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SKOGSMYNDIGHETERNA fungerar överlag bra i vårt land. 
De är effektiva, rättssäkra och demokratiska. De står 
dock inte utan utmaningar när det gäller att agera smi-
digt utgående från en modern skogslagstiftning  som tar 
hänsyn till ekonomi, miljö och sociala aspekter. Detta i 
en tid där intressena är många och risken för nya och fle-
ra naturkatastrofer är överhängande.

I vårt västra grannland riskerar skogsägarna nu att 
bötfällas av myndigheterna om de inte rensar skogen 
på träd som stormen Alfrida fällde. Orsaken är risken 
för angrepp av granbarkborren. I södra och mellersta 
Sverige har skogsägarna stora problem med skador, för-
orsakade av granbarkborren. Även i Centraleuropa av-
verkas stora volymer virke som skadats av granbark-
borren. Virke, som ska ut i industriflödet, påverkar ock-
så vår skogsindustri. Skogsägarna i Sverige har således 
hamnat i en prekär situation. Samtidigt som myndig-
heterna ålägger dem att reda upp sitt virke, meddelar 
skogindustrin att den har fullt i sina lager och inte kan 
ta emot mera virke. 

Också på Åland har myndigheterna ställts på prov 
i och med stormen Alfrida den 2 januari 2019. Ålands 
landskapsregering tog i ett tidigt skede initiativ till åtgär-
der för att underlätta arbetet med uppröjningen. På in-

frastrukturavdelningen kom man genast till mötes gäl-
lande tillstånd och avgifter för virke lagrat vid de åländs-
ka vägarna. I stället för tillstånd och avgifter gick man 
in för ett avgiftsfritt, elektroniskt anmälningsförfarande 
som till stor del sköttes av skogsindustrin till alla skogs-
ägares gagn.

Vid skogsbruksbyrån införde man ett tillståndsförfa-
rande där skogsägarna inte behövde vänta på avverk-
ningstillståndet utan fick köra i gång med avverknings-
arbetet omedebart och lämna in förnyelseplanen samti-
digt som arbetet påbörjades, men också efter att områ-
det avverkats.

Även kulturbyrån var införstådd med problematiken, 
och där gjorde de anställda allt för att förhindra eventu-
ella skador på fornminnen. De har nu konstaterat att det 
inte hittills förorsakats några större omfattande skador på 
fornminnena på grund av stormen eller efter upparbet-
ningen och utdrivningen av virket.

Det här visar att myndigheterna bör försöka hitta smi-
diga lösningar vid naturkatastrofer. Sådana kommer vi 
att få uppleva allt oftare. Samtidigt får vi hoppas att ho-
tet om bötfällning i Sverige kan undanröjas och att man 
även där kan lösa konflikter mellan skogsägarna och 
myndigheterna på ett smidigt sätt. •

Naturkatastrofer kräver smidighet

ledaren

TORBJÖRN BJÖRKMAN 
MEDLEM AV REDAKTIONSRÅDET 

FÖR SKOGSBRUKET
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Många skogsägare har under hösten, till 
sin förvåning, via virkesuppköparna fått 
reda på att deras skog numera upptas på 
en HCV-karta (High Conservation Value). 

– Jag har blivit kontaktad av skogsäga-
re som varit upprörda och frågat varför 
deras skogsägor hamnat på en karta över 
skyddad skog, utan att någon informerat 
dem om detta. De har fått reda på det i 
samband med skogsaffärer, när uppköpa-
re har upplyst dem om att så är fallet, sä-
ger Linda Haka, skogsrådgivare på Skogs-
centralen i Närpes. 

Också på andra håll i landet har HCV-
kartorna väckt irritation och ilska. Skogs-
ägare har befarat att deras skog tappar i 
värde och att de inte kan bedriva ekono-
miskt skogsbruk som tidigare.

Det hela hänger ihop med kriterierna för 
kontrollerat virke inom FSC-certifieringssys-
temet, som de stora finländska skogsbola-
gen har förbundit sig att uppfylla.

– I Finland försöker vi öka andelen vir-
ke som uppfyller FSC-kriterierna. Vi har 
i samarbete med en internationell kon-
sult gjort en riskbedömning av skogsbru-
kets eventuella inverkan på miljövärden 
så att vi kan garantera att inget FSC-virke 
kommer från HCV-skogar, förklarar Silja 
Pitkänen-Arte, skogsexpert på Skogsin-
dustrin rf.

DEN SOM FRÅGAR FÅR SVAR
För att undvika att hela Finland klassas 
som ett HCV-område och för att förenkla 
identifieringen av HCV-skogar gav Skogs-
industrin och Sahateollisuus ry i uppdrag 
åt Tapio Oy att kartlägga var det sanno-
likt kan finnas områden med högt beva-
randevärde, alltså eventuella HCV-skogar, 
i Finland.

Kartor väcker ilska och förvåning
Efterfrågan på certifierat virke väx-
er och det ställs strängare krav på att 
virkets ursprung är kontrollerat och 
spårbart. Nyligen fick landets vir-
kesuppköpare av sina uppdragsgi-
vare HCV-kartor som markerar sko-
gar med eventuellt högt bevarande-
värde, även sådana som inte skydds-
klassats i något program.

– Kartläggningen är en försiktig prog-
nos som bygger på en geografisk analys 
om var det finns förutsättningar för sto-
ra och enhetliga skogsområden med högt 
bevarandevärde, säger Silja Pitkänen-Arte.

I kartläggningen finns några typiska 
skogsmiljöer som ofta har ett högt beva-
randevärde. Dit hör moskog med en riklig 
mängd död ved, myrar i naturtillstånd och 
lundar med speciella naturvärden. 

Många skogsägare är upprörda över att 
de inte fått någon information om att de-
ras skogar inkluderats på HCV-kartorna.

– Enligt vårt beslut får varje berörd 
skogsägare information av den organisa-
tion som han eller hon normalt är i kon-
takt med, alltså ett skogsbolag eller en 
skogsvårdsförening. Det framkommer ock- 
så i samband med virkesaffärer om det 
finns HCV-märkning på skogsägarens 
skog.

Flera skogsbolag har under hösten 
meddelat att de kommer att lägga ut ma-
terialet till sina kunder på webben.

TERRÄNGEN GÄLLER
Skogsbolagen använder kartmaterialet 
som ett verktyg för närmare kontroll med 
exempelvis flygbilder eller terrängbesök 
i samband med offerter och affärer. Om 
kartan och terrängen inte stämmer över-
ens är det fortfarande terrängen som gäl-

ler. En märkning på HCV-kartan innebär 
alltså inte nödvändigtvis att skogsområdet 
är HCV-klassat. Virkesuppköparen, som 
inspekterar skogen, avgör om det finns 
naturvärden som måste skyddas utifrån 
HCV-kriterierna. Silja Pitkänen-Arte fram-
håller att skogsbruk kan bedrivas även i 
områden med högt bevarandevärde.

– Om det, i samband med en virkes-
affär, visar sig att skogen har ett högt be-
varandevärde tar skogsbolaget hänsyn till 
detta genom att välja en lämplig avverk-
ningsmetod. •

TEXT: JOHAN SVENLIN

Silja Pitkänen-Arte.
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Moskog med riklig mängd död ved, myrar i naturtillstånd och lundar med speciella 
naturvärden har högt bevarandevärde. 
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Tidningen Skogsbruket och Föreningen för Skogskultur har förnyat sina webb-plat-
ser. Genom uppdateringarna har det blivit enklare för användarna att hitta det de 

söker.
– Vi vill vara så synliga, lättillgängliga och tydliga som möjligt i vår kommunikation, 

säger Tomas Landers, chefredaktör för Skogsbruket och ordförande för Föreningen för 
Skogskultur.

Tidigare hade föreningen och tidningen en gemensam sajt. Den hade ungefär sju år på 
nacken och hade kommit till vägs ände. Nu följer de nya sajterna bland annat rådande 
layoutpraxis med meny både i sidans övre kant och nere i den så kallade footern. Detta för 
att användaren inte ska behöva skrolla i onödan, speciellt om sidan är hög.

För Skogsbrukets del följer layouten nu samma koncept som tidningen. På startsidan 
kan man se pärmen av det färskaste numret, läsa de viktigaste rubrikerna och kolla 
årets utgivningsdagar. Det är också lätt att prenumerera på tidningen, både åt sig själv 
och som gåva. I arkivet kan man läsa gamla nummer av tidningen.

Föreningens webbplats fäster uppmärksamhet bland annat vid understöd och sti-
pendier.

– Vi har satsat på våra tyngdpunktsområden såsom skolsamarbete och aktuella hän-
delser, säger Tomas Landers.

Från Föreningens webbplats kommer man enkelt över till tidningens.

GILLA OSS PÅ FB
Båda sajterna har kontakt med det Facebookkonto som Föreningen för Skogskultur star-
tade för några veckor sedan. Här publiceras aktuella inlägg som gäller både föreningen 
och tidningen. Dem kan du gilla och kommentera. Du hittar fb-kontot genom att söka på 
föreningen för skogskultur. •

Nya webbplatser

• skogsbruket.fi 
• skogskultur.fi

Teknologiska forskningscen-
tralen VTT håller på att utveck-

la ett läderaktigt material, baserat 
på svampmycel. Målet är att mate-
rialet ska produceras industriellt 
och kunna ersätta läder.

– I laboratorieförhållanden kan 
man snabbt tillverka ett material som påminner om läder. Det känns 
som läder och har en hållfasthet som motsvarar lädrets, berättar spe-
cialforskare Géza Szilvay på VTT.

Läder av svamp tillverkas redan för kommersiellt bruk. Men tekno- 
login har hittills inte lämpat sig för framställning i industriell omfattning. 
I utvecklingsarbetet förlitar sig VTT nu på bioproduktionsmetoder som 
skalar sig och kan utnyttjas vid en industriell process. Enligt Szilvay är 
resultaten lovande.

Egentligen är det en gammal idé som VTT plockat upp. I Europa har 
man i hundratals år använt svampar och tickor i tillverkningen av textili-
er och kläder. Nu handlar det om att hitta ett material som kan ersätta 
läder på ett hållbart sätt. Både läder och konstläder belastar nämligen 
miljön, konstlädret är dessutom klart svagare än den äkta varan.

Det nya materialet är en del av VTTs program iBEX 2019, där man på 
ett nytt sätt bedriver tillämpad forskning med allt större målfokus. Ett 
av forskningsprogrammen fick ett pris på 100 000 euro i pitchtävlingen 
på teknologi- och företagsmässan Slush i november. •

Svamplädret kommer

Virkesförrådet i de norska skogarna har 
trefaldigats under de 100 senaste åren. Det 

framgår ur en artikel i den norska tidningen Skog.
I början av 1900-talet var de norska skogarna i 

kris. Mer än 1 000 år av rovdrift fick experter att 
bedöma tillståndet som akut och man talade till 
och med om att den norska skogen var utrot-
ningshotad.

År 1920 var det norska virkesförrådet endast 
300 miljoner kubikmeter. Den senaste landsom-
fattande karteringen ger ett saldo på inemot 1 
miljard kubikmeter. 

Gran och tall är de vanligaste trädslagen och 
utgör tillsammans två tredjedelar av det norska 
virkesförrådet. Resten är lövträd.

I Sverige är den sammanlagda virkesmängden 
3,5 miljarder kubikmeter. 

Enligt Naturresursinstitutets senaste inventer-
ing är den sammanlagda virkesmängden i Finland 
2,5 miljarder kubikmeter och den årliga tillväxten 
107 miljoner kubikmeter. Inventeringen gäller 
perioden 2014–2017. •

Norska skogar 
repar sig
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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.

Klimat och bioenergi 
på världskongress 

Skogsforskningsinstitutens internationella union (IUFRO)  
arrangerade en världskongress i Brasilien i oktober. Det var  

första gången som Latinamerika stod värd. År 2024 tar Sverige 
och Sveriges lantbruksuniversitet, efter en paus sedan 1929, över 
ansvaret för kongressen. Finland var värdland år 1995. Sverige har 
utlovats stöd av de andra nordiska och baltiska länderna, bland an-
nat i form av skogsexkursioner för deltagarna.

Kongressen i Brasilien samlade 2 500 deltagare från drygt 90 
länder. Under en veckas tid hölls över 200 möten och seminarier.  
Alla tänkbara skogsfrågor berördes. Klimatförändringen, skogs- 
produktionen, bioenergin och mångfalden stod i fokus. I kongressens 
slutdeklaration togs avskogningen och klimatet upp som två av de 
mest hotande globala utmaningarna.

På svenskt initiativ och i samarbete med Samnordisk Skogs- 
forskning (SNS) arrangerades ett seminarium med en panel som 
diskuterade hur skogsbruket bäst ska kunna tjäna samhället  
fram till år 2050. Förutom panelister från Asien, Afrika,  
Latinamerika, Norge och Sverige deltog forstrådet 
Jan Heino som inledare och sammanfattare. 

