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Flexibel lag styr skogsbrukaren
Valet är ditt

•  Unga värderar och prioriterar annorlunda  •  Ugglans klokhet är en myt 
•  Därför nyser du då träden blommar
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Skogskulturs sommarexkursion arrangeras av Föreningen för Skogskultur.
I programmet medverkar flera företag och organisationer. 

DELTAGARAVGIFT: 
80 €/person, middag ingår i priset.

ANMÄLNINGAR OCH BOKNING AV 
INKVARTERING:
Senast den 30.4.2020 på
www.skogskultur.fi/sommarexkursion/

OBS! 
Gratis buss ordnas från Österbotten 2.6 och 
tillbaka 4.6.2020.
Om det finns tillräckligt intresse ordnas gratis 
busstransport tur- och retur från östra- och 
västra Nyland.

SKOGSKULTURS
SOMMAREXKURSION
3–4 juni 2020 på Kimitoön

KOM MED!
Anmäl dig
senast den

30 april. Mera info om exkursionen samt anmälan och 
bokning av inkvartering på föreningens webbsida 
https://skogskultur.fi/sommarexkursion/

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

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



  Skogsbruket 2/2020 5

DU ÄR HÖGST antagligt en av cirka 600 000 perso-
ner som i någon form äger skog i Finland. Det-
ta nummer av tidningen har skogsägande som 
huvudtema. Temat är brett, men oerhört in-
tressant att analysera och belysa. Under de se-
naste åren har det forskats mycket kring skogs- 
ägandet för att försöka förstå hur skogsägarkå-
ren ser ut, hur vi tänker och hur vi ser på fram-
tiden. Skogsägarkåren befinner sig i en kontinu-
erlig förändring, och megatrenderna är rätt tyd-
liga. Nu har vi samlat det senaste kring detta i 
ett antal artiklar.

Skogslagen förnyades år 2014 och ger i rätt 
stor utsträckning skogsägaren friheten att skö-
ta och avverka sina skogar såsom hen vill eller 
låta bli att sköta dem. Det blir allt vanligare att 
skogsägare anlitar utomstående hjälp och rådgi-
vare. Samtidigt verkar också samhället, i form av 
bland annat politiker, föreningar och grannar, ha 
allt mer åsikter om hur skogen bör skötas. Det 
faktum att skogsägaren har det sista ordet eller 
bestämmanderätten över sin skog är grundläg-
gande, den ska förvaltas rätt av skogsägaren, och 
det bör respekteras av andra i alla lägen.

I en värld där skogsägarens mål med sitt 
skogsägande eller med sin skog blir allt mer 
mångfasetterade och skogens möjligheter allt 
fler, blir det samtidigt allt viktigare att rådgivar-
na kan tackla denna kommunikationsutmaning 
på bästa sätt. För det handlar till stor del om 
kommunikation då skogsfackmannen presente-
rar de olika alternativen och lär känna skogsäga-
rens målbild. Rådgivaren ska på ett objektivt sätt 
kunna framföra till exempel olika skötselmodel-
ler och samtidigt ärligt våga stå upp för och be-
rätta vad hen själv tror på och varför.

Olika former av samägande av skog är mycket 
vanliga och ger ofta en komplexare struktur för 
beslutsgången. Det finns dock många beprövade 
modeller för att komma till beslut i dessa ägande-
former och det lönar sig att se på hur andra har 
löst detta. För rådgivaren kan dessa ägandefor-
mer vara utmanande, men här handlar det också 
om att hitta den rätta formen av kommunikation. 

Oberoende av vad samhället tycker och vad 
expertisen säger, är det ändå i slutändan skogs-
ägaren som tar besluten och bär ansvaret för 
dem. •

Rådgivaren ger råd, ägaren bestämmer

ledaren

TOMAS LANDERS
ORDFÖRANDE FÖR FÖRENINGEN 

FÖR SKOGSKULTUR
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Föreningen för Skogskultur r.f. håller sitt stadgeenliga årsmöte 
måndagen den 20 april 2020 klockan 13.00 på Yrkeshögskolan Novia, 

Raseborgsvägen 9, Ekenäs.

Det är också möjligt att delta via videokonferens i Vasa, vilket skall 
anmälas om till föreningens sekreterare senast den 14 april.

(foreningen.for.skogskultur@gmail.com eller tfn 046 536 5400) 

Styrelsen

Långsam reaktion 
på ny lag
Den valfrihet som den reviderade skogslagen från 
år 2014 medger, har gjort skogsägarna nöjdare 
med skogsvårds- och avverkningsmetoderna. 
Att odla skog i olika åldrar, vilket lagen möjliggör, 
har dock inte tagit fart. Intresset för kontinuerlig 
beståndsvård har faktiskt minskat.

Det här framgår ur en bedömning som Natur-
resursinstitutet gjort på uppdrag av Jord- och 
skogsbruksministeriet.

När den reviderade lagen trädde i kraft för sex 
år sedan var syftet bland annat att öka skogsägar-
nas valfrihet, förbättra lönsamheten inom skogs-
bruket, trygga mångfalden och skogarnas hälsa, 
förtydliga bestämmelserna och att effektivera 
myndighetsverksamheten. Enligt Naturresursin-
stitutet har en del av målen uppnåtts. På några 
områden syns konsekvenserna inte ännu, och på 
andra kan de till och med anses strida mot målen.

Utvärderingen visar att andelen skogsbrukare 
som överväger kontinuerlig beståndsvård min-
skade med 17 procentenheter mellan åren 2011 
och 2019. Andelen osäkra skogsägare mer än för-
dubblades. Störst är osäkerheten bland dem som 
äger högst 20 hektar skog. Enligt Naturresursin-
stitutet tyder resultatet på att det inte ännu finns 
tillräckligt med information om hur olika metoder 
lämpar sig för olika objekt.

Hur revideringen av lagen påverkat mångfalden 
är ännu delvis oklart. Forskarna kunde inte notera 
några förändringar i trädarterna. Resultatet av 
att slopa kravet på att restaurera myrar med låg 
avkastning, klarnar först senare.

År 2014 reformerades också skogsskadelagen. 
Enligt Naturresursinstitutet fungerar lagen rätt 
bra när det gäller rotticka, men inte till alla delar 
då det gäller att bekämpa insektsskador. Här 
påtalar institutet åtgärder för att bekämpa gran-
barkborren. •

Älgen vill äta mångsidigt
Älgar är kräsna när det gäller maten, och de är duktiga på att balansera 
födointaget. En varierad kost, med mycket lövsly, ger dem god kondition 
och höga kalvvikter. Det visar en sydsvensk studie vid Sveriges lantbruks-
universitet, SLU. 

I studien analyserades maginnehållet hos älgar och jämfördes med 
matutbudet i olika områden och med kalvarnas vikter. Studien bygger till 
stora delar på analyser av maginnehåll från 320 älgar i sju älgförvaltnings-
områden

Älgar äter kvistar och löv på träd samt buskar, ris, örter och gräs, och de 
kan orsaka kostsamma skador i framför allt tallplanteringar. 

Projektet Älgarnas foder & hälsa i södra Sverige visar hur viktigt det är 
för de sydsvenska älgarna att kosten är varierad, och att den inbegriper 
lövträd. De älgpopulationer, som har en artrik diet, med betydande inslag 
av sälg och asp, har högre kalvvikter än älgpopulationer som inte lyckas 
hitta lika många växtarter att äta vintertid, utan måste äta väldigt mycket 
tall.

De älgpopulationer som hade god tillgång till ungskog (0–15 år gam-
mal), där många kvistar och grenar är nåbara, hade tyngre kalvar än de 
populationer som inte hade det. I områden där älgarnas föda var särskilt 
energirik, till exempel genom intag av jordbruksgrödor, var kalvarnas vikt 
medelhög. •
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Tipsa redaktionen
Vi tar gärna emot tips av dig som 
läser Skogsbruket. 

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

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

Nej till jakt från helikopter
Sveaskog AB får inte jaga älg från helikopter i Norrbotten. Bolaget, som är Sveriges 
störsa skogsägare, ansökte tidigare i år om lov hos länsstyrelsen i Norrbotten för att 
fälla 32 älgar. Detta för att minska betesskadorna på ett område norr om Boden.

Enligt Sveaskog är skadesituationen så allvarlig i området att skyddsjakt är nöd-
vändig. Vid en helikopterinventering i slutet av januari noterades ungefär 100 älgar 
på området. Det är fråga om vandringsälgar som under många år samlats här för att 
beta. •

Kärnveden 
till heders!
Nu är det dags att gräva fram gammal kunskap 
om hur man använder kärnved av tall och att 
föra fram nya forskningsrön om den. Det skriver 
specialforskaren, FD, Anni Harju vid Naturresursin-
stitutet i en blogg på institutets webbplats. Hon anser 
att kärnveden är ett miljövänligt alternativ då många 
impregneringsmedel förbjudits.

Kärnveden i äldre tallstammar är impregnerd av olika 
naturliga extrakt.

– Som virke bevarar kärnveden sin form och är tålig mot 
röta. Den varken blånar eller murknar, skriver Harju.

Hon påpekar att de här egenskaperna förlänger träets livs-
längd  och den tid då träet binder kol.

Kärnved börjar bildas då tallen är ungefär 20 år. Då börjar 
splintveden i kärnan dö och samlar naturliga medel mot röta. 
Allt efter som trädet blir äldre bildas mera kärnved utåt, en 
årsring i sänder. Den yttersta kärnveden i äldre tallar håller 
den högsta kvaliteten.

Anni Harju konstaterar att kärnved av tall är ett okänt 
begrepp, att det är svårt att få tag på den och att kvali-
teten är ojämn. 

Avslutningsvis ställer hon en liten ljusning i utsikt: 
Vid Naturresursinstitutets verksamhetspunkt i Nyslott 
undersöker man optiska metoder för att beräkna 
hur beständig tallens kärnved är mot röta. Om 
och när man kommer på en lämplig metod 
kan den utnyttjas vid sortering av 
kärnvd. Då är det möjligt att garan-
tera en jämn och hög kvalitet i 
handeln med kärnved. •

Nya stormar - samma läge
Två stormar efter varandra drog över Åland i februari. Träd knäcktes 

och det blev en del nya vindfällen, men i stort förvärrades inte det 
redan svåra skogsläget på Åland.
– Det blev inga större skador att tala om och de föranleder inga föränd- 

ringar i vårt arbete, säger skogschef Oskar Qvarnström vid Ålands skogsindus-
trier.

Arbetet med att reda upp efter stormen Alfrida, som drog över Åland för mer 
än ett år sedan, pågår fortfarande för fullt i de åländska skogarna och det tim-
mer, som kommer in, räcker till för att hålla de två sågverken i full gång.

– En skillnad kan dock märkas. När vi förr lämnade stående träd för att kon-
centrera oss fullt ut på det som låg kan vi nu hugga även stående träd, exempel-
vis vid kanter eller i dungar som klarade sig i Alfrida, säger han.

Det varma vädret har också medfört att man, i mån av möjlighet, undviker 
sanka marker och koncentrerar jobbet till områden som är torrare.

– Det är främst skogsvägar som tagit en hel del stryk och vi har varit glada för 
varje natt med minusgrader. Då bär vägarna bättre, säger Oskar Qvarnström. •
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– Först måste vi slå fast att det i Finland in-
te finns någon lag som kräver att du sköter 
din skog, det är fullständigt frivilligt. Sko-
gen klarar sig bra utan ingrepp. Den växer, 
dör och förnyas, konstaterar kundrådgiva-
ren Lars-Åke Ekman, vid Skogscentralen.

Men om skogsägaren beslutar sig för att 
göra ingrepp i sin skog, konfronteras han 
först med skogslagen. Den utgör minimi-
nivån för skogsskötseln. Skogslagen revi-
derades senast år 2014, men man kan sä-
ga att den redan tidigare stod på tre ben. 
Skogsbruket ska vara ekologiskt, ekono-
miskt och socialt hållbart. Det ekologiska 
kravet handlar om att skogarna ska skötas 
så att mångfalden bevaras.

– Det är inte alltid lätt, för då vi gör 
ingrepp i skogen får det följder för djur- 
och växtliv. Vi arbetar hela tiden med att 
få fram metoder som lindrar inverkan på 
mångfalden i naturen, säger Ekman.

Din skog 
– dina beslut
”Frihet under ansvar”, så har många betecknat den nya skogslagen från 
2014.	I	den	finns	det	mycket	skogsägaren	själv	får	ta	ställning	till.	En	ny	ägar-
kår	har	inte	alltid	samma	värderingar	som	tidigare	generationer.	Men	ekono-
min	är	fortfarande	inte	oviktig.

Att skogsbruket ska vara ekonomiskt 
hållbart innefattar att skogarna ska skötas 
så att också nästa generation har en livs-
kraftig skog. Skogsindustrin är beroende 
av att de privata skogsägarna sköter sina 
skogar och säljer virke. 

– Kravet på ett socialt hållbart skogs-
bruk handlar bland annat om mångbruk, 
allemansrätt och jakt. Man ska kunna ga-
rantera ett välstånd från skogarna också i 
framtiden, förklarar Ekman. 

Finland fick sin första skogslag så ti-
digt som år 1886. Tyvärr var den av ringa 
betydelse, då en effektiv myndighetsöver-
vakning saknades. Däremot fick Finland 
Europas modernaste skogslag 1928. I den 
stadgades bland annat att ”skog må icke 
skövlas”. Det var första gången man i Eu-
ropa i en skogslag skrev in att skogsäga-
ren har ett ansvar för förnyelse efter av-
verkning – ett krav som består. 

NYA VÄRDERINGAR
De privata skogsägarna äger cirka 60 
procent av de finländska skogarna. Häp-
nadsväckande 600 000 personer äger fin-
ländsk skog. Medelåldern på skogsägar-
na är rätt hög, 63 år. Ekman säger skämt-
samt att det finns djupt rotat i den finska 
folksjälen att man själv sköter sin skog 
till sista andetaget. 

