
3|2020bruketSkogs

Ingen tjäle, mera skadegörare
Klimatet rubbar balansen

•  Aska sätter fart på tillväxten  •  Vad du bör veta om plantorna
•  Skogen präglar vildmarksguidens liv
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VARFÖR SÄLJA
DINA BJÖRKAR

SOM MASSAVED?

Läs mer på
nackrosgarden.fi/ST

Öka din avkastning
genom att odla 

sprängticka istället.

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).

599€

Cirkelvägen 15, 65100 Vasa. Tel. 318 2950, 0500-364 688
www.marander.fi • e-post: marander@maskin.netikka.fi

SERVICE OCH FÖRSÄLJNING
€€

699€

Stihl MS 241 CM
• Volym 42,6 cm3 
• 2,3 kW/3,0 hk 
• 4,5 kg

Magnesiumram, lång service-
intervall, utmärkt vibrations-
dämpning och acceleration 
gör detta till din drömsåg!

Erbjudande!

Stihl MS 201
• Volym 35,2 cm3 • 1,8 kW • 4,0 kg

SERVICE AV 
LANTBRUKS-
MASKINER,  

RESERVDELAR,  
TILLBEHÖR, 
OLJOR M.M.

Världens lättaste proffssåg!

699€

Erbjudande!

Stihl MS 261 CM
• Volym 50 cm3

• 3,0 kW • 4,9 kg

Auktoriserad 
Valtra, Fendt, 
John-Deere 
och Sampo 
Rosenlew 
–service

M-TRONIC styrsystem 
- ingen choke och inga 

justeringar.
Nu även på MS 261 CM  

& MS 201

Specialpris på Stihl RMHS-sågkedjor för skördare STIHL MSA120 batterisåg 329,00 euro!

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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DEN HÄR TIDEN på året är ett bra tillfälle att pla-
nera försommarens och sommarens kommande 
åtgärder i skogen. En del har planteringsarbete 
som väntar, andra har plantskogsröjningar som 
bör utföras.

Upptiningen av plantor kan inte tillräckligt po-
ängteras, det är A och O för att få bästa möjliga 
plantor i marken. Den omsorgen ska vi visa, stör-
re delen av plantorna ska faktiskt växa mellan 
60 och 90 år framåt i tiden. Efter en lyckad plan-
tering följer en i rätt tid och en väl utförd plant-
skogsröjning som ger grunden för en växande och 
frisk skog.

Vad kan vara bättre för en skogsägare än en 
skog som man skött om med omsorg och som 
växer fint och ger ro för själen, samtidigt som den 
ger bättre inkomster i framtiden?

Trots alla ansträngningar att sköta plantskogen 
behöver många skogsägare ta till extra skydd. Det 
biologiska bekämpningsmedlet Trico har visat sig 
vara rätt effektivt. Det är tydligt att älgarna låter 
bli att beta av behandlade tallplantor, åtminstone 
i större utsträckning. De gula banden, som man 
också lagt ut kring plantskogar, har kanske haft 
bäst effekt gällande vårtbjörks- och granplante-
ringar. Flera jaktvårdsföreningar tillhandahåller 
både Trico och de gula banden.

Den klimatförändring, som tycks ske, ger, en-
ligt vissa forskare, vid handen att våra skogar 
kommer att börja växa bättre. Klimatförändringen 

kan också föra med sig att vi får se mera skador 
på våra skogar, både insektsskador och stormska-
dor. Forskarna följer kontinuerligt med hur dessa 
hot mot skogen utvecklas. De har nu bland annat 
tagit fram ett hjälpmedel, en karttjänst som räk-
nar ut sannolikheten för stormskador under de 
följande fem åren. 

Vi bör alla lära oss mera om hur man sköter 
skogarna med beaktande av dessa hot, så att vi 
också i framtiden har friska och väl växande sko-
gar. Det är nämligen dessa skötta skogar som hjäl-
per till att binda koldioxid. Detta är faktiskt kli-
mattänk av den högre skolan.

En annan skogsförbättringsåtgärd att ta i be-
aktande är askgödsling av torvmarker, inte bara 
därför att skogen växer bättre, utan också därför 
att gödslingen minskar behovet av dikning. Re-
geringen har beslutat att stödet för askgödsling 
tillfälligt utvidgas inom ramen för Kemera-stödet. 
Det sker genom att slopa kravet på att kunna på-
visa trädbeståndets näringsobalans.

I skrivande stund översköljs vi av daglig infor-
mation om coronavirusets framfart både här hem-
ma och ute i världen. Ingen av oss kan ana vad 
allt detta för med sig, vad gäller människors häl-
sa och de ekonomiska följder viruset kan orsaka. 
Vi kan bara hoppas att de åtgärder, som man vid-
tagit, biter och att vi går mot en ljusare framtid.

Förutom skogen är det nu viktigt att ta väl 
hand om varandra! •

Ta hand om skogen och varandra

ledaren

ROBERT LINDQVIST
VICEORDFÖRANDE FÖR FÖRENINGEN 

FÖR SKOGSKULTUR R.F.
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Föreningen för Skogskultur r.f. 
håller sitt stadgeenliga årsmöte måndagen den 20 april 2020 

klockan 13.00 på distans via MS Teams. 
Anmälan om deltagande senast den 14 april 

till foreningen.for.skogskultur@gmail.com

Styrelsen

OBS! Mötet hålls endast via MS Teams!

Anmäl dig i tid!

Nu ska viktiga delar av skogsbranschens 
terminologi strömlinjeformas. Finlands 
skogscentral har tillsammans med flera 
samarbetsparter startat ett omfattande 
arbete för att ta fram ett elektroniskt 
skogslexikon, initialt på finska. Beslut 
om en svensk version saknas tills vidare.

Projektet strävar efter att samman-
ställa den viktigaste fackvokabulären. 
Den ska vara till nytta i exempelvis 
kommunikationsverksamhet och då man 
utvecklar datasystem och informations- 
produkter i branschen. Den bärande 
idén är att det blir lättare att förstå 
varandra och att samarbeta då alla 
använder samma terminologi.

Idag är terminologin rätt brokig, och 
speciellt bland nyblivna skogsägare vål-
lar den ofta förundran och förvirring.

Lexikonarbetet utgår från den 
finsk-ryska skogsordboken Suomalais-
venäläinen metsäsanakirja som sam-

Skogstermer preciseras – svenskan oklar
manställts av Helsingfors universitet. 
Boken innehåller cirka 5 000 centrala 
skogsbegrepp.

Projektet avancerar i små steg. I det 
första skedet koncentreras arbetet på 
ett tusental termer i den finska variant-
en av skogsvårdsrekommendationerna. 

– Av detta är drygt hälften klart, 
följande steg är att bearbeta återstoden. 
Sedan är det dags för en kommentar-
runda, säger projektchef Kai Blauberg 
på Skogscentralen.

Tanken är att redan i år publicera det 
första skedet av arbetet på en plattform 
på webbplatsen suomi.fi. Webbplatsen 
tillhandahåller information och tjänster 
för olika livssituationer och skeden i ett 
företags livscykel.

BEREDSKAP FÖR FLERA SPRÅK
Enligt Blauberg är det klart att projektet 
fortskrider. Han antyder att en svensk, 

liksom även en engelsk version, kan bli 
aktuell. Men han lovar ingenting defini-
tivt, bland annat därför att det fortsatta 
arbetet kräver ny finansiering.

– När projektet utvidgas kan olika 
språkvarianter vara en dimension. Vi 
har teknisk beredskap att ta in både 
svenskan och engelskan, säger han och 
tillägger att båda språken är lika viktiga.

I projektet Metsäalan sanastot deltar, 
förutom Skogscentralen, den forskar-
grupp som sammanställt den finsk-ryska 
skogsordboken vid Helsingfors univer-
sitet, Tapio Ab:s projekt för digitalisering 
av skogsvårdsrekommendationerna, 
Terminologicentralen, Finlands forstve- 
tenskaplia samfund och Myndigheten 
för digitalisering och befolkningsdata. 
Projektet finansieras av Jord- och skogs-
bruksministeriet. •

TEXT: PETER NORDLING

Ersättningarna för hjortdjursskador är i 
år 30 procent lägre än i fjol. De finländs-
ka skogsägarna ansökte i fjol om mindre 
ersättningar än året innan. I år betalar 
Finlands skogscentral 1,4 miljoner euro 
i ersättningar åt skogsägarna mot 2 
miljoner euro i fjol.

Även om skadorna och ersättningarna 
minskat härjar hjortdjuren i huvudsak 
i samma områden som tidigare. Mest 
ersättningar betalas i år till Kajanaland, 
Norra Karelen och Norra Österbotten. 

Vissa förändringar noteras dock på 
landskapsnivå. Mest ökade ersätt- 

ningarna i Kajanaland och Norra Savo-
lax, medan de minskade i Lappland, 
Norra Österbotten och Norra Karelen.

Till exempel i Lieksa kommun i Norra 
Karelen är skadorna stora och ersätt- 
ningarna höga år efter år. Där uppgår 
ersättningarna till mellan 20 000 och 
40 000 euro per år.

Allmänt taget är skadorna värst där 
älgarna håller till på vintern. De äter 
grenar, toppar och bark på plantor och 
bryter sönder dem. Sedan några år är 
skadorna på uppgång också i grövre 
skogar. •

Mindre ersättningar för vilt
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Skogskulturs 
sommar-

exkursion den 
3–4 juni på 
Kimitoön är 

uppskjuten till 
juni 2021 på grund 
av coronaviruset.

Mera aska
i skogen
Forststyrelsen ökar eventuellt gödslingen av skog 
med aska nästa år. Beslut och budgeterade medel 
saknas dock i det här skedet.

Forststyrelsen är så gott som klar med askspridningen 
för den här säsongen. Det innebär att omkring 7 000 ton 
aska spridits ut över sammanlagt cirka 2 000 hektar i Öster-
botten och Kajanaland under hösten och vintern. 

Askan spreds i huvudsak på torvmarker. Den förbättrar 
skogarnas tillväxt och ökar kolbindningen. Aska innehåller 
inte kväve som belastar vattendragen.

– Eftersom vi har mycket torvmarker kanske vi sprider aska 
på cirka 2 500 hektar nästa säsong, säger Hanna Karppinen, 
skogsvårdsförman på Forststyrelsen, med tillägget att ett 
eventuellt beslut fattas senare.

