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Jari Leppä jobbar också i skogen
I maktens trappa

•  Allt flera säger ja till jakt  •  Viltvänligt skogsbruk bromsar inte tillväxten 
•  Gener på banken  •  Stödpaket planeras på Åland
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EN AV DAGENS megatrender är att vi blir mer medvetna 
om vad vi äter. Här spelar många olika aspekter, såsom 
smak, råvarans ursprung, produktionsförhållanden, nä-
ringsinnehåll och allergier in. Då vi tänker efter utgör 
skogen ett rikligt skafferi av matråvaror, som inte alltid 
får den uppmärksamhet de förtjänar.

Jag gick i våras på en kurs där man bland annat fick 
lära sig om skogens vilda örter. Det är fascinerande att 
höra om alla olika användningsändamål, hälsoaspekter 
och förekomster av olika växter som man hittills passe-
rat i skogen eller högst njutit av då de står i blom. För-
utom hobbyplockande av dessa örter, har allt fler aktö-
rer skapat kommersiella kanaler för plockare och vidare- 
förädling till och med för exportmarknaden. Vår rena na-
tur, med den långa ljusa sommaren, utgör en bra grund 
för denna handel och varumärket Finland. Ta dig gärna 
lite tid och anmäl dig till en liknande kurs. Den ger ett 
stort mervärde, speciellt för den hälften av befolkning-
en som lär höra till ”samlarna” och för den som tycker 
om att laga mat.

Vi upplever som bäst slutet på kanske den mest 
hektiska samlarperioden då skogens svampar och bär 
ska tas till vara. Åren varierar och de geografiska varia-
tionerna är stora vad gäller förekomst, men oftast finns 
det varje år rikligt av någon favorit på ett visst område. 
Att ta till vara olika naturprodukter kräver ofta att man 
har koll på den fortsatta hanteringen. Frysboxen utgör 
en trevlig buffert, som förlänger säsongerna och njut-

ningen. Här finns också många olika knep med vilka 
man får ut den bästa kvaliteten. Vakuumförpackningar 
blir allt vanligare, medan traditionella sätt, såsom tork-
ning och annan konservering, antagligen tar för lång tid 
för dagens livsrytm.

Det inhemska viltköttet har under senare år lyfts fram 
som det mest klimatsmarta köttet. Köttets näringsvär-
den är dessutom klart högre än i de flesta andra kött, 
och mängden antibiotika och tillsatsämnen i köttet bor-
de vara minimal. Tyvärr är tillgången på inhemskt vilt-
kött begränsad. 

Här innehar vi skogsägare en privilegierad ställning ef-
tersom viltet och jakträtten tillhör markägarna. Genom 
viltanpassat skogsbruk och en selektiv jakt, i samarbete 
på större områden, kan vi förhoppningsvis upprätthålla 
starka viltstammar och samtidigt minimera viltskadorna. 
Allt fler ser igen jakten som ett sätt att skaffa mat. Käns-
lan av att själv kunna skaffa råvaran till helgens mid-
dag är stark. Trenden går mot att äta mindre kött, men 
det man äter ska uppfylla en rad olika krav där viltköt-
tet står i första ledet.

De extremaste mångbrukarna tar tillvara björksav, grä-
ver murkelgropar och odlar spängticka i björkbestånden. 
Att plocka vilda blommor i skogen under sommarhalv-
året istället för att gå till blombutiken är oftast uppskat-
tat. En stor fördel med intresset för mångbruk är att det 
ökar din närvaro i skogen, och du får bättre koll på trä-
dens och skogsbeståndens tillstånd. •

Ta vara på maten i skogen!

ledaren

TOMAS LANDERS
ORDFÖRANDE FÖR FÖRENINGEN 

FÖR SKOGSKULTUR
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Det här innebär att drygt 200 hektar 
nu är totalfredat på Purunpää-udden, 
efter att NTM-centralen, med Miljöminis- 
teriets godkännande, utvidgade skydds- 
området med cirka 100 hektar METSO-om-
råde. 

Purunpää-udden har beskrivits som en 
av Finlands vackraste utsiktsplatser. Den 
högsta punkten ligger cirka 40 meter över 
havet med utsikt över Skärgårdshavets na-
tionalpark. Den ingår i naturskyddsområ-
det Ölmos-Purunpää, ett cirka 600 hektar 
stort område.

Fredningen grundar sig på en naturin-
ventering, gjord under åren 2017 och 2018. 
Bland annat kom det fram att stammen 
av markhäckande fåglar, till exempel tjä-
der och orre är betydelsefull. Av METSO-
området på 100 hektar är cirka 10 hektar 
lundar. Där finns också moskogar, torv-
marker, som är viktiga för den biologis-
ka mångfalden, skogbevuxna berg, stup 
och blockfält.

MÅNGSIDIGT SKOGSBRUK
Söderlångvik Gård förvaltar omkring 7 000 
hektar skog, varav 4 500 hektar är växtlig 
skogsmark. Av detta är nu cirka tre procent 
fredat. Enligt Mikael Jensen, förvaltare på 
Söderlångvik Gård, strävar gården efter att 
bedriva ett mångsidigt skogsbruk som är 
ekonomiskt, ekologiskt och socialt. I och 
med fredningsbeslutet avstår gården från 
att avverka och bidrar på det sättet till att 
den ekologiska mångfalden ökar.

– Vi vill ha ett större enhetligt skydds-
område där man kan följa med utveckling-
en, säger Mikael Jensen.

Han motiverar också fredningen med 
att ägaren vill följa med trenden i bran-
schen och nå upp till allmänna frednings-
medeltalet. Dessutom bidrog de svåra av-

Mera mångfald genom fredning
Kombinationen ekonomiskt, ekolo- 
giskt och socialt skogsbruk vinner 
terräng. Ett färskt exempel är Söder- 
långvik Gård på Kimitoön. Gården har 
utvidgat sitt skyddsområde med cirka 
100 hektar METSO-område på Purun-
pää-udden i Dragsfjärd. Här kan både 
ägaren och allmänheten i sinom tid se 
hur en oskött skog åldras.

verkningsförhållandena till beslutet att an-
söka om fredning.

Ansökan om ett större enhetligt fred-
ningsområde bottnar också i att Konst-
samfundet reviderat sin inställning något 
då det gäller fredningar. För några år se-
dan planerades avverkningar som delvis 
utfördes i närheten av Purunpää, vilket 
fick miljörörelserna att protestera.

Att ansöka om den nya fredningen un-
derlättades säkert också av att Konstsam-
fundet fick drygt 615 000 euro i engångs-
ersättning för virket på området. 

– Tanken är att Konstsamfundet place-
rar pengarna så att vi får en indirekt av-
kastning på den fredade skogen också i 
fortsättningen, säger Mikael Jensen.

NYA ARTER
Det 200 hektar stora fredade området får 
nu utvecklas utan någon som helst skog-
lig skötsel. 

– På sikt får vi gamla stora träd och me-
ra död ved, vilket är en bristvara i det rent 
ekonomiska skogsbruket. Svampar, mos-
sor och insekter kommer troligtvis att öka, 
både vad arter och antal beträffar, säger 
Mikael Jensen.

Trots fredningen är jakt och rekreation 
fortfarande tillåtet, och tanken är att också 
allmänheten ska få njuta av det naturskö-
na området. Enligt Mikael Jensen ska man 
bland annat anlägga en naturstig. När den 
förverkligas är ännu oklart. I idémappen 
finns också en brygga på områdets syd-
spets, Krögarudden, för att båtburna be-
sökare ska kunna ta i land. Här fanns en 

KORT OM METSO
METSO är ett program för att trygga 
mångfalden i de sydfinländska skogar- 
na. Programmet, som sträcker sig 
över åren 2008–2025 administreras 
av Jord- och skogsbruksminiseriet 
och Miljöministeriet. Det baserar sig 
på att skogsägare frivilligt fredar skog 
mot en ersättning som staten betalar.

Med hjälp av programmet skyddar 
man skogar som bedöms vara spe-
ciellt värdefulla för att trygga mång-
fald, då det gäller naturvärden, och 
livsmiljöer för olika organismer.

Målet är att staten köper in sam-
manlagt 96 000 hektar, som fredas, 
fram till år 2025. Enligt den färskaste 
rapporten var 72 procent av målsätt-
ningen nådd i slutet av förra året. Det 
betyder 69 000 hektar nya natur- 
skyddsområden.

hamn under 1600- och 1700-talen, och 
rester av bebyggelse finns kvar.

Söderlångvik Gård ägs och drivs av Fö- 
reningen Konstsamfundet som bland an-
nat ger ut Hufvudstadsbladet och står 
bakom konstmuseet Amos Rex i centr-
um av Helsingfors. Gården, med anor 
från 1500-talet, köptes år 1927 av Amos 
Anderson som grundade Föreningen Konst- 
samfundet, till vilken han testamenterade 
allt han ägde. •

TEXT: PETER NORDLING
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Tipsa redaktionen
Vi tar gärna emot tips av dig som 
läser Skogsbruket. 

Berätta vad du vill att vi skriver om 
och uppmärksamgör oss på sådant 
du tycker att tidningen borde bevaka. 

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

Jägarexamen som 11-åring
Jakt är inte längre bara männens 

domän. Allt fler flickor, och unga över 
lag, har jakt som hobby. Men riktigt alla 
är inte hängivna nog att klara jägarexa-
men som elvaåring.

Jaktsäsongen står för dörren och den 
här hösten är lite speciell för Hangöflickan 
Alexandra Henriksson, 11 år. Det här 
blir nämligen hennes första säsong med 
avklarad jägarexamen. Hon visar upp 
publikationen Handbok för jägare som 
utgjorde provlitteraturen.

– Jag har fått lära mig om jaktlagar, 
artkännedom, vapen, patroner och 
säkerhetsaspekter, listar hon.

Alexandra är, sina unga år till trots, en 
rutinerad jägare. Hon var på sitt första 
jaktpass redan som femåring tillsam-
mans med pappa Stefan Henriksson. 
Hon hade då turen att få se två älgar 
under sin första timme i skogen, något 
som bidrog till att göra upplevelsen 
extra kul.

Trots att intresset för jakt kommit 
hemifrån är det numera Alexandra som 
är den drivande kraften att gå på jakt. 
I arla morgonstund smyger hon och 
väcker pappa.

– Det händer att jag frågar om vi inte 
bara ska stanna hemma och sova, men 
hon ger sig inte förrän jag stiger upp, 
skrattar pappa Stefan.

VARFÖR LOCKAR JAKTEN? 
– Jag tycker om att röra mig i naturen, 
säger Alexandra och berättar att hon 

och pappa brukar åka ut på ”älgoriente-
ring” då jaktsäsongen börjar. 

De åker då runt i byn till platser där 
älg och hjort brukar hålla till. Rekordet 
är fyrtio hjortar under en tur. Också 
denna jaktsäsong har föregåtts av spa-
ningsrundor. 

– I år har vi faktiskt sett den största 
älgen någonsin hittills. Den hade minst 
sexton taggar, troligtvis fler, berättar 
Stefan Henriksson entusiastiskt.

– Och det var jag som först fick syn på 
den, inflikar Alexandra.

Familjens jakthund Zenta, en petit 
busset griffon, gör dem gärna sällskap 
ut i skog och mark. En nyhet för i år är 
att det numera är tillåtet att jaga rådjur 
och hjort med drivande hundar som har 
en maximal mankhöjd på 39 centim-
eter, vilket är elva centimeter högre än 
tidigare. Det tycker både Alexandra och 
Stefan är en positiv förändring.

Den sociala aspekten av jagandet 
är också viktig. Intresset ger värdefull 
gemensam tid för far och dotter. De 
skapar minnen för livet. Alexandra trivs 
runt lägerelden då hon får ta del av de 
äldre jägarnas jakthistorier. Och de mer 
garvade jägarna trivs också de med en 
pigg lintott i jaktlaget. 

Enligt Finlands viltcentral finns det 
327 elvaåringar med jägarexamen. Av 
dessa är 39 flickor. Den yngsta jägaren 
är en sjuårig pojke. •

TEXT OCH FOTO: MIA BERG-LUNDQVIST

Väl i skogen får 
Alexandra hjäl-
pa till med att gå 
i drev och sitta på 
pass. Pappa 
Stefan får sköta 
skjutandet. 

Mera om jakt och viltvård längre fram i tidningen.

Bara i Europa uppskattas det fin-
nas 122 miljoner matintresserade 

resenärer enligt TCI Research. Låt siffran 
sjunka in en stund och begrunda vilken 
potential här finns också för den fin-
ländska landsbygden. 

I boken Smaka på Västnyland, som 
utgavs av föreningen Slow Food Västny-
land i maj, finns många idéer att hämta 
för den som vill tjäna pengar på måltids-
turisten. I korthet handlar det om att få 
smaka, uppleva och bo.

Boken, som tar dig på en road trip 
från Ingå till Hangö, har samlat allt från 
mejerier, fiskare, klassiska restauranger 
och odlare till matevenemang, mellan 
två färggranna pärmar. Det lokalprodu-
cerade står i fokus. Bitte Westerlund, 
som är redaktör för boken, kallar gärna 
Västnyland för Finlands Toscana. Där 
finns det mesta i matväg; allt från egna 
ostar, till syrsor, pumpor, vindruvor, fisk 
och vilt. •

TEXT: MIA BERG-LUNDQVIST

Smaka på 
Västnyland
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Fossilfria 
skogstransporter

Nu ska det bli eldrift, alternativa bränslen och förarlö-
sa fordon också då det gäller virkestransporter. 

Ett svenskt konsortium har startat ett forskningsprojekt 
för att utveckla fossilfria transporter. Avsikten är att studera 

de mest innovativa lösningarna för att minska koldioxidutsläp-
pen från skogsindustrins transporter. 
Projektet startade under sensommaren och beräknas vara 

slutfört om knappt två år. Forskarna undersöker förarlösa fordon, 
elektrifiering, biobaserade bränslen och systemutveckling i kombination 

med koldioxidutsläpp, kostnadseffektivitet och leveranssäkerhet.
Avsikten är att få fram förslag till lösningar som kan göra omställningen till 

fossilfria transporter inom skogssektorn snabbare. 
I projektet deltar det svenska skogsbrukets forskningsinstitut, Skogforsk, Stock-

holm Environment Institute (forskar inom miljövetenskap) och flera skogsindus-
triföretag samt Einride, ett svenskt företag som specialiserat sig på autonoma 
eldrivna lastbilar. •

Blanda tall och gran
Tall och gran, som odlas samtidigt, växer i samma 

takt i vårdad skog. Det visar preliminära forsknings- 
resultat på Naturresursinstitutet.