Varje år kommer en ny skara skogs-
ägare som vill sköta skogarna enligt si-
na målsättningar. Det är viktigt att man 
i ett tidigt skede funderar över vilka mål-
sättningarna är. Det är inte alltid lätt, då 
många inte har en klar bild av vilken typ 
av skog de äger.

– Råkar man dessutom samäga skog, 
till exempel genom dödsbon, är det ex-
tra viktigt att man tar den diskussionen 
i ett tidigt skede för att undvika konflik-
ter eller därför att inget blir gjort, funde-
rar Ekman.

De självverksamma skogsägarna är 
i dag en minimal grupp. Typiskt för nya 
skogsägare är att de inte bor på samma ort 
där de har skogen och att de har en annan 
huvudsaklig inkomstkälla än skogen. Det 
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gör också att skogsfackmännen får en allt 
viktigare roll.

– Den nya generationens skogsägare 
kan ha alldeles andra målsättningar än 
den föregående. Det borde vi skogsfack-
män vara väldigt lyhörda för, säger Ekman 
med eftertryck.

Som ett konkret exempel nämner han 
att aspekter som mångbruk, landskaps-
mässiga värden och värnandet om biodi-
versitet i många fall kan vara högt prio-
riterade.

– Men det betyder inte att de ekonomis-
ka aspekterna därför skulle vara irrelevan-
ta, tillägger han.

STÖRRE FRIHET
Då skogslagen senast reviderades 2014 
innebar det ett steg mot större frihet för 
skogsägarna. Men det handlar om frihet 
under ansvar. Då slopades bland annat 
kravet på medlemskap i en skogsvårdsföre- 
ning. En av de markantaste förändringar-
na var att förnyelsekriterierna slopades. 
Tidigare fanns det rätt noggrant beskri-
vet när man kunde förnya sin skog. Den 
skulle ha uppnått en viss mognad, stam-

marna skulle ha en viss diameter et cete-
ra. Numera finns inga kriterier för när du 
kan förnya din skog. Men i praktiken har 
inte särskilt många skogsägare tagit fasta 
på den möjligheten.

De flesta privata skogsägarna följer re-
kommendationerna Råd i god skogsvård 
med samlade råd av experter. Boken ges ut 
av det statsägda skogskonsultbolaget Ta-
pio Oy. Rekommendationerna uppdatera-
des senast i fjol för att stå i harmoni med 
den reviderade skogslagen. 

– De flesta skogarna i Finland har skötts 
likåldrigt i 60–70 år. Om man har god 
skogsvård som utgångspunkt, är det ingen 
idé att förnya en välväxande gallringsskog, 
eftersom värdetillväxten är som störst när 
skogen växer i diameter från massaved till 
timmergrovlek, förklarar Ekman.

Här bör inflikas att förnyelseplikten be-
står, trots att förnyelsekriterierna slopats. 
Efter avverkning har man tre år på sig att 
utföra förnyelseåtgärder. I södra Finland 
ska plantskogen uppnå minst 0,5 meters 
höjd på tio år, i mellersta Finland har plan-
torna femton år på sig.

Skogsägarens 
rättigheter
• Fritt välja om man vill göra 
något med sin skog
• Om man beslutar göra ingrepp, 
får man fritt välja om man vill 
fokusera på ett likåldrigt (tra-
ditionellt skogsbruk) eller ett 
olikåldrigt skogsbruk (kontinuer-
lig stamvård).
• Skogsägaren kan också välja att 
naturskydda sin skog inom ramen 
för lagstiftningen.
• Välja om man vill gå med i ett 
skogscertifieringssystem; PEFC 
och FSC. 
• Välja om man vill vara medlem 
i en skogsvårdsförening eller inte. 

Skogsägarens 
skyldigheter
• Om man väljer att göra ingrepp 
i sin skog lyder man i första hand 
under skogslagen. Den represen-
terar en miniminivå på skogs-
vården.
• Användning av skog ska an-
mälas till Skogscentralen minst 
tio dagar innan kommersiell av-
verkning eller behandling av en 
särskild viktig livsmiljö. 
• Om man avverkar skog har man 
förnyelseplikt. Nya plantor ska 
ersätta de fällda träden.
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Lagar och 
förordningar som 
berör skogsägare
• Skogslagen
• Naturvårdslagen
• Lagen om bekämpnings av skogsskador
• Statsrådets förordning om viltskador
• Ändring av statsrådets förordning om viltskador
• Lagen om finansiering av hållbart skogsbruk
• Ändring av förordning om finansiering av håll-
bart skogsbruk

Skogscentralens rådgivning baseras på Rekom-
mendationerna Råd i skogsvård. Rekommenda-
tionerna är inte rättsligt bindande. Då skogslagen 
utgör en miniminivå, strävar rekommendatio- 
nerna efter en högre avkastning och ett större 
engagemang för bevarandet av mångfalden i 
skogsnaturen.
Om man valt att gå med i ett certifieringssystem, 
regleras skogen även av olika certifieringskriteri-
er. Det är också bra att känna till allemansrätten.

Den finländska 
skogsägarkåren
• De privata skogsägarna innehar ungefär 60 pro-
cent av all finsk skog, eller 10,5 miljoner hektar.
• 632 000 personer äger minst två hektar skog 
(Skogsforskningsinstitutet).
• 319 000 personer äger sin skog ensam eller 
tillsammans med sin make eller maka.
• Bland övriga skogsägare är staten störts med 
cirka 4 miljoner hektar. 
• Andra betydande skogsägare är aktiebolag, 
kommuner, församlingar och samfälligheter.
• En stor del av skogslägenheterna, 60 procent, 
är mindre än 20 hektar. Endast fem procent är 
större än 100 hektar.
• Ungefär var fjärde skogsägare bor i en stad som 
har mera än 20 000 invånare.
• Cirka 13 procent av de finska skogarna är natur-
skyddade.
• De finska skogarnas årliga tillväxt är omkring 
107 miljoner kubikmeter. Enligt statistiken var 
den årliga totala avgången cirka 94 miljoner 
kubikmeter år 2018.

Uppgifterna är hämtade på www.mhy.fi (skogsä-
garna) och hos Jord- och skogsbruksministeriet.

– Det är med andra ord ett mycket lågt ställt krav. Om man följer 
skogsfackmännens råd för förnyelseåtgärder, använder bra plantma-
terial och sköter röjningen, ska man nog ha betydligt högre plantor 
efter tio år, säger Ekman.

EN OLIKÅLDRIG SKOG
Slopandet av förnyelsekriterierna i skogslagen innebär att man öpp-
nar upp för alternativa skogsvårdsmetoder, bland annat kontinuerlig 
beståndsvård. I praktiken handlar det om huruvida man vill bedriva 
ett likåldrigt eller olikåldrigt skogsbruk. Innan lagändringen var det 
senare i praktiken närmast omöjligt att praktisera.

– Det finns ett intresse för att testa olikåldrig förnyelse, speciellt hos 
den yngre generationen, säger Ekman.

Problemet är snarast praktiskt. Eftersom skogarna skötts likåldrigt  
sedan 1960-talet, finns det få figurer där man genast kan börja med 
olikåldrig beståndsvård. För att det i praktiken ska fungera lätt med ett 
olikåldrigt skogsbruk, behövs en skog med flera kronskikt.

– Men eftersom vi bedrivit ett likåldrigt skogsbruk har vi ett gan-
ska jämnhögt kronskikt i våra skogar, förklarar Ekman och tillägger 
att det i praktiken tar cirka 50 år att få likåldrig skog att bli olikåldrig.

Ett annat huvudbry är själva avverkningen. Ett effektivt skogsbruk 
bygger på maskinell avverkning. Stora träd innebär stora maskiner som 
i sin tur innebär större avtryck i terrängen. Ekman anser att en lyck-
ad avverkning i en olikåldrig skog bör ske manuellt med motorsåg, vil-
ket blir dyrt.

– Det kan vara ett vettigt val i områden nära bebyggelse eller ex-
empelvis nära stränder. Här är den ekonomiska delen inte så viktig. 
Det handlar mera om att man vill värna om närmiljön.

KLIMATSMART SKOGSBRUK
Lars-Åke Ekman föreläser ofta för nya skogsägare i Helsingforsregio-
nen. En återkommande fråga sedan ett par år är hur man kan sköta 
sin skog så att den binder maximalt med kol. Den uppdaterade upp-
lagan av Råd i skogsvård betonar speciellt plantskogsskötseln för ett 
klimatsmart skogsbruk. En bra start lägger grunden för god tillväxt – 
och en välväxande skog binder maximalt med kol.

– På den här punkten behöver vi inte göra stora förändringar, sä-
ger Ekman.

Kalhyggesfritt skogsbruk kontra det traditionella skogsbruket dis-
kuteras mycket. I Sverige har man hunnit längre i forskningen kring 
detta. Undersökningar visar att ett kalhyggesfritt skogsbruk inte är 
ett vettigt alternativt om man fokuserar på maximal kolbindning. 
Anledningen är att den totala mängden virke från en skog, som 
sköts olikåldrigt, kan vara fyrtio procent lägre än från ett likåld-
rigt skogsbruk.

– Det är en otroligt stor skillnad. En viktig faktor är att man i det 
olikåldriga skogsbruket, den kontinuerliga stamvården, använder sig 
av naturlig förnyelse. Man drar därför inte nytta av det förädlade 
plantmaterialet som tagits fram i våra plantskolor, förklarar Ekman.

Han konstaterar att diskussionerna krig olikåldrigt och likåldrigt 
skogsbruk förs kontinuerligt och är ett ämne som väcker mycket käns-
lor, eftersom många finländare har ett nära förhållande till skogen.

– Men forskningsresultaten visar tydligt, att om man bara tänker 
på klimatet, ska vi fortsätta sköta våra skogar som vi gjort de senas-
te 70 åren. •

TEXT: MIA BERG-LUNDQVIST



  Skogsbruket	2/2020	11

– Det är bra att vi kan erbjuda en kurs om 
alternativa skogsvårdsmetoder. Det ligger 
rätt i tiden, säger Johnny Sved, lektor vid 
Yrkeshögskolan Novia i Raseborg.

Kursen skrevs in i läroplanen redan år 
2016, men förverkligades första gången 
hösten 2019. Kursen omfattar bland an-
nat kontinuerlig beståndsvård eller plock-
huggning och luckhuggning. Kontinuerlig 
beståndsvård togs med som ett alternativ 
när skogslagen reviderades 2014.

– Det har tidigare talats om kontinuerlig 
beståndsvård, men inte lika tydligt. I prak-
tiken var metoden tidigare mer eller min-
dre förbjuden.

Studeranden Axel Öhman deltog i hös-
tens kurs om alternativa skogsvårdsmeto-
der.

– Det var intressant och det är bra att 
skogsägare erbjuds alternativ för hur de 
kan bruka sin skog, säger han.

INGEN FÖRNYELSEFAS
Vilken är den största skillnaden mellan 
traditionella skogsvårdsmetoder och kon-
tinuerlig beståndsavverkning?

– Det blir ingen tydlig förnyelsefas på 
några större områden. Egentligen är sko-
gen ständigt en gallringsskog där man 
ibland skördar mogna träd, säger Johnny 
Sved.

Metodens akilleshäl är osäkerheten kring 
ekonomin. För det traditionella skogsbru-
ket finns tillförlitliga tillväxtmodeller som 
stöder sig på omfattande forskning som 
sträcker sig 60–70 år tillbaka i tiden. Ett 
liknande faktaunderlag saknas för konti-
nuerlig beståndsvård, eftersom metoden 
knappt använts i det moderna skogsbru-
ket i Finland.

– Men vi kan konstatera att man får ut 
mindre virke per hektar, även om man slår 
ut beräkningarna över en längre tid. Kost-
naderna för själva avverkningarna stiger 

”Bra med alternativ”
Alternativa	skogsvårdsmetoder	finns	
inskrivna	i	skogslagen	sedan	2014	
och utgör numera en obligatorisk 
kurs	för	blivande	skogsbruksingenjö-
rer.	Intresset	finns,	men	det	finns	än-
nu	frågetecken	kring	metoderna.

också något, eftersom man får ut mindre 
virke per avverkningsgång, säger Sved.

RISK FÖR ROTRÖTA?
Det finns också frågor kring virkeskvali-
teten. Man tror att den ska vara ungefär 
den samma som vid traditionellt skogs-
bruk, men säker är man inte. Ett – eventu-
ellt – problem som Sved lyfter fram är den 
ojämna tillväxttakt vid kontinuerlig be-
ståndsvård. Efter att man huggit i skogen 
stiger tillväxttakten. Då skogen åter tätnar 
avtar tillväxten. Då hugger man igen, och 
tillväxttakten ökar.

– Det kan resultera i spänningar i vir-
ket då det torkas, så det är inte helt oprob- 
lematiskt.

Ett annat orosmoln, speciellt för kust-
områdena, är rotrötan, som redan nu är 
ett problem. Då skogen drabbas av rotrö-
ta är rekommendationen att hugga bort 
träden på det drabbade området och byta 

• Enskilda träd eller mindre luckor avverkas med jämna mellanrum.
• De små luckorna får ett naturligt plantuppslag.
• Ingen tydlig förnyelsefas, skogen föryngras kontinuerligt.
• I Schweiz och södra Tyskland har man lång erfarenhet av denna metod. Där 
avverkas främst skuggtålig ädelgran.
• Våra trädslag kräver mer ljus som plantor och skogen måste därför huggas 
rätt gles för att plantorna ska trivas under de stora trädens skuggande kronor.
• Lämpar sig inte i granbestånd som är infekterade av rotticka, svampen 
sprider sig från träd till träd.

Kontinuerlig beståndsvård i ett nötskal

trädslag. Men vid kontinuerlig bestånds-
vård finns det alltid skog kvar, och risken 
för att rötan fortsätter att spridas från träd 
till träd växer.

