning av de tekniska 
föremålen på museet. 

Rolle berättar att han blev teknikintres-
serad redan som 8-åring då han var med 
då hans far reparerade Land-maskiner. 
Och så fick han besöka sin farbror Karl 
Höglund i dennes bilverkstad i Lovisa.

– Framför allt blev jag intresserad av 
motorsågar då den stora mossen Röjsö 
började dikas ut på 1950-talet. Företaget 
Ramco ledde projektet och tog sågar i an-

Unik samling motorsågar i Liljendal
Rolf Höglund, eller Rolle som den uppskattade spelmannen i Liljendal all-
mänt kallas, är en storsamlare av bland annat dragspel och motorsågar.  Un-
der drygt 60 år har han lagt sig till med mer än 1 000 motorsågar. Exakt hur 
många som är helt olika lämnar han osagt. 

vändning. Jag var hjälpkarl åt min bror. 
Servicen av Raket- och andra sågar var då-
ligt ordnad. De dåvarande firmorna som 
sålde motorsågar, exempelvis Ekström, 
behövde folk som satte sågarna i skick. 
Jag gick på kurser både hos Ekström och 
Kesko. Servicen av motorsågar blev ett 
jobb för mig, berättar Rolle. 

SKOGEN FINANSIERADE SAMLANDET
Gnistan till ett verkligt samlande av mo-
torsågar fick han långt senare, på 1990-ta-
let. När han hade övertagit hemgården i 
Liljendal av sin far och då arealbeskatt-
ningen på skog skulle upphöra beslöt han 

utföra stora avverkningar. Rolle ansåg att 
skogen hade sparats väl länge, och ville 
undgå skattepåföljder enligt det nya syste-
met. Virkesförrådet hade vuxit till sig kraf-
tigt och förnyelse behövdes. Av intäkterna 
från skogsförsäljning använde han ansen-
liga summor till anskaffning av gamla mo-
torsågar, av vilka en del är antika.

Bland de äldsta motorsågarna kan Rol-
le visa upp en Wade, en bastant pjäs på 
ungefär 150 kilogram. Hans exemplar tor-
de vara det enda fungerande i Finland. Så-
gen ligger utomhus och har varit i regel-
bunden användning på olika uppvisning-
ar. Rolle håller som bäst på att reparera ett 
mindre fel. Wades sågkropp lär vara från 
början av 1900-talet. Bettet rör sig fram 
och tillbaka. Till denna såg behövs ett par 
man redan för att kunna flytta den, säger 
han. När Tuomas Juva får höra att arbets-
demonstrationer har utförts med Wade-så-

Rolf Höglund och 
Tuomas Juva 
inspekterar den 
amerikanska 
Wade-sågens blad 
som är ungefär två 
meter långt.
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Unik samling motorsågar i Liljendal

gen blir han uppenbart intresserad av att få Rolle att ställa 
upp också inom ramen för skogsmuseets program. 

Enligt Tuomas Juva har skogsmuseet Lusto i Punkahar-
ju sammanlagt ungefär 300 motorsågar i sina samlingar. 
Av dessa är 140 permanent utställda på teknikavdelning-
en. Målet med utställningen och bevarandet av motorsågar 
i Lusto har varit att beskriva hur motorsågarna utvecklats i 
Finland. En hel del sådana som inte använts eller varit säll-
synta i Finlands skogar saknas i samlingen. 

FINSKA OCH NORDISKA SÅGAR
Under rundturen blir det fråga om att eventuellt komplet-
tera Lustos samlingar med något exemplar som Rolle kun-
de tänka sig att avstå från. Synbarligen intresserad blir Ju-
va exempelvis av den norska Jobun som är försedd med 
en bärram, populärt kallad pall-Jobun (på finska Jakka-
ra-Jobu). Namnet fick den av att man kunde sitta på den, 
och samtidigt värma baken. Just den modellen finns in-
te på Lusto. 

Bland de i Finland tillverkade sågarna hittas exempel-
vis Hyry och Termit, som lanserades år 1959 respektive 
1964. För produktionen av dessa användes enligt Rolle i 
stor utsträckning samma komponenter som i andra, hu-
vudsakligen amerikanska sågar. Men när Termit och Hyry 
lanserades hade de utländska konkurrenterna redan kom-
mit med bättre och framför allt lättare sågar och innan 
1960-talets slut var dessa finska sågars saga all.

Motorsågarnas genombrott i Finland kom i början av 
1960-talet. Utbudet på utländska sågar var stort och de 
amerikanska sågarna Homelite och McCulloch dominera-
de. Men Europa tog snabbt igen försprånget. Jobu kom re-
dan år 1948 ut med den första nordiska enmanssågen, följd 
av Comet. Sedan kom Sverige starkt med Partner, Raket 
och Husqvarna. Också de tyska Solo, Stihl och Dolmar tog 
marknadsandelar. 

Rolles kunskaper om motorsågarnas utveckling är mång-
sidig och djup. Problemen med förgasare beskriver han le-
vande. Han drar sig också till minnes hur vissa motorså-
gar kom till världen.  

– Det fanns många tillverkare av motorsågsförgasare, 
till exempel Fairbanks Morse, Carter, Brown och Tillotson. 
Också de finska tillverkarna använde sig av utländska för-
gasare, och många hade Tillotson-förgasare. De fungerade 
hyfsat, men vid lufttrycksförändringar blev det ett ständigt 
justerande för att få dem att fungera, skrattar Rolle. 