– Resultatet kullkastar den gamla tanken om att granen i 
början skulle stagnera i växten och bli efter tallen i utvecklingen, 
säger specialforskare Saija Huuskonen vid Naturresursinstitutet.

Naturresursinstitutet har utrett tillväxten i blandskogar på 10 
förnyelseobjekt i södra och mellersta Finland Provytorna är mellan 
10 och 24 år.

Enligt Saija Huuskonen härstammar erfarenheterna av att granens 
tillväxt till en början stagnerar från tiden då man använde barrot-
splantor, inte potplantor såsom nu. Dagens markberedningsmetoder 
främjar också granplantorna. Viktigt är också att plantskogsvårdsar-
betena utförs väl.

Bland annat mot den här bakgrunden har Metsä Group börjat sälja 
blandkultur av tall och gran till skogsägare. Målet är blandskogar som 
växer bra och är tåligare än monokulturer. 

– Vi sår tallfrön bland granplantorna på sådana förnyelseobjekt 
som tidigare skulle ha förnyats med enbart tall eller gran. Då räcker  
1 000–1 200 granplantor per hektar, säger Teppo Oijala, skogs- 
vårdschef på Metsä Group.

Enligt Metsä Group lämpar metoden sig särskilt bra på  
områden med risk för älgskador. Älgar äter nämligen gärna  
tallplantor.

– Då man odlar en blandkultur, bestående av tall och  
gran, tillräckligt väl och tätt, också om älgarna skulle  
äta en del av tallplantorna, säger Oijala.

En blandkultur har flera fördelar. Den är inte  
lika känslig för andra skador, till exempel  
torka. Den ökar också naturens  
mångfald. •
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Kimitoentreprenör fick pris
Årets skogsentreprenör i Svenskfinland 2019 heter Christian Blomqvist. Förenin-

gen för Skogskultur utsåg vinnaren i början av oktober. Christian Blomqvist, är 
hemma från Kimito och delägare i skogsföretaget Skogsfemman där han kör en egen 
skogsmaskin. 

Avgörande för valet av Christian Blomqvist var bland annat att han har lång erfar-
enhet av sitt arbete, alltid försöker maximera vinsten för skogsägaren och att han 
beaktar terrängen och väderleksförhållandena på avverkningsområdena.

Det är nu tredje gången Föreningen för Skogskultur delar ut priset  Årets skogsen-
treprenör.

Skogsbruket publicerar en intervju med Christian Blomqvist i nästa nummer som 
kommer ut den 17 december. •

Bli medlem!
Föreningen för Skogskultur r.f. har 
redan över 100 år jobbat för skogs-
bruket i svenskbygderna. I dag 
lägger vi speciell vikt vid olika 
former av informationsspridning på 
svenska. Som medlem bidrar du 
till Skogskulturs arbete och kan 
påverka föreningens verksamhet.

Kontakta föreningens sekreterare 
Inge-Maj Boström, foreningen.for.
skogskultur@gmail.com.

Einride Timber Pod.
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En förklaring till att Jari Leppä (Centern), 
till utbildningen jordbrukstekniker, fort-
sättningsvis är jord- och skogsbruksmi-
nister är att han är en av de få ministrarna 
som har direkt erfarenhet av sitt ämbets-
område. Som ägare av ungefär 200 hektar 
skog i Södra Savolax ligger skogsbruket 
honom varmt om hjärtat.

– Skogsbruket är på många sätt en 
framtidsbransch som blir allt viktigare 
med tanke på klimatförändringen, säger 
han. 

Regeringsprogrammet stakar klart ut att 
skogarna är en central del av såväl Fin-
lands ekonomi som natur.

– Det innebär enligt den ugnsfärska 
skogsstrategin att regeringen inte har nå-
gon tanke på att begränsa användningen 
av skogarna så länge avverkningarna är på 
en hållbar nivå och de viktiga naturmiljö-
erna bibehålls, säger han.

Användningen av torv är en annan het 
potatis i miljödebatten, men då gäller det, 
enligt Leppä, huvudsakligen användning-
en av torv som bränsle. 

– Exempelvis som växtunderlag för 
gräsmattor binder torv däremot kol ytterst 
effektivt. Därför är det inte vettigt att en-
sidigt förbjuda brytning av torv. Det gäller 
dock att använda den till produkter med 
högre förädlingsvärde och som bidrar till 
att binda kol, säger han. 

EKONOMISKOGAR SKA SKÖTAS
Leppä betonar att skogarnas tillväxt kon-
tinuerligt ökar allt efter som de sköts bätt-
re. I den vården är avverkning och gallring 
viktiga delar, något som enligt honom inte 
beaktas på alla håll. 

– Med alla nya produkter som har sitt 

”Skogarna, en lösning, inte ett problem”
Jag är väl den tråkigaste ministern 
eftersom jag är den enda i den nya 
regeringen som fortsätter på samma 
post som i den förra, skrattar en av-
spänd Jari Leppä. Han var jord- och 
skogsbruksminister i statsminister 
Juha Sipiläs regering från och med år 
2017 och fick i år fortsatt förtroende 
i Antti Rinnes regering.

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä är till utbildningen jordbrukstekniker och kan 
skogsbruk på sina fem fingrar.
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”Skogarna, en lösning, inte ett problem”
ursprung i trä och med tanke på att Fin-
lands skogar aldrig har innehållit så myck-
et virke som i dag, har vi kommit långt 
från de domedagsprofetior som rådde gäl-
lande skogsbruket och skogsindustrin än-
nu under det förra decenniet, säger han. 

Men då gäller det enligt Leppä att vårda 
skogarna på långsikt så att tillväxten he-
la tiden är större än uttaget av virke. En-
ligt honom är en poäng också att välmåen-
de skogar klarar av insektsangrepp, stor-
mar och skogsbränder bättre än skogar i 
dåligt skick. 

– Tänk bara på de väldiga skogsarealer 
som förstörts i Kanada och Mellaneuropa. 
Det gäller alltså att se till att skogarna mår 
bra, och här har det gjorts ett jättejobb i 
Finland, inte minst i och med de senaste 
decenniernas nya skogsbruksmetoder som 
ger rum också för småskaligare skogsbruk 
och nya hyggesmetoder, säger Leppä.

SJÄLV MED I SKOGEN
Leppä har varit aktiv jordbrukare ända se-
dan år 1980 och deltar fortsättningsvis ak-
tivt i både planeringen och det praktiska 
arbetet gällande skogsbruket i sina skogar.

– Eftersom jag vistas i Helsingfors sto-
ra delar av året måste jag ta ställning till 
många frågor på distans. Då är det lätt att 
diskutera med entreprenörerna per tele-
fon när vi så att säga talar samma språk, 
säger Leppä. 

Precis som för andra privata skogsäga-
re är den elektroniska skogsbruksplanen 
hans viktigaste verktyg för att hantera sko-
garna på bästa sätt. 

– Moderna hjälpmedel, exempelvis 
den riksomfattande datatjänsten för skog-
lig information, är ett viktigt redskap för 
skogsägarna och ett exempel på att Fin-
land verkligen tar sina skogar på allvar, 
säger Leppä.

En utmaning för skogsbruket är det fak-
tum att skogsägandet nu genom genera-
tionsväxlingar splittras upp på allt flera 
ägare som dessutom bor allt längre från 
sina skogar. 

– Samtidigt splittras också målsättning-
arna för vad skogsägarna vill med sina 
skogar, vilket kan vara negativt med tanke 
på helheten. För en kanske landskapet är 

det viktiga, för en annan bärplockandet, 
för en tredje jakt medan en fjärde vill ha 
ekonomiskt utbyte av sin skog. Därför vill 
regeringen att skogarna ska användas och 
skötas så mångsidigt som möjligt och med 
tanke på naturens mångfald, säger Leppä.  

MÖTE MED KUNGEN
Leppä påpekar att det under de senaste 
åren i Finland har utvecklats teknik för att 
ta tillvara träets alla beståndsdelar för att 
ersätta fossila råvaror samt råvaror som 
tär på miljön, till exempel bomull. 

Han visade nyligen själv ett exempel på 
träets mångsidighet på ett konkret sätt på 
EUs ministerrådsmöte. Dit tog han med en 
portfölj av masurbjörk, tillverkad av ett fö-
retag i hans hemtrakter.

– Den väckte uppmärksamhet, och när 
jag berättade vad den var gjord av var 
häpnaden stor. Vid sidan av annan regel-
rätt informations- och lobbyingverksam-
het i Bryssel gäller det att på alla plan fö-
ra fram att det går att göra så mycket mera 
av skog än bara papper, timmer och ved, 
säger Leppä.   

Ett av hans bästa minnen under minis-
teråren är då ett fördjupat bioekonomiskt 
forskningssamarbete mellan Finland och 
Sverige inleddes år 2017. Då donerade 
Sverige tolv tvååriga forskningstjänster 
som hundraårsgåva åt Finland. 

– De överräcktes av Sveriges kung Carl 
XVI Gustaf som jag fick en chans att um-
gås med också inofficiellt. Han är som jag 
jägare och en van skogsman med god in-
sikt i skogsbruk, så vi hade mycket att ta-
la om, säger Leppä.

ENDAST EN VÄXANDE SKOG 
BINDER KOL 
Leppä konstaterar att han ser på skogs-
bruket från en rent naturvetenskaplig syn-
vinkel.

– Det innebär för mig att ju mera sko-
gen växer, desto mera binder den kol. En 
skog som stått länge upphör först att växa 
och börjar småningom avge koldioxid när 
den dör, säger han. 

Det stora problemet för Finland på EU-
nivå är, enligt Leppä, att prognosen för 
de finländska skogarnas kolsänka beräk-

nas enligt kriterierna i den så kallade LU-
LUCF-förordningen (Land Use, Land-Use 
Change and Forestry). För skogens del är 
referensramen skogsanvändningen 2000–
2009, åren då den finländska skogsindus- 
trin och därmed också skogsbruket knäa-
de tillfälligt. 

– Avverkningarna i Finland var då på 
en historiskt låg nivå. Därför är den be-
räknade referensnivån konstgjort låg och 
innebär dyra kompensationer om inte vå-
ra beräkningar godkänns. Om det går så, 
innebär det enligt min åsikt att man in-
te över huvud taget beaktar de finländska 
satsningarna på ett hållbart skogsbruk, 
där skogarnas tillväxt hela tiden klart 
överstiger avverkningarna, säger han. 

I samma andetag nämner Leppä att 
Sverige fick ett helt annat utgångsläge 
därför att svåra stormar hade fällt mycket 
skog under referensperioden.

– Det är kanske inte rätt att säga att Sve-
rige hade tur eftersom skogsskadorna var 
en stor katastrof, men det visar hur fel det 
kan gå om man schablonmässigt drar al-
la länder över en kam. På EU-nivå har vi 
i varje fall ett gott samarbete med Sveri-
ge och Tyskland gällande att föra fram de 
nordiska skogsbruksrealiteterna i EU, sä-
ger han. • 

TEXT OCH FOTO: BO INGVES

JARI LEPPÄ

Aktuell som: Jord- och skogs-
bruksminister.
Född: 24.6.1959 i Pertunmaa, 
Södra Savolax.
Utbildning: Jordbrukstekniker.
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i Pertunmaa sedan 1992.
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2007–2015.
Familj: Hustru och en dotter. 
Hobby: Deltar varje år som 
skådespelare i sommarteatern i 
Koirakivi i Pertunmaa.  
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Undersökningen gäller finländarnas upp-
fattning om jakt och om de stora rovdju-
ren. Två tredjedelar av de svarande ha-
de en positiv inställning till jakten medan 
andelen personer med en negativ inställ-
ning i motsvarande grad hade minskat till 
tio procent.

En fråga i enkäten gällde varifrån sva-
rarna fått sin information om jakt, och 

Undersökning visar:

Jakt accepteras allt allmännare
Allt flera finländare förhåller sig po-
sitivt till jakt, påvisar en enkät som 
Taloustutkimus gjort på uppdrag av 
Finlands viltcentral. Undersökningen 
har regelbundet gjorts med samma 
frågor sedan 1986 och trenden kan 
tydligt ses över åren. 

vid sidan av släktingar samt bekanta är 
tv en viktig informationskanal. Ett intres-
sant faktum i sammanhanget var att bara 
16 procent av de totalt drygt 1 000 svarar-
na uppgav att de inte hade någon kontakt 
alls med jakt.

– Man kan alltså säga att varje jägare är 
den viktigaste marknadsföraren av jaktin-
tresset och att var och en med sitt beteen-
de påverkar bilden av jakten i offentlig-
heten, säger Klaus Ekman, kommunika-
tionschef på Finlands viltcentral.

SKA VARA HÅLLBAR
Att informationen om jakt kunnat hållas 
på en saklig nivå visas av att svararna 
tyckte att viltresurserna utnyttjades håll-
bart. Detta eftersom drygt två tredjede-
lar av de svarande uppgav att de inte an-

såg att jakten äventyrar viltstammarna i 
landet. 

– Lika många ansåg att jägarna följer 
de bestämmelser som gäller för jakt. Det 
är en klar förbättring, framför allt efter 
bottennoteringen 2013 då undersökning-
en gjordes på våren strax efter ett rabal-
der i Perho där en varg hade dödats ille-
galt, säger Ekman.

Han konstaterar att inställningen till 
jakt blivit positivare trots prognoserna 
om motsatsen och trots att det alltid finns 
människor som högljutt motsätter sig jakt 
av olika orsaker. 

I den första undersökningen 1986 hade 
48 procent av finländarna en positiv in-
ställning till jakten medan 31 procent ha-
de en negativ inställning. Nu är alltså siff-
rorna 66 procent mot 10 procent. 
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– Den positiva utvecklingen visar bland 
annat att jakten i vårt land klarar en of-
fentlig granskning och att den uppfyller de 
etiska kriterier som samhället ställer upp, 
det vill säga att jägarna jagar ansvarsfullt, 
säger Ekman. 