HÖJER REKREATIONSVÄRDENA
Men, trots att det finns obesvarade frå-
gor har den kontinuerliga beståndsvården 
också klara fördelar.

– En är att man – åtminstone till störs-
ta delen – slipper förnyelsekostnader, in-
flikar Öhman.

– En annan är att det aldrig uppstår 
några stora öppna områden. Landskaps-
mässigt ser det trevligt ut, och det höjer 
rekreationsvärdena, tillägger Sved.

Man kan också anta att denna skogs-
bruksmetod gynnar våra skogsfåglar, att 
de skulle bli fler och trivas bättre i den 
mångskiktade miljö som uppstår. •

TEXT: MIA BERG-LUNDQVIST

Axel Öhman och Johnny Sved anser att det är bra att det finns valmöjligheter för 
skogsägarna. Kontinuerlig skogsvård innebär dock ekonomisk osäkerhet.



12		Skogsbruket	2/2020

Gården Seppälä i byn Backgränd har funnits i 
släktens ägo sedan slutet av 1600-talet. För Axel 
Baarman kändes det naturligt att som färdigbliven 
agronom för fem år sedan ta över och fortsätta si-
na förfäders värv. Verksamheten omfattar 90 hek-
tar åker och 200 hektar skog och kompletteras med 
några stugor som hyrs ut på veckobasis.

 – Jord- och skogsbruket bildar en helhet och 
det är svårt att tänka sig det ena utan det andra. 
Jag brinner för båda delarna, mer och mer efter 
hand, och beslutet att ta över har därför känts helt 
rätt, säger han.

EN BUFFERT 
Till sin hjälp i jobben på gården har han pappa 
Sigvard Baarman. På skogssidan gör man, bortsett 
från slutavverkningarna, det mesta själv. 

– På vintern är det huggningar och röjningar, på 
våren planteringar. I princip är det jobb med sko-
gen hela tiden, säger Sigvard Baarman.

Att inkomsterna från skogen är viktiga för går-
den motiverar till att ligga i.

– Att ha skogen i skick ger utdelning. Samtidigt 
står den också för trygghet och fungerar som buf-
fert för dåliga tider, säger Axel.

När det gäller skogens betydelse tror han inte 
det kommer att ske några förändringar under den 
närmaste framtiden.

– Förutom för det egna skogsbruket, tror jag det 
finns en framtid för skogsindustrin, med tanke på 
alla de varor som i dag kan tillverkas av cellulo-
sa. Själv tycker jag att det också borde byggas me-
ra av stock än det görs i dag, men det är kanske 
på kommande.

OCKSÅ ANDRA VÄRDEN
Yngre skogsägare har ofta lite andra tyngdpunkter 

Unga	skogsägare	är	i	dag	något	av	en	säll-
synthet.	Trettiotreåriga	Axel	Baarman	i	Karis 
tycker	för	sin	del	att	det	känns	bra	att	äga	
skog	och	motiveras	i	sitt	skogsbruk,	förutom	
av	det	ekonomiska	också	av	andra	värden.

Axel Baarman tog över hemgården för fem år 
sedan och har inte ångrat beslutet.

Ung skogsägare
motiverad	av	mycket
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På det tyder åtminstone undersökningen 
som skogsbrukets utvecklingscentral Ta-
pio och Finska Forstföreningen låtit göra. 
Den baserar sig på drygt 600 skogsäga-
res svar. 

Ekonomisk avkastning och önskan att 
kunna överlämna en välmående skog till 
nästa generation motiverar traditionellt 
skogsägare att sköta sin skog. Det är or-
saker som fortfarande väger tungt, men 
bland skogsägare under 40 år nämndes 
önskan att öka naturens mångfald och 
bromsa klimatförändringen som minst li-
ka viktiga motiv.

Samma undersökning tog också upp 
olika gruppers inställning till användning-
en av tjänster när det gäller skogsrelate-
rade ärenden. Enligt svaren uppskatta-
de äldre skogsägare och ägare till större 
skogsfastigheter personlig service, medan 
många yngre föredrog digitala tjänster. Fli-
tigast då det gällde användandet av tjäns-
ter överlag var de kvinnliga skogsägarna.

SKOGEN VIKTIG FÖR DE UNGA
I en annan av Finska Forstföreningen be-
ställd undersökning pejlades finländska 
ungdomars inställning till skog och skogs-
bruk. Femhundra ungdomar i åldern 15 
till 25 år deltog i undersökningen och av 
dem upplevde nio av tio svarande skogen 
som viktig för dem själva. 

Ny generation prioriterar annorlunda
Ekonomisk	avkastning	är	fortfaran-
de	en	stor	drivkraft	för	finländska	
skogsägare.	Men	i	synnerhet	bland	
de yngre årsklasserna kan man no-
tera	en	förändring	i	tyngdpunkter-
na	för	vad	som	motiverar	till	att	skö-
ta	om	sin	skog.	

Till de frågor som ställdes hörde bland 
annat vilka åtgärder ungdomarna själva 
skulle vidta om de var skogsägare. Bland 
unga kvinnor accentuerades naturskydd 
och önskan att värna om landskapet (57 
procent av de svarande). 

En dryg fjärdedel av samtliga svarande 
önskade att skogen skulle ge regelbunden 
inkomst medan lika många skulle lämna 
sin skog orörd om den ekonomiska situa-
tionen tillät. 

I synnerhet bland unga män och bland 
ungdomar vars familjer ägde skog var för-
väntningen att skogen skulle ge inkomst. 
Förväntningen steg också med åldern och 
var högre bland ungdomar i åldern 22–25 
än bland de yngre.

SKOGSYRKEN INTRESSANTARE FÖR 
UNGA MÄN
Av alla ungdomar som svarade omfattade 
tre fjärdedelar påståendet att skogens vik-
tigaste uppgift är att bibehålla naturens 
mångfald. Två tredjedelar var av åsikten 
att den finländska skogen sköts bra.

Av de unga männen, som svarade, 
kunde 30 procent tänka sig ett yrke inom 
skogsbruket eller träförädlingsindustrin, 
medan motsvarande andel bland kvin-
norna var 15 procent. Intresset för bran-
schen ökade om man hade en skogsrela-
terad hobby, om familjen ägde skog eller 
om man hade någon bekant eller familje-
medlem som jobbade inom branschen. •

TEXT: AGNETA SJÖBLOM

Källor:
Finska Forstföreningens publikationer: Nuo-
rempi metsänomistajien sukupolvi on arvoil-
taan yhä monimuotoisempi, Nuorten metsä-
barometri 2019.

i sin syn på skogsskötsel än äldre, visar 
en undersökning från i fjol. Axel Baarman 
har också noterat vissa förändringar i sitt 
eget förhållningssätt. 

– Jag märker att jag tänker mer på natu-
ren än jag gjorde tidigare. Att lämna kvar 
naturvårdsträd och spara vegetation för 
småviltet går rätt automatiskt.

Under sin tid som skogsägare har han 
också hunnit freda två skogsområden.

– Det ena var ett så fint skogsparti att 
jag resonerade att varför inte freda när 
möjligheten fanns.

Att skogens betydelse är större än dess 
ekonomiska värde ser han som givet. Axel 
jagar ibland och tillsammans med sambon 
Emilia Brännback och familjens hundar 
är han ofta ute och går i skogen.

– Att bo som vi gör, med skogen nära 
inpå, är ett privilegium. Det är något det 
är svårt att sätta ett pris på.

ÖPPEN FÖR NYTT 
Skogsbranschen har ibland anklagats för 
att vara mossig och konservativ. Axel 
Baarman tycker personligen inte att det 
finns fog för det.

– Åtminstone motsvarar det inte bilden 
jag själv har. Mansdominerad är bran-
schen däremot säkert, om man ser på 
könsfördelningen bland dem som jobbar 
med skog. På ägarsidan är fördelningen 
däremot antagligen jämnare. 

Själv anser han att branschen också är 
hållbar, även om det i debattflödet ibland 
kan påstås annat.

– I Finland hugger vi mindre skog än 
det växer, och det finns skogsvårdslagar 
som måste följas. Få länder har lika fint 
skötta skogar som vi.

I synnerhet slutavverkningar hamnar 
ofta i skottgluggen men Axel Baarman 
tycker att man inte kan stirra sig blind 
på dem. I stället borde man se på helhe-
ten och hela kretsloppet. 

– Vill man få ut det mesta ur sin skog 
är det mest rationella att ta bort allt på 
en gång och plantera nytt. Alternativa av-
verkningsmetoder såsom plockhuggning 
och luckhuggning kan säkert fungera på 
vissa ställen, och jag tycker att man ska 
vara öppen för nya alternativ. Man kan 
alltid prova på ett mindre område och se 
hur det fungerar.

KRÄVER TÅLAMOD
Den finländska skogsägarens medelål-

der är i dag omkring 62 år. Att medelål-
dern blivit allt högre förmodas bland an-
nat bero på att de yngre generationerna 
inte längre bor i närheten av skogsfastig- 
hterna. Det har också resonerats kring att 
skogsägandet helt enkelt inte intresserar 
yngre personer. 

– Kanske det i sådana fall mer handlar 
om att de unga inte har tålamodet? Skog 
är en långsiktig investering och man kan 

få vänta rätt länge på ekonomisk avkast-
ning, säger Axel Baarman.

Själva ägandet tycker han inte är speci-
ellt krångligt. 

– Behöver man hjälp finns det skogs-
rådgivare som man kan kontakta – de stäl-
ler alltid upp. Det finns också mycket in-
formation att läsa på nätet. •

 
TEXT OCH FOTO: AGNETA SJÖHOLM
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Namnet JB Samfällda skog var ganska 
självklart. Delägarna har inte bara sam-
fälld skog gemensamt, de delar också ini- 
tialer. Pappa Johan Byggmästar och sö-
nerna Jonatan, Johannes, Jesper och Jim 
har på senare år fått ett starkt gemensamt 
intresse, nämligen skogsägande.

Det började i liten skala när pappa 
Johan köpte sin första skogsfastighet i bör-
jan av 1990-talet, en tallskog som ligger 
ungefär tio kilometer från hemmet i cen-
trala Kronoby.

– Jag har alltid trivts i skog och mark, 
men mina föräldrar hade ingen egen skog. 
Som inköpare på trävarubolaget Påras 
växte mitt intresse för skog och jag tyckte 
att det skulle vara ett långsiktigt och bra 
investeringsobjekt, berättar Johan. 

Med tiden har han gjort nya köp och 
finansierat dem i första hand med intäk-
ter från gallringar och avverkningar. Nu 
har alltså sönerna ärvt intresset och del-
tar gärna i röjning och plantering i de eg-
na skogarna.

– Det är sällan vi alla fem är ute och 
jobbar i skogen samtidigt, men vi bidrar 
alla med våra arbetsinsatser. Pappa är den 
som är med varje gång det görs något och 
han har ofta med sig någon av oss andra, 
berättar Johannes.

– För mig är det ett nöje att arbeta i sko-
gen och jag är glad att sönerna tycker lika-
dant, tillägger Johan.

SPRITT ÄGANDE UNDER SAMMA 
PARAPLY
Familjens skogsägor finns numera i Öja, 
Larsmo, Nykarleby och ända ner till Vörå 
och det är inte bara skogsfastigheterna 
som är utspridda. Även sönerna är bosatta 
på olika orter. Jesper bor i Helsingfors, Jo-
natan i Vasa, Johannes i Jakobstad, med-
an Jim bor kvar i Kronoby och jobbar på 

Samfälld skog 
fortsätter växa
Skogen	är	en	familjeangelägenhet	för	Johan	Byggmästar	och	hans	söner.	
Samtidigt	som	de	nu	väntar	på	att	grundningsavtalet	för	den	samfällda	sko-
gen	ska	träda	i	kraft	har	de	ute	sina	tentakler	på	skogsfastighetsmarknaden.

pappa Johans tidigare arbetsplats Påras.
– Vi funderade hur vi skulle genomföra 

ett generationsskifte på bästa sätt och fast-
nade för samfällt ägande. Det liknar ett ak-
tiebolag, men vi tycker att samfällt ägan-
de passar vår långsiktiga målsättning bätt-
re. Det kräver att alla är överens om ägan-
deformen och hittills har vi inte varit oen-
se om något.

Besluten fattas på delägarlagets stäm-
ma och Jonatan har utsetts till ombuds-
man, en uppgift som motsvarar en vd i ett 
aktiebolag.

Största delen av JB Samfällda skog be-
står av de fastigheter som Johan köpt, 
men även sönerna har införskaffat skogs-
fastigheter som de sammanför med JB 
Samfällda skog. Andelarna fördelas enligt 
skogsfastigheternas värde.

– Vi har låtit en utomstående expert 
värdera varje skifte skilt och ge ett utlåtan-
de. Tillsammans med grundningsanmälan 
och ett förslag till reglemente skickade vi 
in utlåtandet till Lantmäteriverket för att 
bilda JB Samfällda skog. Det väntas ta fy-
ra till sex månader och sedan sammakallar 
Finlands Skogscentral oss till första mötet, 
berättar Johan.

HÖGRE SNITTAVKASTNING
Byggmästars är inte ensamma om att bilda 
samfälld skog. Ägarformen växer för varje 
år, inte minst i Österbotten.

– Ja, de flesta är små familjedrivna 
skogsfastigheter som bildar egna samfäll-
da skogar eftersom de vill behålla bestäm-
manderätten inom familjen eller därför att 
det inte finns någon stor samfälld skog att 
ansluta sig till, säger Mårten Lövdahl, 
näringslivschef på Finlands skogscentral, 
södra serviceområdet.    

En klar fördel med ägandeformen fram-
går av statistiken, som visar att avkast-

ningen på samfälld skog är omkring 20 
procent högre än snittavkastningen på en-
skilt privat skogsägande.

