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Väderprognoserna allt pålitligare
Så uppstår tromben

•  Kampen fortsätter på Åland  •  Plocka kottar viktigt och lönande 
•  Finländskt skogskunnande till Vietnam
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Skogskulturs traditionella

SOMMAREXKURSION
3–4 juni 2020 på Kimitoön

Onsdagen den 3 juni i Dragsfjärd:
•  Samling i Dragsfjärd kl 9.00
• Arkeologiska utgrävningar på Ölmos stenåldersboplats
•  Lunch och guidning på Söderlångvik Gård
•  Parkskogsskötsel
•  Träds hälsostatus och träd i bebyggd miljö
•  Middag

Torsdagen den 4 juni på Högsåra:
•  Klimatsmart skogsbruk
•  Skärgårdsvirke
•  Lunch och avslutning på Farmors Café

Utbildning och information 
för fackmän och skogsägare

Notera 
i kalendern!
Närmare information om 

programmet samt uppgifter 
för anmälning i Skogsbruket 

nummer 2/2020.
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TILL MÅNGAS vardagliga rutiner hör att hålla sig 
ajour med väderleksprognoserna. Idag finns det 
möjlighet att följa med väderfronter på satellitbil-
der, och prognoserna stämmer bra för de närmas-
te timmarna. Men så fort det talas om prognoser 
för längre tidsspann blir det knepigare. 

Naturen är som känt nyckfull, och det lig-
ger stor yrkeskunskap och mycket arbete ba- 
kom prognoserna som spår vädret längre fram. 
Specialforskare Ari Venäläinen förklarar längre 
fram i tidningen hur stormarna uppkommer. Ge-
nom kunskap höjs också acceptansen för vädrets 
makter. Speciellt nu, då vi dagligen ser hur brän-
derna breder ut sig i Australien, är det lätt att in-
se hur liten människan är i naturen. Genom vä-
derprognoserna kan vi bättre förbereda oss för 
kommande oväder. Vi kan fylla på vattenkanist-
rar och bunkra konserver inför kommande stor-
mar, men inom skogsbruket kan inga snabba åt-
gärder vidtas. Stormarna slår till lokalt och stor-
men Alfrida kommer att finnas i ålänningarnas 
tankar långt framöver. 

Genom att göra ingreppen i skogen i rätt tid 
kan risken för skador minskas. Livskraftiga träd 
har stora kronor och breda rötter. Dessa träd står 
stadigare i stormar och har ett effektivare skydd 
mot insekts- och svampangrepp. Om en skada 
ändå uppkommer är det tryggt att veta att för-
säkringen täcker åtminstone en del av den upp-
komna ekonomiska förlusten. Många skogar är 

idag trots allt oförsäkrade, och man kan fråga 
sig varför. 

Skogen har ett högt ekonomiskt värde, ofta 
också ett stort personligt värde, och sådant har 
vi för vana att försäkra. Liksom när det gäller alla 
andra försäkringar gäller det dessutom att ibland 
ta sig tid att titta på vad det egentligen står i vill-
koren för skogsförsäkringen. Det är mycket tro-
ligt att det finns orsak att uppdatera den befintli-
ga försäkringen eller att teckna en ny.

Hösten har bjudit på mycket nederbörd. När 
marken är blöt ökar risken för markskador, och i 
alla fall här i södra Finland har vi fått vänja oss 
vid att tiden med tjäle är kort. Detta ställer extra 
stora krav på avverkningskedjorna, då industrin 
behöver virke, men avverkningsförhållandena är 
usla. Kvaliteten på drivningen håller ändå en hög 
standard och både skador på kvarstående träd 
och marken är oftast på en låg nivå. 

Maskinerna har utvecklats i en positiv rikt-
ning och larvbanden bär allt bättre. Maskinförar-
na har en hög kunskapsnivå och det viktigaste av 
allt: ansvarskänsla. Maskinerna jobbar i annans 
egendom, och en förstörd första gallring kanske 
aldrig går att återställa. Låt oss inte glömma att 
ge varandra positiv respons då det finns orsak till 
det, på samma sätt som vi framför förbättrings-
förslagen på ett konstruktivt sätt. Så kan vi ut-
vecklas i rätt riktning och tillsammans göra sko-
gen både stormfastare och värdefullare. •

Stormfast skog är värdefull skog

ledaren

SIV VESTERLUND-KARLSSON
MEDLEM AV REDAKTIONSRÅDET 

FÖR SKOGSBRUKET
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Finlands skogscentral och Naturresursin-
stitutet har inlett ett gemensamt projekt 
för att beskoga gamla torvtäkter och 
åkrar. Tanken är att öka skogsarealen 
och därmed kolbindningen.

Skogen är Finlands viktigaste kolsän-
ka. För att bekämpa klimatförändringen 
behöver vi, enligt Skogscentralen och 
Naturresursinstitutet, inte bara minska 
utsläppen utan också upprätthålla och 
öka kolsänkorna. 

– Till exempel genom att anlägga skog 
på före detta torvtäkter, på åkrar som 
inte längre används i jordbruket eller på 
andra öppna platser, kan man öka 
skogsarealen och kolsänkorna, fram-
håller organisationerna. 

Målet med det riksomfattande pro-
jektet är att främja uppkomsten av nya 
kolsänkor i Finland, samtidigt som de 
olika hållbarhetsaspekterna beaktas. I 
projektet utvecklas en applikation som 
utnyttjar geodata för att hitta lämpliga 
objekt att beskoga. 

I samband med Finlands 100-årsfirande 
år 2017 gratulerade Sverige vårt land 
med en gåva på 24 miljoner kronor, 
drygt 2 miljoner euro, avsedda för forsk-
ning inom det skogliga och skogsindus-
triella området. Denna present har lett 
till att skogssamarbetet mellan länderna 
ytterligare stärkts.

En annan satsning inom det finsk-
svenska skogliga forskningssamar-
betet har enligt Kungliga Skogs- och 
Lantbruks-akademien resulterat i nio 
projekt, omfattande 40 miljoner kronor 
eller nästan 4 miljoner euro. Länderna 
bidrar med hälften var. De svenska 
samarbets-parterna som backar upp 
denna nya satsning är det statliga forsk-
ningsrådet Formas och flera stiftelser. 

I Finland har Finlands Akademi, Jord- 
och skogsbruksministeriet och Miljömi-
nisteriet mobiliserat resurserna för detta 
samarbete. Forstrådet Liisa Saarenmaa 
på Jord- och skogsbruksministeriet 
gläder sig över de nya resurserna.

– Båda ministerierna bidrar med 

400 000 euro och Finlands Akademi 
1,2 miljoner. Det här innebär en helt ny 
nivå på samarbetet inom skogsforsk-
ning mellan våra länder. Dessutom ser 
det ut som om det är väl bäddat för en 
fortsättning långt framöver. Tanken på 
att ytterligare utveckla forskningssam-
verkan mellan aktörer i Finland och 
Sverige föddes genast då hundraårs-
gåvan hade mottagits, säger hon. 

Förhållandena i de två ländernas 
skogssektorer påminner mycket om va-
randra. Genom att förena krafterna kan 
nya biobaserade produkter snabbare tas 
fram för exportmarknaderna. Gemen-
samma satsningar tror man också kan 
leda till att skogsvården och -förädlingen 
utvecklas med ökad skogstillväxt som 
resultat.

Användningen av pengarna, som er-
hölls 2017, resulterade i 12 forsknings-
projekt. Hållbar skogsskötsel och nya 
produkter stod i fokus. Kulturfonden 
för Sverige och Finland tog initiativet till 
gåvan. • 

Från skogen 
till politikens 
hetluft
– Jag hade inte över huvud taget en 
tanke på att byta jobb. Men då Thomas 
Blomqvist ringde behövde jag inte mer 
än ett par timmar för att ordna allt. 

Så kommenterar agronomie- och 
forstmagister Anders Portin sin överras-
kande flytt från tjänsten som skog-
sombudsman på Svenska Lantbruks-
producenternas Centralförbund till 
specialmedarbetare för ministern för 
nordiskt samarbete och jämställdhet 
Thomas Blomqvist (SFP).

Anders Portin, 60, anslöt sig till Thomas 
Blomqvists medarbetarstab genast 
efter trettondagen. Framför allt ska han 
bevaka jord- och skogsbruksfrågor och 
försvarspolitiska frågor. Dessutom bistår 
han ministern i det energi- och klimat-
politiska ministerutskottet.

– Jag har tidigare jobbat både som 
tjänsteman och lobbare. Nu blir det 
superintressant att se hur det går till på 
den politiska sidan efter att tjänstemän-
nen berett ärendena. 

Förutom en lång karriär inom skogs-
världen, bland annat på Finska Forst-
föreningen, Skogsindustrin r.f. och Jord- 
och skogsbruksministeriet har 
Portin ett politiskt förflutet inom 
Svenska folkpartiet. För tillfället är han 
medlem av både stadsfullmäktige och 
stadsstyrelsen i Esbo.

Under tiden som specialmedarbetare 
är han tjänstledig från SLC. Det är knap-
past långsökt att tänka sig att produ-
centförbundets ordförande, tidigare 
SFP-riksdagsledamoten Mats Nylund, 
godkände utlånandet av Portin redan 
innan denne själv hört nånting. •

Mera finsk-svenskt skogssamarbete

Gamla åkrar och torvtäkter blir skog
I kartläggningen av beskogningsobjekt 

tar man hänsyn till värdefulla landskaps-
områden, nyckelbiotoper och andra 
eventuella värdefulla livsmiljöer. I pro-
jektet utvecklar man också en modell 
för att uppskatta hur mycket kol som 
binds efter beskogningen jämfört med 
den tidigare markanvändningsformen. 

– Torvmarker är bra beskogningsob-
jekt när man ser till kolkompensationen, 
även om det kräver mer arbete än 
normalt för att få skog att växa på dem. 
När man beskogar övergivna åkrar på 
mineraljord leder det till en kolsänka, 
men där fortsätter åkern att vara en kol-
utsläppskälla länge efter att den besko-
gats, även om beskogningen minskar 
kolutsläppen betydligt, säger forskaren 
Antti Wall vid Naturresursinstitutet.  

Projektet, som pågår till slutet av 
nästa år, finansieras av Tavastlands 
NTM-central med medel ur Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveck-
ling. • 
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Älgjakt från 
helikopter
Nu har Sveriges största skogsägare 
Sveaskog AB fått nog av älgskador. Bola-
get har hos länsstyrelsen i Norrbotten 
ansökt om att få jaga älg från helikopter 
på ett område norr om Boden. Ansökan 
gäller 32 älgar. Bakom ansökan om 
skyddsjakt ligger omfattande betesska-
dor. 

Tidningen Svensk Jakt var först med 
att publicera nyheten.

Statsägda Sveaskog är Sveriges största 
skogsägare med ett sammanlagt inne-
hav på drygt 4 miljoner hektar. •

Hangöby skolas elever i första klassen hade en lite annorlunda skoldag strax före 
lilla jul. I stället för traditionell katederundervisning fick de en snabbkurs i skogsbruk 
på Storgård i byn Skarpkulla i Raseborg. Barnen fick vandra längs en tre kilometer 
lång naturstig under ledning av Kåre Pihlström och lära sig om bland annat skogens 
kretslopp. 

En viktig ingrediens i varje lyckad utflykt är god mat. Så också denna gång. Dagen 
avrundades med korvgrillning, saft och chokladrutor.

Hangöby skola hade erhållit reseunderstöd av Föreningen för Skogs-kultur r.f.
– Utan stödet hade utflykten knappast kunnat förverkligas, det var ett viktigt 

bidrag som vi är tacksamma för, säger Janina Lindfors, en av de klassföräldrar som 
arrangerade utflykten. •

Odla bättre än 
naturlig förnyelse
Resultaten av förnyelse i likåldriga bestånd är 
betydligt sämre än vid odling. Det framgår av 
granskningar som Finlands skogscentral i somras 
gjorde på områden som hade slutavverkats tre år 
tidigare.

Enligt Skogscentralen är det centrala problemet att 
det vid naturlig förnyelse i likåldriga bestånd sällan 
uppkommer tillräckligt många plantor. Detta gäller 
speciellt gran och björk. 

Centralen framhåller vikten av att vid naturlig
förnyelse planera avverkningen enligt de goda fröåren 
och av att fästa uppmärksamhet vid avverkningsområdets 
ståndort.

Granen har speciellt goda fröår med ungefär tio års 
mellanrum. Björken har en god fröproduktion nästan 
varje år.

Förutsättningarna för naturlig förnyelse ökar för 
granen om jordmånen är den rätta och nya plantor 
har uppkommit redan före avverkningen. För 
vårtbjörken rekommenderas naturlig förnyelse 
på medelgrov jord i sluttningar.

I fjol granskade Skogscentralen förnyelsen 
på cirka 1 700 objekt runtom i landet. 
På tre fjärdedelar av objekten hade 
skogen förnyats bra. Resultaten 
motsvarar till stor del resultaten
från tidigare granskningar. •

Snabbkurs i skogsbruk

Stormdrabbade 
skogsägare fick 200 000
Landskapet Åland har beslutat att stöda skogsägare som drab-

bades av stormen Alfridas framfart i början av januari i fjol. I den 
budget för 2020, som antagits av Ålands lagting, finns 200 000 

euro att dela ut till skogsägare. Avsikten är att lika mycket tas upp i 
budgeterna under de kommande två åren.
Mikael Sandvik, landskapsforstmästare, säger att beloppet öron-

märkts för återväxt.
– Det vill säga bidrag för kostnader för markberedning och plantering. 

Bidrag kan även betalas för plantor, säger han.
Just nu håller landskapets skogsbruksbyrå i samråd med Ålands skogsvårds-

förening på att utarbeta villkor för bidraget.
Jan Salmén, ordförande för Ålands skogsvårdsförening, tycker att bidraget är 

bra som ett första steg att få fram ny skog.
– På sikt hoppas vi också på bidrag för underhåll av skogsvägar som körts 

sönder under den intensiva avverkningen av stormskadat virke, säger han.
Landskapet har cirka 300 000 euro i budgeten för övriga skogsvårdsåtgärder.
– Jämfört med den summan är den nya potten för återbeskogning rejäl. 