I slutdeklarationen betonades bland annat vikten av 
klara ägande- och brukanderätter, forskning och  
en skogslagstiftning och -förvaltning anpassad  
till de ständiga förändringarna. •

• skogsbruket.fi 
• skogskultur.fi

Slarvigt skötta vägar

Endast något fler än en tredjedel av de skogsbilvägar, som fått Kemera-stöd 
för grundlig förbättring eller byggande, uppfyller kraven. Resten behöver 

repareras. Det visar en granskning som Finlands Skogscentral gjort.
Skogscentralen har i år granskat 56 kilometer av totalt 640 kilometer nybygg-

da och grundförbättrade vägar som fått Kemera-stöd. Bland de vägar, som 
inte uppfyllde kraven, anmärkte Skogscentralen framför allt på att vändplat-
serna var för smala och att gruset inte lagts tillräckligt brett på vägarna.

Skogscentralen gjorde också stickprov bland skogsbilvägar som fick Kemera-
finansiering för underhåll för åtta år sedan. Här visade det sig att väginne-
havarna ofta försummat två centrala arbeten. Dels hade de inte utfört den 
årliga sladdningen, dels hade de slagit gräset och slyet längs vägen alltför 
sent.

I samband med årets granskningar visade det sig ytterligare att bärigheten 
på skogsvägarna ofta är otillräcklig, speciellt på torvmarker och där vägen 
består av finkorniga jordarter. 

Med granskningarna vill Skogscentralen fästa uppmärksamhet vid vikten av 
att regelbundet underhålla skogsvägarna. •
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Vår välfärd 
växer i skogen

Finland är numera mest känt 
utomlands för sin skola, men 
naturresurserna håller också 
världsklass. På Naturresursin-
stitutet ser man kombinatio-
nen kunskap och skog som ett 
framgångskoncept för både 
ekonomi och ekologi.

Johanna Buchert fäktar för fortsatt 
forskning inom skogssektorn.
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Det finns en omfattande kunskap om skog 
i Finland och den har samlats in under 
sekler. Nu håller världen på att förändras 
och kunskapen behöver uppdateras och 
ytterligare fördjupas.

– Forskningen spelar en enorm roll för 
hur vi kan öka tillväxten i skogarna, hur 
de kan öka sitt koldioxidupptag, hur vi 
kan ta hand om naturens mångfald och 
samtidigt utnyttja skogsråvara som bi-
drar till välfärdssamhället, sammanfattar 
Johanna Buchert, generaldirektör för Na-
turresursinstitutet.

Det är onsdag eftermiddag och vi sit-
ter i ett konferensrum på Naturresursinsti-
tutets högkvarter i Vik, drygt tio kilome-
ter nordost om Helsingfors centrum. Väg-
garna i rummet pryds av tavlor målade av 
den finlandssvenske konstnären Lennart 
Segerstråle.

– Han var utbildad forstmästare och ar-
betade på Skogsforskningsinstitutet Metla 
i början av 1900-talet. Att måla var en vik-
tig del av hans arbete, och vi har ett trettio-
tal av hans tavlor på väggarna. De påmin-
ner också om att vi har en lång historia 
av skogsforskning i huset, säger Johanna  
Buchert.

Naturresursinstitutet grundades år 
2015, när det statliga skogsforskningsin-
stitutet Metla slogs ihop med Forsknings-
centralen för jordbruk och livsmedels-
ekonomi (MTT), Vilt- och fiskeriforsk-
ningsinstitutet (VFFI/RKTL) och statistik-
tjänsterna vid Jord- och skogsbruksmini- 
steriets informationstjänstcentral (Tike). 
Johanna Buchert, med en lång forskarkar-
riär på VTT, utsågs samma år till forsk-
ningsöverdirektör och tre år senare till ge-
neraldirektör.

– Visst har vi ett brett fält av olika sek-
torer, men synergierna mellan dem är 
ovärderliga. Ta genetiken som exempel, 
den är ett enhetligt område hos oss. Där 
kan vi utnyttja samma metoder och ana-
lytiska tekniker både inom trä- och växt-
förädling och inom den akvatiska sektorn.

VARGEN TAR STOR PLATS
Hon påpekar att Naturresursinstitutet be-
driver forskning i samtliga skeden av pro-
duktionen, från plantering till vidareföräd-
ling av sidoströmmar.

– I slutskedet av kedjan är processerna 
påtagligt lika varandra. Kemin är den sam-
ma, oberoende av om det gäller biomassa 
från åkrar eller från skog.

Forskningen är Naturresursinstitutets 
primära uppdrag, men organisationen har 
även en rad myndighetsuppgifter.

– Ja, vi har flera skyldigheter som de-
finieras i lagen, bland annat inventerar vi 
skogar, vi räknar vargpopulationen i Fin-
land och laxar i bland annat Tana älv.

När hon nämner ordet varg ler hon 
samtidigt lite finurligt. Det är uppenbart 
att hon är trött på att diskutera ämnet 
varg.

– Naturresursinstitutet utför sitt upp-
drag utifrån vetenskapliga metoder och 
tar inte ställning till hur många vargar 
det bör finnas i naturen. Jag tycker att 
det är synd att vargen är så politiserad att 
våra medarbetare inte får göra sitt jobb 
ostört.

Mest stör det henne att en enskild djur-
art får så stort utrymme i den offentliga 
debatten att många andra viktiga frågor 
riskerar hamna i skuggan.

– Vi har klimatförändringen, lönsam-
hetsproblem inom primärnäringarna och 
en mängd andra viktiga framtidsfrågor 
som vi också borde fokusera på.

När det gäller lönsamhetsproblem in-
om primärnäringarna ser hon flera likhe-
ter mellan lantbruket och skogsbruket.

– Utvecklingen har gått mot att en 
stor del av det värde, som skapas längs 
värdekedjan, går någon annanstans än 
till primärproducenterna. Våra ekonomi-
forskare undersöker också det här områ-
det och gör upp modeller för hur alla som 
bidrar till värdeskapandet kunde få ut 
sin del.

OBEROENDE FORSKNING
Nyligen presenterade Naturresursinstitu-
tet sin strategi för åren 2020–25, och där 
är visionen att välbefinnande och en håll-
bar framtid ska uppnås med hjälp av för-
nybara resurser och kunskap. I strategin 
definieras också vilken forskning Naturre-
sursinstitutet ska bedriva.

– Vår forskning har integritet, den tar 
upp olika aspekter och bottnar i faktaun-
derlag. Resultaten är inte alltid bekväma 
för alla parter, men det kan vi inte ta hän-
syn till, vi måste stå på den oberoende 
forskningens sida.

Som ett exempel nämner hon aktuell 
forskning om skogsdikning.

– Det har visat sig att näringsämnen 
rinner ut i diken i organisk jord i högre 
grad än man tidigare trott, och det ökar 

risken för eutrofiering. Det här är natur-
ligtvis dåliga nyheter för skogssektorn, 
men för oss forskare uppstår en ny roll, 
där vi försöker hitta lösningar för att mins-
ka dessa utsläpp.

Naturresursinstitutet utför också kund-
uppdrag, bland annat för skogsindustrin, 
och Johanna Buchert ser stora möjligheter 
att med gemensamma krafter hitta nya an-
vändningsområden för olika biprodukter, 
såsom bark och sågspån.

– Tidigare förväntade sig skogsindus- 
trin att staten skulle betala för all forsk-
ning, men statens forskningsfinanser blir 
allt knappare. Därför utmanar jag skogs-
bolagen att satsa mer på forskning för att 
göra Finland till ett ledande land då det 
gäller framtida utmaningar.

MÅNGFALDEN AV SKOGSÄGARE EN 
RIKEDOM
Klädbranschen har på senare tid hamnat i 
skottgluggen för sin skadliga klimatpåver-
kan, och inom skogsbranschen finns lo-
vande innovationer som kan komma att 
ersätta klimatovänlig bomull med nya ma-
terial baserade på skogsråvara.

– Det skogsindustriella ekosystemet i 
Finland är otroligt effektivt, men vi borde 
höja förädlingsgraden ytterligare. Den har 
sjunkit sedan papperstillverkningen mins-
kat i landet. Nu säljer vi cellulosa, som är 
ganska billig, men det finns stora möjlig-
heter att vidareförädla den, bland annat 
för textilbranschens behov.

Hon framhåller att även skogsägarna 
har mycket att vinna på att ta till sig nya 
forskningsrön, bland annat för att satsa 
på olika skogsbruksmetoder och olika an-
vändningsområden för skog.

– Vår forskning kan ge stöd för hur och 
var det bäst lönar sig att bedriva olika for-
mer av skogsbruk. För att få ut kunskapen 
till skogsägarna måste vi samarbeta med 
olika aktörer i branschen.

Johanna Buchert ser det inte som en 
nackdel att den samlade skogsarealen ägs 
av många olika typer av skogsägare.

– Vissa skogsägare vill ha sin skog för 
att jaga vilt, någon kanske ser den biolo-
giska mångfalden som sin största drivkraft 
och andra vill bedriva en så effektiv skogs-
ekonomi som möjligt. Jag anser att vi be-
höver alla dessa. •

TEXT: JOHAN SVENLIN
FOTO: PATRIK LINDSTRÖM
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I områden där skogslagen är i kraft ska 
en anmälan om användning av skog gö-
ras minst tio dagar innan avverkningen. 
Trots det händer det rätt ofta att anmäl-
ningen glöms bort. 

– Det här är en grundläggande åtgärd 
som ibland helt enkelt glöms bort. Alla an-
mälningar kontrolleras av Skogscentralen 
och om inget annat meddelas är det fritt 
fram att börja avverka då tio dagar har 
gått, berättar Martin Sjölind, fackman på 
Skogscentralen i Vasa. 

ANMÄLAN ÄR I KRAFT TRE ÅR.
En del anmälningar kan beröra skydds- 
eller flygekorrområden och då vidarebe-
fordras de till NTM-centralen. Skogscen-
tralen kontrollerar att det inte finns be-
gränsningar som påverkar den planerade 
avverkningen och efter anmälan om för-
nyelseavverkning följer centralen upp hur 
ett nytt plantbestånd har åstadkommits. 

VIKTIGT VERKTYG
Enligt Sjölind är det ett problem att vissa 
anmälningar inte görs. Försummelsen kan 
i värsta fall leda till böter. 

– En anmälan om användning av skog 
är det bästa verktyget för att följa med 
hur mycket som har avverkats i landet. 
Finland kan inte bedriva seriös skogspo-
litik och framhäva sig som en ansvarsfull 
skogsbruksnation om vi inte har en bra 
översikt över vad som händer i våra sko-
gar, säger han.

Han vill inte direkt använda begreppet 
illegal avverkning som kanske för tankar-
na till skogsskövling i regnskogar. 

– Men det kan också användas för 
en gallring som av ren oförsiktighet har 
gjorts utan anmälan till skogscentralen. 
I den globala miljödebatten – och i kol-
bindningsdebatten i synnerhet – är det ett 
trumfkort för Finland att visa att mark- 

Anmäl innan du avverkar!
En anmälan om användning av skog 
är inte en ansökan om tillstånd för 
en avverkning. Men anmälan innan 
en avverkning är ändå viktig av flera 
orsaker, säger Martin Sjölind på Fin-
lands skogscentral. 

ägare tar sitt ansvar och varje avverkning 
blir registrerad.

Utan anmälningsförfarandet tappar Fin-
lands skogsbruk en del av sin trovärdig-
het, anser Sjölind. 

– Med dagens satellitbilder kan vem 
som helst söka reda på avverkningsytor 
och peka på brister ifall det inte finns ett 
bevis från myndighetens sida att avverk-
ningen har blivit anmäld enligt skogsla-
gen. Därför är det viktigt att man anmäler.

ENKELT ATT ANMÄLA
Enligt honom är det inte svårt att göra en 
anmälan. 

– Vid en virkesaffär ingår det ofta i kon-
traktet att köparen gör anmälan, speciellt 
vid rotförsäljning. Däremot kan det upp-
stå situationer att ingen tar på sig ansva-
ret om markägaren säljer virke på leve-
rans. Då ligger ansvaret på skogsägaren, 
säger Sjölind.

Och fortsätter:
– Men om markägaren ska göra det 

själv är det lättast att ta hjälp av en skogs-
fackman eller göra det snabbt genom att 
använda den digitala tjänsten Minskog.fi 
eller genom att använda en blankett på 
skogscentralens webbplats.

Han poängterar att både förnyelseav-
verkningar och beståndsvårdande avverk-
ningar, såsom gallringar, ska anmälas om 
det uppstår virke som säljs kommersiellt. 

– Småskaliga avverkningar helt för eget 
bruk behöver däremot inte anmälas. Vid 
osäkra fall är det bäst att anmäla för sä-
kerhets skull. Om en markägare behöver 
undantagstillstånd för att påbörja avverk-
ningen genast och inte hinner vänta tio 
dagar kostar det 80 euro. Annars är be-
handlingen av anmälan gratis.

Undantag finns beskrivna i skogsla-
gen och på Skogscentralens webbplats. 
Om skogslagen inte gäller kan exempel-
vis kommunen sätta gränser för skogsbru-
ket. I sådana fall ska tillstånd sökas där. •

TEXT: CHRISTOFFER THOMASFOLK
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Butiker finns i Vasa, Mariehamn, Jakobstad, 
Villmanstrand, Jyväskylä och Seinäjoki. 

multitronic.fi

KOLLA IN MINSKOG.FI PÅ EN NY
DATOR FRÅN MULTITRONIC!
Vi erbjuder även full service 
åt alla datorer, telefoner
och tabletter.