Forststyrelsen askgödslade några områden redan i 
höstas. Mestadels sprids askan ut vintertid på snön, en 
del med maskiner, en del med helikopter. Den här 
säsongen spreds omkring 75 procent med helikopter.

Det statliga affärsverket Forststyrelsen är, med en 
sammanlagd skogsareal på 3,5 miljoner hektar, 
landets största förvaltare av skog. Totalt 
förvaltar Forststyrelsen omkring 12,5 
miljoner land- och vattenområden.

Läs mera om askgödsling 
på sidorna 22–23. •

Håll igång verksamheten!
Skogsvårdsföreningarna försöker nu på alla sätt sysselsätta sina entre-

prenörer. Föreningarnas skogsexperter letar kontinuerligt efter nya arbets-
områden för skogshuggare, markberedare och drivningskedjor.
Det meddelar de finlandssvenska skogsvårdsföreningarna och centralförbun-

det SLC med anledning av coronapandemin. 
Coronaviruset har, åtminstone inte ännu, slagit direkt mot entreprenörerna. 

I skogen arbetar man ensam, och det är osannolikt att viruset sprids där. Men 
många entreprenörers ekonomi drabbades hårt av strejkerna inom skogsindus-
trin och vintern som regnade bort.

Skogsvårdsföreningarna är betydande regionala arbetsgivare. 
Enligt dem är det bästa sättet att minska risken för permitteringar inom 

skogssektorn att fortsätta virkeshandeln och skogsvårdsarbetet så normalt som 
möjligt, trots coronaviruset. 

– Vi hoppas på aktiva insatser i virkeshandeln och skogsvården av skogsägar-
na. Finlands 600 000 skogsägare kan nu för egen del göra mycket för att hålla i 
gång samhället och bidra till att landet tar sig igenom undantagstillståndet med 
så små skador som möjligt, framhåller Mats Nylund, ordförande för SLC.

Skogsvårdsföreningarna och SLC påpekar att det finns hundratusentals hektar 
skog där skogsvårdsåtgärder och gallringar är försenade. 

– Det finns också gott om Kemera-medel till förfogande. Inkomsterna från 
virkeshandeln kommer dessutom väl till pass för många när övriga inkomstkällor 
kan bli osäkra, skriver organisationerna i ett gemensamt pressmeddelande.

De hoppas att skogsindustrin håller rättvis prissättning och tar sitt samhälle-
liga ansvar, så att Finland och finländarna tillsammans klarar de utmanande 
tiderna. •

FO
TO

: M
AJ

-L
EN

 R
O

O
S

OBS! 



8  Skogsbruket 3/2020

Sommaren 2019 var igen torr, och i Kaj-
saniemi noterades 33,2 grader som mest. 
Det är den högsta temperatur som mätts 
under de 175 år som gått sedan tempera-
turen regelbundet började noteras i Hel-
singforsparken. 

Enligt forskaren Heikki Nuorteva på 
Naturresursinstitutet innebar den varma 
sommaren i stora drag för skogarnas del 
att trädsjukdomarna minskade medan in-
sektsskadorna ökade.

– Framför allt ökade torkan insektsska-
debenägenheten på många områden gäl-
lande bland annat björkfrostmätare, tall-
stekel, granbarkborre, skarptandad bark-
borre, märgborrar och barkbockar, upp-
lyser han.

En ny insekt, som kan sprida förödelse 
i de finländska skogarna, är barrskogsnun-
nan, en av de värsta barrträdsskadeinsek-
terna i Mellaneuropa. Larverna äter både 
tall och gran. År 2019 gjordes den första 

Så hotar 
klimatförändringen skogarna 
Klimatförändringen	kan	föra	med	sig	en	mängd	oväntade	förändringar	i	sko-
garna,	bland	annat	som	följd	av	mindre	tjäle	på	vintrarna	i	kombination	med	
vinterstormar	och	extrema	fallvindar	samt	ökade	svamp-	och	insektsangrepp	
under	sommaren.	Insekter,	som	tidigare	varit	harmlösa,	kan	plötsligt	förorsa-
ka	stora	skador	när	omgivningen	blir	varmare	och	torrare.

större observationen av den här fjärilsar-
ten i Finland med hjälp av feromonfällor.

– De här luktfällorna baserar sig på att 
insekterna känner doften av varandra på 
flera kilometers avstånd genom det fero-
mon som de avsöndrar. I södra Finland 
var populationen redan så stor att det är 
troligt att det uppstår lokala skador. Nu är 
utmaningarna att lära oss mera om artens 
ekologi och biologi i finländska förhållan-
den, så att vi förstår vilka temperaturva-
riabler som mest begränsar utbredningen. 
Då kan vi beräkna vilka områden som är 
mest utsatta och kanske kan göra något åt 
saken, säger Nuorteva.

KANADA SKRÄCKEXEMPEL 
Det är inte bara Finland som drabbas av 
skogsskador som åtminstone delvis be-
ror på klimatförändringen: Under 2000-ta-
let har contortabastborren (Mountain pi-
ne beetle) ödelagt över 20 miljoner hektar 

barrskog i Kanada och USA. Även nya in-
sektsangrepp av granbagge (Spruce beetle) 
har blivit ett stort problem där. 

– Forskarna har konstaterat att de mil-
dare vintrarna är en stor bidragande orsak 
till att insektspopulationerna vuxit i USA. 
Skrämmande är att granbastborren, mot 
alla förmodanden, har spridit sig hundra-
tals kilometer med vindarna, till och med 
över Klippiga bergen, säger Nuorteva. 

Han konstaterar att samma problematik 
gäller i Finland, där nya insekter i likhet 
med barrskogsnunnan kommer med vin-
den från Baltikum och Mellaneuropa och 
kan ställa till med verkligt stor förödelse.

– Dessutom kan de varmare somrarna 
leda till att insekter som inte tidigare ut-
gjort något hot mot skogarna plötsligt le-
ver upp. Skogsägarna kan nu med mobil-
telefon skicka in skaderapporter gällande 
insekter. Det kan bli ett bra vapen mot in-
sektsskador eftersom det är viktigt att få 
kännedom om olika typer av insektsan-
grepp i god tid, säger Nuorteva. 

EXTREMVÄDER DÅLIGT FÖR SKOGEN
Förutom klimatförändringen finns det en-
ligt Nuorteva flera andra faktorer som kan 
leda till skogsskador. 

Det här trädet har drabbats av den skarp-
tandade barkborren.

Contorabastborren har redan härjat vilt i såväl Kanada 
som i USA. Den har spridit sig snabbt.
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Så hotar 
klimatförändringen skogarna 

– Redan normala variationer i väder-
leken har genom tiderna förorsakat sto-
ra skogsskador. Den internationella virkes-
handeln, som kan leda till att nya insekter 
dyker upp på olika håll, har kanske disku-
terats för lite, säger han.

Forskning vid Meteorologiska institutet 
visar att då vattnets cirkulation verkar bli 
kraftigare på hela jordklotet, ökar både ne-
derbörd och avdunstning också i Finland. 
Ett estimat är att den årliga nederbörden 
ökar en till två procent på tio år

– Då är det speciellt den totala neder-
börden vintertid som ökar.  Den totala ne-
derbörden förändras inte så mycket som-
martid men problemet är att det kan bli 
vanligare med torra perioder och stört-
regn, vilket inte är bra för skogarna. Hit-
tills har nederbörden i alla fall inte vi-
sat någon långvarig, statistiskt betydande 
uppåtgående trend, säger Nuorteva.

Han påpekar att skogsbruket i alla fall 
ska börja tänka på hur avverkning och 
drivning ordnas när antalet snöfria dagar 

ökar och det blir vanligare med störtregn. 
De ökar risken för rotskador på grund av 
exempelvis rotröta, honungsskivling och 
blödskinn. 

– Eftersom stark kyla bidrar till att be-
gränsa förekomsten av skadegörare och 
sjukdomar kan det leda till en ökning av 
dessa om hårda köldvintrar blir sällsyn-
tare på grund av klimatförändringen, sä-
ger Nuorteva. 

GALLRA I TID
Det finns ändå sådant som skogsägarna 
kan göra för att minska följderna av ett 
varmare klimat. 

– Gallringar och andra skogsvårdsarbe-
ten, som gjorts i tid, minskar sjukdomar i 
blad och skott, eftersom beståndets mik-
roklimat är ofördelaktigt för svampsjukdo-
mar, säger Nuorteva. 

Även förändringar i skogsbruket kan gå 
åt skogarna om metoderna och plantor-
na inte är anpassade för ett visst område 

– Man ska undvika stora och snab-

ba förändringar, eftersom sydliga prove-
nienser i regel är känsliga för sjukdomar. 
Risken realiseras i alla fall inte genast ut-
an möjligen först efter tiotals år, säger 
Nuorteva. 

Risken för sjukdomar är enligt honom 
alltid närvarande. Det visas av att granar 
har angripits av rotröta i allt högre grad, 
trots de senaste varma somrarna. Enligt 
en svensk undersökning är rottickans till-
växt i alla fall närmare 30 procent lägre i 
granar som innehåller så kallad LAR3B-
allel än i andra granar. Den genen finns 
i ungefär en tredjedel av de skogar som 
härrör från förädlade plantor i sydligas-
te Finland.

– Om forskningsresultaten bekräftas i 
tester som gjorts med finländska plantor 
kan förekomsten av LAR3B-allelen utnytt-
jas för att utveckla förädlade granar med 
bättre motståndskraft mot rotticka, säger 
Nuorteva. •

TEXT: BO INGVES

Heikki Nuorteva uppma-
nar skogsägarna att börja 
tänka på effekterna av ett 
annorlunda klimat.



10  Skogsbruket 3/2020

Skogsskador, som beror på vind, har ökat 
klart i Norden de senaste decennierna. I 
bakgrunden finns att mängden skog ökat 
de senaste årtiondena men även varma 
vintrar i kombination med stormar under 
den tjälfria perioden påverkar omfattning-
en av skadorna.

Karttjänsten kombinerar mark- och vind- 
information med anmälningar om skogs-
bruk och geoinformation som samlats un-
der skogsinventeringarna. Informationen 

För att jämföra läget före och efter stormen 
har Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) 
med hjälp av Riksskogstaxeringens data 
jämfört åtgärderna i Götalands skogar fö-
re (2000–2004) och efter stormen (2005–
2009) i en rapport från 2014. 