Räknat på tre år blir den 600 000 euro, det vill säga två normala årsbudgeter för 
skogsvård, säger Mikael Sandvik.

Läs mera om uppröjningen efter Alfrida på sidorna 14–15. •
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Specialforskare Ari Venäläinen på Me-
teorologiska institutet i Finland konstate-
rar att väderprognoser för ett par timmar 
är lätta att ge med hjälp av observationer 
från bland annat stationer till lands och till 
havs, radiosonder, vädersatelliter, väderra-
dar och blixtlokaliseringssystem.

– För att göra en långtidsprognos krävs 
däremot avancerade algoritmer som körs 
i en superdator. Meteorologens roll är se-
dan att tyda all data och sammanstäl-
la helheten till en förståelig prognos. 
Som klimatforskare utgår jag från sam-
ma data, men ser på det över decennier-
na och inte de närmaste timmarna, säger 
Venäläinen.

Han arbetade själv som prognosmete-
orolog innan han specialiserade sig och 
blev forskare. Hans huvudtema är nu kli-
matförändringen ur jord- och skogsbru-
kets synvinkel. 

– Väderprognosmodellerna är mate-
matisk-fysikaliska ekvationer som är be-
tydligt mera mångfasetterade än normala 
statistiska modeller. Rent praktiska pro-
blem, som kan ge felaktiga data, är ex-
empelvis att regn och snöfall kan kom-
ma från så låga moln att de ligger under 
radarstrålen. Därför ger regndropparna 
och snöflingorna ekon som visar var det 
finns nederbörd och hur intensiv den är, 
säger Venäläinen.

FALLVINDAR OCH TROMBER 
FÄLLER SKOG
Ur skogsägarens synvinkel är regn hu-
vudsakligen en välsignelse, medan star-
ka stormar utgör det överhängande hotet. 
Venäläinen berättar att stormarna uppstår 
av olika orsak under olika årstider. De ge-
mensamma faktorerna för kraftiga vindar 
är förenklat sagt, stora värmedifferenser 

Stormens öga 
ser	inte	till	skogsbrukaren
Väderprognoserna	är	numera	rätt	pålitliga,	speciellt	om	man	ser	till	mindre	

områden.	Men	vädret	styrs	av	många	faktorer	som	kan	överraska	med	regn,	

rusk	och	hårda	vindar.	

och lufttrycksskillnader mellan luftmas-
sor som möts.

– I regel blir det först i juli och under 
sensommaren så varmt och fuktigt på vå-
ra breddgrader att det uppstår åskmoln 
som kan skapa starka oväder. Åskmoln 
är relativt lokala fenomen som uppstår 
då varm, fuktig luft strömmar uppåt från 
jordytan och börjar kondenseras. Då mol-
net nått sin topphöjd har det bildats enor-
ma mängder regndroppar, snöhagel och 
iskristaller inuti molnet, och då luftström-
men i molnet börjar riktas nedåt i stället 
för uppåt kan det uppstå kraftiga oväder, 
upplyser Venäläinen. 

För skogarna kan uttryckligen nedvin-
darna, som kallas fallvindar när de når 
marken, vara förödande. 

– En mild form av fallvindar är när man 
känner en kylig vindpust precis innan reg-
net bryter ut. I vissa fall kan vindstötarna 
nå storm- eller orkanstyrka som har kraft 
att fälla stora skogsarealer på ett begränsat 
område. Ett exempel är stormen Kiira som 
i augusti 2017 drabbade områden främst i 
östra Nyland, säger Venäläinen. 

Åskmolnen kan också skapa tromber, 
alltså starka virvelvindar som bildas i 
extra kraftiga åskmoln och breder ut sig 
från molnbasen ned mot marken. I Nord-
amerika kallas en tromb tornado, men 
det är huvudsakligen fråga om samma 
fenomen.

– Fallvindar och tromber är olika fysio-
logiska fenomen. Det syns exempelvis på 
att när en stark fallvind har drabbat en 
skog, har träden fällts i stort sett i samma 
riktning. En tromb roterar däremot och ger 
därför oftast trädfällning i flera riktningar. 
Såväl själva vinden som det låga lufttryck-
et inne i en tromb kan åstadkomma stor 
skada. Det har forskats mycket i hur trom-

ber uppkommer men de exakta orsakerna 
är fortfarande till stor del okända, säger 
Ari Venäläinen.

SYD OCH NORD SKAPAR VINTERVIND
Höst- och vinterstormarna uppstår som ett 
resultat av vittomfattande rörelser i atmos-
fären, då varm luft i tropikerna stiger upp-
åt och på hög höjd accelererar mot poler-
na, medan kall luft vid polerna sjunker 
och strömmar mot tropikerna. 

– När de båda luftmassorna kommer i 
kontakt med varandra uppstår snö, regn, 
hårda vindar och snabba temperaturför-
ändringar i gränszonerna. Orsaken till 
att det stormar särskilt mycket på hösten 
i Norden är att temperaturskillnaden då 
kontinuerligt ökar mellan den kalla luften 
i norr och den varma luften i söder, säger 
Venäläinen. 

Under perioden september–januari är 
havet dessutom relativt varmt i förhållan-
de till den kyliga luften, vilket innebär att 
vattenånga från havet kondenseras. 

– Det frigör i sin tur energi som förstär-
ker lågtryck på väg mot Norden västeri-
från. Därför är södra Sverige särskilt drab-
bat av dessa stormar. Mot våren jämnas 
temperaturskillnaden mellan luftmassor-
na ut, och därför är det då vanligtvis rela-
tivt lugnt i Finland innan sommarens åsk-
väder sätter in. Hårda lågtrycksstormar är 
ganska sällsynta här under sommaren, sä-
ger Venäläinen.

Han berättar att stormdata visar att fö-
rekomsten av starka lågtrycksstormar fak-
tiskt överlag har minskat en aning de se-
naste åren i Finland.

– Den största orsaken till att stormska-
dorna i skogarna har ökat är att tjälen är 
svagare och marken blötare under varma-
re vintrar. Därför får träden inte stöd av 
tjälen på samma sätt som under kalla vint-
rar, vilket gör dem mera utsatta för vädrets 
makter, säger Venäläinen. •

TEXT: BO INGVES
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Vindens rörelse dämpas av jordens rota-
tion. Den skapar den så kallade coriolisef-
fekten som försöker få luften att återvända 
i en tröghetscirkel mot öst på norra halv-
klotet och mot väst på södra halvklotet. 

– Luften kan ändå röra sig över konti-

Ett intensivt lågtryck, som på nyårsafton 
2018 rörde sig från Island mot nordligas-
te Skandinavien, svängde under nyårsda-
gen 2019 mot sydost mot Finland och Bal-
tikum. På lågtryckets baksida blåste kraf-
tiga och byiga nordvindar upp. 

Så prosaiskt beskriver Sveriges meteo-
rologiska och hydrologiska institut SMHI 
stormen Aapeli (i Sverige och på Åland 
Alfrida) den 1–2 januari 2019. Att stor-
men förorsakade stor förödelse, speciellt i 
de åländska skogarna är inte förvånande, 
för vid Bogskär, ungefär 70 kilometer sö-

der om Mariehamn, registrerade FMI  en 
högsta medelvind på 32,5 meter per se-
kund och byar med vindhastigheter upp 
till 41,6 meter per sekund natten till den 2 
januari. Det innebär att vinden hade mer 
än nog kraft att fälla träd, lossa takplåtar 
och filttak och få svagare byggnader att ra-
sa samman. 

Det har skrivits mycket om Aapeli och 
den skogsförödelse den åsamkade, fram-
förallt i Sverige. Enligt SMHI var den ändå 
som en svag pust jämfört med januaristor-
men Gudrun i januari 2005. Den drog ned 

75 miljoner kubikmeter skog, jämfört med 
cirka en miljon kubikmeter skog i spåren 
av Alfrida. 

I Finland har det inte stormat på sam-
ma sätt som i Sverige, och stormskadesta-
tistiken ser därför annorlunda ut i de två 
länderna. Januaristormen 2019 var ett un-
dantag, eftersom ungefär motsvarande 
mängd skog skövlades i båda länderna. 
Nedan en sammanställning av de senas-
te decenniernas stormskador i Finland. •

BI

Corioliseffekten
nenterna tack vare förekomsten av de star-
ka horisontella tryckkrafter som orsakas 
av den olikartade uppvärmningen på olika 
delar av jorden. Vädrets växlingar är allt-
så något av en duell mellan dels de kraf-
ter som vill utjämna skillnaden i luftmas-

sornas uppvärmning, dels jordens rotation 
som försöker driva tillbaka luften till den 
plats därifrån den kom, säger specialfors-
kare Ari Venläinen vid FMI. •

BI

Aapeli

Stormens namn År Förstörd  Område
  skog,  
  miljoner 
  m3 
 
Aarno 1978   2,5 Södra Österbotten, Birkaland

Mauri 1982   3 Lappland
Manta 1985   4 Savolax, Norra Karelen, Västra Lappland
Pyry, Janika 2001   7,3 Sydösterbotten, Tavastland
Unto 2002   1 Savolax
Asta, Veera, Lahja, Sylvi 2010   8,1 Savolax, Sydöstra Finland, Mellersta Finland, Kajanaland, Norra Karelen
Tapani, Hannu 2011   3,5 Sydvästra Finland
Antti 2012   0,3 Södra Finland
Eino, Oskari, Seija 2013   3 Mellersta Finland, Södra Savolax, Sydvästra Finland, Södra Finland
Helena 2014   0,4 Södra Savolax, Norra Savolax, Norra Karelen, Kajanaland
Lyyli 2015   0,1 Norra Österbotten, Kajanaland, Mellersta Finland, Övre Savolax
Valio 2015   0,5–1,5 Södra Savolax, Norra Savolax, Mellersta Finland, Mellersta Österbotten
Rauli 2016   0,1 Norra Savolax, Norra Österbotten
Kiira 2017   0,1 Nyland, Kymmenedalen, Södra Karelen
Alfrida (Aapeli) 2019   1,1 Åland (Österbotten)

Källa: Metsätieteen aikakauskirja, 29.5.2019, Metsätuhot vaikuttavat Euroopan puumarkkinoihin – Suomessa vaikutukset toistaiseksi 
vähäisiä.
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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.

Skogsbrukets
handbok
Uppdatera dina kunskaper om skog och 
skogsbruk. Goda råd och fina tips för 
skogsägare och andra skogsintresserade.

Fyll i kupongen nedan eller sänd mail till
foreningen.for.skogskultur@gmail.com, 
fyll i kupongen på skogskultur.fi/bocker/ 
eller ring tfn 046 5365 400.

Priset för en 
bok är 50 € 

(inklusive moms) 
+ porto

25 €

Beställningskupong (var god texta)

Jag beställer  _____ exemplar av Skogsbrukets handbok.

Boken/böckerna sänds till

Namn

Adress

Postnummer och ort

Telefon

Föreningen för 
Skogskultur 

betalar portot

Föreningen för Skogskultur
INFO Handbok15
Kod: 5001298
00003 SVARSFÖRÄNDELSE
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En skogsförsäkring är ett billigt skydd mot 
skador i skogen, skador som annars kan 
leda till stora ekonomiska förluster. Den 
enklaste försäkringsformen är brandför-
säkringen som kostar exempelvis endast 
i spannet 50–80 cent per hektar och år. 

– Ändå finns det många skogsägare 
som inte överhuvudtaget försäkrar sina 
skogar, framför allt de som ärvt sin skog i 
andra generationen och bor långt från sko-
gen. Det uppskattas att en stor del av sko-
gen är oförsäkrad, säger Daniel Larsén, 
försäljningschef på försäkringsbolaget Lo-
kalTapiola Nyland.

GOD SKOGSVÅRD 
BÄSTA FÖRSÄKRINGEN
Larsén är till utbildningen skogsbruks-
ingenjör och bekant för många skogsäga-
re i östra Nyland från sin tid som revirin-

Gardera dig mot 
skadeförluster!

Stormar,	bränder,	snö	och	insekter	kan	leda	till	stora	skador	i	skogarna,	men	
med	en	skogsförsäkring	kan	en	skogsägare	minimera	de	penningmässiga	för-
lusterna.	Staten	ersätter	å	sin	sida	viltskador	med	offentliga	medel.	

struktör på Södra Skogsreviret. Han kon-
staterar att de olika försäkringsbolagens 
skogsförsäkringar är ganska lätta att jäm-
föra sinsemellan eftersom en stormskada 
är en stormskada och en insektsskada är 
en insektsskada. 

– Det vore ändå viktigt att nya skogs-
ägare skulle vara så intresserade av sin 
skog att de vet hur den mår och hur den 
ser ut, för god skogsvård är den bästa för-
säkringen mot skogsskador, anser han. 

Därför är ett avtal med exempelvis en 
lokal skogsvårdsförening enligt honom en 
god idé, för då sköter en fackman skogen 
enligt den målsättning skogsägaren har 
med sin skog. 

– Det gör det också lättare att leta ef-
ter rätt sorts försäkring för just den typen 
av skog man äger. Premierna mellan för-
säkringar på ett visst område varierar in-

te mycket mellan bolagen men det kan 
finnas andra skillnader i försäkringarna, 
som exempelvis den maximala ersättning-
en. Man ska också komma ihåg att försäk-
ringspremierna är avdragbara i skogsbe-
skattningen, säger Larsén.

VÄLSKÖTT SKOG 
GER STÖRRE ERSÄTTNING
De vanligaste skogsskadorna uppstår till 
följd av naturförhållanden. Det är främst 
stormar som orsakar skogsskador men 
skogen utsätts också för andra risker. Un-
der snörika vintrar kan snön skada träd- 
och plantbestånd medan risken för skogs-
bränder är störst under torra somrar. 

– Dessutom kan vårfloderna skada sko-
gar nära stränder eller intill åar och bäck-
ar och även djur och växtsjukdomar kan 
ställa till det för skogen. Sorkar orsakar 
skador i synnerhet på beskogad åkermark 
medan skadeinsekter och svampsjukdo-
mar kan störa skogens normala tillväxt, 
fortsätter Larsén uppräkningen av hoten 
mot skogarna.
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Gardera dig mot 
skadeförluster!

Föremålet för skogsförsäkringen är 
skogsbruksmark med träd- och plantbe-
stånd på uttryckligen den fastighet och de 
skiften som anges i försäkringsbrevet. 