229
norm.299€

Lenovo 15.6” V130
128GB SSD, Win 10

För detaljplanerade områden gäller andra 
regler än för oplanerade områden då land-
skapet förändras genom olika åtgärder så-
som jordbyggnadsarbeten och avverkning 
av skog. Innan en avverkning sker på ett 
detaljplanerat område måste man få till-
stånd för miljöåtgärder. 

I Jakobstad beviljar stadsträdgårdsmäs-
tare Jan-Ole Bäck tillstånden. 

– När det gäller privatägd skog på de-
taljplanerat område behövs ett utlåtande 
som jag i egenskap av stadsträdgårdsmäs-
tare kan ge. Virkesuppköparen brukar va-
ra i kontakt med mig och när jag bekan-
tat mig med uppgifterna om området och 
figuren tar jag ställning till förslagen, be-
rättar Bäck.

Enligt honom utför man sällan regelrät-
ta kalavverkningar på detaljplanerade om-
råden, till exempel bostadsområden. 

– Det handlar oftare om parkmässiga 
avverkningar där en del av träden fälls. 
Vi har en bra kommunikation med virkes-
bolagen som vet vad som gäller. Hittills 
har jag inte haft något fall där jag inte gett 
tillstånd, förklarar Bäck.

Om en privatperson vill ta bort ett el-
ler ett par träd behövs inget tillstånd för 
miljöåtgärder. 

– Tomtträd räknas inte hit, säger han.
Tillstånd för miljöåtgärder på ett gene-

ralplaneområde behövs om generalpla-
nen så säger. Vilken tjänsteman eller av-
delning som handhar tillsynen kan varie-
ra från kommun till kommun. •

TEXT: CHRISTOFFER THOMASFOLK

Behöver 
din av-
verkning 
tillstånd?
För att avverka på planerade områ-
den behövs i regel ett tillstånd. En 
åtgärd, som förändrar landskapet, 
kräver ett tillstånd för miljöåtgärder. 
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Erno Järvinen skrev sin första marknads- 
översikt för Skogsbruket i augusti 2008 
och har sedan dess medverkat i var-
je nummer, totalt 116 gånger. Han är ur-
sprungligen finskspråkig, men den här in-
tervjun gjordes helt på svenska, och han 
har också skrivit marknadsöversikterna på 
svenska.

– Det har varit viktigt för mig att få en 
kanal för mitt budskap gällande utveck-
lingen av virkeshandeln. Det var en stor 
läroprocess att skriva på svenska, redan av 

Skogen 
finansierar 
Finlands 
välfärd
Erno Järvinen är från början av oktober vd för Finlands Skogsstiftelse. Före 
det var han forskningschef för skogssektorn på MTK. Om namnet känns be-
kant för Skogsbrukets läsare är det därför att han ansvarade för Skogsbrukets 
virkesmarknadsöversikt i elva års tid. 

den anledningen att jag måste lära mig be-
greppen på ett annat språk. Skogsbrukets 
redaktörer har säkert haft en utmaning att 
rätta till mina texter så att de blev flytan-
de svenska, skrattar han. 

På den nya posten följer Järvinen inte 
längre aktivt med virkeshandeln å jobbets 
vägnar. Han får inte heller enligt Skogs-
stiftelsens statuter ge några marknads- 
översikter eftersom stiftelsen arbetar för 
hela skogsnäringen, alltså för skogsägar-
na, uppköparna och skogsindustrin. 

– Skogsnäringen är av central betydel-
se för Finlands välfärd och därför behö-
ver skogsbruket och skogsindustrin en ge-
mensam finansiär för oberoende kommu-
nikation och forskning. Stiftelsen beviljar 
inte understöd för marknadsföring av en-
skilda företag eller produkter och den ska 
inte heller ge vinst eller idka affärsverk-
samhet, betonar Järvinen.

FÖDDES UR ETT KLART BEHOV
Skogsstiftelsen grundades år 1995 för att 
sprida information om hållbart skogsbruk 
som en följd av de tyska tryckeriernas kri-
tik av det finländska skogsbrukets hållbar-
het. 

– Det behövdes helt enkelt en samlande 
kraft för att ge oberoende information om 
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skogsbruket i Finland. Skogsstiftelsen har 
satsat mycket på att finansiera bland an-
nat PEFC-skogscertifiering för att förstärka 
certifieringens konkurrenskraft, inte bara 
i Finland, utan även i Storbritannien och 
Holland. I ett senare skede finansierade 
stiftelsen en tid även arbetet med att ut-
veckla FSC-gruppcertifikaten, säger han. 

I dag går den största enskilda delen av 
stiftelsens understöd till barn- och ung-
domsarbete, exempelvis bidrag för trans-
port av skolelever till skogsdagar som ar-
rangeras av skogsfackmän.

– Med tanke på skogens framtid kan det 
här ses som vårt kanske viktigaste under-
stöd. I medeltal ger vi stöd för ett hundra-
tal skogsdagar på olika håll i Finland. Det 
är ett bra sätt att på sikt göra diskussionen 
mindre svartvit än den, på sina håll, är i 
dag, säger han. 

Överlag anser Järvinen att det är viktigt 
att Finland har en oberoende stiftelse som 
på olika sätt kan stöda skogsbranschen. 

– Som bäst satsar Skogsstiftelsen till 
exempel extra mycket på forskningspro-
jekt som ska göra hållbar användning av 
skogarna allmänt accepterad och på in-
formation kring forskningsprojekten. Vi fi-
nansierar bland annat donationsprofessu-
rer vid Aalto-universitet och vid Vasa uni-
versitet. Nästa år finansierar vi också en 
professur i skogsteknologi, alltså virkes-
anskaffning, transport och dylikt, vid Hel-
singfors universitet, berättar han.

FRIVILLIGA AVGIFTER
Stiftelsens verksamhet finansieras genom 

ERNO JÄRVINEN
Utbildning: Magister från agrikultur-
forstvetenskapliga fakulteten vid 
Helsingfors universitet med virkes-
marknadsvetenskap som  
huvudämne 2002.

Karriär: Skogsekonom på Pellervon 
Taloustutkimus PTT 2002–2007, 
forskningschef på MTK:s skogslinje 
2007–2019. Uppgiften var att följa 
marknadsutvecklingen för sådant 
som på något sätt påverkar den 
inhemska virkesmarknaden att an- 
svara för forskningspolitiken. 

att virkesförsäljarna betalar en frivillig av-
gift på 0,2 procent av rotpriset och inkö-
parna en motsvarande summa i samband 
med virkesaffärer. Avgiften är avdragbar i 
skogsbeskattningen. Enligt Järvinen finns 
det ingen motsvarande verksamhet på an-
dra håll i Europa.

– Ett liknande system har funnits i Tysk-
land men där var avgiften obligatorisk och 
därför förbjöd konkurrensmyndigheterna 
den verksamheten. I Finland är avgiften 
alltså frivillig, och då Skogsstiftelsen age-
rar för alla parters bästa i skogsnäringen 
har vi inga problem med konkurrensmyn-
digheterna, säger han.

Järvinen betonar att det inte är fråga 
om småsummor, för under sina 25 år har 
Skogsstiftelsen delat ut 40 miljoner euro 
till skogsnäringen. Han konstaterar att al-
la pengar, som kommer in, ska delas ut 
och att stiftelsen inte har några kapital-
inkomster.

– Här jobbar två personer, så det är frå-
ga om en ytterst kostnadseffektiv verk-
samhet. För tillfället jobbar jag sida vid si-
da med tidigare vd:n Liisa Mäkijärvi som 
går i pension i slutet av februari. Det är 
bra för mig att ha en coach som smidigt 
för mig in i jobbet. Som bäst söker vi nå-
gon som kan vara min högra hand när hon 
slutar nästa år, säger Järvinen. 

Han berättar att ungefär 40 000 skogs-
ägare årligen betalar den frivilliga avgif-
ten.

– Positivt är att bland annat Forststyrel-
sen betalar avgiften i samband med alla si-
na virkesaffärer.  

SEDAN BARNSBEN
Järvinen berättar att han sedan barnsben 
varit mycket intresserad av skogarna även 
om han inte själv arbetat med skogsbruk. 

– Då jag gjorde några studievalstes-
ter i gymnasiet i slutet av 1980-talet blev 
skogsbruket och skogsnäringen alltid det 
första förslaget för mig. Det passar helt en-
kelt min natur. Jag är inte själv skogsäga-
re, men mina föräldrar var deltidsjordbru-
kare i sydvästra Finland, så naturen var 
alltid nära. Gården ägs nu av min bror.

I sitt arbete har Järvinen hela tiden sett 
skogsnäringen som en helhet.

– Det finns en klar värdekedja från skog 
till färdig produkt och nu känns det bra att 
jobba på en stiftelse som kämpar för hela 
näringen, eftersom skogen finansierar Fin-
lands välfärd. För tio år sedan var utsikter-
na mycket dåliga för skogsindustrin, men 
nu ser det ljusare ut. 

Förändringarna är dock stora och där-
för är det, enligt Järvinen, positivt att stif-
telsen kan finansiera forskning som siktar 
mot nya träbaserade produkter, givetvis 
utan att glömma dagens produkter. 

– Byggande i trä är ett viktigt mål för 
stiftelsen eftersom det ger både klimat- 
och inomhusklimatfördelar. Trä är ock-
så den enda förnyelsebara byggråvaran. 
För att ytterligare föra fram skogsnäring-
en öppnas en utställning kring trä på ve-
tenskapscentret Heureka i april. Vi finan-
sierar hälften av utställningens kostnader, 
säger han. •

TEXT OCH FOTO: BO INGVES

FINLANDS 
SKOGSSTIFTELSE
Finlands Skogsstiftelse finansierar information som har direkt anknytning till  
skogsägarna, skogsindustrin och andra grupper som får sin utkomst av skogs-
bruket. Målsättningen är att trygga verksamhetsförutsättningarna för skogsbruket 
och skogsindustrin, att öka användningen av träbaserade produkter och att finan-
siera social och ekonomisk forskning samt utredningar kring skogssektorn och att 
skapa en positiv inställning till skogsnäringen.

För att nå målsättningen informerar Skogsstiftelsen om produkter och innova-
tioner från den finländska skogsindustrin, finansierar information och forskning 
som ökar användningen av trä samt informerar om familjeskogsbruket i Finland 
och skötseln och användningen av våra skogar.

Arbetssätten är att finansiera och genomföra forsknings- och utvecklingsprojekt 
samt fungera som en allmän informationskanal för skogsbranschen. Stiftelsen be- 
viljar också stipendier och understöd samt finansierar skogsrelaterade projekt. 
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Späda tallplantor med ovanlig färg stick-
er upp ur den sandiga marken. Den grå-
aktiga färgtonen kommer av att Birgitta 
Eriksson-Paulson gett dem en dusch av 
flytande fårfett före planteringen.

– Ett sätt att försöka skydda dem mot 
rådjursangrepp, säger hon.

Plantorna kom ner i jorden i oktober 
och Birgitta gjorde jobbet själv. Det hand-
lar om ett område, som avverkades för i 
runda tal fem år sedan, och där man läm-
nade fröträd för naturlig förnyelse. Men en 
stor del av fröträden blåste omkull i Alfri-
da-stormen som drog över Åland i början 
av januari.

– För få träd stod kvar för att man skul-
le kunna räkna med ett bra resultat på na-
turlig väg. Dessutom hade gräset vuxit väl 
bra sedan avverkningen. Så jag beslöt, ef-
ter samråd med skogsvårdsföreningens in-
struktör, att låta markbereda området och 
att plantera nytt, säger Birgitta Eriksson-
Paulson.

HUR MARKBEREDA?
Också markberedningsformen diskutera-
des. Skulle hon välja högläggning, som 
kan göras i skogsvårdsföreningens regi, 
eller själv beställa en grävmaskin att göra 
jobbet? Det sistnämnda är en dyrare vari-
ant och då måste man som skogsägare själv 
sköta kontakterna med entreprenören.

Hon fick rådet att ta en grävmaskin, 

Ett nytt skede har inletts efter stor-
men Alfridas framfart på Åland – 
markberedning och nyplantering. 
Skogsägaren Birgitta Eriksson- 
Paulson hör till dem som kom igång 
snabbt. Redan i oktober planterade 
hon ett skifte som ”ommöblerades” 
under stormen.

dels för att bättre kunna bearbeta rotväl-
tor, dels för att bättre kunna ta hänsyn till 
de plantor som redan etablerat sig och 
som med fördel kunde sparas. 

– Jag var mån om att hinna plantera än-
nu i höst. Då hinner plantorna förhopp-
ningsvis få ett litet försprång före gräset, 
som annars blir en tuff konkurrent.

MED PAPPA I SKOGEN
Birgitta Eriksson-Paulson växte upp på 
en bondgård i Hammarland men streta-
de länge emot bondelivet och började ut-
bilda sig till socionom. Med åren vakna-
de intresset för lantbruk ändå, och nu, är 
hon bonde på heltid – bland annat med 
odling av gräsmatta på rulle. Dessutom 
är hon ordförande för Ålands producent-
förbund.