EGENHANDSRÄTT GODKÄNNS INTE
De stora rovdjuren och i synnerhet vargen 
väcker debatt i vårt land och känslorna är 
starka både för och emot. 

– Ändå anser fyra av fem svarande att 
vi måste kunna reglera rovdjursstammar-
na med jakt. Siffran har varit praktiskt ta-
get oförändrad sedan millennieskiftet, sä-
ger Ekman.

I tidigare undersökningar ansåg hälften 
av de svarande att man får döda ett rov-
djur som stryker kring huset. Sedan 2013 

har andelen svarande, som godkänner det-
ta, dock minskat kraftigt. 

– Numera accepterar endast var tionde 
egenhandsrätt. Att noggrant kontrollerad 
jakt är bra visas till exempel av att tjuv-
jakten florerar i länder där jakt totalför-
bjudits, med följden att hela djurarter ut-
rotats, säger Ekman.

På frågan om det finns för många var-
gar i vårt land ansåg 40 procent att det 
finns för mycket varg, medan lika många 
ansåg att vargarna inte är för många.

– Debatten går het speciellt gällande 
vargstammen. Det går envisa rykten om 
att Naturresursinstitutets forskare skulle 
manipulera siffrorna på stammarnas stor-
lek. Därför är det glädjande att notera att 
förtroendet för forskarnas uppgifter i alla 
fall har ökat från 39 procent till 46 procent.

Taloustutkimus undersökning avslöjar 
att cirka hälften av finländarna, såsom ti-
digare, är rädda för varg och björn. Under-
sökningen ingick i Taloustutkimus enkät 
Omnibus och omfattade 1 016 svarande.

FÖR MYCKET VILT GER PROBLEM
Finländarnas inställning till jakt prövas ock-
så när stammen av framför allt vitsvans-
hjort ställvis växer så kraftigt att det krävs 
kraftåtgärder för att dämpa tillväxten. 

För att utveckla jakten på vitsvanshjort 
inleddes i början av året det EU-finansie-
rade projektet Välmående av vilt – Hyvin-
vointia riistasta med målsättning att ut-
veckla nya verksamhetsmodeller för jakt 
av vitsvanshjort och för att förenkla pro-
cessen att få ut obesiktat viltkött på mark-
naden till både konsumenter och restau-
ranger.

– Enligt de prognoser som finns kom-
mer vitsvanshjorten att fortsätta att bre-
da ut sig över landet och öka i täthet. Re-
dan nu är jaktlagens och -föreningarnas 
resurser på vissa håll maximalt utnyttjade 
för att klara av att skjuta den licensierade 
kvoten på vitsvanshjort. Den prognostise-
rade ökningen av stammen på vitsvans-
hjort kräver nya verksamhetsmodeller och 
därför initierades det här projektet som 
leds av Yrkeshögskolan Novia, med Fin-
lands viltcentral, Svenska handelshögsko-
lan och Brahea Centre vid Åbo Universitet 
som samarbetspartner, upplyser Ekman.

En målsättning för projektet är att öka 

avskjutningen och samtidigt öka tillgång-
en på viltkött på marknaden. Man kan för-
verkliga det till exempel genom att öppna 
upp jakten för gästande jägare. 

– Då gäller det att hitta nya verksam-
hetsmodeller för jaktföreningar och jakt-
lag. En annan målsättning är att ta fram 
informationspaket kring viltbruk samt hur 
ett hållbart viltbruk kan ge möjligheter för 
året om-verksamhet på landsbygden. Med 
tanke på att finländarna i dag godkänner 
hållbar jakt finns det bra möjligheter att 
skapa godkända modeller som håller po-
pulationen av vitsvanshjort inom rimliga 
gränser, säger Ekman.

HÖG JAKTETIK
Vilthushållningschef Jarkko Nurmi på 
Finlands viltcentral poängterar att en vik-
tig orsak till att jaktverksamhetens ryk-
te allmänt sett har förbättrats i Finland är 
att jaktetiken i dag följs klart bättre än så 
sent som på 1980-talet. Viltets levnadsbe-
tingelser har också förbättrats målmedve-
tet i landet. 

– Det här kräver att jägarna satsar 
mycket av sin fritid och gör mycket på tal-
ko för att främja sin hobby. Det här är en 
styrka i Finland som knappast alls finns 
på andra håll, säger Nurmi. 

Som ett exempel på vad som gjorts 
för viltet i Finland kan nämnas projektet 
Hembygdsvåtmark Life+ som främjar an-
läggning, restaurering och skötsel av våt-
marker för att pigga upp fågellivet. 

Det har pågått sedan 2010 och belö-
nades nyligen med den internationella 
viltskyddsorganisationens (International 
council for game and wildlife conserva-
tion, CIC) Markhor-pris. Det var faktiskt 
första gången som priset gick till ett euro-
peiskt land. 

Nurmi betonar att våtmarkerna, av na-
turliga skäl, hör till de viktigaste livsmiljö-
erna för sjöfåglar och många finns i jord- 
och skogsbruksområden. 

– Under snart tio år har våtmarker 
iståndsatts på flera håll i samarbete med 
markägare, föreningar, företag och inte 
minst jägare. Inom projektet har vi utar-
betat modeller som fungerar som praktis-
ka exempel och som inspirerar aktörer i 
närområdet att inleda egna våtmarkspro-
jekt, säger Nurmi. •

TEXT: BO INGVES
FOTO: TONY AXBERG

Inställningen till jakt påverkas också av 
att stammen av hjortdjur växer kraftigt.
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Han vill ha vilt 
i sina skogar

Risto Tapanainen efter-
strävar blandskogar i 
sitt skogsbruk. Han vill 
öka mångfalden och 
värn om viltet, i synner-
het fågellivet.
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– Hörde du orrarna? Man hör och ser fåg-
lar hela tiden i mina skogar, säger Risto 
Tapanainen.

Tapanainen är en självverksam skogs-
ägare som arbetar heltid i sin och hustrun 
Aslögs skogar i Esse, Pedersöre. Orsaken 
till det rika djurlivet – som i hög grad bå-
de syns och hörs – är att paret Tapanainen 
har gått in för att bedriva viltvänligt skogs-
bruk. Det vill säga ett skogsbruk som be-
aktar djurlivet. 

– Jag fyller 62 år i oktober och har ar-
betat i skogen sedan jag var 7 år, då min 
far tog med mig för första gången. Redan 
då vaknade mitt intresse för skog och na-
tur, och sedan den dagen har jag lärt mig 
hur skogen ska behandlas samtidigt som 
jag tar hänsyn till viltet.

Han anser att det går bra att beakta vil-
tets välmående i kombination med regel-
rätt ekonomiskogsbruk. 

– Att idka viltvänligt skogsbruk har ing-
en betydelse för tillväxten i skogen. Ge-
nom aktiv skötsel får jag skogen att växa 
maximalt samtidigt som jag med olika me-
toder skyddar djur- och växtlivet. Jag mår 
bra när djuren i mina skogar gör det.

SKAPAR SKYDD- OCH BOPLATSER
Vad innebär viltvänligt skogsbruk i prakti-
ken? Enligt Tapanainen handlar det främst 
om att se till att djuren – i synnerhet skogs-
fåglarna – har bo- eller skyddsplatser trots 
att skogen gallras. Det moderna skogsbru-
ket måste inte ta hänsyn till skogsfåglarna 
om inte skogen har FSC-certifikat.

– Skogsfåglarna tar mest stryk av mo-
dernt skogsbruk. I samband med de för-
sta gallringarna lämnas allt för lite under-
växt, exempelvis gran där fåglarna kan sö-
ka skydd. Även andra trädslag som vårt- 
och glasbjörk gallras bort enligt nutidens 
avverkningssystem, säger han.

Därför gallrar Tapanainen en del själv 
och ser till att spara också björkar. 

– Vårtbjörk står lika länge som tall och 
gran och ger dessutom skogsfåglarna mat. 
De lever på björkens frön, och därför är 
björken viktig för skogsfåglarna. De två 
senaste åren har också varit gynnsam-
ma för skogsfåglarna. Det har varit varmt 
när kycklingarna kläckts, och då det fun-

Fågelljud var man än rör sig. Strax intill älgar som får träden att knaka när de 
beger sig iväg. Så här låter det i Risto Tapanainens skogar i Esse. Tapanainen 
har i åratal bedrivit viltvänligt skogsbruk utan att ge avkall på det ekonomiska. 

nits gott om insekter har nästan alla kul-
lar överlevt.

Han minns 1980-talet när man, av oli-
ka orsaker på kort tid, avverkade myck-
et gammal skog i Finland. Det bidrog till 
att tjädern miste sin livsmiljö och att fåg-
larna blev förvirrade och sökte sig in i by-
ar och städer. 

– Det rubbade tjädrarnas balans och 
omgivning och de var tvungna att söka 
mat på annat håll. Men nu, trettio år sena-
re, har tjädern anpassat sig och mår bra i 
välskötta blandskogar med björk, gran och 
tall med underväxt som ger skydd. Det är 
dessutom tillräckligt glest för att flyga och 
landa och det finns mat. Detsamma gäller 
för orren, säger Tapanainen.

Han bjuder på en rundtur i sina sko-
gar och visar olika exempel på viltvänligt 
skogsbruk. I alla hans och hustruns sko-
gar finns inslag av björk. I de perfekt sköt-
ta äldre skogarna finns också buskage som 
han har låtit stå kvar i samband med gall-
ringarna. 

– Där kan skogsfåglarna söka skydd 
och de trivs i sådana skogar.

NOGGRANN PLANERING
Redan på planeringsstadiet tar Risto 
Tapanainen viltet i beaktande, till exem-
pel när han planerar iståndsättningsdik-
ningar. 

– Jag började köpa skog som ung, och 
redan då hade jag alltid en plan. När jag 
gjort dikesplaner har jag redan i plante-
ringsskedet funderat ut hur jag vill ha det.  
På alla ställen där jag sett att älg och hjort-
djur rör sig har jag gjort sluttningar så att 
de kan komma över dikena.

– Många diken grävs i dag djupa, och 
en stor del av viltet kan inte korsa dem. 
Därför har jag gjort flackare sluttningar 
eller lagt ned trummor så att djuren lätt-
are kan ta sig över mina diken, berät-
tar han.

Tapanainen visar också ett område med 
värdefulla torv- och mossmarker. I stället 
för att göra det till ett område för torvpro-
duktion eller dika ut det har han valt att 
bevara mossen som den är. Vid ena sidan 
har han byggt ett utkikstorn. 

– Jag tycker det är bättre att bevara den 

här mossen som den är. Det är ändå svårt 
att få något att växa här på grund av att 
rötterna har svårt att nå mineraljorden. 
Nu är det i stället ett fint område som ock-
så gynnar tranbär och hjortron och fågel-
livet.

Tapanainen har tre jakthundar och är 
en rutinerad jägare. Han anser att vilt-
stammarna ska hållas på en acceptabel 
nivå. 

– Jag är inte ”dumgrön” därför att jag 
beaktar viltet. Vi kan inte ha hur många 
djur som helst och det ser jaktföreningar-
na till genom att bedriva jakt. Jag har själv 
jagat mycket, men nu har jag trappat ner 
lite, säger han.

Trots att Tapanainen har fredat stora 
skogsområden, där det ställvis kan röra 
sig mycket älg, har han i stort sett inga älg-
skador i plantskogarna. Det har flera orsa-
ker. Han planterar upp till 2 600 tallplan-
tor per hektar, vilket är betydligt mera än 
man brukar. Utöver det tillkommer plan-
tor naturligt. 

VIKTIGT SKÖTA RÖJNINGARNA
Han sköter också röjningarna ordentligt. 

– Jag vill ha plantorna tätt för då tuk-
tas träden hårdare, det vill säga att kon-
kurrensen ökar. Trots att några plantor då 
blir uppätna gör det inte så mycket. Se-
dan röjer jag tre gånger, den första gången 
när slyet är cirka en meter och gör samma 
process en eller två gånger till. När plan-
torna nått cirka fyra meter behöver jag in-
te röja längre.

Skulle han lämna sly ökar risken för 
älgskador. 

– Finns det mera mat i planteringen, i 
form av sly, bjuds älgarna in. Men har man 
plantorna tillräckligt tätt betar älgarna in-
te lika mycket. Jag sparar också grupper 
av träd som vuxit tätare, för det ger ock-
så skydd åt djuren, förklarar Tapanainen.

För att ytterligare tillgodose viltets be-
hov utfodrar han djuren. 

– När jag har äpplen och rotfrukter över 
för jag ut dem. Jag har också saltsten åt 
hjortdjuren.

Att saltstenen är omtyckt får vi ett be-
vis för mitt på dagen. 

– Hör du hur det knakar där borta. Där 
har jag en saltsten och nu är där älgar som 
slickar, säger han. •

TEXT OCH FOTO: 
CHRISTOFFER THOMASFOLK
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– Risken för att Finland får sitt första kon-
staterade fall av afrikansk svinpest (ASF) 
är liten, men den finns och har ökat de se-
naste åren, säger Ohto Salo, viltplanerare 
vid Finlands viltcentral i Södra Savolax.

På hans område finns mycket vildsvin 
till skillnad från exempelvis de västra de-
larna av landet. Statistiken visar att vild-
svinsstammen har reducerats det senaste 
året, men den är inte riktigt pålitlig. Den 
uppskattade stammen varierar nämligen 
mellan 1 500 och 2 650 individer.

– Vildsvinsstammen har ökat under 
2010-talet från några hundra till tusentals 
individer. Nu visar statistiken att ökning-
en har avtagit, men vi kan inte dra några 
egentliga slutsatser ännu, för det är svårt 
att göra exakta beräkningar, säger Salo.

Visa Eronen, Salos kollega i Nyland, 
tar allvarligare på frågan. Han anser att 
risken för att ASF sprids till Finland är be-
tydande. Enligt honom förekommer sjuk-
domen hos vildsvin i närområden till Fin-
land och även personer, som reser från 
drabbade områden till Finland, kan spri-
da sjukdomen. 