En storm av Gudruns styrka och omfatt-
ning kunde antas påverka skogsskötseln 
i riktning mot att minska framtida risker 
för stormskador. Enligt rapporten ändrade 
skogsägarna dock inte nämnvärt sina me-
toder till följd av stormen. Fast den i hu-
vudsak drabbade granskog i hela åldersin-
tervallet 21–80 år, planterades gran på 85 – 

Kartor visar risken för skador  
samlas i en statistisk modell som räknar 
ut vilken risk en viss skog har att drab-
bas av skador.

Kartan består av rutor på 16 x 16 meter 
med olika känslighetsvärden som gör det 
möjligt att beräkna den genomsnittliga ris-
ken för den egna skogen. Resultatet berät-
tar sannolikheten för stormskador under 
de följande fem åren.

– Tjänsten hjälper användaren att tol-
ka resultaten. I genomsnitt är risken i vårt 
forskningsmaterial cirka tre procent. Det 
är alltså mot den som risken för den eg-
na skogen kan jämföras, säger forskaren 
Susanne Suvanto på Naturresursinstitu-
tet, som utvecklat tjänsten.

Tjänsten ger ny information framför 
allt åt de skogsägare som inte bor nära sin 
skog eller åt företag som äger stora skogs-
arealer.

– När man vet vilka skogar som är spe-
ciellt utsatta för vindskador, kan ägaren 

påverka risken genom skogsvård. Tjäns-
ten ger nödvändig tilläggsinformation 
nu när stormskadorna väntas öka, säger 
Suvanto. 

Vindriskkartan baserar sig på öppen in-
formation och är därför kostnadsfri. Tjäns-
ten har utvecklats inom ramen för Natur-
resursinstitutets och Finlands skogsstif-
telses gemensamma projekt MyrskyPuu. 
Tjänsten finns enbart på finska på adres-
sen https://metsainfo.luke.fi/fi/tuulituho-
riskikartta.

PLANERA GALLRING 
SOM STÖRRE HELHET 
Vindriskkartorna är enligt forskaren Heikki 
Nuorteva på Naturresursinstitutet ett bra 
redskap för skogsägarna att planera sin 
skogsvård så att åtminstone inte riskerna 
för stormskador ökar på grund av skogs-
vårdsåtgärderna.

– Fast vi har betydligt mindre stormska-

Vad lärde sig Sverige?

Gudrun förändrade inte skogsvården
90 procent av planteringsarealen både fö-
re och efter stormen, trots att skogsforsk-
ningen pekar på att mer lövträd som in-
blandning i barrträdsbestånd eller som re-
na bestånd kan minska riskerna för storm-
skador.

Andra åtgärder för att göra skogen mera 
beständig mot stormskador är enligt rap-

porten glesare föryngringar, kraftiga ung-
skogsröjningar, starka förstagallringar och 
undvikande av sena gallringar.

STORMSKADOR MINSKAR 
OCKSÅ DEN ÅRLIGA TILLVÄXTEN
En detalj, som kan ha bidragit till de stora 
skadorna, är att den årligen gallrade are- 

Naturresursinstitutet	presentera-
de	hösten	2018	en	geotjänst	som	
visar	risken	för	stormskador	på	oli-
ka	skogsområden.	Kartan	kan	vara	
ett	bra	sätt	att	planera	skogsvården	
så	effektivt	som	möjligt	med	tanke	
på	att	minimera	riskerna	för	storm-
skador.

Stormen	Gudrun	i	januari	2005	är	
ett	exempel	på	vad	väder	och	vind	
kan	ställa	till	med.	Då	samverkade	en	
varm	vinter,	utan	tjäle,	och	extremt	
hårda	vindar	till	att	över	70	miljoner	
kubikmeter	skog	enligt	Skogsstyrel-
sen	fälldes	av	stormen	i	Götaland.		
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dor än Sverige och Norge kan ingen prog-
nosticera exempelvis fallvindar. Men om 
skogen är uppbyggd så att den bättre mot-
står hårda vindar kanske det inte uppstår 
några större skador. Vid förnyelse ska man 
i så hög grad som möjligt beakta också 
stormfastheten, som försämras av bland 
annat sena gallringar, säger han.

Fel eller för sent utförda gallringar är, 
enligt honom, ett konkret hot mot skogens 
vindtålighet. I det skedet kan vindriskkar-
torna vara ett ypperligt hjälpmedel. 

– De kan till exempel vara ett bra sätt 
för skogsägarna att i samråd planera gall-
ringar och avverkningar på områden som 
ligger nära varandra. Nu när en allt större 
del av skogen ägs av dödsbon, kunde en 
bra lösning också vara att skapa en sam-
fälld skog som en utomstående expertor-
ganisation sköter som en helhet. I det ske-
det kan vindriskkartorna vara riktigt nyt-
tiga med tanke på långtidsplaneringen, sä-
ger Nuorteva. •

BI

alen enligt rapporten hade ökat kraftigt in-
om det hårdast drabbade området under 
åren före stormen.

Den årligen gallrade arealen sjönk av 
naturliga skäl kraftigt direkt efter stormen 
men ökade därefter till samma omfattning 
som i slutet av 1990-talet och inga föränd-
ringar i val av gallringsbestånd kunde på-
visas – drygt 40 procent av gallringarna ut-
fördes i skogar med en medelhöjd över 20 
meter både före och efter stormen.

I undersökningen delades Götaland 
upp i ett Gudrunområde, som drabba-
des hårdast av stormen, och Övriga Göta-
land. Den kraftiga förrådsminskningen in-
om Gudrunområdet motsvarade nästan en 
och en halv årsavverkning i hela Götaland 
och innebar samtidigt att den årliga till-
växten minskade betydligt. Minskningen 
beräknas till cirka 1,8 miljoner kubikme-
ter skog per år, räknat som ett femårsme-
delvärde för perioden 2005–2009 jämfört 
med 2000–2004. Det innebär att stormen 
hade orsakat en ackumulerad minskad vo-
lymtillväxt i storleksordningen 10 miljoner 
kubikmeter skog år 2015. •

BI
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Hur ska man sköta ett nytt plantbestånd 
så att det utvecklas på bästa sätt och så att 
man även får ut en hygglig inkomst vid en 
första gallring?

Allra först gäller det att i samråd med 
fackfolk välja en lämplig form av markbe-
redning och rätt plantor för den plats som 
ska planteras. Valet avgörs av hur bördig 
och fuktig marken är.

Under åtminstone tre år efter plante-
ringen ska man se över planteringen och 
vid behov bekämpa bredbladigt gräs och 
annan växtlighet som till exempel hallon, 
brännässlor och ormbunkar.

MED EN KÄPP
– Det är alltid bra att märka ut varje plan-
ta med en käpp, gärna i en synlig färg. Då 
har man bättre överblick över plantorna, 
säger Henrik Östman som även ansvarar 
för skötseln av Yrkesakademins egna sko-

Försumma inte skötseln av plantskogen

Här	läggs	grunden	för
ett	lönsamt	skogsbruk

Sköt	om	din	nyplantering	med	om-
sorg	under	de	första	åren.	Det	är	då	
du	lägger	grunden	för	en	bra	tillväxt	
och	därmed	för	bättre	inkomster	i	
framtiden.
Henrik	Östman,	lärare	i	skogs-

bruk	vid	Yrkesakademin	i	Vasa,	säger	
att	man	kan	jämföra	skötseln	av	ett	
plantbestånd	med	att	bygga	ett	hus	
–	om	grunden	är	dålig	riskeras	he-
la	bygget.

Här borde undervegetationen ha tram-
pats för att ge plantorna en bättre start.FO
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Räkna antalet 
plantor!
Hur vet man att man har ett 
tillräckligt antal dugliga plantor 
i sin plantering? Henrik Östman 
förklarar hur det går till.

En käpp som är 3,99 meter lång 
är det enda redskap man behöver. 
Man ställer sig på en punkt i plan-
teringen och snurrar ett varv runt 
med käppen utsträckt. 

Sedan räknar man antalet 
utvecklingsdugliga plantor som 
växer på området som täcks av 
käppen. Plantorna ska växa med 
minst en halv meters mellanrum 
för att räknas som utvecklingsdug-
liga.

På ett område på en hektar kan 
man ta fem-sex sådana provytor.

Om man räknar till 20 plantor 
på en provyta betyder det att man 
har 4 000 plantor per hektar, om 
man har fem plantor blir antalet 
1 000 plantor. Antalet plantor 
multipliceras alltså med 200.

Man räknar sedan ut ett medel-
tal av antalet på provytorna och 
målet är att ha minst 2 000 plan-
tor per hektar.

– Det här är ett bra sätt att kon-
trollera hur planteringen mår. Jag 
hoppas att alla skogsägare gör det. 
Om plantorna av någon anledning 
inte tagit sig som de ska, är det 
viktigt att det åtgärdas i tid för att 
minska förlusterna, säger Henrik 
Östman.

gar. Tidigare arbetade han 20 år vid Skogs-
vårdsföreningen Österbotten.

Han rekommenderar att man hellre ska 
plantera för tätt än för glest, inte under 
2 000 plantor per hektar.

– Ibland ser vi dock att snålheten be-
drar visheten. Men det är bra att ha ett ex-
tra spelrum om något händer. Det blir dy-
rare och besvärligare att tilläggsplantera 
om man får luckor och då kan man även 
förlora något år i tillväxt.

KAN MÖGLA
När gräset och den övriga växtlighet gul-
nat mot höstkanten är det lämpligt att ta 
sig an bekämpningen. En bra metod är att 
trampa ner växtligheten runt plantan. Det 
blir för arbetsdrygt att riva upp den med 
rötterna. Man kan också använda en trim-
mer – förutsatt att man är försiktig och ak-
tar plantorna.

– Om man inte bekämpar gräset kan 
det lägga sig över plantan när det vissnar. 
Plantan kan då brytas av. Det kan ock-
så bildas mögel, som skadar plantan, un-
der gräset.

Gräsbekämpningen bör man hålla på 
med åtminstone under de tre första åren 
på bördiga marker. Det är lite blod, svett 
och tårar över insatsen men det kan inte 
upprepas för många gånger: Man får igen 
det senare om man ger plantorna bästa 
möjliga start.

Östman rekommenderar också att 
man sätter upp uggleholkar i de spar-
träd som ska finnas på skiftet. Ugglor är 
nämligen naturliga och effektiva sorkbe-
kämpare.