Hon bor numera i Lumparland men 
gräsmattsodlingen har hon på sina marker 
i Hammarland. Här har hon även ”ett par 
hundra hektar skog” som hon tagit över 
av föräldrarna. 

– Pappa var självverksam och hade 
något skogsprojekt på gång varje vinter. 
I vuxen ålder började jag jobba med ho-
nom i skogen och jag gillar det. Jag vill 
gärna plantera, röja och ta mig an min-
dre gallringar om tiden medger. Det är ro-
ligt med ett jobb där man ser resultat di-
rekt, säger hon.

TRÄDLÖSA GATOR
Spåren efter stormen Alfrida märks i 
Birgitta Eriksson-Paulsons skog på liknande 
sätt som på många andra håll på Åland: Det 
har bildats gator eller större ”hål” på vissa 
områden där snart sagt varje träd blåst om-
kull medan träden omkring står kvar.

Cirka 2 000 kubikmeter stormskadat 
virke har upparbetats i hennes skog och 
det är mer än dubbelt upp jämfört med en 
genomsnittlig årsavverkning.

– En hel del ligger dessutom kvar. När 
man går i skogen ser man enstaka trän 
här och där som blåst omkull eller som 
lutar rejält. Dem har man inte prioriterat 
i nuläget och jag vet inte heller när de tas 
omhand.

På de öppna gator, som bildades efter 
stormen, och där virket tagits om hand 
har maskinerna kört upp marken.

– Här ska jag inte plantera, inte i nu-
läget i varje fall, utan jag hoppas på na-
turlig föryngring eftersom de kvarvarande 
träden står så pass nära och marken är så 
pass genomkörd, säger Birgitta Eriksson- 
Paulson.

FLERA ASPEKTER
Hon säger som många andra skogsägare, 
vars skogar skadades av Alfrida-stormen.

– Det finns två aspekter. Ur ett känslo-
mässigt perspektiv känner jag en stor sorg. 
Skogsarbete är ett arbete på lång sikt. Jag 
skördar något, som andra värnat om, och 
jag vårdar något, som kommande genera-
tioner får nytta av. Nu har en del av den 
kedjan brutits. Dessutom var det en bety-
dande kapitalförstöring. Vi fick sämre be-
talt för virket, men kostnaderna för omhän-
dertagandet var högre. Ytterligare förstör-
des skog som inte var avverkningsmogen.

EN TREDJEDEL MER
Torbjörn Björkman, verksamhetsledare 
för Ålands skogsvårdsförening, säger att 
markberedningen för det här året är av-
slutad.

– Vi kom upp i cirka 270 hektar totalt. 
Det är cirka 90 hektar mer än ett vanligt 
år. Andelen som bereddes med grävmaskin 
ökade också och uppgick till cirka 70 hek-
tar, bland annat därför att man får mer ord-
ning på alla rotvältor med en grävmaskin. 

Många skogsägare har stått på kö för att 
få markberedningen utförd.

Nästa fas efter stormen Alfrida:

Markberedning och 
plantering inleddes



  Skogsbruket 8/2019  15

– Det har jobbats intensivt under långa 
dagar, men vi är bra i fas. De skogsägare, 
som hört av sig till oss, har fått sina mar-
ker beredda. Förmodligen blir det ungefär 
lika mycket som ska beredas även nästa 
år. I den mån vi gjort prioriteringar för att 
bättre hinna med har vi låtit bli att mark-
bereda på områden där det bildades sma-
la gator av fällda träd. 

NÅTT HALVVÄGS?
Oskar Qvarnström, skogschef vid Ålands 
skogsindustrier, säger att man fram till 
början av november mottagit 340 000 ku-
bik virke. Utöver det är 40 000 kubik upp-
arbetat i skogen men ännu inte levererat 
till företaget som både förädlar och expor-
terar virke.

Den andra uppköparen på Åland, 
Kennet Berndtsson på det egna företa- 
get SkogAx, låg vid samma tid på drygt 
100  000 kubik.

– Därmed torde vi totalt ha upparbe-
tat över hälften av det som stormskadades 
och som kan omhändertas. Sedan finns 
det en del, bland annat på holmar och på 

Tallplantorna kom i jorden i oktober.
Först fick de en dusch av flytande fårfett.

otillgängliga områden, som vi kanske ald-
rig får in. Upparbetningen pågår för fullt 
och vi räknar med att gå i mål med storm-
skadorna inom maj–juni nästa år, säger 
Oskar Qvarnström. •

TEXT OCH FOTO: HELENA FORSGÅRD

– Cirka 2 000 kubikmeter togs ur min 
skog efter stormen, långt över en snitt-
årsavverkning, säger Birgitta Eriksson-
Paulson.
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– Vi har flera gånger försökt få skogsäga-
re att gå samman för att planera och utfö-
ra en vitaliseringsgödsling. Men det är en 
utmaning att samla skogsägare med rela-
tivt små arealer. I Svenskösterbotten är in-
tresset lågt trots att avkastningen på sko-
gen ökar i och med att tillväxten ökar, sä-
ger Thomas Åman, skogsvårdsinstruktör 
vid Skogsvårdsföreningen Österbotten i 
Karleby.

Så är läget i Österbotten, men på lands-
nivå har intresset för skogsgödsling ökat 
under senare år. Det visar statistik från 
Finlands skogscentral som inom ramen 
för Kemera betalar stöd för vitaliserings-
gödsling, som utförs på torvmarker där 
ämnen som kalium, fosfor och i vissa fall 
bor tillförs. 

År 2012 utfördes vitaliseringsgödsling 
på cirka 7 500 hektar, 2015 på drygt 10 
000 hektar. I år når man upp till nästan 
12 000 hektar. Staten betalar 30 procent 
av kostnaderna, och för år 2012 utbeta-
lades totalt nästan 980 000 euro. I år be-
räknas skogscentralen betala ut över 1,3 
miljoner euro. 

Den andra typen, kvävegödsling, även 
kallad tillväxthöjande gödsling, utförs 
sommartid, huvudsakligen på momarker. 
 Den berättigar inte till stöd, men enligt 

försäljningschef Samuli Kallio på Yara 
har försäljningen av företagets kvävegöds-
lingsprodukter fördubblats sedan 2015. 

SER ÖKAT INTRESSE
UPM ser också ett ökat intresse för skogs-
gödsling de senaste åren. På årsbasis ut-
förs kvävegödsling på cirka 6 000 hektar 
och vitaliseringsgödsling på ungefär 2 000 
hektar. En stor del av gödslingarna utförs 
i bolagets egna skogar men skogsägarna, 
som säljer skog till bolaget, visar också ett 
utökat intresse. 

– Vi har lyckats samla markägare och 
genomfört större gödslingsprojekt. Jag 
tycker mig se ett ökat intresse för skogs-
gödsling. Det är positivt med tanke på att 
tillväxten ökar, därmed ökar också kol-
bindningen. 

– Utmaningen med att sälja gödsel-
tjänster till flera markägare är att få ihop 
tillräckligt stora arealer så att det lönar sig 
att utföra spridningen med helikopter. He-
likopterspridning måste vara lönsamt för 
alla parter, säger Jyri Schildt, skogsvårds-
chef på UPM Skog.

Thomas Åman och hans kollega Tom 
Lundqvist på SVF Österbotten känner till 
många områden där det skulle behövas 
en injektion av kalium och fosfor. I syn-

nerhet i granskogar syns näringsobalan-
sen bra medan den kan vara svårare att 
upptäcka i tallskogar. 

– Det viktigaste är att ta kontakt med an-
tingen skogsvårdsföreningen eller skogs- 
bolagen och reda ut vilka åtgärder som 
kan vidtas, säger de.

NÄRINGSOBALANS MÅSTE 
KONSTATERAS
För att erhålla stödet för vitaliseringsgöds-
ling måste näringsobalans konstateras. I 
ansökan kan ingå barranalys eller foton 
av lidande träd som visar att beståndet har 
näringsobalans. 

– Skogsvårdsföreningen eller skogsbo-
lagen kan stå till tjänst med ansökan, sä-
ger Lundqvist.

Andra krav för att få stöd är att objek-
tets areal är minst 2 hektar och figurstor-
leken minst 0,5 hektar. På torvmark ska 
näringshalten på objektet motsvara minst 
lingontorvmo och området ska också vara 
dränerat på lämpligt sätt. 

Ytterligare en förutsättning för stöd är 
att man vid gödslingen har fäst särskild 
vikt vid de konsekvenser, som åtgärden 
medför, för vatten och miljö samt vid 
minskning av eventuella negativa effekter. 

– När man gödslar med kväve är det 
viktigt att lämna skyddszoner mot vatten-
drag och sjöar. Vid vitaliseringsgödsling 
är det enda egentliga ämnet som kan va-
ra skadligt för vattenvården fosfor, säger 
Lundqvist.

Skogsgödsling ökar tillväxten rejält – med 15–20 kubikmeter per hektar. In-
tresset för åtgärden ökar på landsnivå, men i Österbotten skulle skogsvårds-
föreningen gärna se att fler markägare satsar på skogsgödsling. 

Skogsgödslingen 
lyfter, 
men inte 
i Österbotten
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Hur vet man om ett bestånd på torv-
mark lider av näringsbrist? 

Lundqvist visar några bilder på sin te-
lefon. 

– Här ser man tydligt att vissa granar 
har gulnat och många träd har glest med 
barr. Det är tydliga tecken på kaliumbrist. 
Om en markägare konstaterar liknande 
tecken i sin skog lönar det sig att ta kon-
takt med en skogsexpert som kan göra en 
bedömning, förklarar han.

Och fortsätter:
– Är det fråga om yngre gallringsmogna 

bestånd kan räddningen vara vitaliserings-
gödsling, men gäller det ett äldre bestånd 
med stora skador kan rekommendationen 
vara att avverka. Är många plantor skada-
de kan det bli fråga om nyplantering.

KOSTNADERNA VARIERAR
Kostnaden för vitaliseringsgödsling varie-
rar, beroende på om åtgärden utförs med 
helikopter eller genom markspridning, 
vars kostnad också varierar beroende på 
terräng och storleken på objektet. 

– Handlar det om markspridning och 
en areal på minst tio hektar kan kostna-
den uppgå till cirka 400 euro per hektar. 
Är det fråga om spridning av aska med 
flyg kan kostnaden uppgå till cirka 500 eu-
ro per hektar. Flygspridning är ändå effek-
tivare på stora arealer. Kostnaden kan ock-
så variera beroende på vilket gödsel som 
används, säger Åman.

Enligt de båda skogsvårdsinstruktörer-

na är det viktigt att planera en vitalise-
ringsgödsling i tid och i samband med an-
dra åtgärder. Det är till exempel bra att 
gödsla i samband med en gallring. 

– Då kan entreprenören använda sam-
ma körstråk som skogsmaskinen. Det går 
vanligtvis inte att använda körstråken från 
föregående vinter. Dikessystemen kan 
också ställa till problem med marksprid-
ning och om iståndsättningsdikning pla-
neras är det bättre att först sprida aska, sä-
ger Lundqvist.

– Det bästa för markspridning är om 
askan kan spridas i unga bestånd som är 
röjda och har endast lite undervegetation. 
Måste beståndet förhandsröjas är helikop-
terspridning att föredra, fortsätter Åman.

Han uppmanar alla skogsägare, som är 
medvetna om att den växande skogen har 
näringsbrist, att utföra vitaliseringsgöds-
ling.

– Många äldre skogsägare, som utfört 
askgödsling i mindre skala, berättar gär-
na om effekterna. De är mycket långva-
riga, mellan 20 och 30 år. Tillväxten räk-
nad i kubikmeter per hektar betalar till-
baka insatsen. Detsamma gäller för kvä-
vegödsling.

– Därför skulle jag gärna se att skogen 
stod högre i kurs. Det handlar om att vår-
da sitt kapital, och genom att öka tillväx-
ten får markägaren högre avkastning, sä-
ger Åman. •

TEXT: CHRISTOFFER THOMASFOLK

 

Skogsgödslingen 
lyfter, 
men inte 
i Österbotten

 Så här ser det ut när skogsgödsling 
sker med helikopter. För att asksprid-
ning med helikopter ska vara lönsam 
måste arealen vara tillräcklig.

Skogsgödsling kan antingen 
ske med helikopter eller som 
här med en skogstraktor och 
spridningsvagn. 
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Skogsgödsling ökar tillväxten i skogen 
rejält. Men trots det är det en utma-
ning att få markägare att gå samman 
och genomföra större projekt. Det sä-
ger Tom Lundqvist (uppe) och Thomas 
Åman, skogsvårdsinstruktörer vid SVF 
Österbotten. 
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Priset är instiftat av Föreningen för Skogs-
kultur med syftet att ge synlighet åt en-
treprenörerna och deras arbete, samt ge 
entreprenörerna den uppskattning de för-
tjänar. 

Siv Vesterlund-Karlsson, som repre-
senterade föreningen vid utdelningscere-
monin på Axxell Brusaby i Kimitoön, an-
ser att årets utmärkelse definitivt går till 
en förtjänt person.