Vildsvinen kommer med pesten
I Finlands närhet har bland annat 
Baltikum och Ryssland drabbats av 
afrikansk svinpest. Det samma gäl-
ler Tjeckien och Polen. Sjukdomen 
sprids av vildsvin vidare till tamsvin. 
Finland är fortfarande skonat, men 
risken för smitta är stor.

– Vid riksgränsen påminns resenärer 
om faran med ASF och att det är förbju-
det att importera kött- och mjölkproduk-
ter från länder utanför EU och att det re-
kommenderas att inte transportera gåvor 
eller färdkost som innehållet kött från ett 
EU-land till ett annat. På svingårdarna po-
ängteras aktivt skydd medan jägare efter-
strävar att kontinuerligt minska vildsvins-
stammen, säger Eronen.

 
FINNS INGEN BEHANDLING
ASF är en blödarfebersjukdom som orsa-
kas av ett virus. Den sprider sig lätt bland 
svin, vildsvin och minisvin. Sjukdomen 
smittar inte människan, men det finns ing-
en behandling för viruset. Skulle sjukdo-
men spridas exempelvis till den inhemska 
svinproduktionen är följden enorma eko-
nomiska förluster. 

Därför ska ASF bekämpas enligt lag. 
Enligt Livsmedelsverket kan sjukdomen 
också spridas indirekt via bland annat 
kött, köttprodukter och obehandlade jakt-
troféer och via infekterade redskap, foder 
och kläder,. 

– Finländare, som åker utomlands för 
att jaga, har också informerats om risker-
na för att sjukdomen kan spridas, säger 
Eronen. 

Risken för att ASF ska spridas till vild-
svinsstammen i Finland är störst i områ-
den med permanenta vildsvinsstammar. 
Enligt Eronen är Finlands gräns mot Ryss-
land därmed det mest utsatta området. 

– I Sydöstra Finland och Östra Nyland 
finns de största stammarna och där är ris-
ken för smittan störst, konstaterar han.

Enligt Salo gör Finlands viltcentral sitt 
yttersta för att reducera vildsvinsstammen 
i Finland. 

– Viltcentralen har förbundit sig att 
uppnå Jord- och skogsbruksministeriets 
mål att förvalta vildsvinsstammen och re-
ducera den till hälften. Vi informerar ock-
så våra jägare som åker utomlands om ris-
kerna.

SVÅRJAGADE DJUR
Men i samband med vildsvinsjakt finns 
det utmaningar som är betydligt mera ut-
manande än vid exempelvis älgjakt. Det 
krävs samarbete mellan jaktföreningarna. 
Dessutom är vildsvinen listiga. 

– Vildsvinen lär sig att akta sig för plat-
ser och saker som är farliga för dem. Det 
hämmar jakten. När vildsvin söker sig till 
nya områden finns det också ofta myck-
et liten erfarenhet bland jägarna, och det 
råder brist på skolade hundar. Dessutom 
rör sig vildsvinen på stora områden, vil-
ket ytterligare försvårar jakten, förklarar 
Eronen.

Enligt Livsmedelsverket ska alla miss-
tänkta fall direkt meddelas till en veteri-
när. Det gäller exempelvis om man hittar 
självdöda vildsvin i naturen. •

TEXT: CHRISTOFFER THOMASFOLK
FOTO: POND5
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Evolutionen fortsätter varje dag i skogen. 
De arter som finns där ute, har sina tidi-
gare generationer och sin arvsmassa att 
tacka för att de klarat sig så här långt. I 
varje träd bor en stor mängd samlad kun-
skap i form av gener, som styr hur trädet 
ska reagera på olika yttre faktorer. 

– Vi har ingen unik artuppsättning och 
inte samma biologiska mångfald som den 
i exempelvis Amazonas, men arterna i 
Finlands skogar har anpassat sig till de 
förhållanden som råder här, säger Leena 
Yrjänä på Naturresursinstitutet.

Hon hör till den grupp på institutet som 
ansvarar för landets genreservskogar. En 
genreservskog är ett område där utvalda 
trädarter skyddas så att varje skyddad art 
får en så mångsidig genpool som möjligt.

– Ju mångsidigare genuppsättning en 
art har desto bättre möjligheter har den att 
anpassa sig till nya förutsättningar, till ex-
empel klimatförändringen. Vi strävar inte 
efter att bevara trädens gener som de va-
rit, utan skyddar arter så att de kan anpas-
sa sig till förändringar, förklarar hon.

STATEN ÄGER STÖRSTA DELEN
Det metodiska arbetet med genreservsko-
garna inleddes 1992 i Finland, efter att det 
skapats internationella modeller för hur 
genreservskogar ska bevaras. En stor mil-
stolpe i det internationella samarbetet var 
FNs konvention om biologisk mångfald, 
som undertecknades av 150 länder i bör-
jan av 1990-talet. På europeisk nivå är det 
European Forest Genetic Resources Pro-
gram (EUFORGEN) som främjar och koor-
dinerar arbetet med genreserver.

– I Finland, liksom i andra länder, byg-
ger vårt arbete på de metoder som utveck-
lats inom olika nätverk av internationella 
forskare, där professor Veikko Koski var 
en tongivande person.

Gener som står pall för framtiden
Skogen behöver stå rustad mot nya 
hot i klimatförändringens spår. Trä-
den i Finland har under generatio-
nernas gång anpassat sig till omgiv-
ningen, men den genetiska mångfal-
den behöver ständigt utvecklas för 
att arten ska kunna anpassa sig till 
nya förhållanden.

I det nationella programmet finns 44 
genreservskogar runtom i landet, med en 
totalareal på 7 200 hektar. Ungefär tre fjär-
dedelar är i statens ägo. I Södra Finland 
har Fiskars, UPM och Tornator en stor del 
av den resterande delen.

– Samarbetet med de privata skogs-
ägarna har gått utmärkt och de har gärna 
medverkat i programmet, berättar Leena 
Yrjänä.

LOKALA FRÖN
På det hela taget bedrivs ett ganska nor-
malt skogsbruk också i genreservskogar.

– Det är viktigt med generationsväx-
lingar för att mångfalden av gener ska ut-
vecklas och det är också önskvärt att det 
finns olika generationer av skog i området. 
Vi rör oss mellan långa tidsperspektiv och 
på 100 år syns inga stora genetiska föränd-
ringar i en skog.

Det ställs ändå några krav på skogsäga-
ren i samband med avverkning i en gen-
reservskog. Det viktigaste kravet är att det 
nya beståndet ska vara uppvuxet ur loka-
la frön. Föryngringen av skog sker alltså i 
första hand naturligt, men den kan också 
ske genom plantering, förutsatt att plan-
torna har lokalt ursprung. Genom skogs-
skötsel försöker man öka fröproduktionen 

En genreservskog bör bestå av träd från flera generationer, som den här tallskogen i 
Perho. I en genreservskog bedrivs ett nästan normalt skogsbruk.

och på så vis upprätthålla och främja ar-
tens evolution på lång sikt.

– Naturresursinstitutet samlar in frön 
i genreservskogarna och fröna används 
sedan när det avverkats på området. Det 
handlar i första hand om tall och gran, det 
vill säga de arter som används av männis-
kan, säger Leena Yrjänä. •

TEXT: JOHAN SVENLIN
FOTO: 
NATURRESURSINSTITUTET/LEENA YRJÄNÄ

VÄXANDE GENBANKER
• 44 genreservskogar, fördelade 
mellan olika klimatzoner, i Finland.
• 33 av dem ägs av staten.
• 7 200 hektar är den totala ytan 
av landets genreservskogar.
• 100 hektar är en lämplig yta för 
en genreservskog.
• 13 trädarter är skyddade i det 
nationella programmet, däribland 
tall, gran, glasbjörk, vårtbjörk, ek, 
lönn och rönn.
• 1992 började det systematiska 
arbetet med att skydda genre-
servskogar.
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– Idag finns det en ny generation som vill 
äta hälsosamt och som gärna vill komma 
ut i naturen. Vilda, ätbara växter är väldigt 
trendigt just nu, konstaterar Catherine 
Munsterhjelm. 

Hon är i grunden biolog, specialiserad 
på vattenväxter. Då hon och hennes familj 
slog ned sina bopålar i ett hus på lands-
bygden i Snappertuna, Raseborg för cir-
ka tio år sedan, väcktes hennes intresse 
för det vilda gröna på allvar. Det fanns så 
mycket ätbart alldeles runt husknuten, be-
stånd hon ville ta vara på.

– Jag är inte specialiserad på medici-
nalväxter eller teer. Mitt fokus ligger på 
mat som mättar magen, ler Catherine 
Munsterhjelm.

NYTTIGT OCH KLIMATSMART
Vilka är skillnaderna mellan odlade och 
vilda växter?

– De senare är gratis och innebär mindre 
jobb. Man behöver inte bearbeta jorden, 
så, vattna, rensa eller gödsla. Växtsä-
songen är lång och det är bara att gå ut 
i skogen med sin korg och plocka, pre-
cis när man behöver maten, summerar 
Munsterhjelm.

Vidare utgör de ett klimatsmart val och 
är näringstäta livsmedel. Undersökningar 
visar att det vilda gröna innehåller mera 
vitaminer och mineraler än odlade råva-
ror. Detta beror på att de vilda växterna 
finns på växtplatser där det naturligt finns 
alla de ämnen de behöver för att frodas 
och må bra. Sallat, till exempel, odlas of-
ta i en näringslösning för att det inte ska 
komma mull på plantorna.

– De växer snabbt och sallaten ser fin 
ut. Men det finns en mängd näringsämnen 
som de naturligt skulle uppta ur jorden 
som de inte får genom näringslösningen, 
förklarar Munsterhjelm.

Ingen stjärna utan vilda växter
För den äldre generationen ger vilda 
ätbara växter inte alltid positiva asso-
ciationer. Efter kriget var man tvung-
en att äta det som fanns och skogens 
skafferi blev synonymt med nödmat. 
Men nu har de vilda växterna fått sin 
upprättelse.

BESK SMAK
Växter direkt från naturen har ofta en nå-
got besk smak. Maskrosblad, till exempel, 
kan användas som ett substitut för ruco-
la. Det har samma pepprighet, men med 
en besk bismak. Om man blandar upp det 
vilda gröna med andra ingredienser med 
stark smak, såsom en senapsvinägrett, ba-
con eller blåmögelost, smälter den beska 
smaken väl in i smakpaletten.

– Om man ofta äter vilda växter vän-
jer man sig ganska fort, säger Catherine 
Munsterhjelm.

Hon vill ända ge rådet att inte gö-
ra snabba förändringar i sin kost. Det är 
bra att stegvis föra in de vilda växterna på 
matbordet och låta kroppen vänja sig vid 
de nya råvarorna och smakerna.

PLOCKARKORT GER TRYGGHET
Numera plockar hon inte bara för sin fa-
miljs behov, utan arrangerar också vand-
ringar där hon lär ut vad som är ätbart 
i den finska naturen. Vandringarna, som 
bland annat ägt rum i naturen kring Rase-
borgs ruiner, har varit populära.

Trots att Catherine Munsterhjelm hade 
artkännedomen från sin biologutbildning, 
ville hon ha ytterligare papper att visa upp 
då hon kommersialiserade sitt plockande. 
Hon deltog i kurser med de finländska pi-
onjärerna Jouko och Raija Kivimetsä och 
fick ett så kallat plockarkort. Eftersom in-
tresset för vilda ätbara växter är relativt 
nytt, är marknaden fortfarande rätt oreg-
lerad.

– I dagsläget krävs inget plockarkort för 

Catherine Munsterhjelm betonar vikten av att plocka på rena platser. 
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att få sälja råvaror till exempelvis restau-
ranger. Men många köpare önskar trots 
det att man har ett. Det är ett slags bevis 
på att man vet vad man gör.

För skogsägare finns här en nisch för 
extra inkomster. Det finns i dag en stor 
efterfrågan på plockartjänster. Granskott 
och harsyra är eftertraktade råvaror, likaså 
rallarrosens skott som kan ätas som spar-
ris. De har nästan samma smak och kon-
sistens, men är en aning beskare.

– Vilda växter är i dag så trendiga att 
det nästan krävs att de finns på menyn om 
man vill ha en Michelinstjärna.

”WILDFULNESS”
Som kommersiell plockare kan man anslu-
ta sig till olika nätverk, så att köpare och 
säljare lättare finner varandra. Catherine 
Munsterhjelm är själv medlem i Forest Foo-
dy, en digital marknadsplats för plockare. 
Under våren arbetade hon med 4H-projke-
tet ”Ruokaa luonnosta”, där hon varit med 
om att utbilda ungdomar på området.

– Om man inte vill gå med i något nät-
verk går det också bra att själv kontak-
ta restauranger och erbjuda sina tjänster.

Ett sätt att ytterligare dryga ut sina in-
komster är att inte bara plocka växter, utan 
att ordna skogsvandringar där man lär ut 
om växterna. Varför inte avsluta utflykten 
med att tillsammans tillreda skogsfynden?

– Det talas mycket om ”mindfulness”, men 
jag tycker man ska erbjuda ”wildfulness”. 
Många lever i dag avskärmade från naturen 
och vill gärna komma ut i skog och mark.

Catherine Munsterhjelm ger också tip-

VILDA RECEPT
KIRSKÅLSPAJ
Blanda 200 g rumsvarmt smör, 4 dl vetemjöl, 1/2 tsk salt och 6 msk kallt vat-
ten. Tryck ut i en ugnsplåt, beklädd med bakplåtspapper. Blanda 2 l hackad 
kirskål (unga, späda, mjuka blad), 6 ägg och 4 dl grädde. Stavmixa blandnin-
gen. Blanda i 300 g smulad fetaost, 4 dl riven röd emmentaler, 4 finhackade 
vitlöksklyftor, 2 krm salt och 4 krm grovmalen svartpeppar. Bred blandningen 
över degen och grädda 30 min i 200 grader.

KAKA AV RÖNNBLADSKNOPPAR
Stavmixa 8 dl rönnbladsknoppar med 8 ägg och 400 g smält svalnat smör. 
Blanda i 12 dl socker, 7 dl vetemjöl, 2 krm vanilj och 4 krm salt. Bred ut smeten 
på en bakplåtspappersbeklädd ugnsplåt och grädda 35 min i 200 grader.