– Mycket gräs och annan växtlighet på 
ett nyplanterat område är gynnsamt för 
sorkar som kan ställa till stor skada i en 
plantering. Skogssorkar äter det som väx-
er ovan jord, åkersorkar det som finns un-
der ytan.

SNYTBAGGAR OCH FROST
Det finns annat oönskat som kan hända i 
en plantering som frostangrepp, angrepp 
av snytbaggar och viltskador orsakade av 
rådjur och älg.

– Den behandling mot snytbaggar som 
plantorna fått är effektiv endast under det 
första året. En stor del av de plantor som 
angripits klarar sig trots allt, men vid svå-
ra angrepp kan de dö. För att minska kom-
mande angrepp är markberedning i form 
av högläggning med en tallriksharv en bra 

metod. Snytbaggarna trivs inte om det är 
öppen mineraljord runt plantan.

DAGS ATT RÖJA
Nästa steg i skötseln inleds när plantering-
en är mellan fyra och åtta år. Då ska det 
gärna brunnsröjas för första gången.

– Det är viktigt i en barrskogsplante-
ring att röja bort lövsly. Det växer fortare 
och kan vid blåst piska sönder topparna 
på barrträdsplantorna. Man kan välja mel-
lan att röja allt eller att gå in för så kall-
lad brunnsröjning, det vill säga att man 
friställer en halv meter runt varje planta 
man vill spara. Den metoden har de för-
delarna att den tvingar plantan att växa 
uppåt och björkslyet, som blir kvar, är 
också ett bra frostskydd och bra för viltet 
både som skydd och föda, säger Henrik 
Östman.

Tidpunkten för röjningen är viktig.
– Med rätt tajmnng sparar man både 

tid och pengar. Om man väntar för länge 
blir röjningen både tidskrävande och dyr. 

BLANDBESTÅND
Efter den första brunnsröjningen kan man 
vänta tre till sex år beroende på hur bör-
dig marken är och sedan röja bort resten.

– Då ser man till att lämna de bästa 
plantorna och att skapa ett bra blandbe-
stånd. I en barrskogsplantering kan man 
sträva efter att ha cirka 15 procent lövträd.

Sett med skogsfackmannaögon har en 
skogsägare inte råd att försumma plant-
skogsskötseln om man vill bedriva ett eko-
nomiskt lönsamt skogsbruk. 

– Många skogsägare deltar i de röjnings-
kurser som ordnas och det rekommende-
ras verkligen, säger Henrik Östman. 

TUSEN PER HEKTAR
Målet för en lönsam första gallring, som 
görs när beståndet är mellan 20 och 30 år, 
är att få ut 50 kubikmeter per hektar. Detta 
säljs som massaved eller energived. Enligt 
skolboken innebär det att en tredjedel av 
stammarna tas bort och då ska man helst 
ha tusen träd kvar per hektar.

– Man kan lämna något tätare bestånd 
vid kantzoner som skydd mot stormar.

Om man skött om sitt plantbestånd väl 
och följt med det regelbundet har man 
bäddat för att nå ovan nämnda lönsamma 
mål för den första gallringen.

– Vi har i regel fina och välskötta plant-
bestånd i Finland. Men om man fått pro-

blem och har under 1 000 plantor per hek-
tar i sitt plantbestånd måste man fundera 
på vad man ska göra – en omplantering i 
sin helhet eller tilläggsplantering? Med så 
lågt antal plantor får man ingen lönsam 
första gallring.

Tidig vård av ungskog kan berättiga 
till Kemera-stöd om vissa villkor uppfylls. 
Bland annat ska ytan, som röjs, vara minst 
1 hektar och efter röjningen ska medelhöj-
den på plantorna vara minst 0,7 meter och 
högst 3 meter. •

TEXT: HELENA FORSGÅRD
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På Åland odlas plantor vid Rosenbacken 
i Vårdö. Inför vårens planteringar levere-
rar Rosenbacken frysta plantor till Ålands 
skogsvårdsförening som har en lagerhall i 
Jomala. Där sköts upptiningen.

– Det absolut viktigaste är att plantorna 
står i skuggan medan de tinar. Om plan-
tan står i solen och vill börja växa behö-
ver den vatten, men om rötterna fortfaran-
de är frusna tar de inte upp något vatten 
och plantan kan torka bort. Eller som vi 
säger – den frystorkar, säger Björn Boman 
som drivit Rosenbacken i 30 år och hållit 
på med skogsplantor i cirka 25 år. Vid års-

Tina	plantorna 
på rätt sätt! 
Det	är	A	och	O	för	ett	bra	resultat	att	en	planta	tinas	upp	enligt	konstens	alla	
regler	innan	den	planteras.	I	värsta	fall	dör	plantan	om	den	planteras	när	den	
ännu	är	frusen.

skiftet sålde han företaget men finns fort-
farande med som rådgivare.

PACKADES IN
Plantorna, som såddes under vårvintern 
och växte till sig under sommaren, pack-
ades in i november-december när man 
sett till att de gått in i ett viloläge och inte 
längre växer. Bruna papplådor fylldes med 
plantor. De packades tätt, mellan 200 och 
300 plantor i en låda. 

Lådorna travades på varandra och var-
je pall sveptes in i plast. Sedan ställdes 
allt i ett kyllager där det är 4–5 minusgra-

der och nu i vår är plantorna redo att sät-
tas i jorden.

– Frysningen förhindrar att mögel upp-
står, säger Björn Boman.

Normalt börjar Rosenbacken leverera 
plantor för hemmamarknaden i slutet av 
mars och levererar så länge behov finns.

FULLPACKAD HALL
Vid Ålands skogsvårdsförening är instruk-
tör Kristian Holmström huvudansvarig 
för hanteringen av plantorna under mel-
lanlagringen då de tinas.

– Eftersom en stor del av planteringar-
na sköts av våra anställda är det smidigast 
att vi sköter upptiningen. Också de skogs-
ägare, som planterar själva, hämtar uppti-
nade plantor i vårt lager eller så kör vi ut 
dem, säger han.

De här granplantorna packas i lådor 
som ställs in i ett fryslager i november–
december. När de tas fram igen är det 
viktigt att de tinas upp på rätt sätt.
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Föreningen har tillgång till en stör-
re ouppvärmd hall, som packas full med 
plantlådor inför planteringssäsongen och 
som fylls på efterhand. Sedan gäller det att 
tajmningen fungerar – att det finns uppti-
nade plantor att leverera när behov upp-
står.

– Det lyckas inte alltid till hundra pro-
cent. Det kan bli dröjsmål i flödet, något 
som oftast beror på vädret. Om tempera-
turen ligger runt noll ute och vi har helt 
fullt i lagret kan det dröja 3–4 veckor inn-
an plantorna tinar.

BEHÖVER LUFT
Upptingen sker under kontrollerade for-
mer i hallen där det är mörkt.

– Vattning behövs ytterst sällan, men 
om lådorna blir stående länge i lagret skär 
vi upp ordentliga hål så att de får luft, sä-
ger Kristian Holmström.

Föreningen hanterar i normala fall mel-
lan 300 000 och 350 000 plantor per sä-
song. I år blir det runt en halv miljon – be-
hovet är extra stort efter stormen Alfrida.

Det är viktigt att plantorna kommer i 
jorden så fort som möjligt efter att de le-
vererats.

– Det gäller också att kontrollera att de 
inte fryser på nytt om det råkar bli kall-
la nätter efter att vi kört dem till skogs-
ägarna. De tar inte skada av en ”återfrys-
ning” men man ska se till att de tinat inn-
an de planteras.

PÅ GLÄNT
Plantskolan Ab Mellanå Plant Oy i Dags-
mark i Österbotten levererar cirka 18 mil-
joner skogsplantor varje år. Där arbetar 
man i en annan skala än Rosenbacken på 
Åland. Mellanå hanterar i snitt 3 miljo-
ner plantor per år, men metoderna är de 
samma.

Plantor som stått i fryslager under vin-
tern levereras till skogsägarna under vå-
ren och instruktionerna för upptining är 
de samma.

I dem betonas bland annat att man ska 
vara noga med luftningen medan plan-
torna tinar i lådan. Lådans lock ska stå 
på glänt och man kan även göra hål i si-
dorna.

– Då plantan smälter ökar dess and-
ning, vilket gör att temperaturen i en slu-
ten kartong fort blir för hög, heter det i in-
struktionerna. Mögelsvampar är också ett 
hot i en låda utan bra luftning.

FARLIGT SOLLJUS
Räkna med att det tar cirka en vecka för 
plantorna att tina, skriver Mellanå Plant i 
sina råd. I svala utrymmen kan det ta än-
nu längre. När plantan väl är upptinad be-
höver den dagsljus för att fylla på sitt ener- 
gilager. 

– Alltför snabb upptining, till exempel 
från djupfryst till över 20 grader, kan ska-
da växtceller och förorsaka torkskador. Di-
rekt solljus skadar plantorna och kan för-
orsaka ljuschock i plantor som lagrats i 
mörker, barren kan bli rödbruna som en 
följd av detta. Se också till att plantan in-
te torkar ut, vattna vid behov, skriver Mel-
lanå Plant.

Rainer Bodman, vd för företaget, säger 
att det är upp till kunderna att sköta upp-
tiningen på bästa sätt.

MOT SNYTBAGGAR
Vid Mellanå Plant behandlas merparten 
av plantorna med de kemiska ämnena Ka-
rate Zeon och Imprid Skog för att skydda 
dem mot angrepp av snytbaggar. Även för-
sök med det giftfria medlet Woodcoat har 
gjorts för att kunna erbjuda miljövänliga-
re alternativ.

– Behandlingen görs på hösten innan 
plantorna fryses in och den sitter kvar när 
plantorna tinar, säger Rainer Bodman. •

TEXT: HELENA FORSGÅRD

Ålands skogsvårdsförening har packat en leverans åt en skogsägare. Upptinade 
plantor i papplådor och behövliga redskap väntar på att hämtas.
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Upptinade plantor är redo att planteras.
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Det finns ingen tillgänglig statistik som be-
rättar hur omfattande skadorna är på års-
basis. 

– Men för ett tjugotal år sedan uppskat-
tades de ekonomiska förlusterna till cirka 
40 miljoner euro och skadornas omfång 
har tyvärr inte minskat, säger Tuula Piri, 
specialforskare vid Naturresursinstitutet.