– Den ryska Druzhba-sågen utvecklades av en est med-
an han satt i ett ryskt fångläger. Till Finland började den tas 
in på 1950-talet, men blev aldrig populär. 

Alla Rolles sågar har inte ännu en egen hyllplats, men 
han har påbörjat det stora arbetet att sätta dem i systema-
tisk ordning, kanske enligt märke. Möjligen kommer någ-
ra av sågarna att finna sin plats i den nationella museisam-
lingen i Lusto. Enligt Tuomas Juva finns exempelvis var-
ken Rolles Crescent-såg eller tvåmans Dolmar-såg i Lusto. •

TEXT: JAN HEINO
FOTO: HANNES VICTORZON

Hyry hette en finsk såg, som inte heller stod sig alltför väl i konkurren-
sen med McCulloch, Homelite och andra utländska sågar.

I Rolf Höglunds samling ingår också en mängd tunga tvåmanssågar. 
Här hänger från höger en rödfärgad amerikansk IEL, en gul McCul-
loch, en östtysk Faun, en tvåcylindrig Titan och en elsåg från Tysk-
land.

På 1950-talet blev McCulloch (t.h. två stycken) och Jonsered stora 
motorsågsmärken i Finland.
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Höstmeny med touch 
av Oktoberfest

Det som skiljer leberkäsen från en van-
lig köttfärs är tillverkningsmetoden. Köt-
tet och fettet emulgeras med iskall väts-
ka, i det här fallet öl. Det gör att färsen 
blir slät och ganska kompakt. Man använ-
der samma metod då man tillverkar till ex-
empel knackkorv och siskonkorv. Nyckeln 
till att lyckas är att alla ingredienserna he-
la tiden hålls iskalla. Blir smeten för varm 
skär den sig.

Leberkäsen är ofta rosa till färgen. Det 
beror på att man använt nitritsalt, vilket 
ger den vackra färgen, men främst an-
vänds saltet för att öka på hållbarheten. 
Jag har inte inkluderat det i receptet, vil-
ket gör att färsen får en grå färg. Vill du 
använda nitritsalt kan du göra det, men 
läs noggrant om hur det används innan 
du tillsätter det.

Leberkäsen kan ätas både kall och 

varm, själv tycker jag den är bäst när 
den är lätt uppvärmd. Servera den med 
trattkantarellsås, kokt potatis och ångade 
grönsaker. Leberkäsen, som blir över, är 
ett perfekt smörgåspålägg.

Rulltårta med blåbär kryddad med 
citronskal blir en fräsch och läcker dess-
ert. •

TEXT & FOTO: BEN WIBERG

Höstmenyn inspireras av den sydtyska köttfärsen som kallas leberkäse. Intressant är att den trots namnet innehåller 
varken lever eller ost. Normalt görs leberkäsen på svinkött, men den här versionen görs till största delen på vilt. Mera 
lokal smak får den av att den kryddats med både enbär och granskott (lämna bort om du inte får tag på dem). 
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6 personer
Förberedelser: ca 30 minuter
Ugnstid: ca 1,5 timmar
Tillagning: ca 45 minuter

Ingredienser:
600 g viltkött, gärna bogbitar
400 g grisbog eller -fett, utan skinn  
 och ben
⅓ liter  öl, burk, nedkyld
20 g salt 
½ tsk vitpeppar, malen
½ tsk ingefära, pulver
½ tsk muskot, pulver
1 tsk mejram, torkad
6–10  enbär, krossade
1 msk granskott, konserverade
 smör, för att smörja formen

Skär allt kött i strimlor. Frys strimlorna 
i cirka en timme. Frys ölburken ungefär 
en halv timme. Blanda alla kryddor.

Mala allt kött. Om du inte har en kött- 
kvarn kan du strimla det tunt med kniv. 
Kom ihåg att köttet hela tiden måste va-
ra iskallt, så håll de bitar du inte jobbar 
med i kylskåpet. Öppna ölburken med 
en konservöppnare.

Förvärm ugnen till 250 grader.
Dela ingredienserna i 2–3 satser beroen-

de på storleken på din köksmaskin. Massan 
blir väldigt trög då den emulgerar och kan 
söndra maskinen om den är för full.

Lägg en sats av ingredienserna (kött, 

TRATTKANTARELLSÅS

6 personer
Förberedelser: ca 15 minuter
Tillagning: ca 30 minuter

Ingredienser:
300 g schalottenlök, skalad och 
 finskuren
600 g trattkantareller, putsade och  
 grovt skurna
5 dl grädde 
 smör, för stekning
 salt och vitpeppar 

RULLTÅRTA MED BLÅBÄR
6 personer
Tillagning: ca 30 minuter

Ingredienser:
3 st ägg 
1,5 dl socker, fint
1 dl florsocker 
2 dl vetemjöl 
1 tsk bakpulver 
½ dl grädde 
300 g blåbär, färska eller frysta
1 citron, endast skalet, rivet

Vispa ägg och socker tills volymen näs-
tan fördubblats.

Blanda vetemjöl och bakpulver och 
rör ned lite åt gången i äggsmeten, blan-
da i grädden.

Värm ugnen till 250 grader. Täck en 
ugnsplåt med bakplåtspapper, smörj 
papperet med olja, häll över smeten och 
fördela den jämnt över plåten. Grädda i 
cirka 5 minuter.