– En skogsförsäkring borde alltid skräd-
darsys enligt de olika delarna i en skog. 
Det är alltså inte så att du försäkrar ”hund-
ra hektar skog” utan försäkringsskyddets 
behov kan variera avsevärt mellan olika 
skiften på fastigheten. Därför är det ock-
så viktigt att hålla uppgifterna uppdatera-
de för att hålla skyddet på en optimal ni-
vå, säger Larsén.

Han berättar att försäkringen också 
omfattar virke som ägs av försäkringsta-
garen och som avverkats på den försäk-
rade fastigheten samt finns på avverk-
ningsplatsen eller på en upplagsplats. 
Larsén betonar igen betydelsen av sko-
gens skick eftersom försäkringarna inte 
täcker förlusterna fullt ut om skogen in-
te är bra skött.

– Försäkringstekniskt räknas skogen i 
kubikmeter. Det är därför logiskt att en 
välskött skog berättigar till större ersätt-
ning eftersom den innehåller eller förvän-
tas innehålla mera virke än en dåligt skött 
skog som i sig ger sämre avkastning, sä-
ger Larsén.

OLIKA NIVÅER
De tre huvudtyperna av försäkringar he-
ter för LokalTapiolas del reducerad, grund- 
och omfattande skogsförsäkring. Andra 
bolag kan ha andra beteckningar, men 
grundprincipen är den samma för alla.

– Den reducerade försäkringen är i 
praktiken en brandförsäkring som vid en 
brand även ersätter det förväntade vär-
det på skogen medan grundförsäkringen 
dessutom ersätter storm- och snöskador. 
Den omfattande försäkringen är aktuell 
då skogen börjar bli virkesfärdig och er-
sätter också skadegörelse och stöld, djur-
skada (exempelvis sorkskador), svamp-, 
översvämnings- och insektsskada, säger 
Larsén.  

Larsén betonar att självrisken är en vik-
tig fråga också vid skogsförsäkringar. 

– Ju lägre självrisk man väljer, desto 
dyrare blir årspremien. I många fall lönar 
det sig att ha en hög självrisk eftersom 
det ofta inte ens går att söka ersättning 
för riktigt små skador. Om självrisken är 
till exempel 4 000 euro, sjunker årspremi-
en klart och kan ge en stor inbesparing på 
några år. Om skogen brinner ner är själv-

risken i alla fall en liten summa i helhe-
ten, säger han. 

I motsats till andra skador använder 
försäkringsbolagen en maximiersättning 
vid stormskador eftersom de är de ersätt-
ningsmässigt mest betungande. 

Det innebär enlig Larsén att försäk-
ringsersättningen beräknas enligt högst 
den maximiersättning som valts. Försäk-
ringsbolagen erbjuder olika maximiersätt-
ningar, mellan 16 och 35 euro per kubik-
meter, men ett bolag kan också köra med 
en enda maximiersättning.

– Redan en maximiersättning på 15 eu-
ro per skadad kubikmeter fast mått, räck-
er i allmänhet i praktiken till för att er-
sätta stormskador i ungskogar. För värde-
fulla objekt och om skogen ligger på om-
råden där drivning är dyrare än normalt, 
till exempel i skärgården, kan det vara bra 
med en högre maximiersättningsnivå även 
om premien samtidigt stiger. Vid sidan av 
maximiersättningen ersätts också förvänt-
ningsvärdet för ett ungt trädbestånd till 
fullt belopp vid stormskador, säger Larsén.

MÅNGA SKOGSFÖRSÄKRARE
Skogsförsäkringar erbjuds förutom av Lo-
kalTapiola också av åtminstone Fennia, 
If, OP, Turva och Pohjantähti. Innehållet 
och premierna varierar mycket beroende 
på det geografiska läget, skogsbeståndet, 
kvaliteten på skogen och den valda själv-
risken att det är vanskligt att göra upp en 
generisk jämförelse mellan de olika bola-
gens försäkringar.

En skillnad mellan produkterna är att 
då skogsförsäkringarna vanligtvis finns 
på tre nivåer, i likhet med LokalTapiolas 
skogsförsäkringar, har till exempel Fennia 
endast en grundläggande brandförsäkring 
och i tillägg full skogsförsäkring, men inte 
ett mellanalternativ.

För att kunna välja det bästa alternati-
vet gäller det att känna sin skog så att man 
vet om den exempelvis ligger på stormbe-
nägna områden. Då är det förnuftigt med 
en stormförsäkring. I östra Finland är ris-
ken för snöskador stor. På grund av att tjä-
len skyddar träden bättre i norr är storm-
försäkringarna klart billigare där än i söd-
ra Finland.

STATEN ERSÄTTER VILTSKADOR
Viltskador i skog kan inte försäkras skilt. 
De ersätts ur statsmedel i enlighet med 
viltskadelagen. Det innebär att enskilda 

markägare kan få ersättningar till högst ett 
belopp som motsvarar värdet av den förlo-
rade avkastningen samt till ett belopp som 
motsvarar skogens gängse värde. 

– I viltskadelagen avses med hjort-
djur dovhjort, kronhjort, sikahjort, älg, 
vitsvanshjort och skogsvildren. Skador or-
sakade av rådjur ersätts inte. Ersättningar-
na betalas med jägarnas årliga jaktvårds-
avgifter, säger Jussi Laanikari, special-
sakkunnig på Jord- och skogsbruksminis-
teriet.

Han betonar att de skogsskador som or-
sakats av hjortdjur ska medföra en avse-
värd värdeminskning i fråga om skogsod-
lingsmaterial och plantbestånd eller äld-
re trädbestånd för att berättiga till ersätt-
ning. Värdeminskningen anses vara avse-
värd om det inom skadeområdet finns ett 
eller flera enhetliga områden på minst 0,1 
hektar där hjortdjur skadat träden. 

– För att få ersättning ska skogsägaren 
göra en anmälan om viltskador till Fin-
lands skogscentral, som också bekräftar 
och uppskattar skadans omfattning, säger 
Laanikari.

År 2017 blev systemet för att bedöma 
skogsskador enklare och samtidigt började 
man, enligt Laanikari, tillämpa nya hjälp-
tabeller för att räkna ut ersättningarna. 

– År 2018 uppgick värdet av skogsska-
dor på grund av hjortdjur till nästan två 
miljoner euro, och enligt preliminära be-
räkningar för 2019 till 1,4 miljoner euro. •

TEXT: BO INGVES

Daniel Larsén betonar vikten av att både 
sköta och försäkra sin skog.
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– Det hade varit svårt att se hur vindfäl-
lena ligger och att få loss dem om vi haft 
en vinter med hård kyla och mycket snö. 
Men idealet hade varit att jobba på frusen 
mark, säger skogsmaskinsentreprenören 
Lars-Erik ”Lasse” Högdal i Pernå, Lovisa. 

I slutet av förra året deltog Lasse Högdal 
i kampen för att rädda så mycket virke 
som möjligt på Åland. Han driver företa-
get Högdal Forest Oy Ab, ett av tre företag 
som hör till det östnyländska skogsbruks-
bolaget Greenway Logging Ab. I början 
av november skeppade han och brodern 
Peter företagets två skördare till Åland.  
Lasse lämnade Åland efter sju tuffa veck-
or bakom spakarna. Peter jobbar vidare, 
troligen fram till sommaren.

BARA HALVA JOBBET GJORT
Alfrida, den hårdaste storm som någonsin 
drabbat Finland och framför allt Åland, 
drog skoningslöst fram över öriket den 2 
januari i fjol. 

Redan i ett tidigt skede uppskattades 

den sammanlagda fallna virkesmängden 
till cirka en miljon kubikmeter. Den be-
räkningen håller fortfarande. Men mål-
sättningen att få ut allt virke till somma-
ren kom på skam. Vid årsskiftet låg näs-
tan hälften fortfarande kvar.

– Redan på våren fick jag en förfrågan 
om att åka till Åland. Då var jobben på 
fastlandet ett hinder. Men, när den varma 
och våta hösten bara fortsatte blev det då-
ligt med jobb i Borgå- och Lovisaområdet. 
Därför passade det bra att åka till Åland, 
berättar Lasse Högdal kort efter att han 
kommit hem.

När bröderna Högdal steg i land på Åland 
möttes de av en syn de aldrig sett förut.

– Visst har jag upplevt gator som upp-
stått efter tromber. Men på Åland var de 
flera och bredare än alla andra jag sett. 
Terrängen var våt, och ställvis flödade 
vattnet, berättar Lasse Högdal.

Han fick en känsla av uppgivenhet. 
Men jobbet måste göras, så det var bara 
att äntra skördaren.

– Man får ta uppdraget som det är. Det 
pågår ändå inte i evigheter.

LÅNGA PASS
Arbetspassen blev långa och tunga, 12–13 
timmar om dagen, elva dagar i ett kör, vil-
ket betyder att han firade endast vartannat 
veckoslut i Pernå.

– Det var mörkt på morgonen då vi åk-
te till avverkningen och mörkt då vi kom 
tillbaka. Resten av tiden gick i stort sett 
till att äta och sova. Något nattliv fanns 
det inte utrymme för, och av Åland såg 
jag ingenting annat än vindfällen, berät-
tar Lasse Högdal.

Under de sju veckorna hann han avver-
ka 4 000 kubikmeter. Det är ungefär hälf-
ten av den mängd en skördare klarar av på 
samma tid under normala förhållanden. 

Även om omständigheterna var utma-
nande, upplevde Lasse Högdal inte att ar-
betet var farligt för dem som jobbade i 
skogsmaskiner.

– Men de, som utför rotkapningar med 
motorsåg, lever farligt. Det är omöjligt att 
veta var spänningarna finns, och stam-
marna kan sprätta iväg fullständigt obe-
räkneligt.

Lasse Högdal påpekar att det dessutom 
är bättre att låta rotvältorna ligga oåtgär-
dade tills man kan avverka. Då börjar trä-
den inte torka. Om de torkar duger de in-
te längre till stock.

– Genom att det mesta legat obearbetat 
har de åländska skogsägarna fått förhål-
landevis mycket timmer till godo.

MYCKET GÅR FÖRLORAT
Ett år efter Alfrida är den största utma-
ningen igen att få ut så mycket virke som 

Han	kämpade	mot	tiden	på	Åland
Den	varma	och	blöta	vintern	har	in-
te	varit	pest	för	alla	skogsägare	och	
skogsentreprenörer.	De,	som	reder	
upp	efter	stormen	Alfrida	på	Åland,	
väljer	nu	hellre	vatten	och	värme	än	
kyla	och	snö.

Lars-Erik ”Lasse” Högdal.Peter Högdal fortsätter jobba i de åländska skogarna.

FO
TO

: R
O

N
 L

Ö
N

N
Q

VI
ST

FO
TO

: P
ET

ER
 N

O
RD

LI
N

G



  Skogsbruket 1/2020 15

möjligt före sommaren, men nu handlar 
det om följande sommar.

– Än så länge finns det liv i rotvältorna, 
men de som ligger kvar då nästa sommar 
kommer, kan inte bli annat än ved. 

Lasse Högdal spår att vissa områden, 
speciellt på de mindre holmarna, aldrig 
kommer att röjas upp. Men också på Fas-
ta Åland finns områden som skogshuggar-
na inte ännu rört. 

Förutom vindfällena avverkade han 
också träd som stormen lämnat lutande. 
Resultatet blev därför i många fall kalhyg-
gen. Mängden brustna träd var liten tack 
vare att marken inte var frusen då Alfri-
da härjade.

Under uppdraget på Åland hann Lasse 
Högdal jobba på några tiotal skiften. Vis-
sa dagar avverkade han för flera skogs-
ägare med skiften som gränsar till varan-
dra.

– En stor del var gallringsskogar, och 
det måste vara hårt för ägarna. Men de få 
skogsägare jag träffade verkade ha kom-
mit över den värsta sorgen. Nu var de gla-
da att få jobbet gjort.

EXTREMA FÖRHÅLLANDEN
Förhållandena var extrema på flera sätt. 

– Eftersom arbetet till största delen 
gällde vindfällen tog sågkedarna oftare 
än vanligt i marken, och det gick åt mel-
lan tre och fyra gånger mera ked än van-
ligt. Att få en montör från fastlandet till 
Lemland för att reparera en skotare dröj-
de tre dagar. 

Alla finländska bränsleleverantörer 
finns inte på Åland. Men en viss tröst är 
att arbete med vindfällen generellt ger 20–
40 procent större inkomster, summerar 
Lasse Högdal.

Då vi träffas den andra veckan i janu-
ari är han tillbaka i de östnyländska sko-
garna.

– Jag räknade med att det skulle bli 
vinterföre. Det går fortfarande att avver-
ka, men inte att driva. Och om marken in-
te fryser snart är det slut med avverkning-
en också. •

TEXT: PETER NORDLING

Han	kämpade	mot	tiden	på	Åland

– I fjol köpte vi in mellan 370 000 och 
380  000 kubikmeter virke mot cirka 
200 000 kubikmeter under såväl år 2018 
som år 2017, berättar Anders Mattsson, 
vid för Ålands Skogsindustrier.

Företaget har nu igång 13 kedjor, det 
vill säga 13 skördare och ungefär lika 
många skotare. Dessutom kör 10 lastbi-
lar heltid för företaget. Sammantaget sys-
selsätter företaget cirka 40 skogsentrepre-
nörer och chaufförer. De flesta entrepre-
nörerna är åländska, men tidvis har några 
inhyrda entreprenörer från riket deltagit i 
uppröjningsarbetet.

Under normala år jobbar ett tiotal ked-
jor och 8 lastbilar för företaget. Den krafti-
ga volymökningen har varit möjlig genom 
att kedjorna jobbat i flera skift.

Anders Mattsson säger att det inte är 
realistiskt att ta emot allt virke som ligger 
i de åländska skogarna, men räknar med 
att de stora vindfällena ska vara röjda till 
sommaren.

– Vi har varken lagringskapacitet eller 
slutkunder för allt. Men vi tar emot allt vi 
lovat och de överenskomna priserna hål-
ler, försäkrar han.

För SkogAx, som grundades sommaren 
2018, blåste Alfrida upp avverkningsvo-
lymerna till tre gånger större än budgete-
rat under det första hela verksamhetsåret. 