Hon tillägger att man i denna siffra in-
te beaktat indirekta förluster, såsom mins-
kad tillväxt och åtgärder för bekämpning-
en av rottickan. Dessa bikostnader kan va-
ra i nästan samma storleksklass som pris-
lappen på själva skadan. I Sverige upp-
skattas förlusten till cirka 120 miljoner eu-
ro per år, även den uppskattningen har fle-
ra år på nacken.

Ett envist rykte om att man inte läng-
re skulle utföra stubbehandlingar i vårt 
västra grannland har florerat en längre tid 
bland skogsmaskinsförarna i Finland. 

– Trots att vi dementerar ryktet var-
je gång det dyker upp, hänger det envist 
kvar, suckar Piri.

Tyvärr har detta felaktiga rykte om be-
kämpningen av rottickan lett till att många 
börjat beakta stubbehandlingen som en 
onödig åtgärd. Men, så är alltså inte fallet. 
Man stubbehandlar fortsättningsvis i Sve-
rige, och bekämpningen behövs. Rottickan 
är inte på väg att försvinna, tvärtom ökar 
infektionsrisken i takt med klimatupp-
värmningen.

AVVERKAREN BÄR ANSVARET
Den som avverkar är skyldig att bekäm-
pa rottickan på riskområden vid sommar-
avverkningar. Denna skyldighet finns in-
skriven i lagen om bekämpning av skogs-
skador. I praktiken berör detta skogarna i 
södra och mellersta Finland under perio-
den maj till november. Det varmare klima-
tet gör att man i vissa fall måste stubbe-
handla redan tidigare. 

– Det är befogat att inleda stubbehand-
lingen på våren när dygnets medeltempe-
ratur permanent stigit över + 5 grader, 
säger Piri. 

Trots att ansvaret för åtgärderna fal-
ler på den entreprenör som utför avverk-
ningen, bör också skogsägaren kontrolle-
ra mycket i samband med en virkesaffär. 
Piri betonar att man ska granska att en-
treprenören använder sig av egenkontroll 
och utreda hur man följer upp kvaliteten 
på stubbehandlingen. Hon rekommende-
rar också att man redan vid beställnings-
tidpunkten gör en överenskommelse om 
överlåtelse av egenkontrollrapporten till 
skogsägaren.

– Om det är möjligt borde skogsägaren 
själv besöka avverkningsplatsen och se 
hur stubbehandlingen lyckats, anser Piri.

LÅNGTFLYGANDE SPORER
I Finland förekommer två arter av rotticka: 
granens rotticka (Heterobasidion parvipo-
rum) och tallens rotticka (Heterobasidi-
on annosum). Namnen till trots infekterar 
de också andra trädslag än bara gran och 
tall. Rent generellt har lövträden en bätt-
re motståndskraft mot rottickan än barr-
träden, och trots att exempelvis en björk 
i ett tallbestånd kan smittas, kan rottick-
an inte sprida sig vidare från ett lövträd 
till ett annat.

Rottickorna sprider sig dels genom 
sporer i luften, dels med mycel. Under 
den varma perioden finns det sporer av 
rotticka i luften. Sporerna kan transporte-

ras långa sträckor med luftströmmar, till 
och med hundratals kilometer. Men troli-
gast är ändå att sporerna landar på närlig-
gande bestånd. Största delen av infektio-
nerna sker i färska stubbar under de för-
sta dygnen efter en avverkning.

Rottickorna kan också sprida sig genom 
svampmycel från stubbe till träd och från 
träd till träd. Här sprider sig tickan med 
hjälp av rotsystemet. Den kan också spri-
da sig från stubbarna till följande gene-
rations plantor. Mycelet kan vara mycket 
långlivat och finnas kvar i grova avverk-
ningsstubbar upp till 50 år. 

VACCINERAR SKOGEN
De förebyggande åtgärderna spelar en 
nyckelroll då det gäller att stoppa rottick-
ans framfart, man kan se det som att sko-
gen vaccineras. Tyvärr finns det inget 
hundraprocentigt sätt att hindra rottickan. 
Sjuka skogar kan heller inte botas – om än 
tillståndet kan förbättras – men friska kan 
skyddas. Det allra bästa skyddet är att ut-
föra vinteravverkningar. Men det är inte 
ekonomiskt hållbart och skulle heller inte 
täcka efterfrågan på virke.

Tillåtna bekämpningsmetoder, som la-
gen nämner, är stubbehandling med god-
känt växtskyddsmedel eller byte av träd-
slag till lövträd efter förnyelseavverkning.

– I praktiken utgör byte till lövträd in-
te alltid ett alternativ. Det kan handla om 
risk för betesskador av älg och hjort eller 
om att växtplatsen inte lämpar sig för löv-
träd, konstaterar Piri.

Rottickan kostar stora pengar
Rottickan	är	den	värsta	skadegöra-
ren	för	tall	och	gran	mätt	med	eko-
nomiska	mått.	Men	det	finns	åtgär-
der	som	skogsägaren	kan	–	och	till	
och	med	bör	–	vidta	för	att	dämpa	
rottickans	framfart.	

Den som avverkar sommar-
tid på riskområden är, enligt 
lag, skyldig att bekämpa både 
gran- och tallrotstickan.
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Hon tillägger att det fortfarande finns 
en liten risk för att rottickan lever kvar i 
undervegetationen även vid byte av träd-
slag. Tallens rotticka har nämligen påträf-
fats hos risväxter såsom ljung, blåbär och 
lingon. Då man byter trädslag görs det i 
regel i kombination med stubbrytning. 
Stubbrytning som ensam åtgärd godkänns 
däremot inte av lagen, inte heller hygges-
bränning. 

RÄTT ANVÄNT – EFFEKTIVT
Som godkända växtskyddsmedel vid stub-
behandling räknas urea och ett biologiskt 
preparat som innehåller sporer av perga-
mentsvamp (Phlebiopsis gigantea). Om 
dessa används på rätt sätt minskar de upp 
till nittio procent av sporinfektionerna. 

– Viktigt är att hela stubben täcks av 
medlet och att växtskyddslagret är minst 
en millimeter tjockt, säger Piri.

Alla barrträdsstubbar med en radie, 
som överskrider tio centimeter, ska be-
sprutas. Ureamedlet är lätt giftigt. Det får 
därför inte användas i närheten av vat-
tendrag. 

– Till medlets fördelar hör att man får 
köpa det som en färdig lösning. Den har 
god hållbarhet och utrustningen behöver 
inte rengöras lika ofta som vid behandling 
med pergamentsvamp, säger Piri.

Pergamentsvampen, som säljs under 
namnet Rotstop, är ogiftig och skonsam-
mare än ureamedlet. Den får därför an-
vändas utan begränsningar invid vatten-
drag. Till dess nackdelar hör att den är nå-
got arbetsdrygare. Man måste själv blan-
da till lösningen och använda den inom 
36 timmar. 

– Lösningen måste förvaras kallt, och 
utrustningen rengöras ofta, tanken en 
gång per vecka, slangarna varje dag, för-
klarar Piri.

VARIERANDE PRAXIS
Bekämpningsmedlen sprids maskinellt 
med skogsavverkningsmaskinen i sam-
band med att träden fälls. Praxis för hur 
behandlingen faktureras varierar mel-
lan bolagen, så det kan löna sig att jäm-
föra alternativen. Hos vissa ingår stubbe-
handlingen automatiskt som en del av av-
verkningsavtalet, andra fakturerar stubbe-
handlingen som en separat post. •

TEXT: MIA BERG-LUNDQVIST
FOTO: TUULA PIRI

BEKÄMPNING AV ROTTICKAN
• Regleras i lagen om bekämpning av skogsskador (228/2016) och i statsrå-
dets förordning om bekämpning av rotticka (264/2016).
• Rottickan ska bekämpas i riskområdena, det vill säga södra och mellersta 
Finland från maj till november.
• Som riskområde räknas en skog där trädbeståndet finns på mineraljord och 
som före avverkning till mer än 50 procent utgörs av tall eller gran, eller tall 
och gran tillsammans.
• Riskområden är också torvmarker där beståndet innan avverkning består till 
mer än 50 procent av gran.
• Godkända metoder är stubbehandling med godkänt växtskyddsmedel och 
byte av trädslag till lövträd efter förnyelseavverkning. Stubbrytning och hyg-
gesbränning är inte godtagbara metoder.
• Finlands skogscentral är övervakande myndighet.
• Bekämpning behöver inte utföras i samband med avverkning på ett riskom-
råde om:
1) Den termiska växtperioden inte börjat
2) Den lägsta temperaturen på avverkningsområdet under ett avverknings-
dygn är under noll grader, eller
3) Hela marken är snötäckt, eller
4) Den lägsta temperaturen i den kommun där avverkningen sker har varit 
under –10 grader Celsius i tre veckor innan avverkningen.

EGENKONTROLL VID STUBBEHANDLING
Kvalitetsfaktorerna är: 
1. Stubbehandlingens kvalitet och färskhet: Medlet ska vara tillräckligt färskt 
och innehålla tillräckligt hög sporhalt (gäller Rotstop).
2. Stubbehandlingsmedlets täckning på stubben: Stubben ska helst täckas i 
sin helhet och växtskyddslagret ska vara minst 1 millimeter tjockt. En täck-
ningsgrad under 85 procent anses underkänd. 
3. Hanteringen av tekniska störningar, snabb reaktion och reparation av felet: 
Arbetet utförs ofta i krävande terräng och risken för tekniska fel ökar. Då 
gäller det att reagera snabbt.
4. Stubbehandlingsperiodens längd: Skyldigheten till bekämpning av rotticka 
gäller från maj till november på riskområden, tidigare ifall temperaturen så 
kräver.

granticka tallticka

sällsynt
ställvis
vanlig

upptäckt
förekommer 
troligtvis

Tickornas utbredning i Finland



18  Skogsbruket 3/2020

En skogsfackman känner ganska fort 
igen en annan skogsfackman utgående 
från ordvalet, det finns en egen bransch-
kod. Att ha koll på terminologin ger tro-
värdighet och en känsla av samhörighet. 
Att känna till skogens mått handlar i sista 
hand om kontroll över ekonomin.

– Visst ger det en bild av professiona-
lism att behärska terminologin, bekräftar 
Kaj Hällfors, lektor vid Yrkeshögskolan 
Novia, Raseborg.