– I en samfälld skog omfattas alla om-
råden av en obligatorisk skogsvårdsplan. 
Där finns det inga skiften som blivit bort-
glömda.

Mårten Lövdahl har på senare år han-
terat flera fall av nybildade samfällda sko-
gar och ser flera fördelar med ägarformen, 
i synnerhet för distansägare.

– Det är ett bekvämt sätt för varje del-
ägare att utan egen arbetsinsats få avkast-
ning på sitt skogsägande. Lönsamheten 
blir också bättre ju fler skogsägare som 
delar på de administrativa kostnaderna.

Tillväxten i antal samfällda skogar 
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kommer främst från familjeägda skogsfas-
tigheter, där föräldrarna väljer att grunda 
ett delägarlag och delar upp skogen i an-
delar.

– Föräldrar kan i samband med en ge-
nerationsväxling enkelt flytta över ande-
lar till barnen för att undvika att släktens 
skogsägor splittras.

LÅNGSIKTIGT OCH LÅGRISK
I Finland finns cirka 460 samfällda sko-
gar och storleksmässigt varierar de från 
knappt fem hektar till uppemot 100 000 
hektar. Under de senaste tio åren har de 
börjat öka igen, delvis beroende på de 
styrmedel som staten satt in för att öka 
virkesuttaget ur landets skogar. Bland an-

Pappa Johan Byggmästar får ofta med 
sig sina söner Jim (i mitten) och Johan-
nes (till höger) ut i skogen på plante-
ring och röjning. Även sönerna Jonatan 
och Jesper deltar, trots att de bor på an-
nan ort.

Under år 2018 växte antalet sam-
fällda skogar från 424 till 460. 
Den minsta samfällda skogen år 
2019 var 4,7 hektar.
Den största samfällda skogen år 
2019 var 91 511,8 hektar.
Källa: Finlands skogscentral

nat bjuder staten på lantmäteriförrättning-
en i samband med att skogsägare grundar 
samfälld skog.

– Alla samfällda skogar har ambition 
att växa. För att få ut goda synergier och 
kontinuitet i intäkterna borde man förfo-
ga över minst 500 hektar, säger Lövdahl.

Kapitalskatteprocenten på virkesförsälj-
ning är också lägre för samfälld skog, 26,5 
procent jämfört med 30 procent för en-
skilda skogsägare. Dessutom har samfäll-
da skogar, till skillnad från aktiebolag, rätt 
till skogsavdrag på 60 procent på anskaff-
ning av skog. Skogsavdraget sker i sam-
band med virkesförsäljning.  

– Det finns många likheter mellan ak-
tiebolag och samfälld skog, men också 

olikheter. Allmänt anses aktiebolagsfor-
men lämpa sig bättre där ägarna vill växa 
kraftigt och ta vissa risker. Samfälld skog 
är en mera riskneutral ägarform. 

INTÄKTER GER NYA KÖP
Mårten Lövdahl tror att intresset för att 
bilda samfällda skogar ökar ytterligare 
bland skogsägarna.

– Andelen stadsbor bland landets 
skogsägare fortsätter att växa och många, 
som ärvt skog, har ingen kunskap om hur 
de ska sköta den. För distansägare är sam-
fälld skog både bekvämt och lönsamt.

Den största bromsande faktorn finns 
ändå i attityderna, tror han.

– Hittills har det funnits en viss skepsis, 
åtminstone i Österbotten, mot gemensamt 
ägande generellt. Samfälld skog har också 
felaktigt förknippats med bysamfällighe-
ter, som förvaltar andra tillgångar.

Bland nackdelarna med att överlåta sin 
skog till ett delägarlag finns det begrän-
sade inflytandet över de egna tillgångar-
na. Eftersom målsättningen med samfälld 
skog är att idka långsiktigt skogsbruk med 
jämn avkastning kan enskilda ägare inte 
heller göra snabba virkesaffärer.

Även JB Samfälld skog har en uttalad 
målsättning att växa i en takt som är lön-
sam. 

– Vi köper gärna skogsfastigheter som 
har bestånd i olika åldrar. Det gör att vi 
ganska snabbt kan få tillbaka en del av de 
pengar som investerats i och med köpet, 
säger Johan Byggmästar och får medhåll 
av sina söner. •

TEXT OCH FOTO: JOHAN SVENLIN
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Hästar	är	Anna	von	Wendts	stora	passion,	men	också	skogen	har	sin	charm	
och	betydelse	för	henne.	Förutom	konkret	avkastning	ger	skogen	ett	mervär-
de	till	övrig	verksamhet	på	Björkboda	bruksgård.

Pengar	inte	enda	måttet

Skogen	av	värde	för	
ryttarkarriären

Intresset för hästar fick Anna von Wendt 
att som ung slå in på lantbruk. År 2009 tog 
hon som 23-åring över Björkboda bruks-

grödor som kummin, bondbönor och glu-
tenfri havre. Vid sidan av lantbruket har 
hästintresset utvecklats från hobby till en 
av gårdens verksamheter. 

Anna von Wendt tävlar i dressyr på in-
ternationell nivå och ingår i det finländska 
landslaget. Till meriterna hör bland an-
nat en FM-titel. Satsningen innebär många 

gård på Kimitoön efter sina föräldrar, 
Ann-Maj och Gösta von Wendt. 

Odlingen är i dag inriktad på special-
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Anna von Wendt med Sky, en av 
hennes tävlingshästar.

timmar på hästryggen varje dag samt täv-
lingsresor både till när och fjärran. 

Förutom egna hästar tränar hon tillsam-
mans med sitt team också andras hästar 
samt erbjuder lektioner, kurser och läger. 
Under sin tid som ägare till Björkboda har 
hon byggt ett nytt stall på gården och en 
manege, som förutom ridning, kan hyras 
för andra evenemang.

FINA FÖRHÅLLANDEN 
De omkringliggande skogsmarkerna bi-
drar till de fina förhållandena som Björk-
boda bruksgård kan erbjuda för ridning. 
Att ta sig fram längs skogsvägarna är för-
utom avkopplande också bra för tävlings-
hästarna. 

– Hästarna får omväxlande träning på 
ett varierande underlag. Att ha tillgång till 
skog att rida i har varit till fördel i min kar-
riär som ryttare och i skolningen av häs-
tarna. Att ha mycket skog så här nära in-
på kan de flesta av mina mellaneuropeis-
ka tävlingskollegor bara drömma om, sä-
ger Anna von Wendt.

I framtiden får skogen eventuellt en ännu 
större roll i ridcentrets verksamhet. Som ny 
nisch planeras terapi för hästar, och att sko-
gen får en funktion i det är troligt. 

MÖJLIGGÖR JAKTTURISM 
OCH FLISELDNING 
Turism hör också till gårdens verksamhet. 
Man hyr ut stugor och har byggt en rast-
plats för grupper som vistas ute i skogen. 
Sedan några år tillbaka ordnas andjakter 
vid några skogsdammar på ägorna.

– Pappa har varit den drivande kraften 
och började förbereda för jakten redan un-
der sin tid som ägare. Under min tid har 
förädlingen fortsatt. Jag har själv jaktkort 
och brukar vara med och leda jakterna, 
säger Anna von Wendt.

På gårdens marker jagas, förutom än-
der, också klövvilt men inom egna kret-
sar. 

Viltet tas i beaktande såväl i skogsbru-
ket som i lantbruket där Anna aktivt del-
tar i jobben. För skötseln av skogen har 
hon däremot valt att anlita Skogssällska-
pet Finland som specialiserat sig på skogs-
förvaltning. Avverkningar och röjning-
ar utförs enligt en skogsbruksplan och 

Skogsvårdsföreningen Österbotten erbju-
der förmedling av skogsfastigheter på det 
egna verksamhetsområdet via dotterbola-
get Ab Skogsfastigheter AFM. 

Försäljningsstatistiken visar att prisni-
vån på skogsmark lokalt hållit sig rätt sta-
bil de senaste åren. 

– Medelpriset har legat kring drygt 
3  000 euro per hektar. Däremot har an-
talet affärer ökat, säger fältchef Anders 
Hjortman. 

MÅNGA VARIABLER
Många faktorer inverkar på prisbildningen 
då det gäller skog: bestånd, ålder, läge... 

En titt ut genom fönstret gör det lätt 
att förstå att vinterskiften inte hör till det 
mest eftertraktade just nu, vilket också 
återspeglar sig på priset. 

Utförandet av vissa skötselåtgärder kan 
bidra till att göra fastigheter mer eftertrak-
tade, men inte nödvändigtvis. 

– Speciellt när det är fråga om mindre 
skogsfastigheter i närhet av bosättning 
verkar de nästan bli intressantare för kö-
paren om där finns något att göra, säger 
Anders Hjortman.

Vill man veta värdet på sin skog är hans 
rekommendation att tillsammans med en 
fackman gå igenom beståndet. Nätbasera-
de värderingar anser han att man ska ta 
med en nypa salt. 

– Bedömningen av den totala kubik-

Så styrs skogspriset 
Vad	är	skogen	värd?	Förutom	förvän-
tade	inkomster	från	virkesförsäljning	
kan	faktorer	som	jaktmöjligheter	på-
verka	prisbildningen.

mängden kan stämma rätt bra, men be-
dömningen av trädslag och timrets andel 
brukar bli skev. 

Också i rollen som köpare kan det va-
ra bra att ha någon form av värdering till 
hands. 

– Det är förstås också bra om man själv 
kan använda relaskopet och lite kollar upp 
kubikmetrarna. 

LÄGRE TRÖSKEL FÖR ATT SÄLJA
Enligt statistiken köps omkring hälften av 
alla sålda skogsfastigheter i Finland i dag 
av olika investerings- och fondbolag. An-
ders Hjortman uppskattar att köparna på 
det egna området främst ändå är privat-
personer. 

Förutom förväntade virkesintäkter kan 
till exempel möjlighet till jakt och fiske 
öka intresset och trissa upp priset på 
skogsfastigheten. Intresset att förvärva 
skog för satsning på olika former av upp-
levelseturism har däremot inte slagit ige-
nom i Österbotten.

– Det kan säkert delvis bero på hur det 
lokala ägandet ser ut. Vill man anlägga 
en skogsstig måste man ha kontakt med 
många olika ägare. 

Den ökade mängden affärer kan enligt 
honom ses som ett tecken på att tröskeln 
för att sälja skog blivit lägre. När man väl 
fattat beslutet låg försäljningstiden i fjol i 
snitt på 37 dagar.

– På vissa områden har anbudsgivar-
na blivit färre, men det mesta som bjuds 
ut blir sålt. Det är sällan en skogsfastighet 
behöver utannonseras två gånger. •

AS

med beaktande av gårdens behov av flis. 
Många av gårdens närmare 30 byggnader 
har flisvärmning vilket innebär att mellan 
600 och 800 kubikmeter fast ved årligen 
ska flisas för ändamålet.

VÄRDEFULL PÅ MÅNGA SÄTT 
Gårdens skogsareal omfattar i dag om-
kring 200 hektar och har utökats under 
Anna von Wendts tid som ägare. 

– Om jag har möjlighet att investera gör 
jag det gärna i skog. Jag ser skogen som 

en rätt säker investering och som en vik-
tig del av helheten.

Parallellt har hon också låtit freda en 
del skogsmark.

– Den ekonomiska avkastningen är in-
te det viktigaste, skogsbruket ska korrele-
ra med vad som är bra för miljön. Vi ska 
nog använda oss av våra skogsresurser, 
men också förstå att värdesätta skogen på 
annat vis. •

TEXT OCH FOTO: AGNETA SJÖHOLM
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Vinterstämplingar skjuts upp
Den	milda	vintern	ställer	till	det	för	

skogsmaskinsförarna.	På	grund	av	att	

marken inte varit frusen kan många 

vinterstämplingar	inte	avverkas.	En	

del	avverkas	på	sommaren,	andra	

först	nästa	vinter.

Många marker har inte kunnat åtgärdas 
och skjuts upp till nästa år. Här arbetar 
skogsmaskinentreprenör Jimmy Blom-
qvist i Nykarleby på ett skifte där bärig-
heten är god. 

det inte finns någon tjäle eller snö som 
kan packas till ett skydd kan markerna in-
te åtgärdas. 

– Det gör att de objekt vi har tänkt av-
verka blir färre. Speciellt så kallade vinter-
stämplingar, marker som måste vara frus-
na, tvingas vi skjuta upp till nästa vinter, 
förklarar Blomqvist.

Enligt honom har det också funnits 

– Vädret har varit bedrövligt. Vintern har 
varit mycket problematisk. Man måste nog-
grant välja vilka objekt som kan avverkas, 
säger Jimmy Blomqvist, skogsmaskinsföra- 
re i Nykarleby som jobbar för Skogsvårds-
föreningen Österbottens räkning.

Vädret blir problem, eftersom det finns 
många avverkningar som kräver frusen 
mark, till exempel dikade torvmarker. När 
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objekt som kunde ha avverkats, men 
virket skulle inte ha kunnat transporte-
ras bort. 

– Skogsbilvägarna har helt enkelt inte 
varit farbara för fjärrtransporterna, därför 
har vi varit tvungna att skjuta upp averk-
ningar.

VINDKRAFTSPROJEKT GAV JOBB
Har ni haft tillräckligt med uppdrag den 
här vintern? 

– Vi har haft tillräckligt med jobb och 
fokuserat på sommarstämplingar. Vi fick 
också avverka för ett vindkraftsprojekt 
som räckte en och en halv månad, och 
det räddade oss, säger han.

Jan Slotte, verksamhetsledare för Skogs- 
vårdsföreningen Österbotten, konstaterar 
att virkeshandeln i år startat lugnare än tidi-
gare. Dels beror det på fjolårsstormen,efter 
vilken man ännu håller på att reda upp, 
dels på den milda vintern och oroligheter-
na på arbetsmarknaden. 