– Christian Blomqvist är en entrepre-
nör med hjärtat på rätt ställe. Jag har själv 
haft glädjen att jobba tillsammans med 
honom och vet att han alltid tar skogs-
ägarnas önskemål i beaktande. Det är guld 
värt, säger hon.

I prisutdelningen och den därpå följan-
de arbetsuppvisningen deltog elever vid 
skolans skogs- och lantbrukslinjer. Ock-
så bland Brusabyeleverna är Christian 
Blomqvist en bekant profil. 

– Christian ställer alltid upp när vi kom-
mer på studiebesök och ger sig tid att pra-
ta och berätta, vilket är en värdefull egen-
skap, säger läraren Ulf Nyholm.

POPULÄR OCH PÅLITLIG 
Fred Nordell är förman för skogsbolaget 
Stora Ensos virkesanskaffningar i Kimi-
toön och den som nominerade Christian 
Blomqvist till priset. Duon har samarbetat 
sedan 1990-talet, då båda var nya i bran-
schen, och förhållandet är gott. 

– Christian är omtyckt bland skogsägar-
na, vilket gör det lättare för mig när jag kö-
per skog. För de flesta skogsägare är en av-
verkning i den egna skogen en stor hän-
delse, och man vill ha någon, som man 
litar på, att göra jobbet. Det har man i 
Christian, säger Nordell.

Förutom att ha både skogsägare och ar-
betsgivarsidan i åtanke, då han jobbar, be-
härskar Blomqvist, enligt prismotivering-
arna, också de obligatoriska certifierings-
systemen. Som en av de första finländska 
entreprenörerna inom Stora Enso tog han 
även i bruk det av skogsbolaget utveckla-
de konceptet Rätt metod. Det handlar om 
att genom god planering av basstråk för-
söka minimera markskadorna vid avverk-
ning och gallring.

UPPMÄRKSAMHET SOM VÄRMER 
Christian Blomqvist är givetvis glad över 
priset.

– Det känns bra att bli uppmärksam-
mad – det värmer, säger han.

Trots att han ännu har en god bit kvar 
till pensionsåldern har han hunnit sam-
la på sig 30 år i branschen. Redan i ton-
åren började han jobba i skogen tillsam-
mans med sin pappa och så har det rull-
lat på. År 2001 grundade han det egna fö-
retaget Blomqvist Forest och tog då också 
över pappans maskiner. År 2009 var han 
med om att starta upp Skogsfemman, en 
sammanslutning mellan ett antal skogs-
maskinsföretagare och transportföretaga-
re i regionen, vilka alla jobbar för Stora 
Enso. Blomqvist är för egen del nöjd med 
arrangemanget.

– Vi har en arbetsledare som delar ut 
uppdragen bland oss och allt fungerar bra. 
Det har effektiverat arbetet.

EN LIVSSTIL
Enligt nomineringen är ”Christian rätt 
man på rätt plats”. Att jobbet passar ho-
nom håller Christian Blomqvist med om. 

– Det är lite som en livsstil – jag nju-

ter av det jag gör. Jobbet är självständigt 
och fritt och man får vara ensam i natu-
ren samtidigt som det också har sina so-
ciala sidor.

I grunden finns ett stort eget skogsin-
tresse. 

– Som skogsmaskinsförare händer det 
att man ibland gör misstag, det är sådant 
man lär sig av. Målsättningen är ändå att 
sköta skogen på bästa sätt – man vill att 
den ska må bra. En välskött skog är vack-
er att se på, säger han.

Prislappen för den splitternya Ponsse-
skördaren, som Blomqvist jobbar med, 
kan få många matta i benen, och som en-
treprenör gäller det, av förståeliga skäl, att 
ligga i. Veckosluten försöker han numera 
ändå hålla lediga från arbete. Under veck-
an kan arbetsdagarna däremot ofta bli om-
kring 12 timmar långa, då arbetspasset i 
skogen följs upp av ett par timmars ser-
vicearbete. 

– Jag brukar utföra grundsmörjning av 

Uppskattat jobb 
gav pris
Kimitobon Christian Blomqvist är skogsmaskinsföraren som står högt i kurs 
bland skogsägare, skogsbolag och skolor. Bland annat för det belönas han 
med priset Årets skogsentreprenör i Svenskfinland. 

Virkesuppköpare Fred Nordell har jobbat 
tillsammans med Christian Blomqvist se-
dan 1990-talet. 
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maskinen varannan dag och ”slarvsmörj-
ning” däremellan.

TEKNIK PÅ GOTT OCH ONT
Under de år han verkat i branschen har 
den tekniska utvecklingen rusat framåt på 
många fronter. Inledningsvis var det en 
gammal skrivare som spottade ut långa 
listor över de aktuella jobben. Nu behöver 
han bara trycka på en knapp så sprids in-
formation om vad han gjort under arbets-
dagen till flera olika parter. 

– Ibland kan man bli arg på tekniken 
men visst underlättar den mycket också. 

– Det är lite som en livsstil, säger prista-
garen Christian Blomqvist som trivs med 
jobbet som skogsentreprenör.

Får jag problem i maskinen är det bara att 
ringa programutvecklaren som kan logga 
in på distans och fixa det åt mig, säger 
Christian Blomqvist.

Sedan han började i branschen har ock-
så säkerhetsföreskrifterna förändrats. De 
har blivit striktare och man är noga med 
att följa dem inom bolaget.

– Rör man sig i skogen ska man bland 
annat tänka på att aldrig oanmäld komma 
fram till en skogsmaskinsförare som har 
maskinen igång.

Det finländska skogsbruket är ett ämne 
som för tillfället ofta förekommer i rubri-

kerna, bland annat på grund av klimatdis-
kussionen. Själv tror Christian Blomqvist 
på en ljus framtid för den egna branschen.

– Det är förstås världsmarknaden som 
styr mycket, och svackor uppstår i bland. 
Men energin, som finns i våra skogar, be-
hövs. Det gäller bara att hitta det rätta sät-
tet att ta ut den. •

TEXT OCH FOTO: AGNETA SJÖBLOM
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Ett skogsområde kan anslutas till MET-
SO för en viss tid eller permanent. Fin-
lands skogscentral beviljar tidsbestäm-
da METSO-avtal på 10 år, kallade miljö-
stödsavtal, medan NTM-centralerna be-
viljar ersättningar för permanent skydd 
eller skydd för en tid på 20 år. Då det 
gäller permanent skydd är alternativen 
att skogsägaren behåller äganderätten 
till marken och grundar ett privat na-
turskyddsområde eller att han eller hon 
även säljer marken till staten.

Miljöstödet riktas enligt Kemera-la-
gen (temporär lag om finansiering av 
hållbart skogsbruk) i första hand till 
livsmiljöer som är särskilt viktiga för 
mångfalden på områden i naturtill- 
stånd och som tydligt avviker från den 
omkringliggande skogsnaturen och 
som är skogbevuxna. Det innebär enligt 
Inna Salminen, kundrådgivare  gällan- 
de skogs- och naturvård på Finlands 
skogscentral, att stödet alltid beviljas 
beroende på skogsområdets strukturel-
la drag.

– Då skyddet verkställs som ett tids-
bestämt miljöstödsavtal förblir skogen i 
skogsägarens ägo, men inga arbeten får 
göras på området under stödtiden. Mil-
jöstödet finansieras med Kemera-medel 
och ersättningen är i regel högst cir-
ka 30 procent av avverkningsvärdet på 
området, upplyser hon.

PERMANENT SKYDD 
GER MERA PENGAR
Större områden på över fyra hektar kan 
få finansiering för permanent skydd en-
ligt METSO-programmet. Då ersätts av-
verkningsvärdet på hela området, mi-
nus ett schablonmässigt avdrag på 10–
20 procent. Om även området säljs till 
staten läggs värdet på marken till vir-
kets bruttovärde innan avdraget görs.

– Skogscentralen beslutar om Ke-
mera-finansieringen, som används för 
tidsbestämda miljöstödsavtal, medan 

finansieringsbesluten om permanent 
skydd enligt METSO-programmet fattas 
av NTM-centralen. De här objekten kan 
erbjudas direkt till NTM-centralen. Al-
ternativt kan skogsägaren låta dem för-
medlas av Skogscentralen eller någon 
annan skogsaktör som kan undersöka 
objekten, säger Salminen. 

Hon berättar att Skogscentralen för-

söker följa de naturliga gränserna i ter-
rängen så att det bildas en ur natur-
skyddssynvinkel ekologisk helhet då 
miljöstödsobjekten avgränsas. 

– Målsättningen är att genom pro-
grammet bilda större nätverk av livs-
miljöer. Från fall till fall kan därför även 
mindre objekt förmedlas till NTM-cen-
tralen med tanke på permanent stöd, 

En skogsägare kan fritt bestämma hur skogen utnyttjas, förutom gällande naturobjekt som enligt skogslagen 
eller naturvårdslagen ska skonas. Det innebär också att du kan välja att bevara särskilt viktiga livsmiljöer eller 
områden som är viktiga för skogens biologiska mångfald. Som ersättning kan du få tidsbestämt miljöstöd eller 
ersättning för permanent skydd enligt det frivilliga programmet för skydd av skogar, METSO.
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Miljöstöd i stället för avverkning
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framför allt om de gränsar till redan exis-
terande skyddsområden, säger Salminen.

STRÄNGA KRAV 
PÅ SKYDDSOMRÅDEN
Salminen konstaterar att det är en utma-
ning att kunna rikta finansieringen till de 
objekt som är ändamålsenligast.

– METSO kan erbjuda ett ekonomiskt 
konkurrenskraftigt alternativ för att ut-
nyttja skogen men anslagen räcker inte 
alltid till på alla håll i Finland och läget 

varierar från år till år. Eftersom alla ob-
jekt måste värderas och reflekteras mot ur-
valskriterierna för miljöstöd och METSO 
finns det ingen stödautomatik om en en-
skild skogsägare vill skydda ett skogsom-
råde, säger Salminen.

Som exempel på typiska objekt som 
platsar för miljöstöd nämner hon områ-
den kring vattendrag, kärr och myrar samt 
lundskogar i naturtillstånd. 

– När en skogsägare kontaktar oss i ett 
skyddsärende, utreder vi först om det över 

huvud taget finns förutsättningar för att 
bevilja miljöstöd för det föreslagna områ-
det. Samtidigt analyserar vi om det finns 
andra tänkbara miljöstödsobjekt på sam-
ma fastighet. Miljöstöd kan inte beviljas 
för områden som redan är skyddade en-
ligt naturskyddslagen eller som ligger på 
ett område där skogslagen inte gäller, po-
ängterar Salminen. •

TEXT: BO INGVES
FOTO: MAJ-LEN ROOS

EXEMPEL PÅ ERSÄTTNING FÖR PERMANENT SKYDD: 
Ett fiktivt exempel på www.metsonpolku.fi, som räknats ut av Esa Pynnönen på NMT-centralen i Tavastland, gäller 
permanent skydd på ett exempelområde på fem hektar skog där virkets bruttovärde var 45 202 euro och markens värde 
2 000 euro. Grundprincipen är att ersättningen är virkets bruttovärde minus 20 procent. Exemplet visar att skogsägaren 
får följande ersättningar enligt de olika alternativen efter ett avdrag på 20 procent:
– Försäljning av området till staten för naturskyddsändamål: 38 000 euro. Skogen övergår i statens ägo och markens 
värde ingår i ersättningen.
– Inrättande av ett privat naturskyddsområde: 36 160 euro. Skogsägaren behåller äganderätten till området.
– Fridlysning av området för en tid på 20 år: 14 000 euro. Skogsägaren behåller äganderätten till området.
Observera att ersättningarna för permanent skydd och 20 års skydd är skattefria för skogsägaren.

EXEMPEL PÅ ERSÄTTNING FÖR MILJÖSTÖD:
Finlands skogscentral har i sin broschyr över miljöstödet ett exempel på en 20 hektar stor skogsfastighet på vilken 2 000 
kubikmeter virke kan avverkas. På området finns en särskilt viktig livsmiljö kring en bäck i naturtillstånd. Livsmiljön är 
1,2 hektar och här kunde 250 kubikmeter virke tas ut. Med ett medelrotpris på 35,26 euro blir miljöstödet för 10 år 
drygt 2 000 euro. 

Till skillnad från permanent skydd är miljöstödet beskattningsbar inkomst för skogsägaren.

METSO: Handlingsplan för den bio-
logiska mångfalden i södra Finland, 
startade 2008 och pågår till 2025 
enligt gällande beslut. Målet är att 
upprätthålla mångfalden i skogsna-
turen samtidigt som markägarna 
erbjuds möjlighet att frivilligt skydda 
sin skog mot ersättning. 

METSO indelas i tre klasser, bero-
ende på objektens värde sett till natu-
rens mångfald. Miljöstöd för enskilda 
objekt kan beviljas för METSO-objekt 
av klass I. För METSO-objekt av de 
lägre klasserna, klass II och III, kan 
stöd beviljas när till exempel småvat-
ten bildar en ekologisk helhet tillsam-
mans med en livsmiljö, ett befintligt 
skyddsområde eller ett METSO klass 
I-objekt.