FIGUR – EN ÅTGÄRDSENHET
En grundenhet inom skogsbruket är skogs-
figuren. I exempelvis Min Skog-program-
met kan man hitta uppgifter om bestånds-
figurerna. Hällfors konstaterar att ordvalet 
figur egentligen är lite misslyckat. Det är 
en finlandism och en direkt översättning 

Har	du	koll	på	
måttenheterna?

Är	du	nybliven	skogsägare	och	kän-
ner	dig	vilsen	bland	nya	ord	och	ter-
mer?	Att	ha	koll	på	skogens	mått	och	
enheter	ger	inte	bara	en	bild	av	pro-
fessionalism,	det	handlar	i	slutändan	
också	om	pengar.	Dina	pengar.

av finskans kuvio. I Sverige talar man all-
mänt om indelning, inte figur.

– Istället för att tala om figur, skulle det 
vara mera beskrivande att exempelvis an-
vända ordet åtgärdsenhet eller bestånd, 
föreslår Hällfors.

Figurerna, som i sin korthet handlar om 
likartade områden beträffande till exempel 
trädbestånden och marken, har betydelse 
med tanke på åtgärder och inventering av 
mängder och egenskaper.

– Figuren är intressant i det avseendet 
att den inte är ett entydigt begrepp. Om tio 
personer får i uppgift att göra en indelning 
av skogen, får vi troligtvis tio olika figurin-
delningar, säger Hällfors.

Han tillägger att figurerna heller inte är 
statiska enheter, utan kan förändras med 
tiden beroende på ändamål och vad man 

gör i skogen. Ju mindre figurer man gör, 
desto exaktare uppgifter får man som in-
venteringsunderlag. Trots det är alltför 
små enheter opraktiska, man får mera da-
ta än vad man har nytta av.

I en större figur kommer troligtvis bör-
digheten att variera något inom hela om-
rådet. Man får då kompromissa och exem-
pelvis sammanslå VT- (lingontyp) och MT 
(blåbärstyp)-områden.

– Efter avverkning kan man sedan gö-
ra tillfälliga indelningar med avstamp i 
ståndortsanpassningen; vilka plantor man 
väljer för vilket område och vilken mark-
beredningsmetod som passar var, förkla-
rar Hällfors.

GRUNDYTAN GER TÄTHETEN 
Grundytan uttrycker täthet. Om grundy-
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Har	du	koll	på	
måttenheterna?

tan är hög, betyder det att det är frågan 
om ett tätare bestånd. Det enskilda trä-
dets grundyta fås om man kapar det vid 
1,3 meters höjd – vid så kallad brösthöjd 
– och beräknar snittytans areal från dia-
metern. Grundytan i skogssammanhang 
uttrycks oftast i kvadratmeter per hektar 
(m2/ha). Önskar man få grundytan per 
hektar, ska man addera alla 1,3 meters 
stubbar på en hektar.

– I teorin kan det låta rätt krångligt att 
bestämma grundytan. Men det finns ett 
väldigt enkelt och behändigt redskap för 
det, relaskopet, säger Hällfors.

Men vilken är grundytans praktiska till-
lämpning?

– Grundytan används främst för att 
uppskatta trädbeståndets virkesvolym och 
för att bedöma behovet av en gallring. Då 
man känner till grundytan, och längden 
på de grövsta träden, kan man med hjälp 
av en gallringsmodell få en anvisning om 
när det är ekonomiskt lönsamt att gallra, 
och när det är bättre att låta skogen växa 
till sig lite innan man vidtar några åtgär-
der, svarar Hällfors.

STAMANTAL 
– ETT PLANTSKOGSMÅTT 
Då det handlar om plantbestånd använder 
man inte termen grundyta för att beskriva 
tätheten, i stället räknar man stamantalet. 
Stamantalet är ett lämpligare täthetsmått 
fram till det att första gallringen är avkla-
rad. Vid förnyelse av skog ställer skogsla-
gen krav på att ett tillräckligt stamantal av 
livskraftiga plantor av rätt trädslag uppnås 
inom en viss tid. 

– Även för att kunna erhålla ett statligt 
stöd för ungskogsvård (KEMERA) är stam-
antalet ett viktigt villkor. Redan av den an-
ledningen är stamantalet oerhört viktigt, 
säger Hällfors. 

Stamantalet kan beräknas på olika sätt. 
Ett vanligt tillvägagångssätt är att man 
använder sig av ett långt spö som är ex-
empelvis 3,99 meter långt, håller ena än-
dan mot kroppen och för det ett varv runt 
så att en cirkel bildas. Tanken är att man 
räknar träden som finns innanför cirkeln 
samtidigt som man för runt käppen. Där-
efter multiplicerar man provytans resultat 

• Virkesmängden mäts vanligtvis i volym och enheten är kubikmeter per  
 hektar.
•  I Finland används oftast måttet fast kubikmeter, och barken räknas med.  
 Det är praktiskt då man inte behöver uppskatta barkens omfattning.  
 I Sverige är det vanligt att man uppskattar volymen med barken bort- 
 räknad.

NÅGRA VANLIGA FÖRKORTNINGAR:

m3f = kubikmeter fast mått
m3f pb =  kubikmeter fast mått på bar
m3s =  kubikmeter stjälpt mått. Volymen av t.ex. flis och spån som mäts i  
   olika transportkärl eller högar och anger materialets yttre volym.
m3sk =  skogskubikmeter. En skogskubikmeter är hela stamvolmen med  
   bark ovan stubbskäret. Måttet används för att beskriva volymen av  
   stående skog i exempelvis skogsbruksplaner.
m3t =  kubikmeter travat mått. Volymen = bredden x höjden x längden på  
   en trave, inklusive luften mellan stockarna.

Källa: Bland annat Skogsstyrelsen (i Sverige) – enheter och symboler

Så här går det till då man räknar stam-
marna med hjälp av ett spö. På bilden: 
skogsvårdsinstruktör Anders Råstedt.

för att få antalet stammar per hektar. Om 
man använt ett spö på 3,99 meter multip-
licerar man provytans resultat med 200 för 
att erhålla stamantalet per hektar. 

UTVECKLINGSKLASS 
– ANGER STORLEK
Med hjälp av utvecklingsklasser kan man 
jämföra skogar med varandra. Utveck-
lingsklasserna tar fasta på storlek och ål-
der. Tidigare talade man om åldersklasser 
istället för utvecklingsklasser. Det faller sig 
i och för sig naturligt, eftersom träden blir 
högre och grövre med åldern. Utvecklings-
klassens fördel är dock att den kan ta fasta 
på fler aspekter än enkom åldern. 

– Man kan beakta variationer i skogs-
marken, framför allt bördigheten. En så-

dan här indelning hjälper att strukturera 
upp vilket slags skog det är fråga om och 
vilka skogliga åtgärder som kan vara ak-
tuella, säger Hällfors. 

Utvecklingsklasserna kan se lite olika 
ut och ha en viss variation i kriterierna 
för klasstillhörighet, beroende på om det 
handlar om privatägda skogar eller av sta-
ten ägda marker. Privatskogsbruket base-
rar sig på Tapios indelning. Man talar här 
om nio olika klasser: kalmark, bestånd i 
fröträdsställning, yngre plantbestånd, äld-
re plantbestånd, klenare gallringsbestånd, 
grövre gallringsbestånd, förnyelsemogen 
skog, bestånd i skärmträdsställning och 
olikåldrigt bestånd. •

TEXT OCH FOTO: MIA BERG-LUNDQVIST

Grundyta
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Patrik Berghäll fastnade för skogen redan 
som barn i Ekenäs på 1970-talet.

– I skogen bakom radhuset sprang vi 

Skogen har 
alltid funnits 
i hans liv
Vildmarksguiden	och	författaren	Patrik	Berghäll	i	Åbo	önskar	att	markägarna	
skulle	våga	göra	sina	skogar	mer	tillgängliga	för	skolklasser.	De	unga	behöver	
komma	ut	i	naturen.	Dessutom	är	de	framtidens	jord-	och	skogsbrukare.

kors och tvärs. Föll man från en sten och 
tappade luften så bankade kompisen på 
en tills man var i skick. Vi fick kontakt 

med naturen tidigt. I dag, i Uittamo i Åbo 
där vi bor, ser jag inga barn leka ute.

Han talar om en upptäckarglädje som 
fanns med från start. Det gällde att kun-
na hela skogen och sedan gå vidare till 
grannskogarna, där man stötte på andra 
barn och andra kojor och spionerade på 
varandra.
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I slutet av 70-talet fick Berghäll en mo-
rakniv, och när han var i tioårsåldern flyt-
tade familjen ut från stan, till Langansbö-
le öster om Dragsvik.

– Då blev det större skogar. Jag köp-
te kartor, eller kopierade dem på bibliote-
ket. Så stack jag i väg på vandring, ibland 
halvvägs upp till Karis. Sedan tyckte kom-
pisarna att jag skulle gå med i scouterna.

TESTADE FÄLLOR
Berghäll blev speciellt intresserad av över-
levnadsteknik. Han läste böcker och testa-
de tipsen i skogen och hemma på gården. 
Han byggde ”Rambofällor” och studerade 
ätbara växter.

Första trangian skaffade han i högsta-
dieåldern och fick ”sissimuona” – fältmat 
– av en granne som jobbade i det militära.

– Jag tror det var bra att växa upp på 
80-talet, utan spelkonsoler och surfmobi-
ler. Vi måste nischa oss och djupdyka i nå-
got intresse. I mitt fall var det friluftslivet.

Till slut blev skogen Patrik Berghälls 
jobb. I slutet av 90-talet studerade han vid 
Språk- och turisminstitutet i Pargas. Han 
höll en kurs i överlevnadsteknik och fun-
derade på att starta ett företag för att er-
bjuda naturkurser och -äventyr.

Men han var osäker på lönsamheten 
och började år 2000 jobba för Folkhälsan i 
Åbo. Det fanns mycket tunga droger i sta-
den och Berghälls uppgift var att leta upp 
barn som for illa.

Snart insåg han att det var ett övermäk-
tigt arbete att göra ensam. Han började i 
stället fundera på förebyggande åtgärder – 
på naturen och friluftslivet.

– Mitt arbete är att visa för barn och 
unga att naturen är en hälsofrämjande 
miljö så att de vet det om de behöver den 
som vuxna. Forskning visar att det helt 
klart händer något i hjärnan när vi är ute 
i naturen.