Strö ungefär hälften av florsockret 
på kakan och vänd den upp och ned på 
ett annat bakplåtspapper. Dra försik-
tigt bort papperet kakan gräddats på. 
Om det fastnat, vät bakplåtspappret en 
aning så lossnar det lättare. Låt kakan 
svalna.

Vispa grädden med resten av flor-
sockret. Blanda blåbären och citronska-
let i vispgrädden och bred över kakan. 
Rulla ihop kakan och låt stå i minst en 
timme innan du skär upp den.

öl och kryddblandningen) i en köksbere-
dare med knivbett och kör tills massan 
emulgerat. Du märker att den emulge-
rat när den blir trög och kletig, det tar 
några minuter beroende på effekten på 
din maskin.

Lägg massan i 1–2 smorda ugnsfor-
mar och tryck ordentligt på massan så 
att den är jämnt fördelad i formen och 
så att alla luftfickor är borta. 

Lägg formarna på en ugnsplåt och 
grädda i vattenbad, först cirka 15 minu-
ter i 250 grader. Sänk sedan temperatu-
ren till 100 grader och grädda ytterligare 
1 timme. Ta ut formarna och låt köttet 
svalna i formarna. Vätskan, som runnit 
ut, kan du ta tillvara och använda till att 
smaksätta såsen.
Tips!
Granskott kan man konservera tidigt på 
våren, då skotten är små och mjuka. Jag 
gjorde det genom att fylla en glasburk 
med skott och sedan hälla 80 procen-
tig alkohol över dem. De håller bra i 
åtminstone ett år på detta sätt. Man 
kan sedan använda både skotten och 
vätskan som smaksättare. Alkoholen 
avdunstar i ugnsvärmen och lämnar 
bara kvar den koncentrerade gransma-
ken. Hur mycket man använder måste 
man bedöma genom att först smaka på 
skotten, smaken kan nämligen variera 
mycket beroende på hur gamla skotten 
var då man plockade dem.

LEBERKÄSE PÅ FINSKT VIS

Fräs löken i smör på medelvärme några 
minuter. Tillsätt trattkantarellerna och 
fräs tills allt vatten avdunstat. Tillsätt 
grädden, salt och vitpeppar och låt sju-
da på låg värme i cirka 30 minuter eller 
tills såsen tjocknat.
Tips!
Ta i svamphatten på båda sidorna och 
dra av den på mitten, så har du lättare 
att putsa den.
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greppar landet

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

Prenumerera 
på LF!

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

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

Du får LF varje vecka . 
LF är även ypperlig som gåva.                     
www.landsbygdensfolk.fi
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Fredriksgatan 61 A 34
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kolumnen

DE SENASTE VECKORNA har – igen – fört med sig en både 
starkt emotionell och en starkt faktabaserad diskussion 
om skogen. En del av allt det som nu står att läsa på oli-
ka webbplatser och tidningsuppslag, gör vi klokt i att ta 
till oss. En del är starkt generaliserande och drar allt över 
samma kam. Det har sina ideologiska orsaker.

Vi har en miljödebatt som är mycket tvådelad. Den ena 
delen består av vetenskapliga undersökningar, som gan-
ska få av oss har utbildning eller tid att sätta sig in i. I bäs-
ta fall lockar vi åt oss någonting viktigt ur dem. I sämre 
fall går det ganska snett.

Den andra delen av debatten är emotionell och bygger 
både på bitar av fakta och på uppdiktade eller upphittade 
påståenden. För nästan oss alla består världsbilden av ett 
ganska löst sammanfogat konglomerat av fakta och åsik-
ter. Jag tror dessutom att det är hederligt – och nödvän-
digt – att påpeka, att vi sedan väljer vad vi tar till oss ut-
gående från hur den inre logiken i vårt världsbildskonglo-
merat är konstruerad. I klartext betyder det att vi har vå-
ra fördomar och därför väljer och vrakar i all den infor-
mation som dröser ner över oss (och som vår hjärna inte 
hinner bearbeta medvetet).

Är det alltså något fel i att vår världsbild därför inte 
riktigt stämmer överens med verkligheten? Egentligen in-
te. Det är en oundviklig del av att vara människa. Nean-
derthalaren gjorde inte heller allting rätt, men bidrog till 
utvecklingen.

Men det oundvikliga i mänsklig begränsning gör det 
ändå inte rätt att inte granska vad vi tror om verkligheten 
omkring oss. Och för att göra det här tillräckligt besvär-
ligt tar jag gärna upp två vitt skilda exempel.

Det första handlar om Greta Thunberg. Jag lyssnade 
på henne under Miljöutskottets extra möte i Bryssel på 
våren. Mest imponerad blev jag egentligen av att hon be-
rördes så oerhört av det emotionella budskapet i sitt tal, 
att hennes röst bröts och hon måste samla sig för att inte 
helt brista i gråt. Det var alltså ett i högsta grad ärligt tal 
inför en samling europeiska miljöbeslutsfattare.

Sen är jag inte riktigt lika imponerad över hennes be-
slut att segla till FNs miljömöte i New York. Det är helt 
enkelt hype, hajpat, och ganska besvärligt. Segelbåten 
hon åker i är byggd av tre ton kolfiber och kolfiber är in-
te särskilt miljövänligt. Att framställa det kräver myck-
et energi och just därför framställer Airbus sina kolfiber-
produkter i en omgivning där det finns förnybar energi 
(vattenkraft). 

På fartygets webbplats har vi en lite ihålig förklaring 
om att man nog ska beräkna båtens koldioxidavtryck. Det 
borde man kanske ha gjort innan man satte igång den hy-
pade operationen.