MÖSSÖRONDRICKA
Lös upp 1 l socker i 1 l kokande vatten. Häll den heta lagen över 2 l nyutslagna 
björkblad. Täck med 1 skivad citron, låt stå svalt 2–3 dygn och sila sedan bort 
bladen. Späd ut med vatten.

NÅGRA VANLIGA VILDA VÄXTER

Kirskål – Kan användas i stället för 
spenat. 
Nässlor – Späda plantor i sin helhet, 
större endast översta toppen. Plocka 
ej på gödselhögar p.g.a. risk för höga 
nitrathalter. Nässlorna bör alltid 
doppas i hett vatten för att sänka 
nitrathalterna. Kan användas till te, 
nässelpulver, nässelplättar etc.
Späda björklöv – Också kallade 
mössöron. Bra för drycker, sirap, 
mixas in som ingrediens i kakor.
Kärleksört – Ingrediens i sallad eller 
smoothie, kan också stekas i olja, 
vitlök, salt och peppar. 
Rönnens bladknoppar – Smakar som 
bittermandel, nästan som Amaretto. 
Kan användas till dryck.
Maskrosblad – Kan användas som 
rucola.
Groblad – Har en svampaktig smak 
och kan användas i sallad. Grobladets 
frö går också att äta. Om man lägger 
fröna i blöt, bildar de ett slem som 
har en bindande effekt på samma 
sätt som psyllium.
Stensötans rötter – Smakar litet som 
lakrits, kan användas till dryck som 
påminner om ouzo.
Lergräs – Släkt med quinoa, både 
blad och frön smakar som quinoa. 
Natagräs – Smakar fräscht grönt. 
Heter chick weed på engelska för att 
hönsen gillar smaken.
Rölleka – Efterfrågad bland mikro-
bryggerier, blomman används för att 
smaksätta öl.
Blåklocka – Kan användas som 
dekoration på kakor eller frysas in i 
iskuber.
Alm – Man kan plocka och äta klasar 
av almens vingförsedda frön. Goda 
att ha i sallad och smoothies.

set att ekocertifiera sin skog om man på 
allvar vill satsa på plockandet, speciellt 
om man riktar sig till en utländsk mark-
nad. De flesta finländare vet att den finska 
naturen är ganska ren, men utländska kö-
pare vill gärna se officiella papper på det. 

– Man kan då begära ett högre pris för 
sin råvara och ekocertifikatet ska inte hin-
dra att man får avverka skog. 

BLOMMOR FÖR INSEKTER
Ser du några risker med plockandet?

– Att man inte vet vad man plockar. Jag 
hörde om en restaurang i Sverige där man 
trodde sig servera ramslök, men det var 
tyvärr liljekonvalj. Matgästerna fick avslu-
ta middagen på akuten. 

Catherine Munserhjelm uppmanar till 
försiktighet då det gäller var och hur man 
plockar. Man ska försäkra sig om att man 
plockar på rena platser, inte till exempel 
nära vägar, åkrar som kan vara bespruta-
de eller i gödslade skogar. Man bör heller 
inte skövla hela bestånd, utan alltid läm-
na kvar cirka två tredjedelar så att växter-
na hålls livskraftiga. 

Det finns som bekant också många ät-
liga blommor, såsom förgätmigej, blå-
klocka, prästkrage och viol. Dessa kan va-
ra fina som dekorationer i sallader och på 
bakverk.

– Men blommornas nektar och pollen 
är också viktig insektföda, så man kan va-
ra lite återhållsam med hur mycket man 
plockar. •

TEXT OCH FOTO: MIA BERG-LUNDQVIST

TEXT: CATHERINE MUNSTERHJELM
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Långhåriga kossor 
lockar besökare

Urbaniseringen till trots, eller kanske 
tack vare den, finns det ett växan-
de intresse för landsbygden. Det är 
trendigt att känna sin bonde och ve-
ta varifrån maten kommer. Gårdstu-
rismen är en nisch på frammarsch.

Highland Cattle är 
en skotsk höglands-
ras som är känd för 
sina landskapsvår-
dande egenskaper.
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– Det ekologiska och närproducerade lig-
ger i tidens anda. Det finns ett kundseg-
ment som prioriterar de här egenska-
perna. Jag brukar inte ha problem att få 
köttet sålt, berättar ekobonden Henrik 
Ekholm som föder upp Highland Cattle i 
Nitlax, Raseborg.

Han driver gården Pedars i femte ge-
neration. Gårdens åkrar är inte optimala 
för spannmålsodling. Därför har det fallit 
sig naturlig att i stället satsa på djurhus-
hållning. När han var barn var det mjölk-
kor som gällde. Men under hans tid har 
mjölkkorna bytts ut mot den långhåriga 
rasen Highland Cattle, som de finländska 
pionjärerna Arja och Markku Primietta i 
Täktom, Hangö introducerade för Ekholm.

När vi vandrar genom kohagen räknar 
Henrik Ekholm upp namnen på alla kor. 
Då och då stannar vi upp och krafsar dem 
lite i pälsen. Det är lätt att se att han hy-
ser verklig omtanke om sina djur. En av 
årets kalvar springer glatt fram och pock-
ar på uppmärksamhet. Henrik Ekholm går 
ned i knähöjd och till reporterns förvåning 
nappar kalven tag i hans keps. Husbon-
den skrattar högt och klappar kalven be-
römmande.

– Jag har lärt honom det där tricket, be-
rättar han stolt.

BRA MED TRANSPARENS
Highland Cattle är en skotsk höglandsras, 
som bland annat är känd för sina land-
skapsvårdande egenskaper. Korna betar 
med glädje fram igenvuxna vikar, men 
trivs också med att ”putsa upp” skogar. 
En orsak till att Henrik Ekholm ville satsa 
på just den här rasen var att den trivs ut-
omhus under hela året tack vare sin tjocka 
päls i två lager. Korna krävde med an-
dra ord inga dyra investeringar i byggna-
der. Det går ingen nöd på korna även om 
kvicksilvret sjunker till minus tjugofem. 

– Däremot kan de få problem med värmen 
under högsommaren. Det är därför viktigt att 
betena avgränsas så att det finns skogspartier 
där de kan svalka sig, berättar han.

Köttet har en låg fetthalt, under tio pro-
cent och en speciell smak tack vare att 
korna endast äter gräs, hö och mineraler. 
De får också växa ett år längre än andra ra-
ser innan de slaktas. Köttet säljs utan mel-
lanhänder via den lokala rekoringen och 
på sommartorgen. En del kunder kommer 
också direkt till gården för att handla.

– Det händer rätt ofta att folk tar kon-

takt och vill komma för att titta på korna. 
Vi har ännu aldrig vägrat någon ett besök, 
säger Henrik Ekhom.

Familjen Ekholm har inte tagit betalt 
för de guidade turerna, då besöken i regel 
slutar med lite kommers på köttsidan. De 
tycker det är viktigt att i synnerhet barn 
får komma ut till gårdar och ha en växel-
verkan med djuren.

– Jag tror också att det är bra för he-
la vår näring att vi bjuder på transparens.

Henrik Ekholm konstaterar att det finns 
en klar beställning på gårdsturism och na-
turupplevelser i olika former och att Väst-
nyland som region borde bli bättre på att 
lyfta fram den här biten. Själv har han en-
dast positiva erfarenheter av att ta emot 
besökare, både enskilda familjer och he-
la grupper. I fjol höll Ekholms öppet hus 
en dag, då besökare fick komma utan för-
handsanmälan. De hade också ordnat 
med ett popup-café där det bjöds på ra-
barbersaft och -paj.

– Det var väldigt uppskattat. Vi har ta-
lat om att man borde göra besöken mer or-
ganiserade och bygga ut verksamheten på 
det här området.

Till gården hör också 89 hektar växtlig 
skog. Avverkningarna är oftast tajmade till 
tidpunkter då maskininvesteringar behö-

ver göras på lantbrukssidan. I maskinhal-
len står senaste införskaffningen, en com-
bibalare.

– Det går åt kopiösa mängder grovfo-
der, cirka 700 balar om året, plus halm. 

KRIGET SATTE SPÅR 
De knappt nittio hektaren omfattar fle-
ra olika typer av skog. Lite speciellt är ett 
område som brann under tiden då Hangö 
var ockuperat av ryska trupper. Delar av 
skogen blev då beskjuten av ett kanon-
batteri, vilket gjorde att cirka trettio hek-
tar skog gick upp i rök. Det som ursprung-
ligen hade varit en tallskog, återbeskoga-
des först med björk och efter gallring ock-
så med gran.

– Vi håller fortfarande på att återstäl-
la skiftet till en tallskog, berättar Henrik 
Ekholm.

Krigsspåren konkretiseras även på ett 
annat sätt. Alla stammar behöver gran-
skas med en metalldetektor innan såg-
ning.

– I annat fall kan granatsplitter förstö-
ra klingan. Till all lycka är det rätt ovan-
ligt att man stöter på stammar med gra-
natsplitter. •

TEXT OCH FOTO: MIA BERG-LUNDQVIST

 

Tricket att plocka kepsen av huvudet har husbonden Henrik Ekholm själv lärt sin kalv.
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För många skogsägare är det avkoppling 
och motion att ta sig ut i skogen för gall-
ring och kanske avverkning, men lika 
väl kan det bara vara fråga om en vand-
ring i skogen.

Här är regel nummer ett: Ha ordent-
liga skor på dig, skor som är gjorda för 
att gå med i skogen. 

– Det är inte nödvändigtvis det sam-
ma som att de är de lättaste och mest 
fotriktiga skodonen. Halkningsolyckor 
är den vanligaste typen av olycksfall i 
skogen, påpekar Johnny Sved, lektor 
i skogsbruk vid Yrkeshögskolan Novia 
i Raseborg. 

– Då man trampar omkring bland vå-
ta, fuktiga och isiga kvistar spelar det 
en stor roll vad man har på fötterna. 
För att ha bra grepp är mönstret viktigt. 
Skorna ska hellre vara mjuka än hårda 
så att man har en känsla för underlaget 

– det vet jag av egen erfarenhet. Det är 
också bra att dubba skorna till vintern. 
Det är viktigt att hättan är hård för att 
skydda tårna, säger han.

SATSA PÅ KVALITETSTYG
Om man går uppåt längs kroppen är 
byxorna följande viktiga plagg. Sved 
betonar att det lönar sig att skaffa byx-
or som i tillägg till att de har sågskydd 
också är bekväma att använda.

CE-märkta huggarbyxor med fullgott 
sågskydd kostar från ungefär 75 euro. 
Enligt Sved gäller det ändå att funde-
ra på hur mycket de används, eftersom 
byxorna i det billigare segmentet tende-
rar att vara hårdare och obekvämare än 
de dyrare.

– Töjbara byxor, som gör det möjligt 
att röra sig smidigare och som är behag-
liga på kroppen, kostar från ett par hund-

ra euro. Användarvänliga material kos-
tar helt enkelt mera. Sedan kan man frå-
ga sig hur ekonomiskt och klokt det är att 
köpa billigare byxor som kanske skaver 
så mycket att de inte används, säger han. 

Sved poängterar att det är viktigt att 
man alltid använder huggarbyxor när 
man blivit van vid dem. 

– Det beror på att man ergonomiskt 
sett står bättre, men samtidigt också 
närmare trädet. Om man sedan inte har 
på sig byxorna, och arbetar på samma 
sätt i jeans, kan de lätt bli rödfärgade 
om sågen slinter, säger han.

KROPPEN KRÄVER VENTILATION
Skogshuggarrockens främsta uppgift är 
att skydda mot vädret. Här gäller sam-
ma sak som för byxorna, det vill säga 
att dyra rockar tenderar att fungera bätt-
re än billiga rockar. 

Rusta dig rätt för tryggt jobb
Sjukhusen kan intyga att skogsarbete inte är att leka med. Risken är särskilt stor för självverksamma skogsbru-
kare. Med rätt utrustning och inställning till arbetet, samt tillräcklig kunskap om skogsarbete, kan riskerna mi-
nimeras.

SK
O

GS
ÄG

AR
SK

O
LA

N

•

de
l  

6 

FO
TO

: H
U

SQ
VA

RN
A



  Skogsbruket 7/2019  21

ka små sår eller inflammationer i handle-
den på grund av kyla. 

Här väcktes den vänsterhänta journalis-
tens intresse: Varför finns sågskyddet en-
bart på vänster hand? Jag fattar ju tag med 
höger hand ovanpå sågen närmast kling-
an, inte med vänster hand?

– Mig veterligen finns det motorsågar 
enbart för högerhänta, tyvärr, och då är 
det vänster hand som håller fast ovanpå 
sågen. Det gäller alltså att lära sig ett nytt 
sätt att såga för att arbeta tryggare, säger 
Sved. 

VAR PÅ BETTET
Fällningsutrustningen består främst av röj-
såg, motorsåg, kilar samt brytjärn. Med 
en vändrem och till exempel en slana som 
hävstång går det att, på tryggt avstånd, 
rulla ned fastställda träd som annars är 
farliga att såga i. 

– Sax och krok är andra viktiga redskap 
som gör att man får ergonomiska lyft och 
hålls torrare om händerna. Det viktiga är 
att de är vassa, så att man får ett stadigt 
tag om stocken, säger Sved.

Han konstaterar att röjsågen är ganska 
ofarlig om den används rätt. 

– Om man ser på bettet som en klocka 
ska man helst undvika den farliga zonen 
mellan klockan 12 och 14 inom vilken det 
är risk att få kast. Det gäller också att väs-
sa klingan ofta. Samma krav på vasshet 
gäller motorsågskedjan. Mitt råd är att 
man vässar kedjorna hemma i lugn och 
ro och nöjer sig med att byta ked i sko-
gen, säger han.

Den stora skillnaden mellan motorså-
gar är, enligt Sved, att billiga maskiner vi-
brerar betydligt mera än dyra, vibrations-
dämpade motorsågar. 