GLÖMDA KUNSKAPER
Just nu gör han långsiktigt arbete med fy-
ra skolor i Pargas där han hjälper lärarna 
att flytta delar av undervisningen utom-
hus. Det kan handla om vilket skolämne 
som helst. Ska klassen lära sig om Nor-

PATRIK BERGHÄLL
Född 1973 i Ekenäs. Bor i Åbo.

Familj: Hustru och barn.

Jobbar som: vildmarksguide, 
utomhuspedagog och författare.

Har skrivit: I fjärrpatrullerna: 
Karl-Johan Norrgårds 13 färder
med Avdelning Kuismanen 1941–
1944, Vid dödens portar: avdelning 
Hartikainens fjärrpatruller 1942 
samt romanen Agent Jan Seger: 
farans år 1948 som kom ut i fjol.

Favoritnatur: Alla naturtyper har 
sin charm, men jag gillar rymd och 
vidder. Något sker i huvudet då 
ögonen får vila på havet eller på 
en vidsträckt myr. Jag gillar också 
gammal ekskog där det känns som 
om träden viskar historier.

Saknar i Åbo: Fler vindskydd. 
Friluftsnätet kunde fräschas upp 
och sträcka sig runt hela stan. Det 
kostar en bråkdel av en idrottsan- 
läggning och människor blir friskare 
av att röra på sig.

dens länder kan utomhuspedagogiken till 
exempel handla om att bygga kartor ute i 
skogen och gå en naturstig med 10 frågor.

– Det som eleverna gjort i naturen kan 
de sedan använda i klassrummet. Det ska-
par ringar på vattnet. Men det är utma-
nande för pedagoger att flytta ut undervis-
ningen. Jag hjälper dem så att de själva en 
dag kan ta över verksamheten.

Det handlar förstås också om att ut-
tryckligen ge barnen naturkunskap. I dag 
är det inte ens på landsbygden självklart 
att alla barn kan skilja en gran från en tall, 
säger Berghäll. Många kan inte använda 
en vass kniv och alla vet inte hur man 
grillar korv.

– Att grilla korv har ju varit en del av 
den finländska friluftsidentiteten, så det 
här pekar på en brist någonstans. Det är 
viktigt att någon tar ut barnen i naturen. 
Också på landet är det viktigt att man tar 
med barnen ut så att de inte bara sitter in-
ne och spelar. Traditionellt har pappan be-
rättat för sonen vilka träd som finns i sko-
gen och vilka redskap man gör av dem. 
Den kunskapen borde föras vidare. Och 
om man inte ens kan skilja gran från tall, 
vet man då varifrån Ikeamöblerna kom-
mer? Förstår man sammanhangen?

Berghäll uppmanar alla markägare att 
göra det lättare för lärare att ta ut elever-
na i naturen.

– Det skulle betyda massor om skogs-
ägare byggde ett stockvindskydd och en 
eldstad med en vandringsstig där man kan 
hänga upp frågor. Fint är det om markäga-
ren själv dyker upp och berättar om sina 
ägor. Man kanske är rädd för att det ska 
dyka upp mopedkillar i skogen som ba-
ra super. Men varför inte i så fall snacka 
med dem och förklara reglerna? Det har 
jag själv gjort. Av de unga är 99,9 pro-
cent fiffiga, och de är framtidens jord- och 
skogsbrukare. Tänk på det!

SKOGEN OCH KRIGET
Partik Berghäll har skrivit två böcker om 
fjärrpatrullerna under fortsättningskriget. 
De kunde färdas hundratals kilometer till 
fots eller på skidor med tung packning och 
med fienden efter sig, ibland i minus 25 
grader då de övernattade och gömde sig 
i terrängen.

En patrull, som skildras i  boken Vid 
dödens portar, gick 500 kilometer på 56 
dygn, de sista 23 dygnen utan mat. De 
vägde 46 kilogram när de räddades.

– Jag ville veta hur f*n det var möjligt! 
säger Berghäll. De var jordbrukarsöner 
med kondition av stål som hade färdighe-
terna att använda skogen som skydd, att 
göra upp eld mitt i vintern och så vidare. 
Säkert finns det unga i dag som skulle kla-
ra något motsvarande, men då var den här 
kunskapen mycket mera allmän. Bakom 
mitt skrivande finns en forskarglädje som 
är en parallell till ungdomens upptäckar-
glädje. Friluftserfarenheten gör dessutom 
att jag kan beskriva svettlukten och röken 
från brasorna realistiskt. •

TEXT OCH FOTO: JEAN LINDÉN

Patrik Berghäll, här i en skog vid Rau-
volaviken i S:t Karins, uppmanar alla att 
göra naturen tillgänglig för barn och 
unga, så att hela schacket kommer ut 
för att röra på sig.
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Stödet för gödsling med aska utvidgas ge-
nom en förordningsändring, enligt vilken 
kravet på att kunna påvisa trädbeståndets 
näringsobalans slopas. Avsikten är att stö-
det kan beviljas från och med i sommar.

– Vi kan öka koldioxidbindningen av-
sevärt genom att stärka skogarnas tillväxt. 
Därför utvidgar vi tillfälligt stödet för ask-
gödsling vilket det är skäl för skogsägarna 
att ta vara på. Stödet är ett led i regering-

Bioaska 
ger skjuts åt tillväxten
Regeringen	har	beslutat	att	stödet	för	askgödsling	tillfälligt	utvidgas	inom	ra-
men	för	Kemera-stödet	som	i	sin	tur	förlängs	till	slutet	av	nästa	år.	Gödsling	
med	aska	är	ett	testat	sätt	att	öka	skogstillväxten	framför	allt	på	torvmarker.	
Samtidigt	minskar	behovet	av	dikning	eftersom	träden	upptar	mera	vatten	ur	
marken.

ens målsättning att före år 2035 öka koldi-
oxidbindningen inom markanvändnings-
sektorn med minst tre miljoner ton koldi-
oxid i förhållande till de nuvarande åtgär-
derna, säger jord- och skogsbruksminis-
ter Jari Leppä.

TRE KUBIKMETER MERA VIRKE 
PER HEKTAR OCH ÅR
Förbränning av biobränslen skapar enligt 

Finlands skogscentral årligen 600 000 ton 
aska som hittills främst använts för jord-
byggnad, eller i värsta fall deponerats. Be-
tydligt större nytta ger askan i egenskap 
av förmånlig och effektiv skogsgödsel, där 
de näringsämnen, som försvunnit ur sko-
gen vid avverkning, återförs i en koncen-
trerad form.

– Gödsling med aska ökar tillväxtav 
gagnvirke på bördig torvmark med i me- 
deltal tre kubikmeter per hektar och år un-
der 25 år. Ungefär 10 000 hektar om året 
gödslas nu med aska, men det skulle fin-
nas sex gånger så många optimala objekt 
att gödsla. Miljön, klimatet, skogsägarna 
och nationalekonomin drar nytta av åter-
användningen, säger Markku Remes, le-
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dande expert på skogsvård vid Skogscen-
tralen.

Gödsling med aska lämpar sig enligt 
honom särskilt väl för torvmarker  där 
den förbättrar vattenbalansen, eftersom 
trädbeståndets tillväxt och avdunstnings-
kapacitet ökar. Samtidigt minskar behovet 
av dikesröjning. En rätt riktad askgödsling 
kan därför också bidra till vattenskyddet 
inom skogsbruket. Tillväxteffekten av ask-
gödsling kan synas i torvmarksskogar un-
der tiotals år, men en begränsning är att 
askan måste komma från förbränning av 
rena biobränslen. 

– Det innebär att endast en del av den 
mängd bioflygaska som uppstår runt om i 
Finland lämpar sig för gödsling. Men det 
är i alla fall fråga om så stora mängder as-
ka att betydligt större arealer kunde göds-
las än vad som är fallet i dag. Därför är 
det bra att det blir lättare att få stöd även 
om det endast är för en kortare tid, sä-
ger Remes.

Även Mats Nylund, ordförande för 
Svenska Lantbruksproducenternas Cen-
tralförbund SLC, är nöjd över att regering-
en aktivt vill förbättra de finländska sko-
garnas möjligheter till ökad kolbindning.

– Det är välkommet att regeringen inför 
gödsling med aska som en tillfällig åtgärd 
i Kemera-finansieringen för att öka skogs-
tillväxten. Det är ett konkret steg på vä-
gen mot att göra Finland kolneutralt, sä-
ger han. 

FLYGASKAN ÄR VÄRD SITT NAMN
Flygaskan kan inte användas som sådan, 
den måste först granuleras, alltså göras till 
korn, för att kunna spridas ut i skogarna 
på ett strukturerat sätt. 

– Som namnet säger har obehandlad 
flygaska en tendens att flyga omkring 
okontrollerat, och den är också på andra 
sätt besvärlig att hantera. Genom att om-
vandla askan till fasta korn kan den be-
händigt spridas ut på exakt de platser den 

ska gödsla, säger vd Kimmo Piippo på Ra-
keistus Oy i Uleåborg, ett företag som ut-
vecklat en effektiv process för tillverkning 
av askgranulat.

Han påpekar att granuleringen gör att 
askan blandas in i jorden under en betyd-
ligt längre tid än obehandlad aska.

– Askan kan dessutom blandas med ex-
tra näringsämnen, som exempelvis bor el-
ler kväve, om det finns ett specifikt göd-
selbehov på den plats där  granulaten ska 
användas. Aska innehåller alla näringsäm-
nen som skogen behöver, förutom kväve. 
Med en tillsats av kväve kan askgödsel 
öka tillväxten också på mineralmark, sä-
ger Piippo.

NYA GRANULERINGSLINJER 
DYKER UPP
Piippo berättar att granuleringen i kort-
het går till så att askan, enligt noggranna 
specifikationer, blandas med vatten till en 
massa. Den fuktiga askblandningen dose-
ras sedan på antingen en skiv- eller trum-
granulator, där den roterande rörelsen gör 
att kalken i askan stelnar och bildar små 
korn av aska i en kontinuerlig process. 

– Det logistiskt och ekonomiskt fördel-
aktigaste stället för en granuleringslinje 
är i närheten av ett biokraftverk eller en 
skogsindustri. Vår trumgranulator är till 
exempel så kompakt att den kan byggas 
intill asksilon i ett biokraftverk, säger han.