– Vi redde upp ungefär 115 000 kubik-
meter, berättar Kennet Berndtsson, äga-
re, vd och den enda heltidsanställda i fö-
retaget.

Den stora volymen möjliggjordes av att 
SkogAx lyckades utvidga sitt kontrakt med 
Stora Enso. SkogAx levererar all massaved 
till Stora Ensos sulfatmassafabrik Sunila Oy 
i Kotka. Timret levereras också till Sunila 
och därifrån vidare till Kotkamills och Hon-
kalahti. En del talltimmer har gått till Sto-
ra Ensos sågverk i Estland. En annan förut-
sättning för att lyckas med avverkningstill-
växten var att hyra in två extra kedjor utö-
ver de två tidigare kontrakterade.

Även om han lyckats uppgradera kon-
traktet med Stora Enso ytterligare lite, an-
ser Berndtsson det lämpligt att fortsätta 
med fyra kedjor fram till sommaren. Med 
den bestyckningen klarar företaget av cir-
ka 12 000 kubikmeter i månaden.

Han bedömer att ungefär 250 000 ku-
bikmeter, det vill säga en fjärdedel av det 
Alfrida fällde, blir kvar i skogarna. Mellan 
100 000 och 200 000 kubikmeter kan vara 
enstaka träd och virke som finns på små 
holmar och andra svårtillgängliga platser, 
vilket gör avverkningen olönsam. •

PN

Den andres bröd
Alfrida	har	gett	extra	skjuts	åt	verk-
samheten	för	de	två	åländska	virkes-
uppköparna,	Ålands	Skogsindustri-
er	Ab	och	utmanaren,	nykomlingen	
SkogAx	Ab.	
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Varje år granskar Finlands skogscentral 
drivningskvaliteten i de finländska sko-
garna. Resultaten från år 2018 visar att 
kvaliteten är mycket god i de flesta land-
skap. Enbart i några fall är drivningskva-
liteten felaktig och då handlar det dess-
utom bara om få procent av de ytor som 
granskats.  

– Som jag ser det är drivningsskador in-
te längre ett särskilt stort problem. Skogs-
maskinsentreprenörerna är högt utbilda-
de, och de försöker alltid göra ett så bra 
arbete som möjligt. Inte heller skogsbola-
gen har råd att göra ett dåligt arbete, för 
då är risken stor att skogsägaren väljer ett 
annat bolag, säger Sture Lågland, kvali-
tetsansvarig på UPM.

GRANSKAR SLUMPMÄSSIGT
Lågland började arbeta som kvalitetsan-
svarig för ungefär tre år sedan. Hans an-
svarsområde sträcker sig från Oravais i 
Österbotten till landskapet Norra Öster-
botten. 

– Till mina uppgifter hör att granska 
slumpmässigt utvalda ytor som har gall-
rats och att säkerställa att arbetet har bli-
vit gjort enligt lag och överenskommelser 
med skogsägaren. På mitt område finns 
27 skogsmaskiner och granskningarna vi-
sar att UPM håller en mycket hög nivå, 
säger han.

Lågland granskar flera faktorer i ter-
rängen. Körstråken, som skördaren och i 
synnerhet skotaren använder, får i medel-
tal vara högst 4,5 meter breda. Utöver det 
kontrollerar han att avstånden mellan kör-
stråken i medeltal är minst 20 meter. 

Drivningsskadorna	
på	tillbakagång
Det	finns	alltid	risk	för	drivningsskador	i	samband	med	gallring.	Men	genom	
god	planering	eftersträvar	skogsbolag	och	maskinentreprenörer	att	minime-
ra	skadorna.	Resultaten	av	granskningarna	år	2018	visar	att	de	gör	ett	gott	ar-
bete.	

– I de allra flesta fall uppfylls rekom-
mendationerna, och om skogsmaskinsen-
treprenören missat antecknar jag det.

Enligt Skogscentralens granskningar är 
orsakerna till att resultaten inte varit en-
ligt rekommendationerna oftast att kör-
stråken är för breda. För mycket bestånds-
skador på de kvarlämnade stammarna är 
den nästvanligaste orsaken. 

– Här har vi ett bra exempel på det. Det 
här trädet borde ha gallrats bort, men på 
grund av att körstråket gick för nära trä-
det har rotsystemet skadats, vilket inte är 
bra. Nu blev det en onödig skada på ett 
kvarlämnat träd, säger Lågland när han 
inspekterar ett tidigare gallrat område i Ja-
kobstad.

Några meter längre bort hittar han ock-
så en skada på ett kvarlämnat träd. 

– Här har skogsmaskinen stött mot trädet 
och det har gett en skada som på sikt för-
sämrar kvaliteten på virket, förklarar han.

Det händer också att terrängskador-
na är för många. Då kan det exempelvis 
handla om att spåren efter skotaren är för 
djupa. 

– Det går inte att undvika skador helt 
och hållet. Men om det gäller en halv me-
ter djupa och tjugo meter långa spår, ta-
lar vi om rejäla skador. Lyckligtvis stöter 
jag sällan på så omfattande skador, säger 
Lågland.

SKADORNA MINSKAR
Hög utbildning och fortbildning samt 
kurser för skogsmaskinsförare är alltså 
en orsak till att drivningsskadorna mins-
kar. Olika certifieringssystem, som stipu-

lerar en hög drivningskvalitet, har också 
bidragit till att noggrannheten i skogar-
na har ökat. 

– Skador i samband med avverkningar 
var definitivt vanligare för tio, tjugo år se-
dan. Det har skett en klar förbättring, och 
det är mycket glädjande.

Mycket har förbättrats. Framför allt har 
virkesbolagen blivit bättre på att planera 
in gallringarna vid rätt tidpunkt. 

 – Idag betonar virkesköparna förhands-
röjningen som är mycket viktig för sikten 
när skogen gallras. Vi tar också större hän-
syn till marktypen, så att marker, som bör 
vara frusna, inte gallras om det är vått. 
Gallringen planeras tidsmässigt så att för-
hållandena är optimala, förklarar Lågland.

Det innebär exempelvis att skogsbo-
lagen under milda vintrar skjuter upp så 
kallade vinterstämplingar. 

– I år har många skogsbolag tvingats 
göra det då marken inte bär. Risken för 
drivningsskador ökar också betydligt un-
der milda vintrar som denna. Just nu ut-
för vi mest förnyelseavverkningar efter-
som det inte gör lika mycket om skador 
uppstår där. Noggrannhet krävs också 
där, men oftast ska kalytorna markbere-
das innan de förnyas.

En annan bidragande faktor är att ma-
skinparken delvis förnyats, så att lämp-
ligare maskiner används för marker där 
risken för skador är störst. Bredare band, 
som ökar bärigheten, används också i dag 
i högre grad. 

– Samtidigt har yrkeskunskapen ökat 
mycket under senare år, säger Lågland.

SKOGSMASKINSFÖRARNA AVGÖR
Skogsmaskinsentreprenören har i sista 
hand ansvaret för att drivningskvaliteten 
hålls på en hög nivå. 

– Märker entreprenören att det är för 
vått och marken inte bär, måste han eller 
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hon besluta att vänta på bättre förhållan-
den. Ingen vinner på att tvinga ut virket 
ur skogen. Entreprenörerna ska också pla-
nera drivningen i enlighet med lagen och 
rekommendationerna, berättar Lågland.

Skördaren och skotaren använder sina 
spår på nytt, men vid utkörningen av vir-
ket är risken för skador i terrängen som 
störst. 

En skördare använder samma spår ba-
ra en gång medan skotaren kör ut virket 
flera gånger och använder samma spår. 
Utkörningen av virket orsakar mest spår-
bildning.

Vad kan en markägare, som anser att 
drivningsskadorna överstiger rekommen-
dationerna, göra? Enligt Lågland kan 
markägaren i ett sådant fall kontakta vir-
kesbolaget och reklamera. 

– Vi kan tillsammans åka ut till skif-
tet och tycker jag som granskare att något 
måste ersättas, beslutar man att göra det. 
Det är också möjligt att ta in en tredje part, 
exempelvis en instruktör på skogsvårdsfö- 
reningen, om det råder delade meningar, 
säger Lågland.

VAD KAN ERSÄTTAS? 
– Om det är fråga om omfattande körska-
dor kan vi jämna ut spår eller eventuellt 
iståndsätta diken som ställvis körts sön-
der.

Men sådant är mycket ovanligt i dag. 
– I fjol krävde ingen markägare ersätt-

ning på våra stämplingar. •

TEXT OCH FOTO: 
CHRISTOFFER THOMASFOLK

Här är ett exempel på en drivningsska-
da i samband med en gallring. Körstrå-
ket har varit för smalt och skogsmaski-
nen har skadat trädets rötter. 

Drivningsskadorna var på en låg nivå 2018 enligt Skogscentralens statistik. Sture 
Lågland, som arbetar som kvalitetsansvarig på UPM, konstaterar att drivningskvali-
teten numera är hög. 
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Under försommaren godkände Jord- och 
skogsbruksministeriet Finlands andra plan 
för hanteringen av invasiva främmande 
arter. Av de vedartade växterna har främst 
vresrosen uppmärksammats, men också 
exempelvis pichtagranen och balsamgra-
nen kan det löna sig att hålla ett öga på.

Vad är en främmande art och varför är 
sådana skadliga?

– En främmande art är en som med 
människans – avsiktliga eller oavsiktliga 
– medverkan spridit sig till Finland, för-
klarar Eeva-Maria Tuhkanen, forskare vid 
Naturresursinstitutet.

Spridning kan ske exempelvis via od-
lings- eller trädgårdsväxter som ursprung-
ligen var menade för en avgränsad, kon-
trollerad miljö. Olika delar i transportsys-
temet kan också fungera som kanaler för 
spridning. Alla främmande arter är givet-
vis inte skadliga, en stor del av våra od-
lings- och prydnadsväxter kommer de fac-
to från utlandet. 

Liten risk för 
att främmande träd sprids
Vi	ska	aldrig	inbjuda	främmande	arter	i	naturmiljön,	oberoende	av	om	det	är	
en	förbjuden	invasiv	art	eller	inte.	Men	forskarna	är	rätt	eniga	om	att	sprid-
ningsrisken	för	främmande	trädarter	inte	är	speciellt	stor	i	Finland.	

– Men då det gäller spridning till natur-
miljöer är det viktigt att göra sig av med de 
främmande arterna, vare sig de är förbjud-
na eller inte, betonar Tuhkanen.

VÄRNA OM MÅNGFALDEN
Riskerna med främmande arter kan inde-
las i tre kategorier: arter som utgör en risk-
faktor för naturen, arter som är hälsovådli-
ga för människan och de som kan vara till 
ekonomisk skada. Kategorierna kan givet-
vis överlappa varandra. Den förstnämnda 
är kanske den vanligaste. Här är man oro-
lig över mångfalden, bevarandet av livs-
miljöer och ekosystem. Man vill helt en-
kelt förhindra att främmande arter ska 
tränga undan inhemska. Av de vedarta-
de växterna kan vresrosen och rönnspire-
an nämnas som exempel.

– De har en förmåga att bilda täta växt-
bestånd som tar över all annan växtlighet, 
förklarar Tuhkanen.

Vissa främmande arter kan vara direkt 

skadliga för människan, såsom jättelokan 
som kan ge brännliknande skador på hu-
den. Förekomsten av främmande arter kan 
också ha ekonomiska konsekvenser.

– De kan korsa sig med ursprungsarter-
na och bilda hybrider. De kan också med-
föra nya sjukdomar och skadeinsekter, vil-
ka kan innebära stora ekonomiska förlus-
ter för markägaren, resonerar Tuhkanen.

INTERNATIONELL KAMP
År 1993 undertecknade en rad stater det 
så kallade CBD-avtalet (Convention on 
Biological Diversity). Det blev grunden 
för en internationell ansträngning att vär-
na om mångfald. På nationell nivå, och i 
nära samarbeta med EU, har Finland gjort 
upp sina egna handlingsplaner för hur 
man ska förhindra etablerandet av främ-
mande arter som kan vara till fara för den 
inhemska floran och faunan.

Listorna över förbjudna arter, som han-
teras av Jord- och skogsbruksministeriet, 
uppdateras årligen. År 2018 väckte listor-
na större debatt än vanligt, då folkliga 
växter som lupiner och vresros kvalifice-
rat in på den förbjudna listan.

Av de vedartade växterna finns fem lis-
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FÖRBJUDNA VEDARTADE VÄXTER 
(ENLIGT EU OCH NATIONELL LAG)
• Vresros (Rosa rugosa)
• Gudaträd (Ailanthus altissima)
• Kinesiskt talgträd 
 (Triasica sebifera)
• Mequite träd (Prosopis juliflora)
• Tårakacia (Acacia saligna)

VEDARTADE VÄXTER UNDER 
OBSERVATION
• Häggmispel (Amelanchier spicata)
• Jättetuja (Thuja plicata)
• Häckoxbär (Cotoneaster lucidus)
• Balsamgran (Abies balsamea)
• Pichtagran (Abies sibirica)
• Amerikanskt häggkörsbär (Prunus   
 pennsylvanica)
• Daggros (Rosa glauca)
• Druvfläder (Sambucus racemosa)
• Rönnspirea (Sorbaria sorbifolia)

NTM-centralen är den instans som sköter 
övervakningen av invasiva främmande ar-
ter. Överinspektör Juha Lumme svarar på 
några frågor.

Hur sker övervakningen i praktiken?
– Officiellt faller övervakningen på 

NTM-centralen, men vi har varken fått re-
surser eller extra personal för detta. Det 
här är ett nytt område som är under ut-
veckling och som jag tror att kommer att 
växa. Hittills har vi gjort vissa utskick och 
hållit föredrag. 

Vad är straffpåföljden om man bryter 
mot förbudet om främmande invasiva ar-
ter?

– Rent teoretiskt har vi möjlighet att av-
lägsna förbjudna arter på markägarens be-
kostnad. Vi kan också utdöma vite, men 
jag är inte medveten om något sådant fall. 

Mycket av vårt jobb handlar om att få 
ut information till allmänheten. Vi hop-
pas att folk ska förstå vikten av att beva-
ra mångfalden.

Är okunskap en ursäkt för att inte gö-
ra sig av med främmande invasiva arter? 