Mitt andra exempel handlar om vår skogsdiskussion. 
Bränderna i Amazonas borde kanske ha övertygat alla 
och envar om att vår inhemska skogsvård är ganska an-
svarsfull. •

Skogen – ett brännbart ämne
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AV EUROPAPARLAMENTET 

(SFP/RENEW EUROPE)
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Kalavverkning börjar bli en alltmer ifråga-
satt metod i ett hållbart skogsbruk. Som 
skonsammare alternativ förespråkas olika 
avverkningsmetoder som går under sam-
lingsnamnet kontinuitetsskogsbruk. Det 
är fem år sedan lagen som tillåter flera 
förnyelsemetoder infördes, men alternativ 
till kalavverkning kan fortfarande väcka 
starka känslor.

Det fick Markus Smeds i Pedersöre er-
fara efter att han publicerat en reklamfilm 
för luckhuggning på sitt företag Trädfix Fa-
cebook-sida. 

Trädfix har sedan år 2011 profilerat sig 
som en expert på att fälla enskilda pro-
blemträd på bostadstomter. För ett år se-
dan investerade företaget i en skogsma-
skin och breddade sitt tjänsteutbud till oli-
ka typer av skogsavverkning.

– Som ett litet företag erbjuder vi kon-
tinuitetsskogsbruksåtgärder som alterna-
tiv till kalavverkningar. Jag propagerar in-
te för att det är det enda rätta, men det 
finns många fördelar med att undvika kal-
hyggen.

GER SKYDD ÅT DJURLIVET
Filmen visar hur Markus Smeds utför en 
luckhuggning med sin skogsmaskin och 
ganska snart efter att den publicerades 
kom flera kritiska inlägg, där det hävda-
des att han bedriver skogsskövling.

– Det finns en gammal spridd uppfatt-
ning om blädning som ett sätt för skogs-
ägaren att ta ut endast det bästa virket 
och lämna kvar nedtryckta träd som inte 
kommer att bli stockträd. Visst finns det 
en sådan risk om det skulle göras utifrån 
kortsiktigt ekonomiskt intresse, men som 
skogsägare och skogsmaskinsförare måste 
man fråga sig vilka träd som kommer att 
bli framtida stockträd och sedan ge dem 
utrymme att växa.

Han räknar upp en rad fördelar med att 
inte kalhugga, utan att i stället ta ut om-

Som skogsägare och -entreprenör funderade Markus Smeds på hur han kun-
de värna om naturen och samtidigt bedriva ett ekonomiskt skogsbruk. Han 
köpte en skogsmaskin och erbjuder nu alternativ till kalavverkning åt andra 
skogsägare.

kring 30 procent av virket i beståndet och 
låta resten växa vidare.

– Det ger goda förutsättningar för att 
det ska växa upp livsdugliga träd i olika 
generationer som ger en mångsidig och 
frisk skog. Det minskar i sin tur risken för 
stormskador i randområden, det främjar 
biologisk mångfald och ger skydd åt djur-
livet, jämfört med kalhyggen.

MINDRE INTÄKTER OCH UTGIFTER
Ur ekonomisk synvinkel är intäkterna per 
avverkning mindre, men det kompense-
ras av att skogsägaren till stora delar slip-
per kostnader för plantering och slyröj-
ning. Enligt Naturresursinstitutets beräk-
ningar är det svårt att dra en slutsats om 
vilken metod som är mer ekonomiskt lön-
sam, men klart är att de skogsägare, som 
väljer kontinuitetsskogsbruk, gör det för 
att undvika kalhyggen.

– Avverkningskostnaden är något hög- 
re per kubik. Min taxa ligger mellan slut-
avverkning och gallring, men studier visar 
att kontinuitetsskogsbruk på lång sikt kan 
vara minst lika lönsamt som det rådande 
trakthyggesbruket.

Skogsägaren kan välja att plantera i 
luckorna eller låta återväxten ske natur-
ligt.

– Eftersom det inte uppstår samma 
solchock och markberedningen mins-
kas kommer det inte heller upp lika stora 
mängder lövsly.

Markus Smeds framhåller att han som 
fristående aktör kan hjälpa skogsägaren att 
få ut ett högre pris, genom att höja stock-
andelen, när han tar sig an ett uppdrag.

– Vi kan dela upp affären och sälja kor-
tare stockar till sågar som köper upp såda-
na och massavirke till en annan uppköpa-
re. Vi skulle generellt behöva flera uppkö-
pare på marknaden för att få fler använd-
ningsområden för skogsråvaror.

BLANDAD SKOG MÅR BÄST
I Finland har det på senare år satsats stort 
på nya produktionsanläggningar, men 
skogsindustrin står inför en förändring. 
Lagstiftare, både nationellt och på EU-ni-
vå, har satt skogsindustrin under lupp och 

en ny generation skogsägare, med delvis 
andra värderingar än tidigare generatio-
ner, har vuxit upp i skuggan av ett klimat-
hot. Markus Smeds är övertygad om att 
det går att kombinera naturhänsyn med 
ekonomiskt skogsbruk.

– En orörd skog blir efter en tid en mo-
noton granskog, eftersom granen konkur-
rerar ut andra trädslag. Det högsta natur-
värdet, vad biologisk mångfald och bind-
ning av koldioxid beträffar, finns i brukad 
växande skog med blandbestånd.