– Som tumregel kan sägas att motorså-
gar i klassen över 300 euro är ganska vi-
brationsdämpade. Köp inte heller en kraf-
tigare såg än du behöver, för det innebär 
bara extra vikt, säger han.

Sved använder själv numera enbart al-
kylatbensin i sina motor- och röjsågar. 

– Den luktar inte lika illa som vanlig 
bensin, och numera får jag inte huvud-
värk fast jag jobbat flera timmar i skogen, 
omvärvd av avgaser. Alkylatbensin åldras 
inte heller lika snabbt som konventionell 
bensin och är miljövänligare. 

GLÖM STRESSEN I SKOGEN
Sved framhåller också att stormfällning-

– Det viktiga är hur bra rockens venti-
lation fungerar. Dyrare rockar har allmänt 
sett välplanerade ventilationsluckor som 
helt enkelt andas bättre. Det är till fördel 
både i kyla och sommarvärme vid fysiskt 
arbete i skogen, säger Sved. 

Under det senaste decenniet har också 
rockarnas färgsättning förändrats så att de 
syns bättre än tidigare. 

– Det kan vara av avgörande betydelse, 
till exempel om man kallat på hjälp och in-
te själv kan röra sig, säger Sved. 

HJÄLMEN TAPPAR STINGET 
Den återstående personliga utrustningen 
består av hjälmen och handskarna. Sved 
berättar att alla CE-märkta hjälmar är da-
tummärkta, och hjälmen ska inte vara äld-
re än 5 år. 

– Det beror på att plasten i hjälmarna 
med tiden blir skör. Hjälmar ska absolut 
inte förvaras i solsken, eftersom de åldras 
betydligt snabbare då. En gammal hjälm 
kan se hur bra ut som helst, men gå i bi-
tar om något tungt faller på huvudet, sä-
ger Sved.

En bra hjälm, som hålls på huvudet 
också då hörselskydden är uppfällda, får 
du för cirka 100 euro. 

– Viktigt är att hörselskydden sluter tätt 
kring öronen och att hjälmen har ett skydd 
som går ner över nacken. Man kan också 
få hörselskydd med Bluetooth. Ansiktsvi-
siret är en annan viktig skyddsfaktor obe-
roende av om man har glasögon eller in-
te, påpekar Sved. 

Här ger han också några tips åt den 
självverksamma skogshuggaren när trä-
det börjar falla.

– Börja gå snett bakåt från fallriktning-
en, för det är alltid risk att rotändan hop-
par upp och slår bakåt ett par meter. Se 
heller aldrig uppåt, det kan falla ner kvis-
tar från trädet, säger Sved.

VÄNSTERHÄNTAS FÖRBANNELSE
För handskarna gäller samma sak som för 
byxorna. Alla såghandskar har sågskydd 
på vänster hand men alla är inte lika be-
kväma. 

– Det finns inte många tillverkare av 
riktig skogsarbetarutrustning eftersom 
marknaden är begränsad. Utan att döma 
ut någon vet jag att åtminstone Husqvarna 
gör bekväma handskar som till exempel 
har en ordentlig muff som går upp ovan-
för handleden. Det är viktigt för att undvi-

ar kan vara extremt farliga och att de få 
dödsfallen inom skogsbruket ofta sker ef-
ter stormar. 

Efter de stora stormarna Gudrun och 
Per inträffade nästan 10 dödsfall i storm-
skogarna, de flesta av dem bland själv-
verksamma skogsbrukare.

– Det gäller också att inte vara trött och 
stressad eller ha bråttom i skogen. Om du 
blir trött, gäller det att ta en paus och fun-
dera över vad du ska göra. 

En fyrhjuling kan vara ett bra hjälpme-
del vid småskaligt skogsbruk. Enligt Sved 
är skattelagstiftningen en av orsakerna till 
att det görs mycket utrustning till fyrhju-
lingar, speciellt i Sverige. 

– Jag har hört att utrustningen ändå in-
te lär användas särskilt mycket i prakti-
ken. En fyrhjuling är inte ofarlig, den krä-
ver mycket övning för att användas tryggt, 
säger han.

Ytterligare ger han några säkerhetstips 
som är bra att följa. Det första är att färdigt 
svänga bilen när man kommit till skogen.

– Du har tid när du kommer till skogen 
men om du skadar dig kan läget vara ett 
annat. Det lönar sig också att ha 112-ap-
pen eller Röda Korsets app i telefonen, för 
de visar koordinaterna för var du finns. 
Tryggast är alltid att vara minst två i sko-
gen. Om man är ensam gäller det att ha 
tydligt överenskomna tider och att man 
hålla tiderna, säger Sved. •

TEXT: BO INGVES

På youtube.com finns följande 
filmer som Sved rekommenderar 
för självverksamma skogsbrukare. 
Skriv in filmens titel i sökfältet på 
youtube för att hitta den:

Allmänt om motorsågsarbete:
Avverkning med motorsåg 
(SkogForsk i Sverige). 

För kvistning med motorsåg:
Kvistning med motorsåg 1985 
(en lite äldre film som ger bra 
instruktioner och rörelsemönster 
för säker och effektiv kvistning).

För stormskador:
Arbete i stormfälld skog 
– ny version (SkogForsk).
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Denna mångsidigt verksamma man rycktes 
bort mitt uppe i sina många gärningar. Han 
höll på med marknadsföringen av sin andra 
bok, han hade under sommaren huggit upp 
årets vedförråd för eget bruk, för sina ut-
hyrningsstugor och för försäljning, han ha-
de sett till sin julgransodling inför den stun-
dande kommersen, han laddade upp för 
årets höjdpunkt – älgjakten. Han hade lekt 
en stund med sin nyinförskaffade hundvalp 
och hade sedan satt sig vid skrivbordet för 
att sortera material för en kommande bok 
med delvis självbiografiskt innehåll, då livs-
lågan plötsligt blåstes ut.

Bjarne Andersson hade så många in-
tressen och funktioner att en helt rättvi-
sande levnadsteckning blir omöjlig. Han 
hade från hemmet på Vessö i Borgå lands-
kommun gjort en aktningsvärd klassre-
sa, sporrad av kunskapstörst och obändig 
framåtanda. Helt avgörande blev vistelsen 
i Borgå folkhögskola, där hans begåvning 
upptäcktes och uppmuntrades. Där fick –
med hans egna ord – bondpojken lära sig 
att uttrycka sig i tal och skrift. 

De färdigheterna fick han sedan göra 
bruk av under en mer än trettioårig lärar- 
gärning, först som lärare i skogsskötsel 
i Västankvarns lantbruksskolor, sedan 

Bjarne Andersson är borta
Skogsbruksingenjören Bjarne Andersson avled den den 22 september i en 
plötslig sjukdomsattack i sitt hem i Grundsjö i Karis, blott ett par veckor efter 
sin 75-årsdag den 7 september.

fortsatta forstliga studier och lärarenga-
gemang vid Forstinstitutet i Ekenäs och 
slutligen andra stadiets utbildning inom 
ramen för Yrkesinstitutet Axxell. Tyngd-
punkten i hans lärargärning har legat på 
skogsägarutbildningen. Hans insikter i 
skogsvård, skogsbruk, skogshushållning, 
skogsekonomi var stadigt förankrade i 
hans egen praktiska skogsgärning på Wes-
tergårds i Skavarböle på Vessö, där han 
hade sitt östnyländska rotfäste. 

I boken Skogsliv, som utkom inför ju-
len i fjol, delar han generöst med sig av 
teoretiska och praktiska råd åt skogsägare 
– eller egentligen åt alla som rör sig i sko-
gen – varvade med egna naturupplevel-
ser, tankar och iakttagelser, under otaliga 
skogsvandringar. År 2015 utgav han bo-
ken Mitt hundliv som sammanfattar hans 
livslånga intresse för älghundsuppfödning 
och -skolning. Mer än 500 artiklar i tid-
ningar och tidskrifter om skogsbruk och 
viltvård har nedtecknats med hans flitiga 
penna. Han deltog gärna i den lokala tid-
ningsdebatten om allt från aktuella skogs-
avverkningar till oroande vargförekomster 
i bygden.

På Vessö var Bjarne aktivt engagerad i 
hembygdsarbetet. Han var med i det unga 

laget som på 1950-talet producerade en 
helaftonsfilm om Borgå landskommun, 
för några år sedan återuppväckt i form 
av boken Vår hembygd med bilder ur fil-
men och med Bjarnes förord och bildtex-
ter. När ungdomsföreningen år 2016 gav 
ut ett not- och texthäfte med sånger och 
melodier med anknytning till Vessö, sva-
rade Bjarne Andersson för presentationen 
av de medverkande författarna och ton-
sättarna. 

Bjarnes livsrum var hembygden, lands-
bygden och skogsbygden. Man kunde till-
lägga idrottens många arenor – han hade 
till exempel avverkat 14 Vasalopp på ski-
dor. Han var trygg i sin starka hembygds-
känsla och övergav aldrig sin östnyländ-
ska dialekt trots sin ”frivilliga exil” i Väst-
nyland. Han försökte aldrig förställa sig, 
utan han rörde sig lika naturligt i sin rutiga 
skjorta och gröna väst på exkursioner med 
högvilt i Skottland som bland sina vänner 
i älgjaktlaget på Vessö.

Med hans frånfälle har vänkretsen bli-
vit tommare och världen gråare och tris-
tare.

Bjarne Andersson sörjs närmast av 
hustrun Elina och döttrarna Marika och 
Daniela med familjer.

TEXT: OLLE SPRING, 
GAMMAL VÄN
FOTO: ELLEN SALOMAA
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Då du tecknar gåvoprenumerationen får du ett  
kort med utrymme för egna hälsningar.

Priset för en årsprenumeration år 2020
är 78 euro inkl. moms.

Gå in på www.skogsbruket.fi > Prenumerera.
Du kan också ringa på tfn 09 4190 2453.

Beställ senast den 10 december, så hinner du få 
presentkortet före jul.

Ge Skogsbruket i julklapp! 
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Frej och Sussi Bomanson driver Johan-
nisbergs gård i Kvarnbo i Saltvik. De har 
satsat fullt ut på mjölkkor och har sedan 
ett par år tillbaka Ålands enda ekologis-
ka mjölkgård. För närvarande har de ett 
70-tal kor, vilket är något färre än tidigare 
men antalet drogs ner efter torkan i fjol.

Till gården, som Frej tog över efter sina 
föräldrar 1988, hör cirka 70 hektar växtlig 
skogsmark som ligger nära hemmet. Frejs 
pappa var självverksam i skogen ”som 
många var på hans tid”, men sonen har 
prioriterat annat.

– Jag har helt enkelt inte hunnit job-
ba i skogen också. Men jag har sett till 
att den har skötts och jag har låtit avver-
ka – ibland mer, ibland mindre – nästan 
varje år.

MER ÄN NÅGONSIN
Efter stormen Alfridas framfart säger Frej 
Bomanson som många andra skogsägare 
på Åland:

– Det här året kommer virkesuttaget 
med råge att överstiga de mängder vi hit-
tills brukat ta ut.

Hur mycket som föll i stormen i hans 
skog är dock för tidigt att säga. Det är så 
fruktansvärt oredigt på ett skifte med äld-
re skog som drabbades värst. Träden lig-
ger på varandra i flera lager och inte ens 
en van yrkesman har vågat sig på exakt 
gissning.

– Det rör sig troligen mellan 500 och 
1 000 kubikmeter. En tröst i eländet är att 
området i stort sett var moget för slutav-

Förslag på Åland:
Stormdrabbade skogsägare 
får stöd för nyplantering
Mycket är upprett i åländska stormskogar, men mycket återstår.  
Frej Bomanson är en av de drabbade skogsägarna som stått på väntelistan 
sedan januari. I mitten av september hade han löfte om att få sina stormska-
dor uppredda i månadsskiftet september–oktober.

– Det verkar som om det stormfällda virket klarat sig rätt bra trots allt, sä-
ger han.

verkning. Därmed blir det i varje fall in-
te någon större tillväxtförlust, säger Frej 
Bomanson.

Men allt som fälldes i stormen var inte 
på äldre sidan. På ett område intill växte 
yngre och välgallrad skog som också drab-
bades, och här blir det förmodligen fråga 
om nyplantering i sinom tid.

VÄNTAR FORTFARANDE
Han har sedan stormnatten i början av ja-
nuari väntat på att få stormvirket uppar-
betat. Han har kontaktat Ålands skogsin-
dustrier flera gånger och nu ser han ett 
ljus i tunneln – enligt det senaste löftet 
från bolaget skulle en skördare komma till 
hans marker i månadsskiftet september-
oktober.

– Vad kan man göra? Jag klandrar dem 
inte. Det här är en helt exceptionell situa-
tion. Allt kan inte bli gjort på en gång och 
om jag skulle ha fått mitt upprett skulle 
någon annan fått vänta. Så är det bara, 
konstaterar han.

Han har inte ens tänkt tanken att han 
själv skulle börja jobba i det drabbade om-
rådet och exempelvis kapa rotvältor.

– Nej, det är bara för mycket att ge sig 
in där med en motorsåg och jag har haft 
annat att tänka på. Förresten skulle det va-
ra väldigt farligt. 

Enligt bedömningen i dag verkar det 
stormfällda virket i Bomansons skog ha 
klarat sig relativt bra över sommaren. I 
september var grenarna fortfarande gröna 
och det fanns hopp om ett hyggligt stock-

uttag. Men hur stor likviden i slutändan 
blir återstår att se.

KRITISK
Jan Salmén, ordförande för Ålands skogs-
vårdsförening, efterlyser större engage-
mang av Ålands landskapsregering. Hit-
tills har landskapet enligt honom inte vid-
tagit några åtgärder eller fattat några be-
slut som skulle underlätta läget för de 
drabbade skogsägarna.

– Det verkar mest som om man följer 
linjen ”vi väntar och ser tills skogsägar-
na ger upp”.

Han gör jämförelser med stormen Gud-
run som orsakade stor förödelse i Sverige 
år 2005. Där vidtogs en rad åtgärder, bland 
annat skattelättnader, för att stöda drabba-
de skogsägare.