– I princip är det som med all lagstift-
ning, man bör antingen känna till den el-
ler skaffa sig behövlig kunskap. Håller 
man på med skogsbruk bör man veta vilka 
de tillåtna trädarterna är. Vid behov kan 
man kontakta myndigheterna för råd. Ut-
gångspunkten är att fastighetsägarna ska 
avlägsna invasiva främmande arter från 
de fastigheter som man sköter och använ-
der, oavsett hur arterna spridit sig dit.

Anmälningar och information om hur 
man avlägsnar invasiva främmande arter 
finns på www.vieraslajit.fi •

Okunskap ingen ursäkt

Kaija Puputti förevisar jättetujans kottar 
som är smalt äggformade, cirka en cen-
timeter långa. De förekommer många 
tillsammans i grenspetsarna. Kottarna 
avger frön som gör att arten kan spri-
da sig.

tade. Utöver vresrosen omnämns guda-
träd, kinesiskt talgträd, mesquite träd och 
tårakacia. Anledningen att de övriga in-
te är så välkända är att flera av dessa in-
te överlever i det kalla finska klimatet, så-
som gudaträdet och tårakacian. Kinesiska 
talgträdet klarar för sin del inte tempera-
turer under minus tolv grader. Utöver de 
förbjudna arterna finns arter som är un-
der observation. Här är artlistan lite läng-
re för de vedartade växternas del (se se-
parat ruta). 

SPRIDNING INTE STÖRSTA HOTET
Risken för spridning av främmande träd-
slag är i nuvarande situation relativt liten, 
bedömer Seppo Ruotsalainen, som är 
specialforskare i skogsträdsförädling vid 
Naturresursinstitutet.

– Men situationen kräver kontinuerlig 
övervakning, speciellt med tanke på kli-
matförändringarna, summerar han.

Forskningsingenjör Kaija Puputti vid 
Solböle forskningsskog i Bromarv delar 
Ruotsalainens uppfattning. Naturresursin-

stitutets försöksgårdar är viktiga källor för 
riskbedömningen av spridningspotentia-
len hos olika främmande trädarter. På Sol-
böle finns tre av trädarterna på observa-
tionslistan: jättetujan, balsamgranen och 
pichtagranen. Ingen av arterna har spridit 
sig speciellt långt eller snabbt.

– Jättetujan sprider sig mest lokalt och 
i relativt långsamt tempo, konstaterar 
Puputti.

Ruotsalainen nämner, trots det, just bal-
samgranen och pichtagranen som de mest 
invasiva främmande trädslagen i Finland. 

– I viss mån bromsas deras framfart av 
att blomningen och fröproduktionen in-
leds först då trädet är trettio till fyrtio år 
gammalt, berättar han.

Man har mindre erfarenhet av lövträd 
än av barrträd i försöksodlingarna. Men 
det finns en klar skillnad mellan barr- och 
lövträd då det gäller spridning och etable-
ring. Barrträd, som odlas i Finland, förö-
kar sig inte vegetativt, men lövträd pro-
ducerar stubbskott och i många fall även 
rotskott.

– Den största risken med främmande 
arter är kanske inte spridningsrisken, utan 
mera att de kan föra med sig nya trädsjuk-
domar och skadeinsekter som kan ha be-
tydande följder, tillägger Puputti. •

TEXT: MIA BERG-LUNDQVIST

Balsamgranen har inte spridit sig nämn-
värt på Solböle försöksgård. Det beror 
bland annat på att träden är tätt plante-
rade och att nästan inget ljus når under-
vegetationen.
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Vitsvanshjorten är ett djur som under 
gynnsamma förhållanden förökar sig 
snabbt. De senaste årens milda vintrar har 
lett till att stammen ökat kraftigt och enligt 
prognoserna fortsätter tillväxten. Redan i 
dag kräver avskjutningen av alla licenser 

Projektmål: 
Mera vitsvans i grytorna
Välmående	av	vilt	heter	projektet	som	vill	ge	jägare	och	jaktlag	i	sydvästra	
Finland	information	och	idéer	för	ökad	jakt	av	vitsvanshjort.	Nytänkande	be-
hövs	på	flera	fronter	då	stammen	vuxit	sig	allt	större.

Gunnel Englund leder projektet Välmå-
ende av vilt som vill stävja tillväxten av 
vitsvanshjort och öka avsättningen för 
viltkött. 

stora insatser av jaktlag och -föreningar, 
samtidigt som dessa kan kämpa med svik-
tande medlemsunderlag.

För att hantera problematiken har Yr-
keshögskolan Novia startat upp projektet 
Välmående av vilt. Till målsättningarna 

hör att utveckla nya verksamhetsmodeller 
för jakten på vitsvanshjort, skapa nätverk 
och förenkla processen med att få obesik-
tat viltkött ut på marknaden.

POSITIV JÄGARRESPONS
Intresset för att medverka i projektet har 
varit stort, berättar projektledare Gunnel 
Englund.

Drygt 400 jaktföreningar och jaktlag 
svarade positivt på förfrågan som Viltcen-
tralen skickade ut. Bland dessa utsågs 23 
pilotföreningar för vilka det från och med 
årets början ordnas workshoppar och kur-
ser, bland annat i styckning, produktpake-
tering och hygienkrav. De medverkande 
får också skräddarsydda program som tar 
fasta på just de egna utvecklingsbehoven. 

Malarby jaktförening i Tenala, Raseborg 
är en av de medverkande.   

– Vi är intresserade av att lära oss så 
mycket som möjligt om vilthantering. Vi 
har egen slaktlokal och bedriver redan nu 
småskalig försäljning av kött. Eftersom det 
varit rätt mycket prat hoppas vi att pro-
jektet ska ge klara riktlinjer så att vi med 
säkerhet uppfyller alla de krav som finns 
och producerar så bra kött som möjligt, 
säger Kenneth Nyman. 

Han ser också projektet som en bra 
chans att finslipa styckningskunskaperna 
som finns inom föreningen. 

PROFILHÖJNING 
Lagstiftningen då det gäller försäljning av 
viltkött har lättats upp. Jaktlag kan sälja 
obesiktat viltkött till restauranger och kon-
sumenter, men enligt Gunnel Englund är 
mycket i processen fortfarande oklart bå-
de för jägare och för aktörer inom restau- 
rang- och handelsbranschen. Inom ramar-
na för projektet kommer det därför att ord-
nas workshoppar också för de sistnämn-
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De första vitsvanshjortarna i Finland 
hämtades i Minnesota 1934. Jakten på 
vitsvanshjort inleddes 1965, efter att po-
pulationen från de 4 importerade indivi-
derna ökat till 1 000. Vintern 2017–2018 
var den uppskattade populationen av 
vitsvanshjort i Finland 100 000 individer. 

Projektet Välmående av vilt vill hjälpa 
jaktlag och -föreningar hitta nya verksam-
hetsmodeller för jakten på vitsvanshjort, 
skapa stimulans i regionalekonomin och 
öka mängden obesiktat viltkött på mark-
naden.

Projektet leds av Yrkeshögskolan Novia 

Importerad art
i samarbete med Finlands viltcentral, Bra-
hea Centret vid Åbo universitet och Svens-
ka handelshögskolan i Helsingfors.

Finansieringen på drygt 400 000 euro 
kommer från EU och statliga bidrag för ut-
veckling av landsbygden.

Projektet är tvåspråkigt, pågår fram 
till den 31 juli 2021 och berör regioner-
na Egentliga Finland, Nyland, Birkaland, 
Egentliga Tavastland, Päijänne Tavastland 
och Satakunta. •

Källor: www.novia.fi/valmaendeavvilt, pub- 
likationen Viltkött direkt från jägarna? 

da. I det infomaterial, som snart får en 
svensk översättning, redogörs för regel-
verk och terminologi. 

Andra målsättningar då det gäller av-
sättningen av viltköttet är att höja dess an-
seende och sporra till användning av dju-
rets alla delar. För Gunnel Englund, som 
själv är jägare och med i jaktsammanhang 
sedan barnsben, hör lever, tunga och nju-
rar till de personliga viltköttsfavoriterna.

– Viltet är en naturresurs som borde 
utnyttjas mera och jag tror vi lever i ett 
brytningsskede där jakten och viltet kom-
mer att få en ny och större betydelse, sä-
ger hon. 

GÄSTJAKT FÖR ÖKAD AVSKJUTNING
Den stora stammen vitsvanshjort märks 
i trafikolycksstatistiken. Exempelvis längs 
Skärgårdsvägen i Pargas sker årligen 150–
200 viltkrockar (merparten förvisso med 
rådjur), vilket också är den främsta orsa-
ken till att Peter Lundströms jaktlag, som 
verkar på området, velat delta i projektet.  

– Vi hoppas att projektet ska ge oss nya 
kontakter och idéer för jakten – det är all-
tid bra att utbyta åsikter med andra. Tro-
ligtvis kommer vi i något skede också att 
börja sälja kött och vill därför veta mer 
även om det, säger Peter Lundström.

Det egna jaktlaget är rätt livskraftigt. 
Man har yngre jägare på intåg och har 
ibland också tagit in gästjägare. Gästjakt 
och erbjudandet av jakttillfällen är något 
man inom projektet försöker uppmuntra 
till som ett sätt att öka avskjutningen.

– Att erbjuda gästjakt eller jakttillfäl-
len möjliggör också annan företagsverk-

samhet på landsbygden, påpekar Gunnel 
Englund.

Det är viktigt att samarbetet mellan jä-
gare och markägare fungerar och att nyt-
tan och eventuella inkomster från jakten 
fördelas på rätt sätt. 

– Det krävs ett gott samarbete mellan 
jägare och markägare och jag hoppas att 
projektet ska kunna bidra till positiv ut-
veckling och ökad förståelse också där. 
Samarbete brukar för det mesta gynna al-
la parter bara det väl kommer i gång. Där 
kan ett projekt vara det första steget, säger 
Gunnel Englund.

GYNNAR OCKSÅ SKOGSBRUKET
Det är inte bara trafikolyckor som den 
stora stammen vitsvanshjort orsakar ut-
an också skog och åkrar tar stryk. Det har 
Gunnel Englund egen erfarenhet av. 

– Jag har specialodlingar som alla mås-
te gärdas in, så jag vet vad det innebär i 
form av arbetsinsatser och kostnader. Jag 
ser också klara skador i egen skog. Nyli-
gen gick jag igenom ett röjt område där 
vartannat träd hade fejningsskador. Om 
projektet lyckas med att stävja stammens 
tillväxt skulle det finnas stor vinning ock-
så vad gäller viltskador på åker och i skog, 
säger hon.

Även om projektet gäller vitsvanshjort i 
sydvästra Finland kan resultaten applice-
ras också på andra områden samt på jak-
ten av annat klövvilt, till exempel rådjurs-
stammen som på sina ställen ökat explo-
sionsartat. •

TEXT OCH FOTO: AGNETA SJÖBLOM 

Visst vill du 
bli medlem? 
Föreningen för Skogskultur r.f. har redan 
över 100 år jobbat för skogsbruket i 
svenskbygderna. I dag lägger vi speciell 
vikt vid olika former av informations-
spridning på svenska. Som medlem 
bidrar du till Skogskulturs arbete och kan 
påverka föreningens verksamhet.

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

Som medlem får du också hyra före-
ningens stuga i Ekenäs skärgård till ett 
förmånligt pris. 

Medlemsavgiften är 15 euro per år. 

Man ansöker om medlemskap genom
att kontakta föreningens sekreterare 
Inge-Maj Boström, 
foreningen.for.skogskultur@gmail.com.
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– Det gäller därför att plocka i generösa 
mängder de år det finns kottfrön att sam-
la in, säger Pekka Helenius, forskare vid 
Naturresursinstitutet.

Den mängd frö, som produceras vid 
fröodlingarna, täcker inte skogsodlingsbe-
hovet. Därför uppmuntras kottplockning 
i våra ekonomiskogar. Vid fröplantagerna 
sköter kontrakterade plockare primärt in-
samlandet av frön. Kottplockningen i eko-
nomiskogarna sköts däremot främst av fri-
villiga krafter. Att plocka kottar är en skat-
tefri inkomst, vilket höjt arbetets attrak-
tionskraft.

I södra Finland är det främst grankottar 
som samlas i ekonomiskogarna. I landets 
norra delar plockar man också tallkottar 
då tillfälle erbjuds. Anledningen till detta 
är att förhållandena för goda fröskördar är 
generellt sämre ju längre norrut man rör 
sig. Därtill är antalet fröplantager för lågt. 
Tumregeln för beståndsfrön är att dessa 

Mycket	granfrö	behöver	plockas
Det	årliga	behovet	av	barrträdsfrö	i	Finland	är	cirka	10	000	kilogram.	Behovet	
är	rätt	konstant,	det	är	däremot	inte	tillgången	på	frö.	Det	råder	sedan	länge	
brist	på	granfrö,	och	på	förädlat	granfrö	alldeles	speciellt.

ska användas inom hundra kilometer från 
insamlingsplatsen i riktningen söder–norr. 

VÄDERSTYRD BLOMNING
Granen har en väldigt oregelbunden blom-
ning. Det går i genomsnitt tre till fem år 
mellan hyfsade blomningar och vädret 
spelar en central roll. Ett gott kottår förut-
sätter en varm och torr försommar. Detta 
behövs för att blomknoppar skall bildas. 
Den pollination av blomknopparna, som 
inträffar därpå följande sommar, gynnas 
i sin tur av varmt och blåsigt väder i ju-
ni. Hos granen mognar kottarna samma år 
som blomning inträffat.

– Hos tallen utvecklas kottarna däremot 
först ett år efter blomningen. Den värme 
och torka vi erfor sommaren 2018 syns i 
tallkottsskörden först inkommande höst, 
förklarar Helenius. 

Barrträdens oregelbundna blomning, 
och det faktum att granfröna är delika- 

tesser för flera skadeinsekter, är bidragan-
de orsaker till bristen på granfrö. Ett an-
nat gissel är risken för angrepp av gran-
kotterost. 

TIDPUNKTEN CENTRAL
Fröet måste vara tillräckligt moget vid in-
samlingstidpunkten för att det ska bevara 
sin grobarhet länge under lagringstiden. 
Hur snabbt mognadsprocessen framskri-
der beror på hur varm sommaren varit. 
Under normala år kan man inleda insam-
landet i mitten av september. 