Han anser att skogsbruket borde kom-
ma bort från den plantagemodell som in-
dustrin utvecklat och i högre grad beakta 
naturvärden.

– Skogens ekonomiska värden bidrar 
till välfärdssamhället, men vi får inte 
glömma att förvalta den för kommande 
generationer.

VÄNTAR PÅ PRISHÖJNING
Under sommaren går skogsarbetet på låg-
varv och då ägnar han sig åt jordbruk och 
jordgubbsodling.

– Det var en bra säsong för jordgub-
barna i år. Vi säljer allt direkt till kunder, 
därför är det tacksamt när jordgubbarna 
får växa långsamt, så att vi hinner plocka 
och sälja dem i jämn takt under skörde-
perioden.

När jordgubbsfälten nu är tömda vän-
tar han på att efterfrågan på massaved ska 
dra igång igen och att priserna ska stiga.

– Priserna ligger lägre än vid samma tid 
förra året och skogsbolagen verkar inte va-
ra så pigga på att köpa in just nu. Som le-
veranshuggare måste jag ständigt hitta de 
bästa försäljningskanalerna för att kunden 
ska få så bra pris för sitt virke som möjligt.

Han tror att den torra sommaren bidra-
git till att skogsbolagen lätt kunnat få ut 
virke ur skogarna.

– När jag nyligen gjorde en gallring blev 
det nästan inga spår av maskinen, så jag 
förstår att skogsbolagen passat på att ut-
nyttja det torra föret.

I den egna skogen finns inte så mycket 
att göra för tillfället, men i september drar 
det igång med ett uppdrag för en kund som 
vill ha en kontinuitetsavverkning i sin skog.

– Det är inte så många skogsägare som 
har tänt på idén ännu, men jag tror hårt 
på att kontinuitetsskogsbruk kommer att 
växa, säger Markus Smeds. •

TEXT OCH FOTO: JOHAN SVENLIN

– Av kundtillströmningen att döma har 
skogsägarna inte ännu tagit till sig kon-
ceptet med kontinuitetsskogsbruk, säger 
Markus Smeds.
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Ett parti med kran 6.6m, vagn 9 ton

Pris  11.900€
+ moms 24%

www.voramaskin.fi

Tel.  06 384 4600
Gsm. 0440-366 675

VÖRÅ MASKIN
o. TRAKTOR

PILKEMASTER o. JAPA 
vedmaskiner . Finns i lager , 

vi har brist på bytesmaskiner.

FARMA o. JUNKKARI 
skogskranar o. -vagnar.

Finns i lager. Brist på byteskranar.
Rejpeltv. 1 , 66600 Vörå
tel. 3844600 el. 0440-366675, 044-5690003

Utbilda dig inom skogsbranschen!
YA erbjuder

Sök till oss kontinuerligt på 
www.yrkesakademin.fi/utbildning

     Grundeamen för skogsmaskinsförare
     Grundexamen för skogsarbetare/skogsserviceproducent
     Yrkesexamen inom skogsbranschen: Skogsmaskinsförare 
     Yrkesexamen inom skogsbranschen: Företagare inom skogsbruk/  
     Företagare inom skogstjänster/Skogsarbetare

För kurser inom skogsbranschen, se www.eduya.fi
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aBarrträdskräftan 
hot vid stamkvistning
Stamkvistningen av tall har inte blivit 
särskilt populärt, trots att man nume-
ra vet betydligt mera om den svamp 
som i mitten på 1980-talet förorsakade 
skador i Sverige och Finland i bestånd 
som grönkvistats, det vill säga att man 
hade kapat levande grenar och dessut-
om under fel års tid. Sporsäckssvam-
pen Phacidium coniferarum (på fin-
ska syyshaavakka) hade angripit snitt- 
ytorna och i en del fall hade märgbor-
rar och tallvivlar (Pissodes sp.) lock-
ats av kåddoften och angripit tallarna 
som försvagats av att den kvarblivan-
de gröna kronan var för liten.

Svampen angriper sår i barken och 
grenarnas färska snittytor. Den dödar 
kambiet ovan och nedanom infek-

tionsstället så att långsmala ytor in-
te övervallas. Om alla snitt i grenvar-
vet blir infekterade ser ett tväsrsnitt 
genom grenvarvet ut som en peppar-
kaka. Barrträdskräftan förekommer 
åtminstone på släktena Abies, Larix, 
Picea, Pinus och Pseudotsuga. 

På Island är svampen den farli-
gaste skadegöraren på sibirisk lärk.  
I Nordamerikas västra delar är svam-
pen ganska sällsynt, men kan döda 
plantor av contortatallen och föror-
saka stamsår också på stora Dou-
glasgranar. I de östra delarna av Ka-
nada är den en betydande skadegö-
rare. Den är också en av många blå-
nadssvampar.

Skadorna i mitten av 1980-talet 
ledde till viktig forskning i Finland. 
Apotekierna, där de könliga sporer-
na utvecklas, är ganska sällsynta 
medan de kön- och färglösa konidi-
erna förekommer rikligt under hös-
ten på tallarnas bark. Man misstänk-
te att tallens motståndskraft variera-
de med årstiden. Därför genomför-
de man infektionsförsök varje må-
nad under ett år, börjande i april. 

Man mätte sårytornas storlek i jäm-
förelse med kontrollympade (ingen 
svamp användes) sår. Sårytorna blev 
störst när ympningen gjordes under 
perioden september–mars och var 
klart större än kontrollens motsvaran-
de. Resultaten förklaras med att tal-
lens reaktionsförmåga och motstånds-
kraft är störst på våren och somma-
ren. Sporspridningen är begränsad till 
hösten. 