– Man har räknat ut att åtgärderna kos-
tade 50 svenska kronor per kubikmeter 
stormfällt virke. Om man omsätter det till 
åländska förhållanden där vi räknar med 
att en miljon kubik virke drabbades i Alfri-
da skulle det innebära 5 miljoner euro. Så-
dana summor kan vi inte räkna med, men 
självklart hoppas vi på att få någonting. 
Däremot är skattelättnader nästan omöj-
liga att genomföra eftersom det inte är en 
åländsk behörighet.

STÖDPAKET PLANERAS
Både Mikael Sandvik, landskapsforstmäs- 
tare, och Camilla Gunell, minister i Ålands 
landskapsregering och ansvarig för nä-
ringspolitiken, tillbakavisar kritiken från 
Salmén. 

Ett stödpaket för stormskadorna plane-
ras, och det kan jämföras med det stödpa-
ket som gavs till jordbruket efter den ex-
trema torkan i fjol. Den summan låg på 
600 000 euro.

– Vi har haft en bra diskussion med in-
struktörerna på Ålands skogsvårdsföre- 
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ning, men det är en komplex fråga och 
många faktorer att ta hänsyn till. Det finns 
ingen enkel lösning, utan det blir en kom-
promiss, säger Mikael Sandvik.

Camilla Gunell säger att stödet inriktas 
på framtiden.

– Stödet ersätter inte skador på fallen 
skog eftersom det är svårt att hitta ett rätt-
vist koncept, bland annat därför att en del 
skogsägare haft sin skog försäkrad medan 
andra inte haft det. Stödet ska istället ges 
för återplantering, för en återuppbyggnad 
av skogen, säger hon.

I sista hand ska Ålands lagting godkän-

na stödpaket i behandlingen av landska-
pets budget för 2020.

Skogsägaren Frej Bomanson tar inte ut 
någon bidragsglädje i förskott.

– Det blir vad det blir. Men visst skul-
le det kännas bra om man fick något i er-
sättning. 

NATURKATASTROF-BIDRAG
På skogsvårdsföreningen har man också 
åberopat en paragraf i självstyrelselagen 
som säger att Åland kan beviljas bidrag 
av statsmedel för att täcka kostnader som 
föranletts av naturkatastrof, kärnkraftso-

lycka, oljeutsläpp eller ”någon annan där-
med jämförbar händelse”.

– Stormen Alfrida kan definitivt klassas 
som en naturkatastrof och landskapsreger-
ingen borde absolut söka statsbidrag, sä-
ger Jan Salmén.

Camilla Gunell påpekar att Åland ald-
rig tidigare sökt bidrag enligt den här para-
grafen, men att möjligheten nu diskuteras.

– Vi gör en bred kartläggning ur ett 
samhällsperspektiv och samlar in upp-
gifter av olika aktörer om hur de drab-
bats av stormen. Sedan avgörs det om vi 
går vidare med en anhållan. Vi har tid 
på oss att göra det under hela år 2020, 
säger hon. •

TEXT OCH FOTO: HELENA FORSGÅRD

Nästan alla träd på det här området blåste omkull när Alfrida dog över Åland. Skogs-
ägaren Frej Bomanson har väntat över nio månader på att en entreprenör ska kom-
ma och ta sig an vindfällena.
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greppar landet

Vad vill du veta om landsbygden?
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kolumnen

SKOGSCERTIFIERINGEN tog sina första steg för ungefär ett 
kvartssekel sedan och är i dag en etablerad del av skogs-
bruket. Certifieringen behövs för att övertyga markna-
den och de allt mera medvetna kunderna, men också för 
branschen själv för att garantera en ständig förbättring 
av verksamheten.

Det finns två olika skogscertifieringssystem, globalt 
sett och här i Finland. PEFC, som grundats av skogsägar-
organisationerna och skogsindustrin, och FSC där miljö-
organisationerna och skogsindustrin är med. Av Finlands 
skogsareal är ca 90 procent PEFC-certifierad medan min-
dre än 10 procent är FSC-certifierade.

Att det finns två konkurrerande certifikat är lite som 
med den katolska och den protestantiska kyrkan, i båda 
har man samma Gud, Jesus och Heliga Ande – men ändå 
är kyrkans delning sedan århundraden ett faktum. Lika 
svårt vore det att föra samman PEFC och FSC till ett enda 
enhetligt system. Trots att båda strävar efter treenigheten 
ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt bärkraftigt skogs-
bruk är bakgrundskrafterna alltför olika för att överge det 
system de själva varit med om att bygga upp.

Det är inte unikt att det finns två certifieringssystem 
för samma verksamhet. Vid fruktdisken i affären kan man 
ta en noggrannare titt på bananerna. En del har en häft-
lapp med en groda och andra med två fält som delar en 
cirkel. Knappast hos någon av oss väcks det speciellt star-
ka emotioner beroende på vilket märke där finns. 

Det är endast de mest invigda som förstår vilken de-

taljerad process som ligger bakom certifikatet för att kun-
na garantera kunderna för slutprodukten att skogsbruket 
är bärkraftigt. För till exempel PEFC och FSC finns glo-
bala och landsvisa organisationer och huvudkontor och 
varje land har kriterier som gjorts upp enligt en interna-
tionell standardmodell, enkom för att passa det egna lan-
dets förhållanden. Det största arbetet görs ändå på fältet 
då de olika kriterierna omsätts i praktiken av skogsäga-
ren och skogsfackmannen. 

De landsvisa kriterierna i såväl PEFC som FSC ska, 
enligt reglerna, revideras med fem års mellanrum. För 
PEFC har arbetet precis börjat och ska vara färdigt näs-
ta sommar då vissa av kriterierna kommer att ha upp-
daterats och ribban höjts lite, men på det hela taget 
torde den processen vara ganska odramatisk. Betydligt 
större meningsskiljaktigheter finns inom FSC. Där är 
meningsskiljaktigheterna gällande miljö, ursprungsbe-
folkningen samt gällande vilka uppgifter skogsägaren 
måste ge offentlighet så stora att det är svårt att före-
ställa sig hur man ska nå ett enhetligt förslag att sän-
da till internationella FSC. 

Skogsägarnas organisationer, skogsvårdsföreningarna 
och SLC, har i sitt utlåtande tagit fasta på att utkasten till 
den svenska och den finländska FSC-versionen skiljer sig 
otroligt mycket. Det kan inte vara så att en skogsägare i 
Finland har betydligt strängare krav för sitt FSC virke än 
grannländerna. I så fall faller bottnen ur trovärdigheten 
för det internationella märket. •

Certifieringen bör vara 
internationellt jämförbar
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ANDERS PORTIN ÄR SKOGSOMBUDS-
MAN PÅ SVENSKA LANTBRUKSPRODU-

CENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.
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År 2011 tog Kristoffer ”Kalle” Lindqvist 
över Mannila Norrgård som funnits i släk-
tens ägo i tre generationer. Gården, belä-
gen i Mattnäs by i Nagu, var tidigare in-
riktad på specialodlingar såsom potatis 
och sockerbetor, men under Kristoffers 
tid har fokus genom arrende av mer åker-
mark skiftat över till odling av spannmål. 
Lite potatis och plockärter odlas fortfaran-
de med tanke på gårdsbutiken som betjä-
nat sedan mitten av 1990-talet.

Till gården hör 40 hektar växtlig skog 
som främst nyttjas som byggnadsmaterial.

– Vi säljer inte timmer utan försöker så-
ga upp allt själva och hitta avsättning för 
det här på gården. Det finns en hel del hus 
som behöver underhållas, och vi bedriver 
också stuguthyrning. Virkesförsäljning äg-
nar vi oss inte åt eftersom det skulle kräva 
ett skilt lager, säger Kristoffer Lindqvist.

I och med att gårdens hus, inklusive 
den gamla, stora karaktärsbyggnaden från 
1828, har vedeldning kapas också en an-
senlig mängd virke upp till klabbar.

Då det gäller skogsskötsel och avverk-
ningar är man rätt självgående på Manni-
la Norrgård. Till aktuella skogsjobb hör rö-
jandet av planteringarna på två områden 
som slutavverkades för några år sedan.  

– Vi försöker göra de flesta skogsjob-
ben själva, men när det gäller gallringen 
kan det bli aktuellt att sälja på rot, säger 
Kristoffer Lindqvist. 

Till sin hjälp har han pappa Åke 
Lindqvist som alltid haft ett stort intres-
se för skog.

SÅGJOBBEN ÖKAR
För några år sedan investerade Kristoffer 
Lindqvist i ett mobilt sågverk, en Laimet 
120 som flyttas med traktor och sågar upp 
timret på plats. Sågen styrs hydrauliskt 
och kan hantera stockar upp till 60 cen-
timeter i diameter, med en längd på upp 
emot 10 meter. 

 – Jag hade redan en tid funderat på att 
skaffa en mobil såg, så när det dök upp 
en lämplig begagnad slog jag till. Gården 
har tidigare haft en stationär såg som man 

ska bli en allt viktigare del av verksamhe-
ten. Byggjobb har varit en annan inkomst-
källa men de jobben är ibland lite svåra-
re att passa in med jordbruket än sågjob-
ben, som jag brukar göra på vårvintern, 
säger han. 

Förutom allt detta ägnar han sig åt snö- 
röjning och jordbruksentreprenad. En li- 
ten inkomstkälla är också gårdsbuti- 
ken, inhyst i en stuga timrad av eget vir-
ke. Den sköts främst av mamma Margot 
Lindqvist. Förutom gårdens egna grödor 
säljs där handarbeten och träarbeten av 
föräldrarnas tillverkning. Butikens po-
tentiella kundkrets har vuxit i och med 

Mobilt sågverk och butik 
nischer för Nagugård

Som gårdsägare i dag gäller det ofta 
att vara mångsysslare för att få verk-
samheten att gå runt. En del av hel-
heten för Kristoffer Lindqvist i Nagu 
är den mobila sågen med vilken han 
kan åka direkt till kunden.

måste vara två för att använda. Till förde-
larna med den mobila sågen hör att jag 
kan såga ensam, säger han.

Dessutom krävs två, tre personer som 
plockar undan plankorna. 

– Sågen är behändig. Man får mycket 
sågat på en dag.

Kundkretsen består främst av an-
dra skogsägare i behov av byggmaterial. 
Kristoffer Lindfqvist har också sågat vir-
ke för ett Pargasföretag som bygger bryg-
gor, och ibland anlitas han av villaägare 
för mindre såguppdrag.

– Uppdragen har blivit fler och fler, och 
jag lever i förhoppningen om att sågen 
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Han trivs med skogsarbetet. 
– Jag ser det som rekreation – det är 

fint att få vara utomhus. Eftersom jag ja-
gar tillbringar jag också den vägen myck-
et tid ute i skogen. I samband med jak-
ten hinner man gå och se på allt som bor-
de göras.

Förutom klövvilt, som förekommer i 
rikliga mängder, kan man numera i sko-
garna i Nagu också råka på vildsvin. På 
gården har viltskador främst varit ett gis-
sel på jordbrukssidan.

– I somras hade vi elva hjortar samti-
digt på den halvhektar stora ärtplantering-
en. På vissa åkrar var allting i år så uppä-
tet att inte fanns något att skörda.

EXTRABEN BEHÖVS
Då det gäller den framtida verksamheten 
skulle Kristoffer Lindqvist hellre fokuse-
ra på färre sysslor än att utöka dem ytter-
ligare, men att det behövs flera ben att stå 
på är givet.

– Lönsamheten i jordbruket är ju lite si 
och så, och gårdens skogsarealer tillåter 
inte några större uttag, säger han.

På skogssidan skapar diskussionen om 
fastighetsskatt på skog en viss osäkerhet.

– Hur tacklar man det om det blir verk-

lighet? Ska man ta ut så mycket virke att 
man får skatten betald varje år?  Det funge- 
rar ju inte i längden.

Vissa betänkligheter väcker också skyd-
det av skog.

– Vi har ett kärr där vi hade tänkt an-
lägga ett viltvatten innan vi upptäckte att 
det var utmärkt som skyddad biotop på 
kartan. Det kände jag inte till från tidiga-
re och hade inte blivit tillfrågd om det, så 
det känns lite märkligt. •

TEXT OCH FOTO: AGNETA SJÖBLOM

Mobilt sågverk och butik 
nischer för Nagugård

För några år sedan investerade Kristoffer 
Lindqvist i ett mobilt sågverk med vilket 
han kan åka runt till andra skogsägare i 
behov av sågat virke.

att den i år invigda pilgrims- och vand-
ringsleden Sankt Olofs sjöled passerar 
strax intill.

BIDRAR MED TRYGGHET
Även om skogen ekonomiskt inte är i nå-
gon nyckelroll på gården är den viktig.

– Arealen är inte så omfattande, men 
den bidrar ändå med viss trygghet, säger 
Kristoffer Lindqvist.

Hurdan är du som skogsägare?
– Jag försöker vara aktiv och sköta sko-

gen så gott det går, så att den ska finnas 
kvar även för kommande generationer, sä-
ger han.

”Räddningsplankan” hör till produkterna 
som säljs i den egna gårdsbutiken.

Till helheten på Mannila Norrgård hör 
en gårdsbutik byggd av virke från egen 
skog.
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Boka annons genom att kontakta
Jonny Åstrand

tfn 06 347 0608
cjcenter@malax.fi

SKOGS - & VIRKESTJÄNSTER
Slutavverkningar
Röjnings- och plantskogsarbeten
Gallringar
Energivedsavverkningar
Leveransvirke
Bioenergi - flis

&050-3634696 för mera info & offertförfrågningar!

NONOVVAAFORESTFOREST

Kaskövägen 104, 64200 Närpes
Tel. 050-557 00 74

robert.kuuttinen@agrolink.fi

FRAKTSÅGNING

RJ

WOOD

Från oss får ni alla 
däck ni behöver!

Även färdigkluven 
torr ved. 

SERVICE KE-TRADING
MAXMO

Tel. 0500-362 814
www.serviceke-trading.com
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Sororiasjukan angriper tallar
Sporsäcks- eller skålsvampen Crume-
nulopsis sororia, (finska: sorokka), an-
griper arter av tall i Europa och Asien, 
men  inte i Nordamerika, trots att con-
tortatallen angrips där den odlas i Eu-
ropa. I synnerhet i England och Skott-
land är den en farlig svamp i contor-
tabestånd. Numera föreligger rappor-
ter från åtminstone Holland, Estland 
och Tyskland. 