– Men om det är möjligt är det bra 
att vänta till början av oktober, säger 
Helenius.

Snö och köld sätter oftast stopp för in-
samlandet vid årsskiftet. Om temperatu-
ren sjunker snabbt efter en längre tid av 
milt väder, riskerar fröna frysa till is in-
ne i kotten.

– Det var fallet i december 2009. Frö-
na förlorar sin grobarhet efter att de varit 
frysta, förklarar han.

Efter att kottarna insamlats, skakar 
man loss fröna och rengör dem. Man räk-
nar i grova drag att en säck med hund-

Brita och Hans Randström är bosatta 
i Bromarv och gillar att röra sig i skog 
och mark. Därför passade kottplockan-
det Brita som hand i handske. 
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Mycket	granfrö	behöver	plockas • I första hand koordinerar Skogsvårdsföreningarna och skogsträdsproducen-
terna (Siemen Forelia Oy och Tapio Palvelut Oy) kottplockningen. I vissa fall kan 
också plantskolor vara involverade.
• Såväl Siemen Forelia som Tapio lät plocka kottar i ekonomiskogarna under 
senaste höst. 
• Tapio betalade då 0,80 euro/l för grankottar senaste höst. Literpriset för 
tallkottar har tidigare varierat mellan 1,20 och 1,40 euro. Inkomsten är skattefri 
för privatpersoner.
• Inkommande höst förväntas bli ett gott kottår för tallens del. Tallkottar plockas 
troligtvis inte i landet södra delar. Den som är intresserad av plockjobb bör följa 
ovan nämnda företags webbplatser från sensommaren framåt. Plockjobb brukar 
också utannonseras i tidningen Metsälehti.

Kottplockning gav guldkant

ra liter kottar väger cirka 30 kilo och i ge-
nomsnitt ger 0,6–1,5 kilo frö. Ett kilo gran-
frö innehåller drygt 200 000 frön. De ren-
gjorda fröna packas i lufttäta plastförpack-
ningar som sätts i kylrum (+4 grader) el-
ler i ett frysrum [-18 grader), om det är frå-
gan om en flerårig lagring.

EXPORT AV TALLFRÖ
Av granfröna används nästan alla till od-
ling på plantskolor. Tallfröna används dä-
remot både vid plantskolor och i skogs-
sådd. Ett förädlat frö skiljer sig fysiolo-
giskt från beståndsfröet genom att ha en 
större grodd och frövita och flera hjärt-
blad. De skiljer sig också i arvsmassa, de 
har en snabbare tillväxt än beståndsfrö-
et och även i övrigt bättre tekniska kva-
liteter. 

– Konkret syns denna skillnad i att tu-
senkornsvikten för förädlat frö är ett gram 
högre än för beståndsfrön, konstaterar 
Helenius.

Trots att det förädlade fröet är kvali-
tativt bättre än beståndsfröet, har föräd-
lingsarbetet i Finland ibland fått kritik för 

att inte uppvisa tillräckligt övertygande 
resultat. Förädlingsarbetet har framskri-
dit längst för tallen och björken. Där har 
tillväxten i vissa fall förbättrats med he-
la trettio procent. För granen är motsva-
rande siffra tio till femton procent. Att tal-
len har ett försprång framom granen be-
ror på att förädlingsarbetet inleddes tidi-
gare för tallen.

– Det har i sin tur sin förklaring i att tal-
len tidigare var ett viktigare trädslag inom 
det finska skogsbruket, förklarar Helenius.

Ett centralt problem för såväl tallen som 
granen är de långa generationstiderna på 
över tio år. Det dröjer med andra ord länge 
innan nya korsningar börjar blomma och 

producerar frö i större mängder. Under de 
senaste tio åren har i genomsnitt hälften 
av plantskolornas granplantor varit upp-
drivna på förädlat granfrö. Riktigt dåligt 
var det år 2012, då endast femton procent 
av granplantorna kom från förädlat frö. 
Förädlade granfrön har i viss mån impor-
terats från huvudsakligen Sverige för att 
råda bot på den stora brist som råder på 
inhemska.

– Å andra sidan har situationen med 
förädlade tallfrön varit så pass god att den 
räckt till export, främst till Sverige, sum-
merar Helenius. •

TEXT: MIA BERG-LUNDQVIST

Då Bromarvbon Brita Randström fick frågan om hon ville plocka 
grankottar, nappade hon genast på erbjudandet. 

– Jag plockar bär och svamp varje höst, så jag tänkte att det 
här kunde vara ett jobb som skulle passa mig, säger hon.

Hela 55 säckar blev slutsaldot och betalningen, som faktiskt är 
skattefri, räckte att sätta guldkant på en södernresa tillsammans 
med maken Hans och två av barnbarnen.

Det är nu ett par år sedan Brita Randström plockade gran- 
kottar. Det var via makens jobb på Skogsvårdsföreningen Södra 
skogsreviret som hon fick kännedom om plockjobbet. Skogsvårds-
föreningen hade det året fått en förfrågan om den kunde ha en ko-
ordinerande roll i insamlandet. 

– Nästan ingen kände till möjligheten att plocka kottar, så vi 
fick ringa runt till personer som vi trodde kunde vara intressera-
de, minns Hans Randström. 

När plocktruppen var samlad, gällde det att hitta områden 
med hyggliga granbestånd som skulle huggas. Det här jobbet ut-
förde fackmän. Det skulle vara så kallade plusbestånd, täta gran-
bestånd med bra stamform och fina kronor. Åldern på granarna 
var mellan sjuttio och nittio år.

MARKÄGARENS LOV
Då man plockar kottar måste man alltid ha markägarens lov. 
Lyckligtvis ställer sig skogsägarna oftast positiva. 

– I de flesta fall var det någon från reviret som kontaktade och 
frågade om lov, men visst hände det också att någon plockare var 
i direkt kontakt med markägaren, minns Hans.

Plockandet kom igång under senhösten. Insamlandet skulle 
prickas så att fröet var moget, men inte kommit ut ur kotten. 

– Alla kottar skulle kvalitetsgranskas innan de landade i in-
samlingskärlet. De skulle vara släta, raka och av en viss stor-
lek. De fick inte vara för små. Man skulle också kolla att de inte 
hade några maskhål som tydde på insektsangrepp, berättar Bri-
ta Randström. 

Kottarna samlades i drygt åttio liter stora papperssäckar. De 
fulla säckarna märktes med plockarens namn och fördes till ett 
lager hos plantskolan i Leksvall, Ekenäs. 

Kan du tänka dig att plocka kottar igen?
– Absolut, jag tyckte väldigt mycket om arbetet. •

TEXT OCH FOTO: MIA BERG-LUNDQVIST
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Vietnam är till ytan nästan lika stort som 
Finland. Efter omfattande planteringsin-
satser sedan 1990-talet har andelen skog 
ökat från 28 till 48 procent av Vietnams 
areal. För att handskas med de egna skogs-
resurserna på ett hållbart sätt behövdes ett 
helt nytt kartdatasystem som visar virkes-
läget i realtid.

– Ännu för tio år sedan visste ingen hur 
stora skogsresurser det fanns i Vietnam. 
Information om genomförda avverkningar 
fanns utspridda i olika arkiv på olika myn-
digheter runtom i landet och det saknades 
ett tillförlitligt, enhetligt system. Dessut-
om fanns det problem med illegal avverk-
ning, berättar Tapio Leppänen, projekt-
ledare för biståndsprojektet Formis (Ma-
nagement Information System for the Fo-
restry Sector) som finansierades av Utri-
kesministeriet och genomfördes i två del-
projekt åren 2009–2018.

Projektet utmynnade i Forestry Data 
Sharing System, en karttjänst som täck-
er hela Vietnam.

– Vi har byggt upp systemet till stor 
del utifrån den kartdatateknik som vi har 
i Finland, och vi har anpassat sytemet 
till Vietnams förhållanden, tillägger Kari 
Mikkonen, vd på Paikkatietokonsultit och 

Finländsk	skogskompetens	guld	värd	i	Vietnam
Vietnams	skogsresurser	finns	numera	noggrant	kartlagda	och	kan	tack	vare	
ett	finländskt	biståndsprojekt	zoomas	in	på	figurnivå	med	en	vanlig	smartte-
lefon.	Öppen	data	har	jagat	illegal	skogsskövling	och	korruption	på	flykten.

en av de finländska konsulterna i Formis-
projektet.

SKOGSÄGARE FANN FEL
Vi sitter ute och äter brunch på ett kafé 
vid West Lake i Hanoi, Vietnams huvud-
stad, där projektet genomförts i samarbete 
med ministerier och lokala organisationer. 
Leppänen arbetar numera för tyska staten 
på ett skogsprojekt i Laos. Mikkonen är 
anlitad av Världsbanken i ett projekt som 
syftar till att dämpa klimatförändringens 
konsekvenser längs Mekongfloden och 
Vietnams kust. När de tittar tillbaka ser de 
på Formisprojektet som en verklig fram-
gångssaga. Det inleddes 2009 som ett pi-
lotprojekt i tre av Vietnams distrikt, men 
när första delen närmade sig sitt slut kom 
parterna överens om att utvidga det till ett 
nationellt täckande system.

– Alla insåg nyttan med systemet, men 
det fanns stora utmaningar i att utvidga 
det från tre provinser till att täcka landets 
samtliga 60 provinser och drygt 10 000 
kommuner. Det krävdes stora insatser för 
att utbilda alla berörda parter, däribland 
de drygt en miljon vietnamesiska skogs-
ägarna, i hur man använder systemet, för-
klarar Leppänen.

– När skogsägarna började använda det 
nya systemet upptäcktes en hel del felak-
tigheter som funnits i de officiella förteck-
ningarna och det gav lokalbefolkning-
en en tillförlitlig överblick över de egna 
skogstillgångarna, minns Mikkonen.

ÖKAR ÖPPENHETEN
Forestry Data Sharing System har också 
bidragit till att Vietnam numera har lätt-
are att uppfylla de internationella kraven 
på att trävaror ska vara certifierade och 
ursprungsmärkta. Vietnam underteckna-
de EU:s program som motarbetar skogs-
skövling, Flegt (Forest Law Enforcement, 
Governance and Trade), i maj 2019, vilket 
underlättar handeln med Europa.

I Vietnam har den kommunistiska regi-
men sopat korruption och krav på öppen-
het under mattan. Genom Formisprojektet 
tog landet ändå ett steg mot ökad öppen-
het och minskad korruption.

– För oss finländska aktörer, som med-
verkade i projektet, var det självklart att 
kartsystemet skulle bygga på öppen data, 
så att alla har tillgång till uppgifterna i re-
altid. De vietnamesiska representanterna 
var i början tveksamma till detta, men vi 
lyckades övertyga dem om att det är det 
enda rätta. Förutom att systemet förbättrat 
skogsägarnas möjligheter att bevaka sina 
marker har det också bidragit till att mins-
ka korruption och illegal avverkning, sä-
ger Mikkonen.

Mekongfloden är en viktig transportled för virke i Vietnam.
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Finländsk	skogskompetens	guld	värd	i	Vietnam

Den tekniska infrastrukturen spelade 
en avgörande roll när systemet fick natio-
nell täckning. 

– Vietnam har satsat på snabb inter-
netuppkoppling i hela landet, i motsats 
till grannländerna Laos och Kambodja. Nu 
kan varje skogsägare inspektera sina ägor 
genom att zooma in dem på sin smartte-
lefon, konstaterar Leppänen.

SKOGSKUNSKAP PÅ EXPORT
Trots att datasystemet varit en framgång 
finns det moln på himlen.

– Jag ser en risk i att skogsmyndigheten 
i Vietnam, VNForest, inte kommer att kun-
na upprätthålla systemet med egna kraf-
ter. Det fungerar tills vidare, men det finns 
brister som borde åtgärdas. Mitt råd är att 
vietnameserna köper underhållet av något 
av de finländska företag som har just den-
na kompetens och tjänst i sitt utbud, i stäl-
let för att investera i egna servrar och an-
ställa personal, säger Leppänen.

Inom Finlands utrikesministerium arbe-
tar man nu på att exportera den skogskun-
skap som finns i Finland. Biståndssamar-
bete med Vietnam inleddes på 1970-talet, 
och inom skogssektorn har samarbetet 
länderna emellan pågått sedan 1996, då 
ett planteringsprojekt inleddes. Från och 
med i år ska de två länderna ha en jäm-
bördig handelsrelation, när man övergår 
”from aid to trade”.

– Finländska bolag med specialiserad 
kunskap inom skogsindustrin har här en 
stor marknad där de kan sälja sina tjäns-
ter, bland annat inom utbildning, forsk-
ning och konsultering, berättar Leppänen.

En stor del av det virke som avverkas 
i Vietnam exporteras till Kina i form av 
flis för cellulosaproduktion, men föräd-
lingsgraden inom landets skogsindustri 
stiger ständigt. Trämöbler är en av lan-
dets största exportvaror men tillverkning-
en är fortfarande beroende av importerat 
virke. Flera finländska träförädlingsföre-

tag, däribland KWS Timber Tech i Kuo-
pio, har också sonderat den vietnamesis-
ka marknaden.

– Vietnam är inte känt för gott stock-
virke, men tekniken för limträ har öppnat 
nya möjligheter för skogsindustrin i Viet-
nam. Det håller på att bli en stor export-
produkt vid sidan om trämöblerna, säger 
Tapio Leppänen. •

TEXT OCH FOTO: JOHAN SVENLIN

VIETNAM – FINLAND

Areal: 331 000 km2 – 338 000 km2.
Invånarantal: 96 miljoner – 5,5 
miljoner.
Andel skog av landareal (2016): 
48 % – 73 %.

Kari Mikkonen (till vänster) och Tapio Leppänen drev igenom kravet på att kartdata skulle vara öppen för alla att använda.
Kari Mikkonen tillbringar ett par månader per år i Vietnam, där han nu fortsätter utveckla tjänster inom datainfrastruktur.  
Tapio Leppänen fick ta emot Vietnam Gold Medal 2019 av Vietnams president och insatserna i Formis-projektet belönades med 
det prestigefyllda priset Golden Rice Flower Award 2018 av Vietnams regering. 
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de av en större organisation, säger Nguyen 
Ba Ngai.