Man rekommenderar numera att 
undvika kvistning enligt följande:

Södra Finland: 16.9–31.1
Mellersta Finland: 16.9–31.12
Norra Finland: 1.9–15.11

Under vårvintern och början av 
barmarkstiden är det alltså fritt fram, 
men man ska ha goda verktyg och ut-
föra arbetet omsorgsfullt utan att ska-
da barken kring själva grenbasen eller 
annanstans på stammen. Torra kvistar 
kapas jämnt längs barken, medan le-
vande kvistar kapas litet längre ut vid 
slutet av grenbasen (tappen högst 1 
cm). Om  träden har lidit av torka är 
motstånsdkraften sämre varför det är 
bättre att vänta till ett normalare år. 

Man kvistar endast de träd som 
sparas till slutavverkningen, det vill 
säga 350–400 stammar (dbh–13 cm) 
per hektar i bestånd med fina kvistar 
(max. 2,5 cm diam.), liten avsmalning 
och raka stammar. För att den kvarbli-
vande gröna kronan ska vara tillräck-
lig kvistar man till högst 60 procent av 
trädets höjd. Arbetet registreras och 
dokumentet arkiveras fram till slutav-
verkningen. Första stocken kommer 
att ha en stor andel värdefullt, kvist-
fritt virke. •

KIM VON WEISSENBERG
PROFESSOR EMERITUS, 
EXPERT PÅ SKOGSPATOLOGIFO
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I prisstatistiken anges de åtta vanli-
gaste virkessortimenten. Olika köpare 
kan ha olika mått- och kvalitetskrav 
för småstock. I den här statistiken avses 
med tallsmåstock virke vars toppdiameter 
är under 15 centimeter och som har mätts in 
som ett skilt sortiment. Gransmåstock har en 
toppdiameter under 16 centimeter.

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

Prisuppgifterna baserar 
sig på den information som 
Skogsindustrin r.f. varje vecka 
tillställer Naturresursinstitu-
tet om inköpta virkesmängder 
från privatägda skogar och 
virkespriser. 

Med privatägda skogar avses skogar som ägs av privatpersoner, städer, 
kommuner och samägda och samfällda skogar. I statistiken ingår inte 
uppgifter från skogsbolagens egna skogar och inte heller Forststyrelsens 
skogar. 

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

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

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

virkespriser Rotpriser vecka 35

Hela landet

Slutav-
verkning

Första 
gallring

Senare 
gallring

Tallstock

Granstock

Björkstock

Tallmv*)

Granmv

Björkmv

Tallsmåstock

Gransmåstock

*) mv=massaved

Södra Finland

Slutav-
verkning

Första 
gallring

Senare 
gallring

Tallstock

Granstock

Björkstock

Tallmv

Granmv

Björkmv

Tallsmåstock

Gransmåstock

Södra Österbotten

Slutav-
verkning

Första 
gallring

Senare 
gallring

Tallstock

Granstock

Björkstock

Tallmv

Granmv

Björkmv

Tallsmåstock

Gransmåstock

Leveranspriser vecka 35

Hela 
landet

Södra 
Finland

Södra 
Öster-
botten

Tallstock

Granstock

Björkstock

Tallmv*)

Granmv

Björkmv

Tallsmåstock

Gransmåstock

*) mv=massaved

 56,47  42,74  51,18

 59,61   42,08  53,54

 44,11  32,46 39,35

 17,78  13,62  17,28

 19,60  13,55  17,85

 17,01 12,89  16,49

 24,33  19,55  22,77

 26,19  ...  23,04

 57,80  ...  53,91

 61,53  ...  55,09

 43,37  ...  38,52

 17,59  13,20  17,70

 20,62 13,96  18,00

 17,39  12,41  16,93

 23,83 ...  23,07

 ...  ...  ...

 57,22  ...  48,67

 58,64  ...  49,18

 36,33  ...  32,65

 17,36 12,79 16,19

 17,94 ...  ...

 17,20  11,41  15,51

 24,83  ...  21,88

 ...  ...  ...

 58,95  63,01  ...

 60,33  63,46  ...

 49,38  48,02  ...

 33,06  32,46  32,76

 32,70 32,99 ...

 33,06 33,10  ...

 37,46  ...  ...

 ...  ...  ...
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EFTER SEMESTERPERIODEN har den inhemska virkesmark-
naden fortsatt i samma takt som innan. Handelsvolymen 
har sjunkit tydligt, det vill säga med ungefär en femte-
del jämfört med fjolårets volymer. Marknadsavverkning-
ar har gjorts nästan i samma takt som förra året och im-
porten av rundvirke har ökat tydligt. 

Trots en kraftig nedgång i virkeshandeln har alla vir-
kesköpare fortfarande gott om rundvirke i lagren, både 
i rotpostlagren, vid bilvägar och i industrilagren. Det-
ta kommer att begränsa efterfrågan på virke under hös-
ten. Lyckligtvis har exporten av virke fortsatt att öka och 
kompenserar den svagare inhemska efterfrågan. Förhopp-
ningsvis kommer virkesexportkanalerna, som öppnas av 
skogsvårdsföreningarna, att förbli öppna.