– Allt detta har satt sin prägel på verk-
samheten under årets första månader. På 
grund av den milda vintern är det en ut-
maning att hitta lämpliga objekt, säger 
Slotte.

För virkesbolagen är det inte bara den 
milda vintern som har ställt till det. Deras 
skogsmaskinsentreprenörer har också på-
verkats av industrifackets strejk inom den 
mekaniska skogsindustrin. 

Tisdagen den 4 februari stannade driv-
ningarna i hela landet men efter att pap-
perstrejken avslutades veckan därpå kom 
arbetet igång igen. 

– Vi fokuserar nu på vintergallringar 
men avvaktade med förnyelseavverkning-
ar, under strejken vid sågverken. Det finns 
efterfråga på virke och vi köper in, men på 
grund av den milda vintern är vi i första 
hand intresserade av stämplingar som går 
att avverka sommartid.

– De vinterstämplingar som återstår 
kommer troligen att skjutas upp till nästa 
vinter, för som det ser ut nu hinner mar-
ken inte längre frysa ordentligt. Vi hop-
pas på kyla men det ser dåligt ut, säger 
Thomas Sundqvist, distriktschef för Metsä 
Groups Vasa- och Seinäjoki-distrikt.

MER PLANERING
På grund av vädret har skogsmaskinsen-
treprenörerna varit tvungna att planera 
drivningen noggrannare än annars. 

– De måste välja vilka marker de kan ta 

sig an, stämpling för stämpling, skifte för 
skifte. Vintern varierar också i vårt land-
skap mycket och det kan vara fruset i Kar-
leby i norr medan marken inte bär över 
huvudtaget i Kristinestad i söder. Det mil-
da vädret gör drivningsarbetet till en ut-
maning, konstaterar Sundqvist.

På hans område har några entreprenö-
rer utrustat sina maskiner med extra breda 
band, vilket ökar bärigheten. De här entre-
prenörerna har kunnat arbeta på känsliga 
torvmarker, trots att marken inte varit or-
dentligt frusen. I framtiden blir dylika lös-
ningar troligen vanligare. 

– Eftersom det blir vanligare med mil-
da vintrar kommer det att behövas maski-
ner med bättre bärighet. Utvecklingen är 
redan igång, och många skogsmaskiner är 
redan i dag utrustade med bredare band, 
säger Sundqvist.

SÄMSTA VINTERN PÅ TIO ÅR 
Jan Wasström, skogsexpert på Metsä 
Group i Östra och Västra Nyland, beskri-
ver vintern som den sämsta på tio år. Ock-
så i det området tvingas virkesköparna 
skjuta upp vinterstämplingar. 

– Läget är besvärligt. Senast var det 
så här dåligt i slutet av 2010-talet. Då ha-
de vi en vinter med sex dagar kyla. Året 
därpå var det bara några månader fruset, 

men den här vintern är värre, konstaterar 
Wasström.

Situationen förvärras yterligare av att 
sågstrejken bidrar till att han inte kan kö-
pa in stock. 

– Vi kan inte ta risken att skapa ett la-
ger av timmer. Vi kan ta oss an gallring-
ar igen, men gällande efterfrågan är vi på 
grund av läget inte intresserade av vinter-
stämplingar, förklarar han.

Nu hoppas han på en torr sommar, så 
att en del av vinterstämplingarna kan åt-
gärdas då. 

– Med lite förberedelser, extra kör-
sträckor, kan vi ta oss an de flesta objekt 
på sommaren, om det är torrt. Det vikti-
gaste är att strejken tar slut så fort som 
möjligt. För den här strejken är inte bra 
för någon, säger Wasström i mitten av feb- 
ruari.

Skogsvårdsföreningen Österbottens 
drivningstjänst har inte i någon nämnvärd 
omfattning påverkats av strejken. 

– Skogsvårdsföreningens virke är till 
stor del energived eller virke som går på 
export. De närliggande sågarna kör på, 
strejken till trots, så också där är inverkan 
minimal, säger Jan Slotte. •

TEXT OCH FOTO: 
CHRISTOFFER THOMASFOLK
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Distansägare värdesätter 
täckande tjänster

Maria Stjernberg Åkermark bor sedan 
många år i Stockholm, men hon besöker 
ofta sina hemtrakter på Emsalö i Borgå 
och tar då gärna en promenad i den egna 
skogen. Hon äger tre skogsområden till-
sammans med sin mamma och sin sys-
ter och har aldrig upplevt skogsägandet 

En	växande	andel	av	landets	skogs-
ägare	bor	på	annan	ort	än	där	de	eg-
na	ägorna	finns,	och	det	ökar	beho-
vet	av	rådgivning	och	tjänster.

som en börda, snarare som en stor till-
gång. Tanken att sälja skogen har aldrig 
slagit henne.

– Nej, det finns inte på kartan att sälja. 
Det är så enkelt att äga skog när man kan 
lägga ut hela skötseln på experter som ser 
vad som bör göras och ser till att det görs.

Skogen har funnits länge i familjens 
ägo, och tidigare sköttes den till viss del 
av hennes pappa och en anställd huggare. 
Numera köper familjen alla skogstjänster 
av Skogsreviret, som både erbjuder råd-
givning och konkreta insatser.

ÅRLIG GENOMGÅNG
Maria Stjernberg Åkermark uppskattar att 
ständigt kunna vara uppdaterad om vilka 
åtgärder som behövs i skogen, utan att be-
höva förlora sömnen över hur det ska ge-
nomföras.

– Ett par, tre gånger per år går vi en run-
da i skogen tillsammans med Appe som 
berättar vad som gjorts och vad som bor-
de göras. Oftast håller vi med honom, och 
ibland har vi någon synpunkt som han tar 
i beaktande, förklarar hon. 

Appe heter egentligen Ralf Bergström 

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

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

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

Medlemsavgiften är 15 euro per år. 

Man ansöker om medlemskap genom
att kontakta föreningens sekreterare 
Inge-Maj Boström, 
foreningen.for.skogskultur@gmail.com.

och är revirinstruktör på Skogsrevirets distrikt Västra Borgå. Han är väl-
bekant med den stjernberska skogen efter att ha hållit i skötseln sedan år 
2005. Alla kunder har inte avverkningar varje år. På mindre skogsfastighe-
ter krävs åtgärder med intervaller på tre till fyra år. Det kan vara plantering-
ar, gräsröjning, röjning eller gallring. Inspektioner för att hitta skador efter 
stormar eller snölaster bör göras varje gång när vädrets makter varit hårda.

– Det är lätt att sköta skog åt kunder som känner till vilka åtgärder som 
behövs för att en skog ska växa och må bra. Vi har ett halvdussin skogs-
ägare som bor på annan ort, och det finns också fall där vi måste motivera 
varför vissa åtgärder behövs, konstaterar han.

ANDELEN STORSTADSBOR VÄXER
Befolkningsrörelsen från glesbygd till storstadsområden har pågått flera 
decennier, och har gjort att distansägande ökat och fortsätter öka. Nume-
ra finns en stor koncentration av landets skogsägare i Helsingforsregionen. 
Man räknar med att närmare 70 000 av cirka 640 000 skogsägare bor i Hel-
singfors med omnejd.

– Skogen stannar kvar på hemorten, medan unga skogsägare fyttar 
bort för studier, arbete och annat. Detta ger förstås omedelbara effekter 
på behovet av rådgivning och tjänster i skogsfrågor, säger Mårten 
Lövdahl, näringslivschef på Finlands skogscentral.

Tjänsterna behövs i skogens alla tillväxtskeden.
– Avverkningen har redan en tid utförts av industrin med maskinkedjor, 

men för manuella tjänster, som plantering, röjning och inspektioner, finns 
ett heltäckande utbud i hela landet. Det är främst skogsvårdsföreningarna, 
de tre stora skogsbolagen och en rad små privata aktörer som står för de 
konkreta insatserna.

SVÅR LÖNSAMHETSKALKYL
Många skogsägare anser att arbete i den egna skogen ger ett mångfacette-
rat värde. Dels ger det motion och frisk luft, dels är det psykiskt belönan-
de eftersom man på ett konkret sätt ser resultatet av sitt arbete. Dessutom 
förbättrar det lönsamheten i den stora ekvationen mellan utgifter och in-
täkter. Det förutsätter visserligen att skogsägaren investerar måttligt i ut-
rustning och att arbetet med plantering, röjning och virkeshantering ut-
förs på fritiden.

– För distansägare kan lönsamheten per hektar kanske bli lite lägre, ef-
tersom den egna arbetsinsatsen ofta saknas, men det kompenseras av be-
kvämligheten att professionella sköter uppdragen och rapporterar när de 
utfört dem. 

KOSTNADSEFFEKTIV FÖRVALTNING
Det ökande distansägandet har också påverkat formen av skogsägande.

– Fler privata skogsägare ansluter sig till samfällda skogar. Där kan de få 
en ordnad, kostnadseffektiv förvaltning och en andel av intäkterna, sam-
tidigt som de behåller känslan av att fortfarande äga sin skog, säger Mår-
ten Lövdahl.

För Maria Stjernberg Åkermark fungerar skogsägandet bra i sin nuvaran-
de form. Hon ser allmänt skog som ett positivt investeringsobjekt, men tror 
inte att hon kommer att köpa mera.

– Om man ser på skogen som ett investeringsobjekt finns det kanske al-
ternativ som ger högre avkastning. Jag är glad över den skog jag äger, men 
kommer knappast att köpa mer. Om jag inte hade haft skog inom famil-
jen skulle jag knappast ha insett hur mycket den ger, förutom intäkterna. •  

TEXT: JOHAN SVENLIN
FOTO: POND5
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Pollenallergi, eller hösnuva, uppstår för-
enklat sagt när immunförsvaret överreage-
rar på de äggviteämnen som finns i pollen 
och uppfattar frömjölet som något skad-
ligt. Då reagerar kroppen genom att bil-
da antikroppar mot ämnet. Då allergenen 
fastnar på antikroppen aktiveras i sin tur 
särskilda allergiceller (mastceller) som 
släpper ut histaminer och andra retande 
ämnen. Följden är en inflammatorisk re-
aktion med vidgade blodkärl och svullna 
slemhinnor i näsan som följd.

Anne Vuorenmaa, sakkunnig på Al-
lergi-, Hud- och Astmaförbundet, berättar 
att det inte finns någon entydig orsak till 
att allergiprocessen startar hos vissa män- 
niskor, men inte hos andra. Därför finns 

Därför	nyser	
1	000	000	finländare
Den	varma	vintern	har	ställt	till	det	i	naturen	så	att	pollensäsongen	startade	
ovanligt	tidigt	i	år.	Redan	i	början	av	februari	rapporterades	alpollen	i	syd- 
västra	Finland	och	i	Nyland,	nästan	en	månad	tidigare	än	normalt.	Det	inne-
bär	samtidigt	att	säsongen	för	hösnuva	har	förlängts	klart.	

det inte heller några säkra sätt att förebyg-
ga exempelvis pollenallergi. 

– Forskningen visar på en rad olika fak-
torer av vilka de genetiska verkar vara en 
ganska betydande orsak. Cirka en femte-
del av finländarna, eller en miljon män- 
niskor, beräknas lida av pollenallergi, så 
det kan betecknas som något av en folk-
sjukdom, säger hon. 

LINDRING FINNS TILLHANDA
Enligt Vuorenmaa misstas pollenallergi 
ibland för en seg förkylning eftersom sym-
tomen kan vara snarlika, alltså rinnande 
snuva, rader av nysningar, klåda i näsa 
och ögon samt astmasymtom.

– Pollenallergi kan också ge huvudvärk 

och en allmän trötthetskänsla när det är 
som mest pollen i luften. En logisk för-
stahjälp är därför att undvika orsaken till 
hösnuva, det vill säga hålla sig så myck-
et som möjligt inomhus i pollentider, sä-
ger hon. 

För den som jobbar utomhus, som  
till exempel skogsarbetare, ligger hjäl-
pen i förebyggande bruk av antihistami- 
ner i tablettform och nässpray med kor-
tison. 

– Om den behandlingen inte ger till-
räcklig hjälp kan en läkare göra en al-
lergiutredning och skriva ut en kombi-
nation av receptbelagda läkemedel som 
lindrar symtomen effektivare. Vid svå-
ra eller långvariga allgergisymtom ska 
man alltid kontakta läkare för att utreda 
vilken medicinering som är bäst, säger 
Vuorenmaa. 

Ytterligare en vårdform mot allergi är 
immunoterapi där man under en längre 
tid vänjer kroppen vid ett visst allergen 
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FOLKSJUKDOM
• Cirka en miljon finländare lider av 
pollenallergi. Symtomen liknar en 
förkylning, men snuvan är 
vattnigare och nysningar
na kommer i serier. På 
våren är de huvudsak-
liga bovarna hassel och al, mot 
slutet av våren samt försommaren olika 
lövträd, i mitten av sommaren gräsväxter 
och mot slutet av sommaren gråbo.
• Såväl barn som vuxna kan lida av pol-
lenallergi. 
• Varmare väder förlänger pollenperioden, 
som i år startade några veckor tidigare än 
normalt. Dessutom finns det nu allmänt 
taget mera lövträd i naturen, vilket ökar den 
totala mängden pollen i luften. Pollenperioden 
flyttar sig i regel på ett par veckor från syd till 
nord, men det beror mycket på temperaturen.
• Minst pollen finns det i luften på morgon och kväll samt 
vid fuktig väderlek. Förekomsten av björk- och gräspollen mångdubblas precis 
innan regn och framför allt åskstormar.  
• Pollenallergi förorsakas huvudsakligen av träd som pollineras via luften. 
Trädgårdsblommor ger därför vanligtvis inga symtom eftersom pollineringen 
sköts av insekter.