Föreningen arbetar för att stärka de en-
skilda skogsägarnas rättigheter och sam-
tidigt höja medlemmarnas kunskapsnivå. 
I synnerhet riktar den sig till kvinnor på 
landsbygden och till minoriteter som bor 
uppe i svårtillgängliga bergstrakter.

– Det är en viktig uppgift för oss att er-
bjuda information till medlemmarna om 
virkesmarknaden och om olika sätt att få 
ut så mycket som möjligt ur skogen på ett 
ansvarsfullt sätt.

Ett viktigt instrument för att ge skogs-
ägarna information om sina ägor är det 
kartdatasystem som byggdes upp genom bi-
ståndsprojektet Formis (se förra uppslaget).  

– Många av våra skogsägare bor på 
svårtillgängliga platser och har inte så 
mycket daglig kontakt med omvärlden, 
men 77 procent av dem använder ändå 
smarttelefoner och samtliga kommuner i 
landet erbjuder internetcenter för sina in-
vånare. Den unga generationen lär sig från 
tidig ålder att hantera både datorer och te-
lefoner, och de delar med sig av sina kun-
skaper till den äldre generationen.

Sagt och gjort. På tre år har den relativt 
unga skogsägarföreningen Vietnam Forest 
Owners Association (VNFORA) vuxit och 
värvat medlemmar. 

– Vi har fått med en stor del av lan-
dets skogsägare. De flesta har ganska små 
arealer, två–tre hektar i snitt, och därför är 
det viktigt att de får sina intressen bevaka-

KOMPLICERADE 
ÄGARFÖRHÅLLANDEN
I ekonomiska studier beskrivs Vietnam 
som ett under, som på 25 år gått från ut-
bredd fattigdom till en kraftigt förbättrad 
levnadsstandard. Doi moi-reformerna på 
1980-talet innebar att man övergav plan-
ekonomi och kollektivjordbruk och i stäl-
let gav invånarna möjligheten att bli fö-
retagare.

Trots detta är Vietnam fortfarande 
ett kommunistiskt land, där alla resur-
ser formellt ägs av folket, medan staten 
förvaltar den gemensamma egendomen. 
Privatpersoner kan arrendera land för 
både odling och skogsbruk och avtalen 
på 50 år kan förnyas, förutsatt att villko-
ren i kontraktet uppfyllts. Av Vietnams 
14 miljoner hektar skog har drygt tio mil-
joner arrenderats ut åt 1,4 miljoner hus-
håll, 140 skogsbolag och 300 skogsstif-
telser. Den som arrenderar skogsmark får 
bedriva skogsbruk och inkassera intäk-
terna vid virkesförsäljning.

– Det finns hyggliga möjligheter för lan-
dets skogsägare att försörja sig. Skogsin-
dustrin är en växande bransch i Vietnam. 
Den inhemska byggnadsbranschen behö-
ver mycket virke och exporten av möbler 
bara växer för varje år. Avverkning sker 
i första hand i plantager, eftersom natur-
skogen till stor del är skyddad, berättar 
Nguyen Ba Ngai. •

TEXT: JOHAN SVENLIN

En	sån	ska	vi	också	ha!	Det	bestämde	Nguyen	Ba	Ngai	under	ett	studiebesök	
i	Finland	för	tio	år	sedan,	när	han	hört	om	hur	skogsvårdsföreningarna	i	Fin-
land	fungerar.	Han	var	då	vice	generaldirektör	på	Vietnams	nationella	skogs-
myndighet	VNForest	och	hade	tillsammans	med	en	grupp	vietnamesiska	
tjänstemän	inom	skogsbranschen	blivit	inbjuden	till	Finland	genom	bistånds-
projektet	Formis.

Vietnameser tog 
modell av Finland

– Finland är ett föregångsland för Viet-
nam på många sätt, inte minst inom 
skogsindustrin, säger Nguyen Ba Ngai, 
viceordförande för Vietnams skogsägar-
förening (VNFORA).
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kolumnen

SUE HOLMSTRÖM
VD ÅLANDS PRODUCENTFÖRBUND

ALLEMANSRÄTTEN grundar sig huvudsakligen på den 
sedvanerätt som utvecklades under det gamla bon-
desamhällets tid. Den skulle trygga den glest boen-
de befolkningens möjligheter att färdas över andras 
områden i ett nästan väglöst landskap. Allemansrät-
ten gav också den obesuttna befolkningen rätt att ta 
tillvara vissa produkter ur naturen för att underlät-
ta försörjningen. Man fick även röra sig fritt över an-
nans vatten. 

Samhället har utvecklats enormt och till skillnad 
från förr, då man rodde och seglade genom skärgår-
den, framförs båtarna numera med både snabba och 
högljudda utombordsmotorer. Det resulterar i krafti-
ga störningar på fisket och fågellivet och slitage på 
stränderna. Även markägare upplever att skogen och 
marken utnyttjas med hänvisning till allemansrätten. 

Med en ökande befolkning och turismnäring kom-
mer trycket att komma ut i naturen och uppleva vår 
vackra skärgård att öka. Även aktiviteterna har ut-
vecklats på ett sådant sätt och blivit av sådan omfatt-
ning att de påverkar naturmiljön, både genom kraftigt 
slitage på naturen och skador och olägenheter för vat-
ten- och markägare. Det här klingar illa och går emot 
själva andemeningen i allemansrätten som förutsätter 
att man inte förorsakar oskäliga olägenheter i form av 
störning eller skador på egendom. Några exempel på 
de nya aktiviteterna är vatten- och snöskoteråkning, 
ridning, terrängcykling och bergsklättring.

Många skogsägare får idag brukandeförbud på de-
lar av sin mark som anses särskilt skyddsvärd. Fär-
re tänker på att den skyddsvärda miljön ofta är ska-
pad av skogsägaren själv och att den är ett resultat 

av aktiv skogsskötsel. Lagar stiftas där markägare får 
mer och mer restriktioner i sitt markutnyttjande i syf-
te att begränsa miljöpåverkan. Men dessa restriktio-
ner måste vara väl avvägda och rimliga och får in-
te resultera i ökad byråkrati, lägre arrendeintäkter, 
sämre möjligheter till avstyckning av tomter, värde-
minskning av företaget eller en sänkning av fastig-
hetsvärdet. 

Det är enkelt att skriva förbud men det är desto 
svårare att leva upp till dem. Speciellt om man är 
beroende av inkomsten från denna mark och ing-
en rimlig ersättning ges. Ett steg i rätt riktning vo-
re om man i lagstiftningen slutar kräva dispenser el-
ler tillstånd, eftersom detta endast medför merkost-
nader och merarbeten för markägarna. Istället skul-
le det räcka med en kostnadsfri anmälan som skulle 
gälla en längre tid.

Äganderätten är en av de viktigaste frågorna för 
Ålands Producentförbunds medlemmar och det är 
viktigt att lyfta fram de värden för samhället som ett 
aktivt brukande av markerna skapar. Sådana är till 
exempel klimatnyttor, biologisk mångfald och öppna 
landskap, samtidigt som vi producerar mat, skogsrå-
varor och energi. Vi skapar även tillväxt och arbets-
tillfällen.  

Vi har i generationer nyttjat havets och skogarnas 
vilda resurser på ett hållbart sätt. Om man som mark-
ägare känner att man har ansvaret för sina marker gör 
man det yttersta för att markerna och miljön runt dem 
frodas och mår bra. Markägarna måste även i fortsätt-
ning åtnjuta förtroendet att under ansvar bruka sin 
skog och mark på ett ansvarsfullt sätt. •

Allemansrätt och äganderätt
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Klimatdebatten har gått het under de se-
naste åren och så lär den fortsätta. Skogen 
som kolsänka har därmed också diskute-
rats flitigt, och åsikterna går i sär. Men 
Mats Nordin, skogsägare i Böle i Närpes, 
tar debatten med ro. 

– Politiska beslut, på grund av klimat-

Klimatförändringen	kan	bidra	till	att	
skogsbruket	förändras	i	framtiden.	
För	Mats	Nordin	innebär	föränd-
ringarna	inte	enbart	hot,	utan	ock-
så	möjligheter.	Skogsbruket	har	all-
tid	förändrats	och	det	kan	leda	till	
nya	nischer,	säger	skogsägaren	från	
Närpes.	

debatten, kan komma att påverka hur sko-
gen sköts, men jag är egentligen inte rädd 
för förändringar. De kan på sikt medfö-
ra möjligheter för skogsägarna på ett eller 
annat sätt, till exempel någon ny nisch in-
om skogsbruket.

– Ser man till historien har skogsbru-
ket alltid förändrats över tid, säger Mats 
Nordin.

Han är, ur finländskt perspektiv, en ak-
tiv, medelstor skogsägare. Utöver det är 
han företagare inom det skogliga samt 
ekologisk spannmålsodlare. 

– Som företagare blickar jag alltid fram-
åt och försöker hitta nya affärsområden. 
Exempelvis klimatkompensering är en ny 
nisch som föreningar och bolag nu säljer. 
Det är ett intressant område.

MÄRKER UT SKIFTEN
Hans företag samarbetar med en rad oli-
ka organisationer. Huvudverksamheten är 
märkning av skiften inför avverkningar, 
en tjänst som han säljer till skogsbolagen. 
Utöver det utför han röjning och plante-
ring åt skogsbolag, skogsvårdsföreningen 
och privata skogsägare. 

– Mitt bolag äger inga skogsmaskiner. 
Jag och mina tre anställda arbetar hu-
vudsakligen med märkband, röjsågar och 
planteringsrör, förklarar han.

Hans företag samarbetar också med 
jordbyggnadsföretag och större skogsma-
skinsentreprenörer. 

– Jag erbjuder också kvalitetskontrol-
ler som större uppdragsgivare är ålagda 
att göra efter avverkningar. Det är en hel 

För Mats Nordin är det 
ekonomiskogsbruk som 
gäller. Men han anser det 
är bra att det finns olika 
möjligheter. Han ser 

möjligheter 
i förändringen
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del byråkrati kring det och just kontroller-
na, granskningarna är något som mitt fö-
retag tar hand om.

Nordin började arbeta i skogen redan 
som ung, men det egentliga intresset väck-
tes när han valde att utbilda sig till skogs-
brukstekniker. Efter det har han arbetat 
som skogsexpert på Finlands skogscentral, 
virkesinköpare och senast som drivnings-
förman vid Metsäkoneyhtymä Aittamäki.

– I samband med det arbetet märkte jag 
att det finns ett behov av dylika tjänster. 
Därför valde jag att sluta som drivnings-
förman och i stället satsa på företagandet. 
Geografiskt finns det inte särskilt många 
konkurrenter, men jag ser alla aktörer me-
ra som samarbetspartner. Det är viktigt att 
alla samarbetar för att mota vissa arbets-
toppar, säger han.

Hans eget skogsbruk är ett komplement 
till företagandet och jordbruket. Han be-
skriver sig som en aktiv skogsägare med 
ett tydligt mål – att ha en välväxande skog. 

– Mitt mål är att ha en hög produktion 
och därmed en så hög avkastning som 
möjligt. När jag har något att avverka ef-
tersträvar jag att göra det snabbt.

BRA MED VALMÖJLIGHETER
Mats Nordin följer inte slaviskt en skogs-
bruksplan, utan upplever att han har så 
bra koll att en sådan inte behövs. 

– Skogsbruksplanen har jag i huvudet, 
men jag använder ibland en applikation 
för att följa med tillväxten. Det är mera 
en teoretisk prognos som jag ibland kol-
lar in, säger han.

Planteringar och röjningar utför han 
själv i egen skog. Däremot lämnar han 
förnyelseavverkningar och gallringar åt 
skogsbolagen eller skogsvårdsföreningen. 
När det kommer till naturhänsynen beak-
tar han främst det som certifieringen för-
utsätter. 

– På så sätt är jag inte särskilt aktiv när 
det gäller naturhänsynen, men jag tycker 
det är bra att det i dag finns valmöjlighe-
ter ifråga om vilket skogsbruk var och en 
vill bedriva. Jag har rent ekonomiska mål 
med mitt skogsägande, men det behöver 
inte andra ha.

Därmed ingår inte heller kontinuerligt 
skogsbruk i hans repertoar som skogsägare. 

– Ska virkesproduktionen vara effektiv 
anser jag att det inte aktivt går att avver-
ka kalhyggesfritt eller bedriva kontinuer-
ligt skogsbruk. Men en aktiv skogsägare, 

som vill måna om vissa naturvärden, kan 
göra det men bör samtidigt vara beredd på 
att det kan kosta.

– Kontinuerligt skogsbruk fungerar på 
vissa marker och det är bra om det finns 
intresse bland skogsägare att följa den mo-
dellen, säger han.

Han har inte heller något emot olika ty-
per av skydd av exempelvis viktiga livs-
miljöer. 

– Däremot borde alla former av skydd 
vara frivilliga. Och den som prioriterar 
skydd ska få idka ett dylikt skogsbruk, 
men viktigt är att man inte skyddar skog 
med tvång. Det tror jag inte på, förklarar 
Nordin.

Vad anser du som tidigare virkesinkö-
pare om dagens virkespriser? 

– Som skogsägare vill jag alltid få ett så 
högt pris som möjligt. Men när allt kom-
mer omkring är prisvariationerna rätt små 
över tid, och den som får den största av-
kastningen på sin skog är den som avver-
kar kontinuerligt, både till högre och läg-
re priser.

– Är priserna riktigt låga kan jag avvak-
ta men i slutändan går åtgärden alltid före 
rådande pris, svarar Nordin.

ÄLGSKADOR GER HUVUDBRY
Älgskador i plantskogarna har under de 
senaste åren gett många skogsägare i Bö-
le huvudbry. Själv har Mats Nordin drab-
bats flera gånger och tvingats plantera om 
åtskilliga hektar. 

– Den stora älgstammen har varit ett 
bekymmer i många år, men nu börjar vi 
äntligen få bukt med den. Vi markägare 
är tacksamma för Böle jaktförenings in-
sats. Dess medlemmar har jobbat hårt för 
att minska stammen.

Nordin funderar ständigt på nya möjlig-
heter för sitt skogsägande. Under en peri-
od provade han på julgransodling, men 
slutade efter en tid. I planerna har också 
funnits odling av sprängtickor. 