Osäkerheten kring den allmänna ekonomiska situatio-
nen i Finlands viktigaste exportländer påverkar också ef-
terfrågan på träbaserade produkter och därmed även den 
finländska virkesmarknaden. Priset på marknadsmassa 
sjönk nyligen kraftigt och massalagren ligger på en excep-
tionellt hög nivå. Trävarumarknaden plågas av överutbud 
som en följd av en svag prisutveckling. Enligt skogsindu-
strins produktionssiffror har man förädlat mindre stock i 
Finland i år. I stället har massaindustrin använt något mer 
massavirke och flis än förra året.

I de baltiska länderna har priset på massaved sjunkit 

efter en kraftig ökning, vilket sannolikt kommer att däm-
pa de baltiska skogsägarnas vilja att sälja virke. I Sverige 
har granbarkborreskador förstärkt skogsägarnas avsikter 
att sälja virke. I Centraleuropa kan virkemarknadssitua-
tionen beskrivas som kaotisk. Som ett resultat av insekts-
skador finns det uppenbarligen mer utbud än efterfrågan 
på virke, och priserna har sjunkit kraftigt i många länder. 
Det kommer att ta mycket lång tid innan situationen åter-
går till det normala. Det rikliga utbudet av virke återspeg-
las i både skogsindustrimarknaden och virkesmarknaden 
på ett mycket omfattande område. Lyckligtvis är läget för 
de finska skogarna fortfarande bra jämfört med det i an-
dra länder. Skogarna måste skötas aktivt och hållbart.

Enligt skogsvårdsföreningarnas uppskattning är för 
närvarande gallringar de mest efterfrågade stämplingar-
na. Totalt sett har priset på timmer och massaved under 
den senaste tiden varit relativt stabilt. Det kan dock fin-
nas stora regionala skillnader i prisutvecklingen. 

Det är viktigt att i gallringar också kontrollera kvali-
tets- och dimensionskraven. En riktig kapning påverkar 
inte timmerprocenten endast vid slutavverkningar. I vir-
keshandeln måste man även alltid kolla de allmänna vill-
koren, till varje detalj. Villkoren, som virkesköparna pre-
senterar, är alltid förhandlingsbara och bör aldrig accep-
teras som sådana. •

Gott om virke i lagren – kolla alla villkor

virkesmarknaden

ERNO JÄRVINEN
FORSKNINGSCHEF FÖR MTK:S 

SKOGSLINJE

 57,22  ...  48,67

 58,64  ...  49,18

 36,33  ...  32,65

 17,36 12,79 16,19

 17,94 ...  ...

 17,20  11,41  15,51

 24,83  ...  21,88

 ...  ...  ...

 58,95  63,01  ...
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 33,06 33,10  ...
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På den här annonsplatsen får privatpersoner, enmans- och 
familjeföretag annonsera ut sina tjänster gratis. Som villkor 
för annonsering gäller att tjänsterna ska anknyta till skog 
och att annonsören är prenumerant på tidningen. Det är 
viktigt att det ur texten, max 112 tecken, framgår vilket om-
råde annonsören betjänar. Skicka in annonstexten till 
skogsbruket@nordinfo.fi. 

– God svampsås! Vad är det för svamp du har plockat?
– Min svampigenkännings-app på mobilen säger att det med 70 
procents sannolikhet är champinjoner jag har plockat!

TOK

utbud av tjänster

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

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

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

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

Tema: 
 Vilt- och mångbruk

Har du synpunkter 
på tidningen?
Du kan ge respons per e-post till 
skogsbruket@nordinfo.fi eller per post 
till adressen
Skogsbruket
c/o Oy Nordinfo Ab
Lillviksvägen 6
02360 Esbo.

Du kan också ringa redaktionen direkt, våra 
kontaktuppgifter finns på sidan 3 i tidningen.

bruketSkogs
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Ny upplaga av 
Skogsbrukets handbok

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

Beställningskupong (Var god texta)

Föreningen för
Skogskultur

betalar portot

Jag beställer                       stycken Skogsbrukets handbok

Boken/böckerna skickas till

Namn

Adress

Postnummer och postort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Föreningen för Skogskultur
INFO Handbok15
Kod: 5001298
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

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

Priset för en 
bok  är 50 €

(inklusive moms) 
+ porto.

Ny upplaga av 
Skogsbrukets handbok

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

Beställningskupong (Var god texta)

Föreningen för
Skogskultur

betalar portot

Jag beställer                       stycken Skogsbrukets handbok

Boken/böckerna skickas till

Namn

Adress

Postnummer och postort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Föreningen för Skogskultur
INFO Handbok15
Kod: 5001298
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

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

Priset för en 
bok  är 50 €

(inklusive moms) 
+ porto.

25 €

Ny upplaga av 
Skogsbrukets handbok

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

Beställningskupong (Var god texta)

Föreningen för
Skogskultur

betalar portot

Jag beställer                       stycken Skogsbrukets handbok

Boken/böckerna skickas till

Namn

Adress

Postnummer och postort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Föreningen för Skogskultur
INFO Handbok15
Kod: 5001298
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

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

Priset för en 
bok  är 50 €

(inklusive moms) 
+ porto.

Ny upplaga av 
Skogsbrukets handbok

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

Beställningskupong (Var god texta)

Föreningen för
Skogskultur

betalar portot

Jag beställer                       stycken Skogsbrukets handbok

Boken/böckerna skickas till

Namn

Adress

Postnummer och postort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Föreningen för Skogskultur
INFO Handbok15
Kod: 5001298
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

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

Priset för en 
bok  är 50 €

(inklusive moms) 
+ porto.