VANLIGA ALLERGIER
• Pollenallergi: Orsakas oftast av björkpollen, gräspollen och gråbopollen.
• Korsallergi: Innebär att om man är allergisk mot ett ämne kan man även 
reagera på liknande allergener. Till exempel varannan person, som är allergisk 
mot björk, reagerar också på rotfrukter och frukter, som kan innehålla ägg-
viteämnen som påminner om dem som förekommer i pollen. Därför kan ex-
empelvis råa äpplen kittla i mun och hals. Skalning av rotfrukter kan ge lokala 
hudproblem om man är allergisk mot exempelvis rå morot eller potatis. 
• Pälsdjursallergi: Orsakas inte bara av djurens päls utan även av talgkörtlar, 
saliv och urin.
• Kvalsterallergi: Orsakas av minimalt små spindeldjur som ofta finns i  
sängen.
• Matallergi: Orsakas av exempelvis komjölksprotein, ägg, nötter, frukt, fisk 
och skaldjur.
• Kontaktallergi: Huden reagerar mot till exempel nickel, krom, parfym och 
kemikalier.

NYTTIGA WEBBTJÄNSTER
Den färskaste pollenrapporten finns på www.norkko.fi som framställs av 
Aerobiologiska enheten vid Åbo universitet i marbete med Meteorologiska 
institutet. Enheten har bedrivit pollenmätningar av luftburet pollen i Finland 
sedan 1974. 

En bred översikt över pollenläget i Europa finns på www.polleninfo.org. 
Tjänsten är huvudsakligen på engelska och tyska men flera avsnitt finns också 
på finska och svenska. 

genom att först ge det i små och sedan i 
ökande mängder. 

– Processen kan räcka några år men 
i slutändan kanske man i stället får leva 
utan allergiska reaktioner under en längre 
tid, säger Vuorenmaa.

FÖLJ POLLENRAPPORTERNA
Pollensäsongen i Finland varierar årligen 
och började alltså exceptionellt tidigt i år i 
södra Finland. Enligt den officiella pollen-
rapporten, som framställs av Aerobiologis-
ka enheten vid Åbo universitet i samarbete 
med Meteorologiska institutet, har pollen-
mängderna i luften dock i regel varit små. 

Pollensäsongen varar vanligtvis till bör-
jan av september men besvärsperioderna 
är olika eftersom olika träd blommar vid 
olika tidpunkter. 

– Om man är allergisk tidigt om våren 
är det vanligtvis hasselpollen eller pollen 
av al som är orsaken. Lite senare på vå-
ren kommer björk-, alm- och ekpollen, på 
sommaren gräspollen och i slutet av som-
maren pollen av gråbo. För den som är 
allergisk mot flera olika typer av pollen 
innebär en längre pollensäsong dåliga ny-
heter, säger Vuorenmaa. 

Det lönar sig att följa med väderprogno-
serna eller de särskilda pollenrapporterna 
eftersom de innehåller uppskattningar om 
hur mycket pollen det finns i luften från 
dag till dag på olika områden. 

– När pollenhalten är särskilt hög gäl-
ler det att anpassa aktiviteterna och medi- 
cineringen efter detta och försöka hål-
la sig inomhus. Det gäller speciellt un-
der förmiddagen och vid soligt väder, för 
då är pollenhalterna vanligtvis klart hö-
gre än under andra tider på dagen, säger 
Vuorenmaa.

Andra tips hon har är att endast vädra 
hemmet morgon och kväll och då det har 
regnat, för då är pollenhalterna i luften of-
tast lägst. Det gäller även att vara extra no-
ga med att hålla rent i sovrummet.

– Det lönar sig att hålla sovrumsdör-
ren stängd under dagen och i tillägg kan 
en luftrenare av god kvalitet vara en bra 
investering. Under våren och sommaren 
ska den som lider av pollenallergi också 
undvika att torka tvätten utomhus efter-
som  det kan fastna pollen på plaggen, sä-
ger hon. •

TEXT: BO INGVES
FOTO: POND5
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Bästa chansen att se ugglor är att en tyst 
natt, eller riktigt tidig morgon, ställa sig 
vid en skogskant och spela upp lätet av 
ugglor. Om där finns en uggla kommer 
den med stor sannolikhet att svara, spe-
ciellt kattugglan är väldigt responsiv kring 
häckningstiden.

– Man kan lätt ladda ned lätena från nä-
tet, råder Patrik Karell, akademiforskare 
vid Yrkeshögskolan Novia. 

Hur mår ugglorna i Finland?
– De mår rätt bra, vi har ganska många 

arter av ugglor. Men så gott som alla arters 
livsmiljöer minskar hela tiden.

Karell listar sparvugglan, pärlugglan, 
slagugglan, lappugglan, berguven, fjäll- 
ugglan, hornugglan, jordugglan och så 
kattugglan förstås, som är hans studie-
objekt. De flesta arterna är rätt stationä-
ra, det finns inga långdistansflygare bland 
dem. Jord- och hornugglan flyttar oftast 
söderut vintertid. Även fjällugglan flyttar, 
men endast inom polarområdet. Kattugg-
lan förekommer i Svenskfinland, med un-
dantag för Åland. Den vågar troligtvis inte 
flyga så långa sträckor över vatten.

– Kattugglan är väldigt platstrogen och 
sitter mest stilla. När det kommer ett po-
tentiellt byte, aktiveras den och ger sig in i 
jakten. Däremellan flyger den inte särskilt 
mycket, berättar Karell. 

BYGGER INTE BON
Ugglornas största akilleshäl är att de i stor 
utsträckning är beroende av sork som fö-
da. I Finlands sydligaste delar har det va-
rit dåligt med sork sedan år 2009. Sork- 
förekomsten går i cykler, men i söder har 
de blivit oregelbundna och exakt vad som 
driver dessa cykler vet man inte. Rovdägg-
djur, tillgången på föda och sjukdomar är av 
betydelse. Men det handlar om komplice-

Mars är ugglornas månad
”Som	man	ropar	i	skogen	får	man	
svar”,	lyder	ordspråket.	För	ugglor-
na	gäller	det	bokstavligen.	Marsmå-
nad kallas för ugglemånaden bland 
fågelskådarna.	Detta	därför	att	ugg-
lorna	är	extra	aktiva	–	och	hörbara	–	
just	denna	månad	då	det	närmar	sig	
häckningstider.

rade mönster där flera variabler inverkar.
En annan sårbar punkt är att ugglorna 

inte bygger sina egna bon, utan är beroen-
de av håligheter i gamla träd, eller holkar 
som hängts upp för dem. Det är inte lathet 
som stoppar dem från att bygga egna bon, 
utan de saknar helt enkelt färdigheten.

Så uttrycket klok som en uggla stäm-
mer inte?

– Nej, jag vågar påstå att det är en myt, 
skrattar Karell och tillägger att exempelvis 
kråkor och papegojor bättre skulle kvalifi-
cera sig för det uttrycket.

– Jag tror att det är ugglornas utseen-
de, det stora huvudet, som utstrålar något 
slags klokhet. Men skenet bedrar. Det är 
inget stort huvud, bara jättemycket fluff, 
konstaterar han.

UNIKT PROJEKT
Karell driver ett projekt där man följer upp 
kattugglor på ett område mellan Kyrkslätt 
och Raseborg. Projektet fick sin början på 
1970-talet då två hobbyornitologer hängde 
upp holkar och systematiskt började föl-
ja med kattugglorna som häckade i dem. 
De ringmärkte fåglarna och följde deras 
häckningsframgång. Det finns därmed ett 
släktträd över kattugglorna som sträcker 
sig nästan fem decennier tillbaka i tiden, 
vilket är rätt unikt.

Hobbyornitologerna konstaterade ock-
så att kattugglorna förekom i två olika fär-
ger; brun och grå. Man visste då inte om 
färgskillnaden hade någon relevans. Men i 
dag är just den aspekten vetenskapligt väl-
digt intressant.
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Mars är ugglornas månad SNABBFAKTA OM KATTUGGLAN

• Kattugglan (Strix aluco) är en 
medelstor uggla som kan bli drygt 
40 centimeter hög och har ett ving-
spann på  80–95 centimeter. Honan 
är större än hanen.
• En sydlig art, som kom till Finland 
från Mellaneuropa, för drygt 100 år 
sedan. De första kattugglorna hit-
tades i Runsala i Åbo.
• Gillar lundskogar och har trivts 
bra nära herrgårdar där det funnits 
odlade ädla lövträd med håligheter 
där den kan bygga bo. Kattugglan 
har sedermera spridit sig och är i 
dag rätt vanlig i sydvästra Finland, 
speciellt längs kusten.

SÅ BYGGER DU EN HOLK FÖR 
KATTUGGLOR

• Gör en bottenplatta på cirka 30 x 
30 centimeter.
• Väggarna ska vara rätt höga, cirka 
65 centimeter.
• Hålet in till boet ska placeras rätt 
högt uppe och ha en diameter på 
12–13 centimeter.
• Lägg något mjukt på bottnen av 
holken, exempelvis 5–10 cen-
timeter kutterspån. Kom ihåg att 
rengöra holken efter varje häckning.
• Häng upp holken cirka 3 meter 
från marken.
• Kattugglan trivs i skogar med 
rejäla stammar, inte i klen ungskog 
som inte ger något skydd.
• Kattugglan använder holken 
främst för häckning.

Råd: Om du vill sätta upp en uggle-
holk, och råkar bo inom den radie 
där studien av kattugglor utförs, får 
du gärna kontakta Patrik Karell och 
meddela om detta. Nya holkar kan 
medföra att några av de studerade 
ugglorna söker sig dit och påverkar 
resultatet i studien. Om man har 
kattugglor i sin skog och vill ha en 
holk, går det också bra att ta kon-
takt. Patrik Karell nås per e-post på: 
patrik.karell@novia.fi

Patrik Karell vill gärna bli informerad 
om du hänger upp holkar för kattugg-
lor på området mellan Kyrkslätt och 
Raseborg. Han har också överlopps 
holkar om du har kattugglor, som du 
vill erbjuda ett bo, i din skog.
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– Jag söker svar på skillnaden mellan 
gråa och bruna kattugglor och deras an-
passningsförmåga till klimatförändring 
och andra miljöförändringar, berättar 
Karell.

Det är melaninpigmentet som avgör om 
det blir en grå eller brun kattuggla. Me-
laninet är i sin tur kopplat bland annat 
till ämnesomsättningen och immunförsva-
ret. Genetiskt skiljer sig de två varianterna 
från varandra. Den bruna är en sydlig va-
riant och den gråa en nordlig.

– Våra data visar tydligt att den bruna 
kattugglan har svårare att klara kalla vint-
rar med mycket snö, förklarar Karell. 

Efter varma vintrar ökar däremot den 
bruna varianten. Eftersom de snörika vint-
rarna blir oregelbundnare har man sett en 
klar ökning av den bruna kattugglan från 
1970-talet till dags dato. Då det gäller tole-
rans gentemot blodparasiter av olika slag, 
vilket är vanligt bland rovdjur, är den bru-
na kattugglan mindre ömtålig.

KRITISKT FÖRSTA ÅR
Den äldsta kattugglan, som påträffats i 
Finland, var 24 år. Det är trots allt ovan-
ligt att kattuglor uppnår en så hög ålder. 

– De flesta hinner häcka två, tre gång-
er och sedan ser vi dem inte längre. På 

basis av vårt material vet vi att den gråa 
kattugglan i snitt lever längre än den bru-
na. Detta har att göra med att den bruna 
inte klarar tuffa vintrar lika bra som den 
gråa, berättar Karell.

Kattugglan lägger allt från två till sju 
ägg. Bortfallet är tyvärr högt under det 
första året. Boet plundras icke sällan av 
exempelvis mård som gillar att äta ägg-
gen. Som nyutflugna utgör kattugglorna 
en delikatess för allt från rävar till duvhö-
kar och berguvar. En kritisk tidpunkt är då 
föräldrarna överger fågelungarna i slutet 
av sommaren och de ska finna sitt eget re-
vir. För dem som inte är mogna uppgiften 
går det dåligt, svält och köld skördar offer.

Kattugglan är mycket revirbunden och 
håller sig inom samma område år efter år. 
Om man sätter upp två holkar inom sam-
ma revir, kommer kattuggleparet på det 
området troligtvis att lägga beslag på bå-
da holkarna och häcka vartannat år i den 
ena och vartannat år i den andra.

Honan och hanen hänger ofta ihop un-
der hela livet. De har också en traditionell 
arbetsfördelning, där honan stannar i bo-
et med ungarna och hanen går på jakt och 
hämtar mat. •

TEXT: MIA BERG-LUNDQVIST
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Bland de gamla granarna, innanför land-
höjningsstrandens bård av klibbal, björk 
och vide, ligger två granar knäckta av 
granens rotticka och hårda höststormar. 
Båda knäcktes i fjolårets svåra januari- 
storm medan en tredje gran brakade om-
kull med en stor rotvälta spretande mot 
himlen. Ett tiotal meter söderom granar-
na ligger stammen av en gammal vårt-
björk som spillkråkorna högg nävern av 
för några år sedan när björken tynade 
bort och skalbaggslarver frodades innan- 
för nävern. Några steg från björklägan 
på marken står stammen av en ung glas-
björk, död och dekorerad av både ung 
och gammal björkticka, och i strandsko-
gen står några döda alar med stammar-
na översållade av tickor.

Här i det naturliga skogspartiet hittar 
jag en handfull synliga arter tickor som 
sköter om den viktiga nedbrytningen av 
dött trä, av cellulosa och lignin som en-
dast svampar och bakterier kan bryta 
ner. Det finns över 300 arter av tickor i 
vårt land, en del specialiserade på ett en-
da trädslag, andra mindre nogräknade. 
En del tickor såsom granens rotticka är 

Välsignade tickor                              
Jag	går	en	sväng	på	stugholmen	för	att	sträcka	på	benen	efter	förmidda-
gens	vedhuggning	och	för	att	njuta	av	den	lugna	stämningen	i	skogen.	
Merparten	av	den	gamla	gran-	och	blandskogen	är	ersatt	med	plantera-
de	tallar	som	vuxit	upp	till	unga	plantskogar.	Men	det	finns	trevliga	rester	
av	den	gamla	skogen	kvar,	bland	annat	i	västra	kanten	av	närmaste	grann-
skifte.	

därtill en nyckelart för andra tickor. Det 
vill säga att rottickan öppnar vägen för 
andra tickor som sedan kan äta in sig i 
den döende eller döda granen. Bland an-
nat brandtickan, citronporingen och den 
storporiga brandtickan är beroende av 
rottickans pionjärarbete. 