I Finland finns i dag sammanlagt 
cirka 110 000 hektar METSO-om-
råden.

Kemera: Temporär lag om finansie-
ring av hållbart skogsbruk (34/2015). 
Den beskriver hur miljöstödet 
används på särskilt viktiga livs-
miljöer enligt § 10 i skogslagen och 
på METSO-livsmiljöer. Syftet är att 
främja en ekonomiskt, ekologiskt och 
socialt hållbar skötsel och användning 
av skogarna genom att öka skogar-
nas tillväxt, upprätthålla ett vägnät 
för skogsbruket, skydda skogarnas 
biologiska mångfald och bidra till 
skogarnas anpassning till klimatfö-
rändringen. Finlands skogscentral är 
statsbidragsmyndighet när det gäller 
stöd enligt denna lag. 

År 2018 ingicks sammanlagt 835 
tidsbundna miljöstödsavtal om-
fattande totalt 2 541 hektar. Nästa 
år finns omkring sju miljoner euro 
Kemera-medel att dela ut i form av 
miljöstödsersättningar och för natur-
vård. Det är två miljoner mer än i år.

Medelrotpriset per kubikmeter 
virke för beräkning av skogsbrukets 
miljöstöd höjdes den 1 november 
med i medeltal 1,70 euro per kubik-
meter. Höjningen av medelrotpriser-
na kan höja den miljöstödsersättning, 
som markägaren får, med nästan 7 
procent jämfört med tidigare.

NTM-centralerna: Ansvarar inom 
miljöministeriets förvaltningsområde 
för METSO-finansieringen av perma-
nent miljöskydd eller miljöskydd på 
20 år, vilka vanligtvis gäller områden 
på minst fyra hektar. Sedan i fjol 
omfattar skyddet nya områden med 
en areal på sammanlagt 4 294 hektar 
och en genomsnittlig storlek på 
cirka 10 hektar. NTM-centralernas 
skyddsmål är 4 500 hektar i  år och 
anslaget för skyddet är cirka 25 mil-
joner euro.
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– Alla fönster, stegarna, pärtorna till taket, 
gångjärnen till dörrarna. Alla detaljer för-
utom figurerna som föreställer människor 
är handgjorda av trä. Vi har byggt en unik 
miniatyrby, säger Göran Järn, projektle-
dare för Bennäs by i miniatyr.

Bennäs by i miniatyr, som visar byn fö-
re nyskiftet på 1950-talet, är imponerande. 
Närmare 70 detaljrika miniatyrbyggnader 

Finlands största miniatyrby 
i trä finns i Bennäs
Trämaterialet specialbeställdes från Lappland. Därefter väntade över 11 000 
talkotimmar. För några år sedan färdigställdes Bennäs by i miniatyr – en exakt 
kopia som visar hur byn såg ut före nyskiftet på 1950-talet. 

är utplacerade på en 8 meter gånger 4,4 
meter stor yta. Skalan är 1:45. 

– Det finns flera liknande miniatyrbyar 
runtom i landet, men den här är unik på 
många sätt. Den är den största i landet och 
det finns ingen som är lika detaljrik. Någ-
ra av miniatyrhusen är till och med inred-
da med likadana tapeter som förebilder-
na, berättar Järn.

– Varje hus har också belysning som 
kan tändas, fortsätter han och trycker på 
några knappar, och det börjar lysa i husen.

BEVARA HISTORIEN
Syftet med projektet, som pågick 2008–
2014, var att skapa en exakt kopia av gam-
la Bennäs by som förändrades mycket efter 
nyskiftet. Merparten av fähusen och uthu-
sen och andra små byggnader är i dag riv-
na eller flyttade. Endast ett fåtal står kvar. 

– För oss har det handlat om att bevara 
en del av vår historia och vårt kulturarv. 
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Det är nästan otroligt att se hur tätt hu-
sen var byggda. Äldre besökare, som har 
sett miniatyrbyn, har berättat att de bruka-
de hoppa mellan husen från taken, säger 
Carina Rönnlund, ordförande för Bennäs 
byaråd, som drivit projektet.

Att miniatyrbyn fyller en funktion bevi-
sas av intresset bland besökarna. 

– När vi tar hit grupper har vi märkt att 
intresset är stort. De stannar i medeltal i 
en timme och minns tillbaka. Många bru-
kar ha med sina barn och barnbarn och al-
la har många frågor.

Eftersom målet var att skapa en exakt 
kopia av Bennäs by på 1950-talet, var det 
första steget att ta del av information av 
gamla kartor och bilder. 

– Vi fick gamla bilder av folk i byn, 
från landsarkivet i Vasa och flygbilder. 
Därefter var det bara att sätta igång att 
hitta rätt material och börja bygga, säger 
Göran Järn.  

Cirka 15 frivilliga anmälde sig och 
för att klara av det krävande hantver-
ket anställdes modellbyggaren Jens-Erik 
Häggblom. Han lärde deltagarna att byg-
ga inom ramen för en kurs på medborga-
rinstitutet. Strax efter att projektet färdig-
ställdes gick Häggblom bort. 

– Som mest var över 30 personer in-
volverade. Alla jobbade hårt för att hin-
na bli klara med miniatyrbyn under 
Häggbloms sjukdomstid och det var myck-
et givande att han fick se slutresultatet 
innan han gick bort, berättar Rönnlund.

KVISTFRITT VIRKE 
Det var också viktigt att hitta rätt trämate-
rial. Järn berättar att man var tvungen att 

hitta kvistfritt virke som slutligen fanns i 
Lappland. 

– Materialet är tätvuxen furu som inte 
innehåller några kvistar och som levere-
rades som vanliga bräder. Vi sågade brä-
derna till små delar, vissa bara millime-
tertjocka.

Hur många arbetstimmar gick det åt att 
färdigställa byn? 

– Vi har bokfört 11 300 talkotimmar, 
så arbetsmängden var enorm. Allt arbete 
gjordes på talko, och det säger något om 
andan i byn, konstaterar Järn.

Totalt kostade projektet cirka 50 000 eu-
ro. Det finansierades med stöd och bidrag. 
Nästa steg är att miniatyrbyn ska få ett 
nytt hem i Bennäs centrum. Nu visas den 
upp på ett lokalt företag men går allt plan-
enligt står ett nytt allaktivitetshus klart om 
några år. 

– Om allt går bra kommer miniatyrbyn 
att kunna hissas upp i taket och sänkas 
när grupper kommer på besök, säger de. •

TEXT OCH FOTO: 
CHRISTOFFER THOMASFOLK

Så här såg Bennäs by ut före nyskiftet 
på 1950-talet. Sedan några år tillbaka 
finns en exakt kopia i form av en mini-
atyrby i trä – landets största i sitt slag. 
Den mäter 4,4 meter gånger 8 meter. 

Några av eldsjälarna bakom Bennäs by i 
miniatyr är Göran Järn och Carina Rönn-
lund, ordförande för Bennäs byaråd som 
drivit projektet med modellbyn.

Miniatyrbennäs är byggt i kvistfri furu 
från Lappland. Alla detaljer, till exempel 
fönster och stegar, är handgjorda. Totalt 
har inom ramen för projektet bokförts 
över 11 000 talkotimmar. 
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Skogen bjuder på delikatesser
De är viktigt att visa en modell för våra 
barn hur vi tar till vara skogens resurser 
samt respekterar och även vårdar den. Ha 
inte för bråttom i skogen. 

Förutom svamp, lingon och blåbär kan 
du ju hitta ett fällhorn eller någon spän-
nande masurbjörksknöl. Viltkött är en 
uppskattad resurs som bör tas tillvara. Det 

VILTGRYTA MED 
TRATTKANTARELLER

Pappa var en vän av ärliga naturliga råva-
ror. Inga krångligheter. Han överlät dock 
matlagningen åt någon som var bättre 
på det, som han uttryckte det, alltså min 
mamma. I skogen hade pappa alltid någ-
ra skivor surbröd, det vill säga efterugns-
bröd, i fickan ifall blodsockret skulle sjun-
ka för lågt. Det åt han till allt. Också till 
viltgryta

Recept 6–8 portioner

1 kg grytbitar av älg och hjort
1 burk konserverade tomater (à 400 g, 
kross eller hela)
1 stor, skalad rödbeta skuren i tärningar
2 dl förvällda trattkantareller (torkade 
eller färska)
2 skalade rödlökar skurna i klyftor
1 hackad vitlöksklyfta
2–3 kvistar färsk rosmarin
2–3 kvistar färsk timjan
1 dl rödvin
2 dl matlagningsgrädde
1 tsk socker
1tsk paprikapulver
salt, svartpeppar
3–4 små enbär (från busken i skogen 
eller köpta)
Persilja att dekorera med, om man vill
Smör och olja att steka i

1. Putsa köttet från hinnor och senor. 
Skär upp i relativt små bitar. Bryn på 
hög värme i smör- och oljeblandning i 
en gryta. Salta och peppra köttet medan 
du bryner det. Rör samtidigt i paprika-
pulvret. 
2. Häll på tärnad rödbeta, lökklyftor, 
tomatkross, socker, vin, enbär och 

lönar sig att läsa på och testa sig fram vad 
gäller tillredningen av vilt, då får man mer 
glädje i kockandet. 

De här recepten dedikerar jag till min 
pappa som var skogsbruksingenjör och iv-
rig jägare. •

TEXT OCH FOTO : DANIELA ANDERSSON

För oss som är uppväxta i direkt när-
het till naturen är det en självklarhet 
att ta vara på de råvaror som skogen 
ger. Förutom bär, svamp och vilt er-
bjuder skogen sinnesro och ett ställe 
att njuta i nuet.

Bjarnes viltgryta, en mustig gryta på hjort och älg.
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KLASSISK ÄLGSTEK

Finns det något bättre än en festlig 
middag bestående av älgstek med 
grädd- eller svampsås samt klyftpotatis 
och rotsaker i ugn? Dagen efter, ifall det 
blir över, njuter man av den kallskurna 
steken på smörgås eller ur i lunchlådan 
i skogen.

Recept för 6–8 personer

1,5 kg stek (rostbiff, fransyska eller in-
nanlår) av älg
Olivolja
Balsamvinäger
Salt och peppar
Färska örter, timjan och rosmarin
Smör att steka i
Havssalt
Enbär
Två lökar

1. Ställ in ugnen på 125 grader.
2. Putsa köttet från hinnor och senor. 
3. Gnid in steken med olivolja, balsam-
vinäger, salt och peppar och de revade 
färska örterna.
4. Bryn köttets yta i smör i en gryta på 
hög värme.
5. Sätt köttet i en form tillsammans med 
havssalt, enbär, timjan, rosmarin och 
lökklyftor. 
6. Stick in en stektermometer på det 
tjockaste stället.
Köttet är klart då termometern visar 62 
grader (rosa).

Jag brukar sällan ha tålamod att torka 
kantareller och fryser hellre in dem 
efter en lätt förvällning. Men vill du 
torka dem bör du, enligt experterna, 
göra så här:

1. Skölj, rensa och dela svampen på 
längden. Låt rinna av några timmar. 
2. Låt svampen torka på ugnsgaller, 
ungefär en vecka, tills de är torra. Vänd 
gärna dagligen. Man kan också torka 
i varmluftsugn i cirka ett dygn, men 
värmen får inte överstiga 30 grader. Vid 
mer än 50 grader kan svampen bli besk. 
Svampen ska vara knastertorr och gå att 
smula sönder. 

vitlök. Lägg rosmarin- samt timjan-
kvistarna överst.
3. Låt puttra på låg värme i en timme. 
Rör om då och då.
4. Smaka av med salt och peppar. Häll 
på kantarellerna, rör om och låt puttra 
en stund till. Fyll på med lite vatten om 
det behövs. 
5. Grytan kan givetvis också koka längre 
om man vill. Köttet blir bara bättre om 
det faller sönder. 
6. Innan servering häller du i grädden, 
rör om och låt snabbt koka upp och 
servera.

Den traditionella älgsteken platsar såväl på 
festbordet som på lunchsmörgåsen.

TORKADE TRATTKANTARELLER

3. Förvara i lufttät glasburk med tätt-
slutande lock. Håller i flera år. 
4. Före användning kan man låta 
svampen svälla några minuter i lite vat-
ten. Kan även kokas eller stekas i smör 
någon minut. 
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Kokboken Skogens smaker, 120 goda skäl 
att dra till skogs är den senaste publika-
tionen i Marthas matkulturmagasin. Det 
är väldigt mycket en kokbok, eller skogs-
guide som Marthaförbundet självt kallar 
den, i tidens anda. Med inbjudande land-
skapsbilder och aptitretande recept vill 
man locka gammal som ung ut i naturen 
och att ta till vara en del av det digra ut-
bud de finska skogarna bjuder på. En livs-
stil, där vi äter mera grönt och vilt, är både 
högaktuell och klimatsmart. Intresset för 
att ta till vara av skogens skafferi har vux-
it enormt de senaste åren, speciellt bland 
de unga. 