Svampen beskrevs år 1871 av den 
ansedda finländska mykologen P. A. 
Karsten (1834–1917) men blev känd 
mycket senare när odlingen av tall 
blev allmännare. I Sverige torde man 
inte ha något namn på svampen eller 
sjukdomen den förorsakar. 

I Finland har Skogsforskningsinsti-
tutet kallat sjukdomen Crumenulopsis 
sororia-kräfta men ordet kräfta från-
går man alltmera eftersom ordet för 
tankarna till kräftsjukdomar hos män-
niskan, vilka på intet sätt kan jämfö-
ras med sjukdomar på träd. Ordet 
-sjukan används gärna i Sverige var-
för jag tycker att sororiasjukan kun-
de passa bra. 

Svampens ascosporer sprids på 
sensommaren och hösten och infek-
terar troligtvis via små sår som upp-
kommit till exempel genom tallbark-
stinkflyets angrepp eller genom små 

sprickor som uppstår i barken på 
snabbväxande tallar på bördig mark. 
De svarta lyrorna finns oftast allde-
les vid basen i skydd av frodig mark-
vegetation såsom nässlor och älg-
gräs vilka bevarar fuktigheten nära 
marken. Lyrorna är några decime-
ter långa, svartnade lodräta sprick-
or i barken där man hittar svampens 
myceltrådar och skålar som öppna-
de är smutsgula och upp till 2 milli-
meter i diameter. Torra och skrump-
na skålar har svart, ojämn och hå-
rig yta. Lyrorna kan förekomma än-
da upp till 4 meters höjd på stam-
men och i grenvarvens baser. 

Också alldeles i topparna där tall-
barksstinkflyet bland annat håller 
till, kan man hitta svampen. Svam-
pen är mångårig. Eftersom de snabb-
växande träden kraftigt försöker 
övervalla sårsprickorna kan ett tvär-
snitt av stammen på ett område med 
flera sår på olika sidor av stammen 
bli mer eller mindre pepparkaksfor-
mat, vilket är ett typiskt symptom 
hos sjukdomar som dödar kambiet 
snabbare i längdriktningen än i tang-
entriktningen. Angripna träd dör säl-
lan, men diametertillväxten avtar, 
och i värsta fall kan träden brista vid 
stambasen, ofta i samband med an-

samling av snö i de frodiga kronorna. 
Svampen förorsakar också mörk blå-
nad på den underliggande veden.

Vid Naturvårdsinstitutets försöks-
station i Suonenjoki gjorde man ett 
gallringsexperiment i ett tallbestånd 
anlagt år 1971 på gammal bördig åker-
mark. En första inventering gjordes år 
1992 då man fann att 48 procent av 
träden var angripna av sororiasvam-
pen. Beståndet gallrades och följan-
de inventering gjordes 1997 då kron-
skiktet hade slutit sig. Då hade 72 pro-
cent av träden blivit angripna. Under 
de 5 senaste åren har andelen nybil-
dade angrepp ökat från mindre än 5 
procent till cirka 27 procent, det inne-
bär att epidemin hade tilltagit i styrka.  

Eftersom gallringarna inte hade 
stoppat epidemin avslutades experi-
mentet och beståndet kalhöggs. Slut-
satserna var bland annat att sororia-
sjukan är svår att bekämpa med sa-
neringsgallringar och att tall inte bör 
planteras på bördig mark. Rätt val av 
ståndort är en viktig del av integrerad 
bekämpning och förebyggande skogs-
vård. •

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

Uppgifterna baserar sig på de priser som 
inskrivs i virkeshandelskontrakt. Till exempel 
prisjusteringar som överenskommits med 
avtalskunder ingår inte 
och inte heller tidighet-
stillägg i leveransaffär-
er. Priserna är utan 
moms.

Prisuppgifterna baserar 
sig på den information som 
Skogsindustrin r.f. varje vecka 
tillställer Naturresursinsti-
tutet om inköpta virkesmäng-
der från privatägda skogar och 
virkespriser. 

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

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

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

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

virkespriser Rotpriser vecka 40

Hela landet

Slutav-
verkning

Första 
gallring

Senare 
gallring

Tallstock

Granstock

Björkstock

Tallmv*)

Granmv

Björkmv

Tallsmåstock

Gransmåstock

*) mv=massaved

Södra Finland

Slutav-
verkning

Första 
gallring

Senare 
gallring

Tallstock

Granstock

Björkstock

Tallmv

Granmv

Björkmv

Tallsmåstock

Gransmåstock

Södra Österbotten

Slutav-
verkning

Första 
gallring

Senare 
gallring

Tallstock

Granstock

Björkstock

Tallmv

Granmv

Björkmv

Tallsmåstock

Gransmåstock

Leveranspriser vecka 40

Hela 
landet

Södra 
Finland

Södra 
Öster-
botten

Tallstock

Granstock

Björkstock

Tallmv*)

Granmv

Björkmv

Tallsmåstock

Gransmåstock

*) mv=massaved

 56,97  40,55  50,47

 59,41   42,04 52,10

 46,00  33,26 38,87

 20,63  13,10  16,79

 21,81 12,98  17,32

 18,75 12,75 16,06

 27,52  17,74 22,21

 28,52  17,78  22,82

 59,05 43,76 53,54

 60,86  ...  54,34

 45,25  ...  38,62

 18,63 13,67  16,75

 21,86 14,30 17,40

 18,46 12,86 15,89

 25,78 ...  23,42

 ...  ...  ...

 56,99  ...  48,34

 58,28  ...  48,21

 37,41  ...  33,90

 18,95 ... 16,37

 ... ...  ...

 18,79  ... 15,80

 ... ...  21,94

 ...  ...  22,60

 57,84  59,78  56,60

 58,67  61,20 54,84

 47074 49,27 ...

 32,16 31,59  31,04

 32,10 32,27 30,77

 32,41 32,08 32,41

 37,24  ...  ...

 36,85 ...  ...



  Skogsbruket 7/2019  33

UTSIKTERNA FÖR skogsmarknaden är fortfarande dimmi-
ga. Samtidigt är virkesinköparnas lager av virke fortfaran-
de stora. Dessa faktorer återspeglas på den privata finska 
virkeshandeln under de kommande månaderna och in-
kommande vinter.

Den senaste informationen om exportmarknaderna för 
skogsprodukter är till alla delar pessimistisk. De enda 
ljuspunkterna är att exportvolymerna för massa och så-
gade granträvaror ökat. 

Exportpriserna för, massa, papper och träprodukter pe-
kar tydligt på en nedåtgående trend. Den främsta orsa-
ken till försvagningen av marknadssituationen är osäker-
heten relaterad till den allmänna ekonomiska situatio-
nen i många viktiga exportländer. Detta återspeglar sig 
på marknaden för träbaserade produkter som tillverkas i 
Finland. Dessutom kommer faktorer, relaterade till brexit 
och internationell handelspolitik, ytterligare att öka osä-
kerheten på marknaden. 

Inom skogsindustrin har också lagren av färdiga pro-
dukter ökat. Efterfrågan på skriv- och tryckpapper kom-
mer oundvikligen att minska, vilket leder till nedlägg-
ningar i icke konkurrenskraftig kapacitet. I Raumo är ned-
läggningen av pappersmaskin 2 mycket olycklig, men ur 
marknadens synvinkel föga överraskande. Positivt är att 
den minskade virkesanvändningen skapar förutsättning-
ar för nya investeringar. För närvarande är en tydlig för-
bättring av skogsmarknaden oförutsägbar.

Läget på den inhemska virkesmarknaden, som helhet, 
är oförändrat i jämförelse med utvecklingen hittills i år. 

Inköpsvolymer av virke har sjunkit med en femtedel jäm-
fört med i fjol. Trots en tydlig nedgång i virkeshandeln har 
skogsindustrin fortfarande gott om virke i lagren. Detta 
kommer att återspeglas på virkeshandeln under hösten. 
Samtidigt bör det noteras att det kan finnas betydande 
regionala skillnader i virkeshandelssituationen. Det lönar 
sig för skogsägarna att alltid kontrollera den aktuella situa- 
tionen med lokala aktörer.

Då det gäller marknadsavverkningar har nedgången 
varit måttligare än för virkeshandeln, och nedgången har 
begränsats till enbart timmer. Massaved har avverkats i 
samma takt som år 2018. Lyckligtvis har tillväxttakten för 
träimport minskat. I den nuvarande situationen på den in-
hemska trämarknaden är det absolut nödvändigt att vir-
kesexportkanalerna förblir öppna i framtiden.

Enligt skogsvårdsföreningarnas uppskattning är efter-
frågan nu störst på sommargallringar. Prisutvecklingen 
på timmer och fiber har de senaste månaderna varit re-
lativt stabil jämfört med situationen i många andra län-
der. Detta visar att det varit balans i utbud och efterfrå-
gan. Också här kan det finnas stora regionala skillnader i 
prisutvecklingen. En skicklig aptering kan också ge rikligt 
med timmer i gallringar, och det lönar sig att fästa upp-
märksamhet vid kvalitets- och dimensionskrav, även då 
det gäller gallringar.

Min första virkesmarknadsöversikt för Skogsbruket pu-
blicerades hösten 2008. Den här är den 116:e och samti-
digt den sista. Jag tackar alla Skogsbrukets läsare för in-
tresset och önskar er framgång med era näringar.  •

Ingen brist på virke nu  
– ta hjälp av skogsproffsen

virkesmarknaden

ERNO JÄRVINEN
FORSKNINGSCHEF FÖR MTK:S  

SKOGSLINJE
FRÅN DEN 1 OKTOBER VD FÖR 

FINLANDS SKOGSSTIFTELSE

 56,99  ...  48,34

 58,28  ...  48,21

 37,41  ...  33,90

 18,95 ... 16,37

 ... ...  ...

 18,79  ... 15,80

 ... ...  21,94

 ...  ...  22,60

 57,84  59,78  56,60

 58,67  61,20 54,84

 47074 49,27 ...

 32,16 31,59  31,04

 32,10 32,27 30,77

 32,41 32,08 32,41

 37,24  ...  ...

 36,85 ...  ...
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– Så du kräver ensamrätt till lundens alla ekollon i utbyte mot 
nyckeln?! Jag tycker att det låter som ett skäligt avtal!

TOK

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. 

utbud av tjänster

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

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

Sydkusten
• Röjning, plantering, special trädfällning, tomthuggning på Kimitoön. 
Skogsfix, Sebastian Blomqvist, tfn 044 260 1740.
• Plantskogsröjningar och skötsel av ungskog i mellersta och västra 
Nyland. Oy Alessia Ab, Niclas Boström, tfn 040 579 9690, 
e-post alessia.oyab@gmail.com.
• Markberedning: Högläggning/fläckupptagning (eventuellt sådd) med 
tvåradig Bräcke högläggare utföres i Nyland, Forest Strömberg Oy Ab,  
tfn 0400 714 095.
• Röjningar och planteringar på Kimitoön, F:ma Johan Lindroos 
tfn 0400 435 236.
• Röjningar (Kemera), tomtavverkningar och trädfällningar  
utförs i västra Nyland. Fredriks Skogstjänst, tfn 040 716 2994.
• Trädfällning samt virkeskörning i södra Finland, 
MW Skogstjänst, Mats Wikström, tfn 0400 887 240. 
• Skogsvårdsarbeten och trädfällning i Östnyland, Skogsservice Åberg, 
tfn 040 5057 723. 
• Snöröjning, vägsladdning, röjning av vägslänter, virkestransport med 
traktor utförs i östra Nyland, tfn 0400 717 836.
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Nesenta Oy
tfn 09 4190 2453
vardagar klockan 08.00–17.00
skogsbruket@nesenta.fi

Tema: 
 Myndigheter och organisationer

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).
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Ny upplaga av 
Skogsbrukets handbok

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

Beställningskupong (Var god texta)

Föreningen för
Skogskultur

betalar portot

Jag beställer                       stycken Skogsbrukets handbok

Boken/böckerna skickas till

Namn

Adress

Postnummer och postort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Föreningen för Skogskultur
INFO Handbok15
Kod: 5001298
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

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

Priset för en 
bok  är 50 €

(inklusive moms) 
+ porto.

Ny upplaga av 
Skogsbrukets handbok

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

Beställningskupong (Var god texta)

Föreningen för
Skogskultur

betalar portot

Jag beställer                       stycken Skogsbrukets handbok

Boken/böckerna skickas till

Namn

Adress

Postnummer och postort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Föreningen för Skogskultur
INFO Handbok15
Kod: 5001298
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

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

Priset för en 
bok  är 50 €

(inklusive moms) 
+ porto.

25 €

Ny upplaga av 
Skogsbrukets handbok

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

Beställningskupong (Var god texta)
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Skogskultur

betalar portot

Jag beställer                       stycken Skogsbrukets handbok

Boken/böckerna skickas till

Namn

Adress

Postnummer och postort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Föreningen för Skogskultur
INFO Handbok15
Kod: 5001298
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

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

Priset för en 
bok  är 50 €

(inklusive moms) 
+ porto.

Ny upplaga av 
Skogsbrukets handbok

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

Beställningskupong (Var god texta)

Föreningen för
Skogskultur

betalar portot

Jag beställer                       stycken Skogsbrukets handbok

Boken/böckerna skickas till

Namn

Adress

Postnummer och postort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Föreningen för Skogskultur
INFO Handbok15
Kod: 5001298
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

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

Priset för en 
bok  är 50 €

(inklusive moms) 
+ porto.

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

Ny upplaga av 
Skogsbrukets handbok

Uppdatera dina kunskaper om skog 
och skogsbruk. Goda råd och fina 
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+ porto.
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Skogsbrukets handbok
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och skogsbruk. Goda råd och fina 
tips för skogsägare, skogsfackmän, 
studerande och andra skogsintres-
serade. 
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(inklusive moms) 
+ porto.
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Ny upplaga av 
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Uppdatera dina kunskaper om skog 
och skogsbruk. Goda råd och fina 
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studerande och andra skogsintres-
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Den 
perfekta 

julklappen!
Beställ 

nu!