GRANEN ÄR FAVORIT
Av våra trädslag är granen tickornas fa-
vorit. Det finns inget annat trädslag som 
hyser så många arter av tickor som just 
granen. Det är ett favoritskap som gra-
nen tvingas bära med jämnmod medan 
tallen kan stoltsera med sin stora mot-
ståndskraft som endast ett fåtal tickor 
rår på. Oberoende av hur många arter 
tickor som angriper levande träd som 
parasiter eller lever på död ved som sa-
profyter, är tickorna tillsammans med 
andra svampar som skivlingar och vis-
sa musseroner helt avgörande för kolets 
kretslopp i skogen. 

Tack var tickorna och andra nedbry-
tande svampar frigörs det bundna ko-
let och mineraler från död ved när cel-
lulosan och ligninet bryts ner. Det är en 

långsam process som normalt tar flera 
årtionden i anspråk innan ett dött träd 
är helt nedbrutet och byggstenarna åter-
bördats till olika kretslopp i naturen. 
Den långsamma processen ger också 
en stabilitet i kolets kretslopp samtidigt 
som den är en livsnödvändig process.

ILLA UTAN KOLDIOXID
Utan de nedbrytande tickorna och an-
dra svampar skulle skogsmarkerna vara 
belamrade med dött trä i form av rötter, 
stubbar, stammar, grenar och kvistar. I 
allt det döda träet skulle mycket kol bin-
das och det är inte bra för livet på jor-
den. Det behövs en viss mängd koldiox-
id i luften eftersom kol är livets viktigas-
te byggsten, och för att luftens koldioxid 
är en nödvändig växthusgas som värmer 
upp atmosfären tillräckligt för livets exis-
tens på jorden. För lite koldioxid i luften 
ger ett alltför kallt klimat och för mycket 
koldioxid ger ett uppvärmt klimat. 

Trots att det finns enstaka tickor och 
andra svampar som har brutit sig ur den 
normala gången i skogen och kör sina 
egna lopp, såsom honungsskivlingen 
som kan angripa och döda alla träd och 
buskar i sin väg eller granens rotticka 
som dragit stor nytta av det moderna 
skogsbruket, är tickorna och andra ned-
brytande svampar en välsignelse för sko-
gen och för kolets kretslopp i skogen. •

TEXT OCH FOTO: HANS HÄSTBACKA
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JAN HEINO 
ÄR SKOGSÄGARE I LILJENDAL OCH FORSTRÅD. 

HAN HAR BLAND ANNAT VARIT CHEF FÖR FAO:S 
SKOGSAVDELNING, FORSTSTYRELSEN, JORD- 

OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS SKOGSAVDEL-
NING OCH SKOGSCENTRALEN SKOGSKULTUR.

EN DEL AV OSS blir stressade eller rentav deprimerade 
av hotet mot vårt klimat. Förtvivlan infinner sig när 
till synes inga resoluta motåtgärder vidtas för att hålla 
klotets temperatur under kontroll. Isen smälter, våld-
samma stormar blir allt vanligare och vintrarna allt 
våtare. Vilka konkreta motåtgärder finns det att ta till, 
frågar sig mången. Svaret är att alla klutar måste sät-
tas till, lokalt, nationellt och internationellt. Det gäl-
ler dig och mig, våra myndigheter och organisationer 
och det internationella samfundet.

Som enskilda individer kan vi göra mycket. Det 
ges rikligt med rekommendationer för personliga in-
satser. Det skrivs och talas dagligen om medborga-
rens vardagliga åtgärder i medierna. Ta cykeln, åk in-
te bil. Sortera och återanvänd, slösa inte, släng in-
te. Men visst kunde vi själva säkert göra mycket me-
ra. Små vardagssysslor räknas också. Med handen på 
hjärtat: Hur bra sköter du exempelvis sorteringen av 
dina sopor? Och hur är det med nyttjandet av skogs-
markens produktion?

Ungdomar ger med rätta uttryck för sin frustration, 
demonstrerar och kräver inte bara individuella utan 
också snabba nationella och internationella åtgärder. 
Det gäller ju deras framtid. Greta Thunberg har blivit 
en idol för dem. Är det faktiskt dåligt ställt? Gör sta-
terna ingenting? 

Jovisst, det sätts in åtgärder, säkerligen inte i till-
räcklig omfattning, men en hel mängd. Vår nationel-
la klimatpolitik hör till de mest avancerade i världen. 
Vi har förnybara resurser att ta till. Dessa utvecklas, 
och nya skogsbaserade produkter, som ersätter fossila 
alternativ, tas fram. Skogen växer 30–40 miljoner ku-
bikmeter mera per år än vi hugger. Bara vi ser till att 

den blir väl skött kan vi både hugga mera och samti-
digt binda mera kol i växande virkesförråd. Jag tyck-
er att den långsiktiga, sakta, stigande kolbindnings-
potentialen, tryggad av god skogsskötsel, är viktigare 
än att kortsiktigt minska avverkningsmängderna ge-
nom att låta bli att hugga och därmed pruta på sko-
gens livskraft. 

Så vad gör då de många internationella organisa-
tionerna? Ett exempel på en ny jätteinsats är klimat-
fondens (Green Climate Fund, GCF) arbete.  Under ett 
konsultuppdrag besökte jag dess högkvarter i Söul, 
Korea i september. Jag blev imponerad över hur långt 
fonden kommit med olika konkreta åtgärder. Framför 
allt har man lyckats hjälpa många länder att införa ef-
fektivare energi- och annan teknik som reducerar ut-
släppen av koldioxid.

Under sina första år samlade fonden in cirka tio 
miljarder dollar för finansiering av energi- och andra 
lösningar som minskar koldioxidhalten i luften. GCF 
finansierar projekt i ungefär 100 länder för att mins-
ka utsläpp. Nyligen publicerades en positiv nyhet för 
nästa fyraårsperiod. Av de stödjande, rika medlems-
länderna har 27 gett löften om ytterligare nästan tio 
miljarder för motande av klimathotet.  

Låt oss alltså inte bli nedslagna. Människornas 
ökande medvetande om klimatförändringens följder 
bidrar förhoppningvis allt mera till att de sammanlag-
da ansträngningarna når en helt ny omfattning. Dina 
insatser, även om de är små, har betydelse. Ny tek-
nologi kommer också att hjälpa till. Ställ stressen åt 
sidan! Agera istället! Sköt om din skog, ta vara på all 
den produktion som marken kan ge och se framför 
allt till att planteringarna får en god start! •

Sköt din skog och undvik klimatstress
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Ny upplaga av 
Skogsbrukets handbok

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

Beställningskupong (Var god texta)

Föreningen för
Skogskultur

betalar portot

Jag beställer                       stycken Skogsbrukets handbok

Boken/böckerna skickas till

Namn

Adress

Postnummer och postort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Föreningen för Skogskultur
INFO Handbok15
Kod: 5001298
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

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

Priset för en 
bok  är 50 €

(inklusive moms) 
+ porto.

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

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

Priset för en 
bok är 50 € 

(inklusive moms) 
+ porto

25 €

Beställningskupong (var god texta)

Jag beställer  _____ exemplar av Skogsbrukets handbok.

Boken/böckerna sänds till

Namn

Adress

Postnummer och ort

Telefon

Föreningen för 
Skogskultur 

betalar portot

Föreningen för Skogskultur
INFO Handbok15
Kod: 5001298
00003 SVARSFÖRÄNDELSE
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•

Skogsvårdsföreningarna är centrala sam-
arbetspartner för skogsägarna i skogs-
vårdsfrågor, även om skogsägaren bestäm-
mer om sin skog. Men det allt nyckfulla-
re vädret ställer nya kompetenskrav på bå-
de skogsägare och skogsfackmän och det 
innebär att skogsvårdsföreningarnas roll 
blir viktigare.

– Enkla sätt att minska risken för storm-
skador är att göra försiktigare gallringar 
och att lämna kanterna orörda, till exem-
pel om de gränsar mot åkrar. Det kan även 
på många håll vara bra att inte göra sis-
ta gallring av gran, då risken för skador 
på rötterna ökar varje gång man går in i 
skogen samtidigt som risken att få vindfäl-
len ökar. I stället för sista gallring kan det 
vara förståndigare att tidigarelägga en för-
nyelseavverkning, sade Södra Skogsrevi-
rets utvecklingschef Robert Andersson på 
Skogsbrukets vinterdagar i februari

NOGGRANN PLANERING A OCH O
I och med att väderleksförhållandena ver-
kar bli mera utmanande, måste också driv-
ningen planeras allt noggrannare. 

– Det innebär att rätt typ av maskiner 
ska användas. Det kräver i sin tur en täta-
re kontakt mellan skogsfackmän, entrepre-
nörer och skogsägare. Reviret har överens-
komna kvoter av förmedlingsvirke att fylla 
gentemot virkesköparna, så det ligger ock-
så i vårt intresse att få ut virket ur skogen, 
sade Andersson. 

Enligt honom är det lika viktigt att tän-
ka mera på vad man planterar på olika 
ståndorter. Det ställer i sin tur högre krav 
på skogsvårdsföreningarnas rådgivning. 

– Vi borde också bli bättre att på ett all-
mänt plan berätta om vad vi gör i skogs-
branschen. Kontinuitetsskogsbruk disku-
teras till exempel mycket i dag. Kunskaps-
nivån är dock allmänt taget dålig i press-
sen och framför allt i de sociala medier-

Väl skött skog binder bäst kol
Klimatförändringen	innebär	ökad	
risk	för	stormskador.	Skogarna	kan	
dock	till	en	del	skyddas	mot	vädrets	
nycker.	Genom	god	drivningsplane-
ring	går	det	på	många	håll	att	avver-
ka	skog	också	under	dåliga	vintrar.	

na. Sanningen är att det i praktiken finns 
ont om lämpliga objekt för kontinuerlig 
beståndsvård framför allt i södra Finland, 
även om metoden kan vara ett bra tillägg i 
skogsvården på sina håll. Att det finns sto-
ra områden med skyddad skog utesluter 
inte att det också skulle finnas stora om-
råden med ekonomiskog, sade Andersson. 

CERTIFIERING MERA KRÄVANDE 
ÄN LAG
Också med tanke på klimatet borde fokus 
i skogsbruket enligt Andersson ligga på 
ökad tillväxt. 

Enligt honom lider många skogsägare 
idag av någon form av klimatångest, vil-
ket gör det svårt för dem att besluta hur de 
ska sköta sina skogar. I vissa fall blir, fram-
för allt kommunalt ägda skogar, orörda då 
politikerna drar sig för att fatta beslut. 

– Politikerna har svårt att ge tummen 
upp för förnyelseavverkningar, även om 
de på sikt ger bättre koldioxidbindning. 
Virket kunde ersätta en hel del fossila 
bränslen och material. I Sverige har Skogs-
styrelsen nyligen publicerat ett åtgärdspro-

gram i 88 steg för att öka tillväxten i de 
svenska skogarna med 20 procent fram till 
år 2050. Varför kan inte vi i Finland stäl-
la upp motsvarande tillväxtmål, undrade 
Andersson. 

TILLVÄXTEN KAN ÖKAS BETYDLIGT
Diskussionen kring klimatförändringen 
syns enligt Andersson i viss mån i de sköt-
selåtgärder som valts de senaste åren.

– Stadsskogsägare är allt nyfiknare på 
kontinuitetsskogsbruk och samtidigt har 
intresset för att förnya skogen på natur-
lig väg ökat. Av någon orsak pratas det 
mera sällan om att konkret öka tillväxten 
fast man med dagens plantmaterial kan 
öka granarnas tillväxt med upp till en fjär-
dedel. Även tallens tillväxt kan förbättras 
märkbart, sade han.

En risk med klimatdiskussionen är en-
ligt Andersson att skogarna lämnas utan 
skötsel vilket leder till att tillväxten och 
därmed förmågan att binda kol avtar med 
tiden. •

TEXT OCH FOTO: BO INGVES

Södra Skogsrevirets utvecklingschef Robert Andersson varnar för vådan av att inte 
aktivt sköta skogarna.
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– Det är fint att barnen får ta del av oli-
ka naturupplevelser. Det ger ett mervär-
de att konkret få uppleva något istället för 
att bara läsa om exempelvis granen i en 
lärobok, säger Karin Holmberg, lärare i 
Hangöby skola.

Under ledning av skogsentreprenören, 
forstmästare Kåre Pihlström fick ettorna 
lära sig om bland annat skogens kretslopp 
och skogsbrukets grunder. Undervisning-
en ägde rum i form av en guidad vand-
ring längs en tre kilometer lång natur-
stig i skogarna invid Skarpkulla museum i 
Pojo i Raseborg. 

Karin Holmberg och skolgångsbiträdet 
Tina Alopaeus var både nöjda med upp-
lägget för vandringen.

– Guidningen var pedagogiskt upp-

Glada vi till skogen gå
Eleverna i Hangöby skolas första 
klass hade en annorlunda skoldag 
strax	innan	lillajul	i	fjol.	Istället	för	
traditionell	katederundervisning	fick	
de en snabbkurs i skogsbruk under 
bar	himmel.

byggd och anpassad till barnens nivå. 
Eleverna fick smaka, dofta och känna på 
saker, så det omfattade många sinnen, sä-
ger Holmberg.