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

Ny upplaga av 
Skogsbrukets handbok

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

Beställningskupong (Var god texta)

Föreningen för
Skogskultur

betalar portot

Jag beställer                       stycken Skogsbrukets handbok

Boken/böckerna skickas till

Namn

Adress

Postnummer och postort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Föreningen för Skogskultur
INFO Handbok15
Kod: 5001298
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

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

Priset för en 
bok  är 50 €

(inklusive moms) 
+ porto.

Ny upplaga av 
Skogsbrukets handbok

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

Beställningskupong (Var god texta)

Föreningen för
Skogskultur

betalar portot

Jag beställer                       stycken Skogsbrukets handbok

Boken/böckerna skickas till

Namn

Adress

Postnummer och postort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Föreningen för Skogskultur
INFO Handbok15
Kod: 5001298
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

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

Priset för en 
bok  är 50 €

(inklusive moms) 
+ porto.

Ny upplaga av 
Skogsbrukets handbok

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

Beställningskupong (Var god texta)

Föreningen för
Skogskultur

betalar portot

Jag beställer                       stycken Skogsbrukets handbok

Boken/böckerna skickas till

Namn

Adress

Postnummer och postort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Föreningen för Skogskultur
INFO Handbok15
Kod: 5001298
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

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

Priset för en 
bok  är 50 €

(inklusive moms) 
+ porto.

Skogsbrukets
handbokNy upplaga av 

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

Beställningskupong (Var god texta)

Föreningen för
Skogskultur

betalar portot

Jag beställer                       stycken Skogsbrukets handbok

Boken/böckerna skickas till

Namn

Adress

Postnummer och postort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Föreningen för Skogskultur
INFO Handbok15
Kod: 5001298
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

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

Priset för en 
bok  är 50 €

(inklusive moms) 
+ porto.

Ny upplaga av 
Skogsbrukets handbok

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

Beställningskupong (Var god texta)

Föreningen för
Skogskultur

betalar portot

Jag beställer                       stycken Skogsbrukets handbok

Boken/böckerna skickas till

Namn

Adress

Postnummer och postort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Föreningen för Skogskultur
INFO Handbok15
Kod: 5001298
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

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

Priset för en 
bok  är 50 €

(inklusive moms) 
+ porto.

Ny upplaga av 
Skogsbrukets handbok

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

Beställningskupong (Var god texta)

Föreningen för
Skogskultur

betalar portot

Jag beställer                       stycken Skogsbrukets handbok

Boken/böckerna skickas till

Namn

Adress

Postnummer och postort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Föreningen för Skogskultur
INFO Handbok15
Kod: 5001298
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

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

Priset för en 
bok  är 50 €

(inklusive moms) 
+ porto.

Ny upplaga av 
Skogsbrukets handbok

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

Beställningskupong (Var god texta)

Föreningen för
Skogskultur

betalar portot

Jag beställer                       stycken Skogsbrukets handbok

Boken/böckerna skickas till

Namn

Adress

Postnummer och postort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Föreningen för Skogskultur
INFO Handbok15
Kod: 5001298
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

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

Priset för en 
bok  är 50 €

(inklusive moms) 
+ porto.

Ny upplaga av 
Skogsbrukets handbok

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

Beställningskupong (Var god texta)

Föreningen för
Skogskultur

betalar portot

Jag beställer                       stycken Skogsbrukets handbok

Boken/böckerna skickas till

Namn

Adress

Postnummer och postort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Föreningen för Skogskultur
INFO Handbok15
Kod: 5001298
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

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

Priset för en 
bok  är 50 €

(inklusive moms) 
+ porto.

Ny upplaga av 
Skogsbrukets handbok

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

Beställningskupong (Var god texta)

Föreningen för
Skogskultur

betalar portot

Jag beställer                       stycken Skogsbrukets handbok

Boken/böckerna skickas till

Namn

Adress

Postnummer och postort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Föreningen för Skogskultur
INFO Handbok15
Kod: 5001298
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

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

Priset för en 
bok  är 50 €

(inklusive moms) 
+ porto.

Telefon

Ny upplaga av 
Skogsbrukets handbok

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

Beställningskupong (Var god texta)

Föreningen för
Skogskultur

betalar portot

Jag beställer                       stycken Skogsbrukets handbok

Boken/böckerna skickas till

Namn

Adress

Postnummer och postort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Föreningen för Skogskultur
INFO Handbok15
Kod: 5001298
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

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

Priset för en 
bok  är 50 €

(inklusive moms) 
+ porto.

Ny upplaga av 
Skogsbrukets handbok

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

Beställningskupong (Var god texta)

Föreningen för
Skogskultur

betalar portot

Jag beställer                       stycken Skogsbrukets handbok

Boken/böckerna skickas till

Namn

Adress

Postnummer och postort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Föreningen för Skogskultur
INFO Handbok15
Kod: 5001298
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

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

Priset för en 
bok  är 50 €

(inklusive moms) 
+ porto.

Ny upplaga av 
Skogsbrukets handbok

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

Beställningskupong (Var god texta)

Föreningen för
Skogskultur

betalar portot

Jag beställer                       stycken Skogsbrukets handbok

Boken/böckerna skickas till

Namn

Adress

Postnummer och postort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Föreningen för Skogskultur
INFO Handbok15
Kod: 5001298
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

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

Priset för en 
bok  är 50 €

(inklusive moms) 
+ porto.