I sann Marthaanda inleds boken med 
några praktiska tips, innan man beger sig 
ut i skog och mark. Allemansrätten, vad 
den tillåter och inte tillåter, beskrivs i kort-
het. Läsaren får också hygien- och hante-
ringstips för de olika råvarorna. Jag kän-
ner mig klart träffad av rådet att man ska 
göra upp en plan för skörden. Man ska in-
te plocka mera än vad man behöver och 
kontrollera att det verkligen finns förva-
ringsutrymme i skafferi och frys. 

KAPITEL ENLIGT ÅRSTID
Kapitelindelningen tar avstamp i våra fy-
ra säsonger, med hösten i täten. Hösten är 
förstås kung bland årstiderna, det är då 
skörden är som störst. Det finns ett över-
flöd att välja och vraka bland; lingon, blå-
bär, kråkbär, tranbär, rönnbär, trattkanta-
reller, karljohan.... listan kan göras nästan 
hur lång som helst. Rent generellt fungerar 
kapitel enligt säsong riktigt bra. På samma 
gång som man presenterar recepten, lyfter 
man också fram det unika med varje års-
tid. Detta förtydligar säsongstänket i mat-
lagningen, något som är helt i linje med 
Marthas matvision.

Skogsguiden är i sin helhet inspireran-
de och praktisk. Receptens svårighetsgrad 
ligger på en sådan nivå att även den min-
dre erfarna hemmakocken kan hänga med. 

Dra till skogs efter smaker!
Med kokboken Skogens smaker vill 
Finlands svenska Marthaförbund in-
bjuda läsaren att uppleva naturen 
med alla sinnen samtidigt som de 
fyller förråden för vintern. 

Recepten är lättbegripliga och välbeskriv-
na, och ingredienslistan hålls måttligt lång.

Bland recepten finns allt från sylter, 
safter och inläggningar till mustiga gry-
tor, desserter och utflyktsmat. Råvaran 
och det finska köket står i centrum. Ut-
över matrecepten finns också små hand-
fasta tips, inplockade här och där, om an-
nat man kan använda skogens ingredien-
ser till, exempelvis kottar till tände eller 
kådsalva.

GRATIS ATT LADDA NED
Vill man vara kritisk handlar det kanske 
om kokbokens storlek. Det är något av en 

Skogens smaker är den 
senaste publikationen 
i Marthas matkultur-
magasin. Läsaren får 
ta del av 120 läckra re-
cept med råvaror från 
skogen.

Vad: Skogens smaker – 120 goda skäl att dra till 
skogs (Marthas matkulturmagasin 2019)
Redaktör, skribent & fotograf: Karin Lindroos
Sakkunniga, recept: Marthaförbundets ekolo-
girådgivare Anita Storm och hushållsrådgivare 
Elisabeth Eriksson
Form: Magnus Lindström

utmaning att hålla en publikation i pap-
persstorlek A5 uppslagen för egen kraft, 
i synnerhet då sidantalet uppgår till drygt 
hundra sidor. Den valda sidstorleken mo-
tiveras med att kokboken ska vara enkel 
att packa med i ryggsäcken för en skogs-
tur. Skogens smaker finns också i elektro-
niskt format. 

Boken kan beställas av Finlands svens-
ka Marthaförbund på www.martha.fi. Pu-
blikationen är kostnadsfri, men porto upp-
bärs för den som vill ha boken i pappers-
format. •

TEXT: MIA BERG-LUNDQVIST
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kolumnen

ATT LÄGET VÄNDER kommer ofta som en överraskning, 
också om mörka moln hopat sig länge.

I våras hade vi fortfarande en het debatt om hur många 
nya fabriker våra skogar räcker till för och hur man ska 
balansera mellan ekonomi, klimat och mångfald. Åsikter-
na om detta gick isär. 

Ändå tycktes de flesta fortfarande anse att hög och 
växande skogsanvändning är ”det nya normala”. 

Den debatten har svalnat i takt med hösten och nyhe-
terna. Nu då massa- och virkespriserna sjunkit, avverk-
ningarna minskat och kapacitet stängs, börjar gemene 
man inse, att de senaste åren inte varit början på en ny 
”guldålder för skogen”, utan en rätt typisk högkonjunk-
tur – som nu är över. 

De sämre tiderna inverkar mycket på vår skogsindustri 
och dess råvarubehov. Skogsanvändningen sjunker till 
65–70 miljoner kubikmeter 2020–21 och hålls på den ni-
vån fram till 2024. Tidigast då är en ny fabrik i full drift. 
Råvarubrist tycks därför inte uppstå, särskilt som 1–1,5 
miljoner ton papperskapacitet läggs ned fram till 2030.

Alla barrmassaprojekt blir ändå knappast av under 
2020-talet. Det beror på att världsmarknaden för cellulo-
sa inte växer mycket och på att barrmassans andel är ba-
ra en tredjedel. Finland och andra barrmassaländer har 
därför kanske bara 4 miljoner ton ny efterfrågan – främst 
i Kina – att konkurrera om fram till 2030. 

Inte heller den siffran är huggen i sten. Kina agerar 
på flera fronter för att minska sin industris stora beroen-
de av tidvis dyr importfiber. Kartongtillverkningen kan-
ske inte växer mycket där längre, utan i länder med stor 

Kina-import och därmed stort överskott av billig retur-
kartong. 

Det är inte säkert att det går så. Men det är skäl att 
bereda sig på att skogens världsmarknad framöver inte 
präglas av växande export till Kina såsom under 2010-ta-
let. Också Finlands skogsnäring kan tappa mark, om den 
inte får fram nya kunder och produkter i tid.

Näringens bästa chans till en ny roll och högre värde 
är klimatet. Att minska andra sektorers kolavtryck genom 
att ersätta deras fossilbaserade produkter med skogsbase-
rade och så att kolet länge hålls i dem kunde vara skogs-
näringens nya mission. 

På den fronten har inte mycket hänt hittills. Visionen 
har begränsningar och utmaningar. Att minska till exem-
pel plastens kolavtryck kan inte ske nämnvärt på skogs-
basis. Det rör sig om så massiva volymer, att skogen inte 
på långt när räcker till. Den behövs dessutom framförallt 
för fiber, byggande, mat, mångfald och som kolsänka. 

Ändå är det möjligt att skapa mer värde och klimat-
nytta med skogen som grund. En råvarubas med mångsi-
dig potential finns till exempel på massabruken. Globalt 
uppstår där hela 55 miljoner ton lignin, som nu till störs-
ta delen bränns. Att istället förädla lignin till produkter 
som ersätter fossila material, till exempel kolfiber i bilar 
och flygplan, kunde göra stor skillnad. 

Sånt kan ske, om skogsnäringen förmår ta stora kliv 
för att få fram kolneutrala lösningar för och tillsammans 
med andra branscher. Inte lätt, men att fortsätta som för-
ut är en klart större risk. När inser näringen det? Vilka 
steg tas då? •

Sämre tider, större insikt?

JAKOB DONNER-AMNELL
FORSKARE VID ÖSTRA FINLANDS
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När Skogsbruket besöker Mikael Nygård 
i slutet av oktober håller han precis på att 
bygga en skogsväg till ett skogsskifte på 20 
hektar som han köpte i fjol.

– Det är en fyrkantig bit som ligger in-
till min rå. Nu har vi förlängt vägen från 
vår virkesplan till rån och vidare in i det 
nya skogsskiftet. Det här arbetet finansie-
rar jag helt själv, säger han.

För att kunna genomföra ett så här stort 
projekt är ett villkor att han inte behöver 
köpa materialet för vägkroppen och på-
byggnaden. Problemet i Mickelspiltom är 
att det inte finns någon sand i marken.

– Vi har i varje fall lyckats hitta så 
mycket morän att det räcker för vägbott-
nen. För påbyggnaden har jag tillgång till 

Ekonomiskogsbruk 
och rekreation går 
hand i hand
Lantbruksföretagare Mikael Nygård i Liljendal är en verklig mångsysslare med 
många frivilliga uppdrag i kommunen. Som jordbrukare och skogsägare räck-
er han ofta sina grannar en hjälpande hand och han är mån om mångfalden 
i skogen.
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så kallad öursten, på finska rapakivi. Ha-
de jag varit tvungen att köpa materialet 
hade det blivit väl dyrt, men nu blir det 
sammantaget en väldigt kostnadseffektiv 
väg. Huvudsaken är att bottnen är stabil, 
så att man har någonting att bygga på, sä-
ger Nygård.

BUMLINGAR I VÄGEN
Längs vägområdet fanns verkligt stora ste-
nar som krävde en stor grävmaskin för att 
flytta. För det jobbet anlitade Nygård en 
entreprenör eftersom hans egna traktorer 
inte hade haft en chans mot stenbjässarna.

– Lite otur hade vi när vi körde materi-
al precis då det regnat så rejält att vägen 
kördes sönder på nytt. Men om man byg-
ger en hållbar väg i dåligt väder håller den 
väl sedan vad som helst, resonerar han.

Vägprojektet inleddes med att Nygård 
i fjol somras planerade hur vägen skul-
le dras tillsammans med sin vän Peter 
Andergård som är en van vägbyggare.

– Förra vintern högg jag träden längs 
väglinjen och körde ut virket. Den här 
hösten har vi jämnat ut vägsträckan och 
kört ut material, säger han.

Nygård har tänkt att vägen ska bli fär-
dig i vinter, så att det blir möjligt att gall-
ra i skogen på vårvintern om skötselbeho-
vet så kräver.

– Nu ska den 30 ton tunga maskinen 
ännu mangla vägen så att den blir hård 
och jämn samt utnyttjas för att bygga väg-
profilen. När det är klart stänger vi vägen 
ända tills det fryser. När moränen pack-
as hårt räknar jag med att kapillärkraften 
drar upp vattnet till ytan så att vägkroppen 
blir torr. Ytmaterialet kör vi sedan på fru-
sen väg i vinter eller senare.

Nygård har skyndat på det här projektet 
eftersom man får största nyttan av en väg 
om man satsar ordentligt direkt i början.

– En rågranne har deltagit i en del av 
sträckan och lät samtidigt bygga en liten 
stump på sitt område.

MARKBYTEN PÅ GÅNG
Mikael Nygård berättar att ett problem för 
jordbrukarna i östra Nyland är att åker- 

och skogsskiftena är splittrade, vilket ofta 
innebär långa körsträckor för att nå dem.

– Det drar ned lönsamheten om man mås-
te köra 10–15 kilometer med traktorn innan 
man är framme vid sina marker, säger han.

Numera finns det i varje fall en chans 
för markägarna i regionen att, utan skat-
tepåföljd, byta marker sinsemellan för att 
göra verksamheten mera strömlinjefor-
mad.

– Det är ändå inte lätt att komma till 
skott eftersom skogarna och åkrarna till 
exempel kan ha olika bördighet och ste-
nighet. Men de här faktorerna kan mätas 
till en viss del, så att man får en jämföran-
de värdering och, vid behov, klarerar med 
pengar, säger Nygård.

Han berättar att han själv nyligen bytt 
åker med en rågranne.

– Den åkern jag fick i utbyte låg vis-
serligen längre bort men ligger på vägen 
till andra ägor. På en sådan bytesaffär be-
höver det inte betalas någon överlåtelse-
skatt eftersom staten vill locka markä-
gare att genomföra markbyten då båda 
parter har logistisk nytta av det. Också 
några andra i traken har gjort på samma 
sätt men det är inte fråga om stora are- 
aler, säger han.

SJÄLVVERKSAM GRANNHJÄLPARE
Nygård är en självverksam skogsägare. 
Han har en egen Sampo 1046X skördare 
med ett aggregat som utan problem kan 
hantera 35 centimeter tjocka stammar. 
Skördaren köpte han inte bara för att kun-
na sköta de egna gallringarna, utan också 
för att hjälpa grannarna.

– Vi har en tradition av självverksam-
het i regionen men skogs- och åkerarea-
lerna är små och de flesta andra jobbar 
på annat håll. Men skogen växer hela ti-
den och skötselbehovet finns kvar. Därför 
tänkte jag att jag kan hjälpa den som vill 
få sin skog omskött, säger han.

Nygård betonar betydelsen av plant-
skogsröjningar och första gallringar för 
skogens utveckling.

– De ger inte pengar direkt, men är in-
direkt det man lever på i framtiden. Tunga 
slutavverkningar får andra entreprenö-
rer sedan göra med större maskiner, sä-
ger han.

Nygård är jordbrukare i femte gene-
rationen och är uppvuxen med skog och 
åker runt knuten. Han har hela sitt vux-
na liv arbetat i skogen, först som anställd 

Lantbruksföretagare Mikael Nygård är 
självverksam skogsägare och har suttit 
i Södra skogsrevirets fullmäktige sedan 
2008. Som bäst håller han på att byg-
ga en ny skogsväg i ett skogsskifte han 
köpt.

skogsmaskinsförare efter utbildning i Väs-
tankvarn ända tills han tog över hemstäl-
let år 2000. 

Han känner sina skogar utan och innan 
och har också sina tankar om vissa skogs-
vårdsförslag som framförts, såsom att av-
verkning borde göras som plockhuggning.