Linnea Söderling och Elias Sandell är 
två elever som fick åka till Skarpkulla. De 
tycker att utflykten var ett roligt avbrott i 
skolrutinerna. Att regnet duggade tätt just 
den här dagen störde inte alls.

– Nej, om man har gummistövlar och 
regnbyxor gör det inget om det regnar, sä-
ger Elias.

GALLRADE SKOG
Vad lärde ni er på utflykten?

– Vi lärde oss om olika trädslag, säger 
Linnea.

– Och om skillnaden mellan unga och 
gamla träd, inflikar Elias.

Eleverna fick i uppgift att hojta till då 
de under färden såg trädslag som de kän-
de till. Vid ett skogsparti med ekar gjor-
de gruppen ett kort uppehåll för att ele- 
verna skulle lära sig hur träden förökar 
sig. Kåre Pihlström berättade om hur nöt-
skrikan hjälper till att sprida eken. Nöt-

skrikan gillar att plocka ekollon som den 
flyger iväg med för att sedan mylla ner 
några centimeter i jorden. Den ger med 
andra ord ekollonen goda förutsättning-
ar att börja gro. Utan extern hjälp skulle 
eken bara breda ut sig i sitt närområde, ef-
tersom ekollonen är relativt tunga och inte 
sprider sig för vinden.

I slutet av naturstigen fick barnen bekan-
ta sig med en gammal skog som snart är 
mogen att avverkas. Alldeles intill den gam-
la skogen fanns en figur med ett ungt tallbe-
stånd som väntar på gallring. Man jämför-
de den gamla skogen med den unga. Däref-
ter fick eleverna delta i en liten gallringsöv-
ning. I tur och ordning fick de märka ut vil-
ka träd de ansåg kunde huggas bort. 

– De allra flesta valde faktiskt sådana 
träd som kunde gallras bort, träd som var 
små, skadade eller hade andra defekter, 
berömmer Pihlström.

BITTER HÄGG
Eftersom julen stod för dörren vid besöks-
tidpunkten var en sväng via Skarpkullas 
julgransodling ett obligatorium. Där fick 

Att åka på skolut-
flykt var både 
roligt och lärorikt 
tycker Tina 
Alopaeus, Karin 
Holmberg, Linnea 
Söderling och Elias 
Sandell.
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barnen bland annat gissa trädens ålder, 
och de tittade också på de andra trädsla-
gen som fanns bland julgranarna; ek, hägg 
och sälg. De två sistnämnda har en viktig 
funktion för pollinerande insekter.

– Vi fick smaka och dofta på en hägg-
kvist, minns Elias.

Häggen har en säregen doft som påmin-
ner om bittermandel. Just den doften hål-
ler sorkar och möss på avstånd. 

Det blev också en övning i demokra-
ti, då klassen skulle välja ut en julgran till 
skolan. Eftersom det rådde olika uppfatt-
ningar om vilken som var den grannaste 
granen, måste eleverna rösta. De fick själ-
va fälla den utvalda granen, som de se-
dan turades om att bära till den väntan-
de bussen. Innan granen landade på bus-
sens släp, åkte den via packningsmaski-
nen. Packningsmaskinen väckte stor fas-
cination och en av eleverna ville prova på 
att bli nätinkapslad, en önskan som hör-
sammades. 

– Det väckte stor förtjusning och det 
blev en kö av barn som ville bli packade 
i nät. Men vi nöjde oss med ett barn, ler 
Pihlström.

Rundturen avlutades på Skarpkulla mu-
seum där eleverna fick bekanta sig med 
bland annat gamla skogsredskap. En god 
lunch som tillretts i museets kök avnjöts 
också innan återfärden till Hangö. •

TEXT: MIA BERG-LUNDQVIST

Skolutflykten till Skarpkulla förverk-
ligades med hjälp av reseunderstöd 
beviljat av Föreningen för Skogskultur 
r.f. Svenskspråkiga låg- och hög-
stadieskolor kan ansöka om under-
stöd enligt följande:

• Understöd beviljas kontinuerligt, 
men ansökningar ska lämnas in en-
dast 14 dagar innan planerad avfärd.
• Studiebesöket bör ha skogsbruk 
som tema.

Möjlighet till reseunderstöd
• En skogsfackman bör medverka 
eller delta i planeringen av program-
met.
• Stödsumman är i medeltal 200 
euro, och varierar något beroende på 
klassens storlek.
• För de klasser, som beviljas reseun-
derstöd, utbetalas också automatiskt 
en matpeng om 2 euro per elev, utan 
extra ansökan.
Mera information på: 
www.skogskultur.fi

 Det var samling inne på Skarpkulla mu-
seum innan avfärd. Här instruerar Kåre 
Pihlström sina adepter innan avfärd.

Naturstigen är ett utomhusklassrum 
som bjuder på många olika miljöer 
för inlärning. Här spanar man efter 
olika trädslag.
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•  grundarbeten, tak, murning och nybyggen
•  köks- och badrumsrenoveringar
    (VTT:s våtrumscertifikat)
•  målning och tapetsering, kakelarbeten
•  montering av inredningar
•  VVS-arbeten
•  cellulosaisolering som lösull och skiva
•  även större projekt t.ex. industrihallar och radhus 

BYGG & RENOVERING - FRÅN GRUND TILL TAK
Vi är en bygg- och 
renoveringsfirma från 
Korsholm som utför 
mångsidiga arbeten 
åt både små och 
stora kunder.
Läs mer: timbergs.fi

Hultvägen 180, 65630 Karperö
Ring 040 910 4166 eller 050 525 6673
dennis@timbergs.fi, www.timbergs.fi

En hobby som
LÖNAR s ig

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

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

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

JOBO ST50

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

LILLHAGENS 
GRÄV AB

- Allt inom jordbyggnad
- Dräneringsarbeten
- Grävning
- Sprängning
- Husgrunder
- Offertarbeten
- Totalentreprenader

Ahlnäsvägen 46
66730 Oxkangar

tfn 050-524 5381

Boka annons 
genom att kontakta

Jonny Åstrand
tfn 06 347 0608

cjcenter@malax.fi

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

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

MARKNADEN för tall- och granstock har blivit segmenterad 
i de största länderna, som producerar sågade trävaror, i Eu-
ropa. Detta beror på skador orsakade av stormar, snö och 
insekter. Följaktligen råder överutbud av skadad granstock. 
Samtidigt börjar efterfrågan på stock av god kvalitet öka kraf-
tigt. Detta försvagar de finska sågverkens konkurrensläge.

Skogsindustrins lägre produktionsvolym, jämfört med 
förra året, återspeglas i användningen av trä. Lagren av av-
verkat timmer och stående lager, som ackumulerades under 
år 2018, minskade i fjol. Lagren fortsätter minska i år, vilket 
minskar behovet av avverkningar. Å andra sidan kommer 
andelen importerat trä att öka lite från i fjol. 

Den sammantagna effekten av de här företeelserna kom-
mer att minska användningen av industriellt trä något mer 
än de minskar avverkningarna. Den årliga råvirkesförbruk-
ning inom industrin ligger dock fortfarande nära genom-
snittet under de senaste fem åren, så det är inte fråga om 
en kollaps.

I fjol minskade förbrukningen av importerat virke med 
några procent jämfört med året innan. Under perioden ja-
nuari–november var importen av trä tre procent lägre än un-
der 2018. Importen av tallmassaved mötte det största fallet, 
och den största ökningen noterades för importen av flis. An-
delen flis och björkmassaved ökade tillsammans till 80 pro-
cent av importen.

De inhemska avverkningarna var något mindre år 2019 
än år 2018 därför att efterfrågan på virkesprodukter minska-
de, Finlands konkurrenssituation försvagades, lager använ-
des och trä importerades. Enligt PTT var avverkningsvoly-
men år 2019 6 procent lägre än föregående år. Volymerna av 
gran- och björkstock minskade mest. Volymen av lövmassa-
ved var ännu högre än föregående år. I år beräknas den to-
tala avverkningsvolymen minska 5 procent. Störst blir fallet 
för avverkningar av timmer.

Förra året minskade rotköpen av virke med nästan en 
tredjedel. Det fanns skillnader mellan virkesslag och av-
verkningsslag. Till exempel minskade rotköp av tallstock 

från förnyelseavverkingar med 43 procent och av granstock-
ar med 48 procent, medan handeln med tallmassaved från 
gallringar minskade med 15 procent jämfört med år 2018.

I år beräknas rotköpen öka med 12 procent jämfört med 
i fjol. I början av detta år återhämtar sig virkeshandeln där-
för att de dåliga avverkningsförhållandena driver efterfrå-
gan mot områden där marken bär eller mot sommarstämp-
lingar. Arbetskonflikter och den svaga efterfrågan på slut-
produkter har dock lindrat trycket på virkesimport under de 
första månaderna av året. Efterfrågan ökar också virkeshan-
deln när lagren tar slut.

I fjol sjönk de genomsnittliga årliga priserna på tall- och 
granstock med sju procent från år 2018. Detta berodde på 
ett fokus på billigare kvaliteter i exporten och en rekordhög 
prisökning år 2018. Det genomsnittliga rotköppriset på mas-
saved var nästan på samma nivå som 2018. Endast priset på 
tallmassaved steg något. 

Lönsamheten för den mekaniska skogsindustrin har för-
svagats av sjunkande exportpriser, strejker och dåliga av-
verkningsförhållanden i många delar av landet. Det genom-
snittliga priset för barrträdsstock beräknas falla ytterligare 
några procent från förra året. Rotpriserna för massaved är 
stabila, i nivå med 2019 och 2018.

Det genomsnittliga årliga nominella virkespriset, beräk-
nat på basis av de genomsnittliga vägda försäljningspriser-
na, föll förra året med 12 procent. Nedgången orsakades 
av ett starkare fokus på massaved än föregående år. Ande-
len massaved av rotköpen ökade till nästan 54 procent. I år 
väntas det genomsnittliga rotpriset öka något då virkeshan-
deln tar fart.

Bruttorotinkomsterna från de privata skogarna minska-
de med nästan en femtedel 2019 från 2018 på grund av ned-
gången i avverknings- och handelsvolymerna och virkespri-
serna. Rotprisinkomsterna för de privata skogarna föll till 
1,9 miljarder euro, till nivån år 2017. I år kommer brutto- 
rotinkomsterna att falla med några procent på grund av re-
duktion i avverkningen. •

Långsam förbättring i sikte

PAULA HORNE
FORSKNINGSDIREKTÖR, 

PELLERVO EKONOMISKA 
FORSKNING
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– Så vit som du är i pälsen så är du väl släkt med skogsharen?
– Din närmaste släkting är väl en flaska champagne; fylld med 
vätska och gas och upptill förseglad med en kork!

TOK
Adressändringar 
och övriga 
prenumerationsärenden 
 

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

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

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

till din tjänst

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

• Utkörning och transport av virke, ved mm. utförs med traktor 
i området Jakobstad-Vörå-Maxmo, Andreas, tfn 040 860 4749.
• Sprängningsarbeten utförs i Pedersöre med omnejd, 
tfn 050 534 8565. 
• Käld skogsservice utför manuell röjning, plantering och gallring 
i Karleby och Pedersörenejden, även inhoppare i skogsmaskin, 
tfn 041 435 8089.
• Skogsavverkning utförs med gallringsskördare, även huggning av 
tomter, virkestransport med traktor, röjning mm. utförs i Vasa med 
omnejd, tfn 050 322 0567.
• Maskinell avverkning med smidig skördare samt utkörning och trans-
port av virke i Korsholm-Korsnäs. Kenneth Forsman, tfn 050 351 3197.
• Gallring och utkörning av virke utförs med Norcar 600, 490 
i Nykarleby med omnejd, P. Blomqvist, tfn 050 349 2888. 
• Skogsvårdsarbeten och avverkning, planering, värdering av skog 
och rådgivning i Nykarlebytrakten, Smedskog, tfn 050 466 4970. 
• Slyröjning av skogsbilvägar utförs i Närpes-Malax-Korsnäs 
området, tfn 050 344 3181, Tobias Dahlblom.
• Slyröjning av skogsbilvägar utförs i Närpes–Korsnäs området, 
tfn 040 750 7929. 
• ITA Nygård Ab utför röjningar, skogsvårdsarbeten och specialav-
verkningar i Terjärv med omnejd, tfn 050 366 0860.
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• Trädfällning på tomter samt borttransport av ris i Vasatrakten, 
Österbottens farmartjänst, tfn 0500 567 171. 
• Maskinell gallring, uttag av energived, virkesutkörning med smidig 
Logset 500 i Pedersöre med omnejd, S. Backman, tfn 050 592 3043. 
• Avverkningstjänster, maskinell gallring, med gallringsskördare ut-
förs i Vörå med omnejd, B. Svens, tfn 050 350 7249.
• Maskinell gallring med Norcar 600 i Österbotten, S. Ahlback, 
tfn 050 518 1054.
• Vägsladdning, slyröjning och övrigt underhåll av skogsvägar 
utförs mellan Vasa och Oravais, tfn 0500 138 414. 
• Närtransport av virke, gallringsavverkning, röjning mm. inom 
Norrskogs område, I. och A. Nynäs, Finnäs gård, Eugmo, 
tfn 050 598 3149 eller 050 562 2449. 
• Maskinell gallring och slutavverkning i Korsholm-Malax, 
H. Skog, tfn 0500 160 669. 
• Skogsavverkningar utförs med gallringsskördare i norra 
Österbotten, J. Slotte, tfn 0400 139 508. 
• Skogsdikning, skogsvägar och markarbeten utförs inom 
Vasaområdet, tfn 0400 867 373. 

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

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

Prenumerera 

Uppvakta

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

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

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

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

– den finlandssvenska skogstidningen

Åtta 
 36-sidiga, 
faktafyllda
nummer 
per år!

Presentkort

bruketSkogs

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

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

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

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