– Men det blev till slut inte av på grund 
av tidsbrist, men som aktiv skogsägare är 
jag alltid öppen för olika möjligheter.

Vindkraft är en ny möjlighet för många 
skogsägare i Sydösterbotten. Nordin har 
själv skrivit avtal med ett bolag. 

– Om och när den planerade vindkrafts-
parken förverkligas återstår att se. •

TEXT OCH FOTO: 
CHRISTOFFER THOMASFOLK 

.

DIN FAVORIT I SKOGEN
PÅLITLIG FINSK KVALITET I ÖVER 100 ÅR       www.kronos.fiI 



30  Skogsbruket 1/2020

Nya pengar för att 
skydda livsmiljöer

Helmi-programmet	presentera-
des	under	2019	som	en	av	de	
nya	miljösatsningarna	i	rege-
ringsprogrammet.	Det	primära	
syftet	är	att	öka	den	biologiska	
mångfalden,	men	Helmi	väntas	
även	ge	en	rad	andra	positiva	 
effekter.

Skogsdikningarna 
som genomförts un-
der flera decennier 
har haft varierande 
inverkan på virkes-
produktionen.
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De stora utdikningarna, som under decen-
nier gjorts för att förbättra tillväxten i sko-
garna, har haft negativ inverkan på den 
biologiska mångfalden och skogens kapa-
citet att binda kol. Regeringen har satt upp 
som mål att under denna regeringsperiod 
skydda 20 000 hektar myrmark och res-
taurera 12 000 hektar. Skyddet är frivilligt 
och markägarna får ersättning för skyd-
dade områden. För att finansiera Helmi-
programmet har regeringen anslagit 42 
miljoner euro. Enligt Päivi Gummerus- 
Rautiainen på Miljöministeriet kommer 
det inte att konkurrera med Metso eller 
de andra befintliga statliga naturskydds-
programmen.  

– Nej, Metso är fortfarande det stora 
skogsskyddsprogrammet, där vi siktar på 
att få med ytterligare 96 000 hektar nya 
skyddsområden fram till år 2025. Genom 
Helmi får vi nu finansiering för skydd, 
vård och restaurering av livsmiljöer och 
dessutom finansiering för flera skogsåtgär-
der som inte ingår i Metso.

I en kartläggning, som miljöministe-
riet lät utföra för fem år sedan, identifie-
rades nästan 120 000 hektar av myrom-
råden och våtmarker med stora naturvär-
den. De största arealerna av myrmarkerna 
finns i Norra Österbotten, Sydösterbotten, 
Lappland och Norra Karelen. Av dessa är 
35 000 hektar statens mark, som till stor 
del redan är skyddad.

– I Helmi-programmet handlar det i för-
sta hand om frivilligt skydd av mark som 
ägs av privatpersoner, kommuner eller för-
samlingar. Många markägare har tidiga-
re frågat om deras myrmark kan omfattas 
av något av de frivilliga skyddsprogram-
men, men fram till nu har det inte funnits 
pengar eller personalresurser för det, sä-
ger Gummerus-Rautiainen. 

INTENSIVARE KONTAKT 
MED SKOGSÄGARE
Det är NTM-centralerna som ska sköta 
förhandlingar och avtal mellan staten och 
markägarna, även inom Helmi-program-
met. Också på NTM-centralerna tror man 
att Helmi kommer att bidra till att aktive-
ra skogsägare som kan erbjuda sina mar-
ker till Metso-programmet.

– Helmi-programmet gör att vi får mer 
resurser för skötsel av olika skogsmiljöer. 
Det gör också att vi kan skapa intensiva-
re kontakter med skogsägare och erbjuda 
flera olika typer av skyddsalternativ, säger 

Ilpo Huolman, ledande expert på NTM-
centralen i Nyland.

Hektarmålsättningarna med Metso har 
uppfyllts i varierande grad runtom i lan-
det. I Nyland har endast hälften den re-
gionala målsättningen för ny Metso-skog 
uppfyllts och Huolman ser tillskottet från 
Helmi som en god möjlighet att öka ock-
så Metso-arealen. 

– När det gäller Metso-programmet har 
det varit viktigt för oss att nå ut till skogs-
ägarna och erbjuda dem ett bredare ut-
bud av skyddsalternativ, både permanenta 
och tidsbundna. För oss innebär Helmi att 
vi får större personalresurser. Till exempel 
i Nyland kommer vi i början av året att 
rekrytera två nya handläggare, vilket gör 
att vi kan intensifiera våra kontakter med 
skogsägare, säger Huolman.

För att återställa 12 000 hektar våtmark 
krävs stora konkreta insatser, bland annat 
genom att fylla igen diken i skogsområ-
den. Hur kommer det att påverka virkes-
produktionen i skogen?

– En hel del av de utdikningar, som har 
gjorts under åren, kan inte försvaras ens 
med ekonomiska argument. I sådana fall 
där tillväxten av skog verkligen tagit fart 
efter utdikning är det inte motiverat att 
återställa, men det råder verkligen ingen 
brist på marker där den väntade tillväxten 
inte uppfyllts, säger Mikael Hildén, pro-
fessor på Finlands miljöcentral.

Han bedömer att det finns en potentiellt 
stor miljönytta med att fylla igen diken, 
både för att främja den biologiska mång-
falden och som en klimatåtgärd.

– Ja, utdikningarna har ökat utsläppen 
av växthusgaser och förlusten av våtmar-
ker har bidragit till att naturens mångfald 
minskat. I Finland har den stora ivern att 
dika ut skogsområden dränerat många 
våtmarker, inte minst i södra Finland, där 
dessa biotoper drastiskt reducerats.

TÄNK EFTER FÖRE
Ett första steg för att återskapa en myr-
mark är att återställa vattenbalansen. 
Hildén varnar dock för att improviserat 
börja fylla igen diken och tro att det auto-
matiskt kommer att återuppstå livskrafti-
ga våtmarker.

– De är dynamiska system och varje 
plats är unik. Det behövs en god plane-
ring för att oönskade effekter ska undvi-
kas. Det är viktigt att man vet vad man 
gör, men lyckligtvis finns både kompetens 

och erfarenheter av tidigare projekt, inte 
minst hos Forststyrelsen som har återska-
pat många våtmarker.

Det är inte heller självklart att arter som 
försvunnit från en dränerad våtmark åter-
vänder efter att den återskapats.

– Nej, det kan ta tid för fjärilar, växter 
och andra arter som inte flyttar sig över 
stora sträckor att hitta en återskapad bio-
top. Tanken att människan flyttar runt oli-
ka arter i naturen är också kontroversiell. 
Det finns många exempel på oönskade ef-
fekter när populationer blandats genom 
mänsklig manipulation. Även i den här 
frågan gäller det att göra en god planering 
innan man tar till åtgärder, konstaterar 
Mikael Hildén.

TEXT: JOHAN SVENLIN

Helmi-programmet främjar den 
biologiska mångfalden genom in-
satser som:
• skyddar och restaurerar myrar.
• restaurerar fågelvatten och våt- 
 marker med tillhörande strand- 
 områden.
• sköter vårdbiotoper.
• vårdar och restaurerar naturen på   
 stränder och i vatten, exempelvis   
 sandstränder.

Källa: Miljöministeriet

– De flesta områden, som Helmi- 
programmet borde skydda, kartlades  
redan för fem år sedan, säger Päivi 
Gummerus-Rautiainen.
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Boka annons genom att kontakta
Jonny Åstrand

tfn 06 347 0608
cjcenter@malax.fi

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).

GRÄVSKOPOR
Tillverkas i olika modeller enligt kundens önskemål.

Reparationer och slitstål

BR Bäcklund
Tel. 364 3140

Gruvvägen 5, 66200 Korsnäs
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virkesmarknaden

I ÅRTIONDEN har vi läst nyheter om hur skador, förorsa-
kade av skadeinsekter, breder ut sig i de nordamerikan-
ska skogarna. I Kanada har tallbarkborren förstört hälf-
ten av tallskogarna i British Columbia. De flesta skogar-
na riskerar också att drabbas av icke infödda skadedjur. 
För ett decennium sedan hade främmande arter redan 
spridit sig till USA och förorsakade en årlig skogsskada 
till ett värde som översteg 1,5 miljarder euro.

Fenomenet verkade länge avlägset. De senaste åren 
har dock väckt oss till den krassa verklighet som råder 
i europeiska skogar. I dem gör en art av barkborren, 
som specialiserar sig på växande granar, stor förödelse. 
Nästan tio procent av de europeiska granarna skadades 
i fjol. I Europa drabbades Tjeckien värst, följt av Ös- 
terrike och Tyskland. Totalt avverkades 70 miljoner ku-
bikmeter barkborreskadad skog i de här länderna. Det 
är nästan lika mycket som den sammanlagda årliga av-
verkningsvolymen i Finland. Virkesmarknaden är mät-
tad med trä och priserna har störtdykt. I några länder 
bjuds virke ut till och med gratis.

Undersökningar visar att praktiskt taget alla skogs-
skadeinsekter sprider sig norrut allt snabbare. Både in-
dustriföreträdare och forskare pekar ut klimatföränd-
ringar som den främsta orsaken till att allt flera bruna 
jättearealer av död skog nu breder ut sig. Stormar och 
värmeböljor, som svept över Europa de senaste åren, 
har gett livsrum åt granbarkborren som kan svärma 
upp till fyra gånger under ett år. Skadan har redan spri-
dit sig till vår näromgivning. Skogsstyrelsen i Sverige 
beräknar att omkring 2,5 miljoner kubikmeter skog an-
gripits enbart i Götaland.

Skadorna drabbar inte bara skogarna, utan påverkar 
även ekonomin inom hela skogssektorn. Situationen i 
Europa har redan påverkat Finland. Europas tvångsav-
verkade, billigare virke översvämmar marknaden och 

ökar den konkurrensfördel som centraleuropeiska före-
tag har jämfört med de finländska. Kombinerat med av-
mattningen på världsmarknaderna och stigande lager-
nivåer förra året har detta återspeglats i minskad vir-
keshandeln i Finland.

Barkborren känner inte till några landsgränser. Fö-
rekomsten av skadliga insekter och den regionala di-
mensionen har ökat i Finland. Först drabbar barkbor-
ren skadade träd, som inte kan skydda sig mot en at-
tack. Om antalet insekter ökar tillräckligt kan de ock-
så döda friska träd. Speciellt utsatta för granbarkbor-
rens angrepp är, enligt Forest Center, äldre granbestånd 
på områden där barkborrestammen är stor och där det 
tidigare förekommit stormskador eller granbarkborre- 
skador. Dessutom är granar, som växer vid kanten av 
ett bestånd, och därför utsätts för sol och vind, speci-
ellt utsatta. 

Det går emellertid att förebygga insektsepidemier. 
Lagen om bekämpning av skogsskador ålägger skogs-
ägarna att förebygga skador genom att avlägsna vind-
fällen, snöbrott och avverkade granstockar från skogar-
na innan värmesumman ökar tillräckligt för att bark-
borrar ska kunna föröka sig. I Södra Finland ska obar-
kat tallvirke transporteras bort från skogen före utgång-
en av juni, granvirke före utgången av juli. I Norra Fin-
land är tidsfristerna två veckor längre.

Varje skogsägare kan främja hälsan för sina egna 
skogar, sina närliggande skogar och i slutändan Fin-
lands skogar som helhet. Katastrofförebyggandet gyn-
nar inte bara skogsägarnas ekonomi, utan också klima-
tet, eftersom trädskador minskar koldioxidbindningen. 
Minskande kolavskiljning påskyndar klimatförändring-
arna, vilket ökar risken för vind, torka och snö och där-
med för insekter. Det är en bra idé att klippa av tråden 
i tid. Kriget är ännu inte förlorat i Finland. •

Krig mot en miljonarmé i Europa

PAULA HORNE
FORSKNINGSDIREKTÖR, 

PELLERVO EKONOMISKA 
FORSKNING
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– Oxveckorna? Det är tiden efter att hornen har lossnat och han 
vet inte hur han skall dölja att det glesnat där uppe!

TOK
Adressändringar 
och övriga 
prenumerationsärenden 
 

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

Har du flyttat?
Via webben, www.skogsbruket.fi, gör du 
snabbt adressförändringen.

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. 

till din tjänst

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.
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• 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 ut-
förs 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 Kimito-
ön. 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.

www.skogsbruket.fi
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Så här prenumererar du
tfn 09 4190 2453 vardagar klockan 08.00–17.00
skogsbruket@nesenta.fi
eller fyll i prenumerationsuppgifterna på www.skogsbruket.fi

Prenumerera 

Uppvakta

Tidningen Skogsbruket ges ut av Föreningen för 
Skogskultur r.f. sedan år 1931. Föreningen har som 
uppgift är att allsidigt främja skogsbruket främst inom 
landets svenskspråkiga områden.

Skogsbruket är landets enda svenskspråkiga 
facktidning för privatskogsbruket. Därför har den 
en viktig uppgift att fylla som informationsorgan för 
de svenskspråkiga skogsägarna och fackmännen på 
området.

Tidningen bevakar utvecklingen av skogssektorn 
såväl i hemlandet som utomlands. Den vill 
ge allsidig information om skogsbruket och 
skogsnaturen och ta upp frågor som är aktuella och 
av betydelse för skogsbruket.

Tyngdpunkten ligger på frågor som är viktiga 
ur privatskogsbrukets synvinkel. Regelbundet 
återkommande innehåll är läget på virkesmarknaden, 
skogsvård, naturhänsyn, bioenergi, teknik och färska 
forskningsrön.

– den finlandssvenska skogstidningen

Åtta 
 36-sidiga, 
faktafyllda
nummer 
per år!

Presentkort

bruketSkogs

Finland och Sverige:                78,00 (inkl. moms 10 %)
Åland:                                        71,00 (moms 0 %)
 
Utrikes, EU länder:                  93,00 (inkl. moms 10 %)
Utrikes, övriga länder:            85,00 (moms 0 %)

Då du tecknar en gåvoprenumeration på ett år får 
mottagaren åtta gånger per år glädje av din gåva. 

Då vi mottagit din beställning sänder vi dig ett 
presentkort inklusive kuvert.

Prenumera-
tionsavgiften 
är avdragbar 
i den egna 
beskattningen 
av skogs-
fastigheten.