– I mina skogar finns det bara någon 
enstaka hektar där man kan tänka sig att 
försöka plockhugga gran. Då man ska ta 
bort stora träd bland mindre, är risken stor 
för skador på de mindre träden. Även vir-
keskvaliteten riskerar att försämras genom 
plockhuggning eftersom undertryckta träd 
har en tendens att bli så krokiga att de en-
dast duger till flis, säger Nygård.

I STORMENS ÖGA
Mikael Nygård berättar att hans skog faller 
under PEFC-certifieringen genom skogs-
revirets gruppcertifiering och att den som 
helhet uppfyller den mångfald som krävs 
av samhället i dag.

– Jag har barkborreskada, nyröjd plant-
skog, nygallrad grövre gallring och äldre 
skog. Här trivs småvilt, hjortdjur och äl-
gar, något man inte ser i oskött urskog där 
det inte finns svampar, bär, andra väx-
ter eller djur. Ett uttryck, som jag tror jag 
myntat, är att ekonomiskogsbruk och re-
kreation går hand i hand. Det räcker med 
att gå ut i skogen för att se det.

Väder och vind kan en skogsägare inte 
göra något åt. Fast stormen i augusti 2017 
inte drabbade Nygård lika hårt som till ex-
empel skogsägarna i grannbyn Grevnäs, 
var han bland de sista skogsägarna längs 
stormlinjen.

– Grannen hade tio vindfällen med-
an jag högg uppskattningsvis 350 kubik 
stormskadat virke.

Stormen fällde allt; ung skog, gammal 
skog, alla trädslag, till och med plantskog 
blåste omkull, det var nygallrat, äldre gall-
rat, ogallrat och det fanns enligt Nygård ing-
et mönster som kunde ge några lärdomar.

– Stormens kraft visades av att stam-
marna var som bullängder, inlindade i var-
andra. Det var otroligt tungt att se den här 
förödelsen men det gällde att ta bort det 
stormskadade virket eftersom granbark-
borren följer i stormarnas spår. Genom att 
röja bort det stormskadade virket har jag i 
hög grad kunnat undvika granbarkborre-
angrepp i mina skogar, säger han. •

TEXT OCH FOTO: BO INGVES
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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.
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(inklusive moms) 
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Bruket av tickor
Tickorna fyller viktiga funktioner 
i den cirkulära ekologin genom att 
bryta ned ved och utgöra näring och 
skydd, i synnerhet för olika insekter. 
De flesta tickor är mångåriga och ut-
bredda över hela norra halvklotet. 

Bruket av åtminstone fnösktickan 
(Fomes fomentarius) går, enligt arkeo-
logiska fynd, minst 11 000 år tillba-
ka i tiden. Går vi därifrån cirka 6 000 
år framåt hittar vi ”Mannen i isen”, 
Ötzi, som hade två tickor i sin pack-
ning: fnösktickan och björktickan. 

Den första skriftliga hänvisningen 
till tickor torde härstamma från Hip-
pocrates cirka 500 år f. Kr. Han be-
skrev det som på svenska har kallats 
att bränna tunder, eller moxa-terapi. 
Det betyder att glödande fnöske eller 
små bitar av tickan appliceras på sår 
eller på huden där det värker. Man vet 
också att både grekerna och romar-
na använde lärktickan (Lariciformis 
officinalis) i sin läkekonst. 

Plinius d.ä. (79–23 f. Kr.) beskrev 
bruk av tickor och den samtida gre-
kiska läkaren Dioscurides ansåg tick-
or vara bra medicin. Ettusen år sena-
re skrev birgittinernunnan Hildegard 
från Bingen i Tyskland om sex olika 
arter av tickor med helande verkan. 

Syd- och centraleuropeiska resebe-
skrivningar från 1600-talet gäller of-
ta samernas bruk av tickor. Lite se-
nare kom liknande rapporter av Carl 
von Linné och hans studenter. Inten-
siv medicinsk forskning pågår kring 
ett tiotal tickor och etnomykologi är 
i ropet. 

Odling av och forskning kring 
Sprängtickan (Inonotus obliquus) har 
ökat både i södra och östra Fin-
land. Allemansrätten omfattar inte 
sprängtickan. 

Ismannen hade alltså Björktickan 
(Piptoporus betulinus, ettårig) i sin 
packning. Man har spekulerat kring 
användningen av den och slutsatser-
na varierar. Kanske var den en del av 
Ötz apotek, kanske för att stilla blod-
flöde, kanske shamanism. Det förblir 
kanske ismannens hemlighet? Sena-
re har björktickan använts som nål-
dyna, skivor av porskiktet som plås-
ter, för att vässa rakblad och -knivar 
och skydd mot rost. Den har använts 
som radergummi på skiffertavlor och 
skuren till en boll har den använts för 
lek. Röken från den brända tickan har 
hållit honungsbin lugnare och myggor 
på avstånd. 

Eldtickan (Phellinus igniarius) an-

vändes för att bevara elden på härden 
över natten. På kvällen täcktes tickan 
över med glödande kol och aska och 
på morgonen blåste man liv i den. 

Fnösktickan hade åtminstone fyra 
användningsområden: fnöske (viktig 
handelsvara i Mellaneuropa till slutet 
av 1800-talet), transport av glödande 
kol, utbankad till sämskskinnsliknan-
de ”filt” och i läkekonsten. Dess my-
celmattor glöder långsamt och använ-
des som stubintråd. 

Nordlig anisticka, även kallad 
sälgticka (Haploporus odorus, nume-
ra sällsynt) har använts för att spri-
da väldoft i klädkistor och -skåp. Prä-
rieindianerna dekorerade sina rituel-
la plagg med bitar av fruktkropparna, 
alltså en form av shamanism. 

Med den här artikeln avslutar jag se-
rien om skogsbovar. Jag tackar för 
mig och önskar mina läsare intressan-
ta och nyttiga stunder med ”bovar i 
skogen”. •

KIM VON WEISSENBERG
PROFESSOR EMERITUS, 
EXPERT PÅ SKOGSPATOLOGI

FOTO: WIKIMEDIA

Lärktickan (Lariciformis officinalis).Fnösktickan (Fomes fomentarius). Sprängtickan (Inonotus obliquus).

Björktickan (Piptoporus betulinus). Eldtickan (Phellinus igniarius). Sälgticka (Haploporus odorus).
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Bohouse
ONE to
NINE- 
processen

SKRÄDDARSYDDA OCH 
PLATSBYGGDA HUS AV 
LÖSVIRKE

Bohouse hjälper dig att 
planera, rita och bygga ditt 
drömhus på ett kostnads-
effektivt och enkelt sätt.

Läs mera om 
Bohouse ONE to NINE-processen 
på vår hemsida.

Skogsägarna
ÖSTERBOTTENAb Skogsfastigheter AFM

Ab Skogsfastigheter AFM
Företagaregatan 13, 65380 Vasa
skogsfastigheter@svf.fi
0500 568 804

ÖVERLÅTA DIN SKOG 
I ÖSTERBOTTEN?
Vi hjälper dig genom hela processen

•  Fastighetsförmedling
•  Skogsvärdering
•  Generations- och arvskiften
•  Allmän rådgivning m.m.

040 823 2364

ÖVERLÅTA DIN SKOG I 
ÖSTERBOTTEN?
Vi hjälper dig genom hela processen
•  Fastighetsförmedling
•  Skogsvärdering
•  Generations- och arvskiften
•  Allmän rådgivning m.m.
Ab Skogsfastigheter AFM
Företagaregatan 13, 65380 Vasa
skogsfastigheter@svf.fi
0500 568 804   040 823 2364

Skogsägarna
ÖSTERBOTTEN

Boka annons 
genom att kontakta

Jonny Åstrand
tfn 06 347 0608

cjcenter@malax.fi
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BRUTTOROTPRISINKOMSTERNA från de privata skogarna 
kommer att vara lägre i år än i fjol. Enligt Pellervo Eko-
nomisk Forsknings (PTT) prognos från oktober blir to-
talinkomsterna från skogen i år 14 procent lägre än för-
ra årets 2,3 miljarder euro. Vad ligger bakom nedgången?

Bruttorotprisinkomsterna från de privata skogarna be-
ror på virkespriserna, avverkningsvolymerna samt om-
fattningen av virkeshandeln. Förra året var avverknings-
volymen den genom tiderna högsta i Finland. 

Även om skogsindustrin använder mera virke till följd 
av de senaste investeringarna, förklarar detta inte till fullo 
varför det avverkades så mycket förra året. Eftersom av-
verkningsvolymen var större än volymen som användes 
av industrin, växte virkeslagren. Det är logiskt att lagren 
har använts i år, vilket har minskat behovet av nya av-
verkningar. I tillägg till detta växte virkeshandeln ännu 
snabbare än avverkningarna förra året. 

I fjol nådde virkeshandeln ett nytt rekord, den var fak-
tiskt dubbelt så stor som under vissa år under 2010-talet. 
Världsekonomin växer nu långsammare och insektsska-
dor i Centraleuropa har lett till billig ved på marknaden. 
Allt detta påverkar behovet av nyförsäljning – efterfrågan 
på trä – i Finland.

När efterfrågan är lägre än utbudet av virke sjunker 
marknadspriserna vanligtvis. Förra året var priserna på 
topp, särskilt gällande stock. Rotpriset är i medeltal cirka 
tio procent lägre i år än förra året. För detta år förutspår 
PTT att medelrotpriset på timmer faller ytterligare sex 
procent från förra årets nivå. Rotpriserna på massaved är 
däremot två procent högre än förra året. 

Varför sjunker de genomsnittliga medelrotpriserna me-
ra än timmerpriserna? De som avverkar och säljarna har 
i år koncentrerat sig mera på massaveden, vars pris är 
lägre än hälften av timmerpriserna. Förra året var ande-

len massaved mindre än 48 procent. I år är andelen över 
52 procent. 

Det är sant att det genomsnittliga månatliga priset på 
tallstock i oktober var 55,56 euro per kubikmeter. Priset 
har sjunkit sedan november 2018. Sågarnas lägre efter-
frågan på timmer, på grund av sjunkande marknader för 
virke, är den största anledningen till detta. Även andelen 
timmer från gallringar har ökat, och priset per kubikme-
ter är lägre för trä från gallringar än från förnyelseavverk-
ningar. Så länge exportmarknaden för sågat virke är svag, 
är andelen massaved av virkeshandeln hög. Därmed blir 
dess andel av bruttorotinkomsterna också hög.

Med lägre priser, mindre avverkningsvolymer och en 
lugnare virkeshandel är det därför inte förvånande att 
bruttorotprisinkomsterna blir lägre i år. Men hur lågt 
innebär lägre?

Exempelvis har de nominella årliga genomsnittspriser-
na för tallstock varierat mellan 53 och 55,50 euro per ku-
bikmeter under 2010-talet. Förra året steg priset till 60,53 
euro. PTT förutspår att priset faller till 56,90 euro per ku-
bikmeter, vilket är klart lägre än förra året, men högre än 
medeltalet under 2010-talet.

Om vi jämför PTTs prognos för bruttoinkomsterna 
(1,98 miljarder euro) med genomsnittet för intäkterna 
under 2010-talet (1,69 miljarder euro)  är de verkligen hö-
gre. Men vi bör också ta inflationen med i beräkningar-
na. Med beaktande av levnadskostnadsindex skulle prog-
nosens 1,98 miljarder euro ha varit 1,78 miljarder euro år 
2010 – vilket är högre än i snitt på 2010-talet.

Årets ”lägre” bruttorotprisinkomster är alltså lägre än 
fjolårets, men ändå inte ovanligt låga. Och efter detta 
”lägre” år verkar framtiden medföra ökande avverknings-
aktivitet och högre priser – och därmed högre bruttorot-
prisinkomster. •

Hur lågt är lägre?

virkesmarknaden

PAULA HORNE
FORSKNINGSDIREKTÖR, 

PELLERVO EKONOMISKA 
FORSKNING
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– I år skall vi avslöja julgubben; jag har förlängt Brutus kätting 
med två meter!
– Det blir en dålig jul i år!

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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Tema: Skogsskador

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).

Kiinteistönvälitys
Fastighetsförmedling

www.nymanlkv.fi

• Fastighetsvärderingar
• Köpebrev
• Bouppteckningar
• Arvsskiften
• Bolagsbildningar
• Offentligt köpvittne

• Kiinteistöarvioinnit
• Kauppakirjat
• Perunkirjoitukset
• Perinnönjaot
• Yhtiön perustamiset
• Julkinen kaupanvahvistaja

Magnus Nyman
0400 535 492
magnus@nymanlkv.fi

Greger Martell
0440 423 755
greger@nymanlkv.fi

MAGNUS NYMAN AFM-LKV Ab Oy
✆ 02-423 755

Har du flyttat?
Via webben, www.skogsbruket.fi, gör 
du snabbt adressförändringen.
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Så här prenumererar du
tfn 09 4190 2453 vardagar klockan 08.00–17.00
skogsbruket@nesenta.fi
eller fyll i prenumerationsuppgifterna på www.skogsbruket.fi

Prenumerera 

Uppvakta

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

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

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

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

– den finlandssvenska skogstidningen

Åtta 
 36-sidiga, 
faktafyllda
nummer 
per år!

Presentkort

bruketSkogs

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

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

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

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