Rakeistus Oy har levererat och driver 
två granuleringslinjer i Uleåborg. Pionjä-
ren och marknadsdominanten i Finland är 
ändå Ecolan Oy som har en hel produktfa-
milj av askgödsel för olika typer av skog. 
Förutom produktionen i några egna an-

läggningar köper bolaget granulat av Na-
papiirin energia ja vesi Oy i Rovaniemi.  

– Kravet på askans renhet gör att det in-
te finns utrymme för oändligt många linjer 
i Finland. Det positiva är i varje fall att in-
tresset för askgödsel har väckts på allvar. 
Som bäst offererar vi nya granuleringslin-
jer på olika håll i Finland och håller på att 
köra igång en ny anläggning i Kuusamo. 
Provtillverkningen inleds under våren, sä-
ger Piippo. 

LAG STÖDER BESKOGNING
Regeringen har också beslutat att bere-
da en lag som ska öka skogsarealen i Fin-
land genom att göra det möjligt att bevilja 
markägare stöd för beskogning. Den nya 
lagen ska sändas på remiss under våren 
och beräknas träda i kraft vid ingången 
av nästa år.

– Målet är att börja använda i synner-
het impediment och övergivna åkrar som 
ny skogsmark. Åkrar, som odlas aktivt och 
ängar med viktiga naturvärden, ska givet-
vis inte beskogas, säger minister Leppä.

Den uppskattade beskogningspotenti-
alen i Finland ligger mellan 40 000 och 
250  000 hektar. Processen kunde få god 
hjälp av bland annat askgödsel, som är 
som effektivast då det gäller tillväxten i 
ungskog.

– En målsättning med den nationella 
skogsstrategin är att öka skogstillväxten 
från 107 miljoner kubikmeter till 115 mil-
joner kubikmeter före år 2025, så de här 
åtgärderna bildar en logisk helhet, säger 
Leppä. •

TEXT: BO INGVES

Askan måste göras toill korn i en maskin 
innan den kan spridas i terrängen.

Så här ser askgranulaten ut.
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Våren 2019 skrev Skogsbruket om virke av 
lärkträd från västra Nyland, som transpor-
teras till Åbo för att användas vid renove-
ringen av museifartyget Sigyn vid båtvar-
vet på Runsala. Fartyget flyttas därifrån se-
nare under våren. 

Det trävirke, som används vid renove-
ringen, kommer från bland annat Lönn-
hammar i Lojo. Industriföretaget Fiskars 
donerade trävirke till fartygets master. 

Starkt virke gör 
henne ung igen
Renoveringen	av	museifartyget	Sigyn	går	snart	in	i	en	ny	fas.	Efter	ungefär	två	
år	på	varv	på	Runsala	flyttas	den	133-åriga	barken	till	ett	annat	varv	i	Aura	å.	
Största	delen	av	träarbetet	är	gjort.

– Lärkträden, som transporteras häri-
från till Runsala, används till den neders-
ta delen av fartygets master, säger skogs-
chef Robert Lindholm på Fiskars. 

 Det är inte första gången Fiskars done-
rar trävirke till Sigyn. 

– Vi donerade trävirke till fartyget även 
när den renoverades i Mariehamn 1998–
2001, säger han.

Båtsman Jarmo Isosomppi ansvarar 

för renoveringen av museifartyget. Han 
möter vid Sigyns eget flytande lilla varv, i 
utkanten av området på Runsala båtvarv. 
Enligt honom har furu, ek och lärkträd an-
vänts vid renoveringen. Alla träslag har en 
egenskap som är viktig vid renoveringen. 

– De är starka träslag. Sådant materi-
al behövs för en sådan här renovering, sä-
ger han. 

Vid renoveringen har furu använts 
bland annat för fartygets däck och bord-
läggning, medan ek har använts till deko-
rationerna i aktern. Lärkträd har använts 
vid reparation av spanterna och till däck-
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SIGYN

• Byggd vid Göteborgs Båtvarv år 
1887. Sjösattes samma år.
• Köptes till Åbo som museifartyg 
år 1937.
• Har seglat som fraktfartyg. Hyt-
ter saknas därför.
• Har fraktat bland annat kol, virke 
och kaffe.
• Forum Marinum samarbetar 
med Stiftelsen för museifartyget 
Sigyn kring renoveringen.

et. Kajutan och kabyssen är även gjorda av 
furu, men omfattas inte av renoveringen. 

Åldern på lärkträden, som använts, är 
150–175 år medan tallarna är något yngre, 
120–150 år. Sigyns botten är gjord av ek. 
Den har inte bytts ut sedan fartyget gick 
av stapeln (sjösattes) på Gamla Varfvet i 
Göteborg år 1887.  

STÖRSTA DELEN KLAR 
Vi går in bakom skynket som gömmer det 
stora museifartyget. Renoveringen av däck 
och skrov, alltså fartygets kropp, är färdig 
till 90 procent.

– Vi ska ännu bland annat tjära fartyget 
och dekorera aktern, upplyser Isosomppi. 

Under däcket är arbetet endast halvfär-
digt. Ett flertal plankor ska ännu läggas på 
durken, alltså skeppsgolvet, under däcket. 

Sigyn flyttas från Runsala i slutet av 
maj, men sjösätts inte i vår, utan flyttas 
till ett annat varv vid Aura å. När hon sjö-
sätts är ännu oklart. Enligt Isosomppi på-
går renoveringen hela år 2020.

– Vi blir klara med arbetet under våren 
nästa år, säger han. 

VARFÖR RUNSALA?
Sigyn bogserades från åstranden till Run-
sala för renovering i maj år 2018. Beslu-
tet att bogsera fartyget till Runsala var en-
kelt att fatta för Isosomppi och Forum Ma-
rinum. 

– Alla hjälpmedel som vi behöver för 
renoveringen finns här, säger han.

Sigyn är ett av aktivitetscentret Forum 
Marinums utställningsfartyg. Forum Mari-
num hyr under den pågående renovering-
en lokaliteter av bärgningsrederiet Alfons 
Håkans på Runsala. De är särskilt lämpade 
för renovering av det här slaget.  

– Vi behöver mycket utrymme för reno-
veringen, säger Isosomppi. 

Flera aktörer stöder renoveringen eko-
nomiskt. 

– De huvudsakliga finansiärerna är Åbo 

stad och Stiftelsen för Åbo Akademi, be-
rättar Otto Holmborg på Forum Marinum. 

Andra finansiärer är FCR Finland, in-
genjörsföretaget Mobimar och industrifö-
retaget Fiskars. Dessutom har ett flertal 
privatpersoner bidragit. 

Enligt Jarmo Isosomppi kommer farty-
get att vara i behov av renovering i sinom 
tid igen. 

– Fartyget måste renoveras med 20–30 
års mellanrum, säger han. 

Isosomppi förklarar att arbetet nog blir 
klart inom utsatt tid. Han småskrattar och 
hoppas att inga överraskningar, som kan 
försena arbetet, dyker upp. Situationen 
med coronaviruset gör läget ändå något 
ovisst. •

TEXT OCH FOTO: JOHN ERIKSSON
 

Jarmo Isosomppi.

Renoveringen av ett stort träskrov kräver starkt virke.
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Februaridagen är vindstilla och mulen 
med temperaturen kring nollstrecket. Ett 
lätt fuktdis svävar över de snöiga mar-
kerna som jag strövar genom. Den gran-
dominerade skogen med inslag av äldre 
björkar, aspar och enstaka sälgar hör till 
mina favoritmarker. Små vattendränk-
ta tranbärsmyrar och renlavsbevuxna 
klippskallar med tvinvuxna tallar rota-
de i skrevorna ger en trevlig omväxling 
till skogen. Likaså hjortarnas och älgar-
nas stigar som jag gärna följer under mi-
na strövtåg i skogen.

När jag kommer ut i kanten av en li-
ten tranbärsmyr får jag syn på tre vin-
termyggor som flyger över snön. Det ser 
märkligt ut med de små och mörka myg-
gorna som oberörda av det småvintri-
ga vädret dansar fram över snön. Men 
egentligen är det rådande vädret rätt 
skapligt för vintermyggorna som är akti-
va under vinterhalvåret. 

SVÄRMAR I VINTERSOLEN
Soliga och milda vårvinterdagar kan 
man se mindre svärmar med vintermyg-
gor flyga intill en liten gran eller ovan-
för en myrstack eller stubbe. Det är han-
narna som har samlats för att svärma, 
inte tätt tillsammans, utan i en glest 
sammanhållen svärm. Tydligen behö-
ver hannarna gott om svängrum un-
der den dansande lätta flykten. De gle-
sa svärmarna är samtidigt ett gott kän-
netecken på flygande vintermyggor. Re-

Till vintermyggans lov                           
dan under hösten ser man de dansan-
de vintermyggorna, ibland vackert svä-
vande upp och ner i en solskensstrim-
ma som faller in mellan träden i den 
mörka höstskogen. 

Under normalkalla vinterdagar är vin-
termyggorna inaktiva och sitter stelfrus-
na inne i barkspringor, bland skyddade 
granbarr eller i virrvarret av söndersli-
ten ved på någon stormknäckt trädstam. 
Men när temperaturen stiger och närmar 
sig noll grader vaknar vintermyggorna 
till och ger sig ut på flykt. Som alltid är 
det ett litet under att se de mörka myg-
gorna flyga omkring i en snöig skog.  

Tack vare den mörka färgen på kropp 
och vingar kan vintermyggan höja sin 
kroppstemperatur mer än fem grader 
över rådande utetemperatur, genom att 
suga i sig värme från det ultravioletta 
ljuset som når ner till marken också un-
der mulna dagar. De iögonenfallande 
långa benen höjer dessutom vintermyg-
gan till den bästa nivån i mikroklimatet 
ovanför snön. Själva snöytan är kall men 
några millimeter ovanför snön finns ett 
tunt och lite varmare luftskikt. Lite hö-
gre upp blir det sedan kallare igen. Med 
andra ord står vintermyggan på sina 
långa svarta ben optimalt i snön.

SLÄNDOR, MASKAR OCH LOPPOR
Helt ensam är vintermyggan inte i sitt 
vinterliv. Små grupper av så kallade 
snösländor eller näbbsländor kan sam-

las på snön under soliga vårvinterdagar. 
Under häftig snösmältning jagas snö-
maskar, som är flugbaggelarver, upp på 
snön av smältvattnet. Enstaka spindlar 
på snön är på jakt och ibland visar sig 
mängder med små blåsvarta hoppstjär-
tar, populärt kallade snöloppor, som kan 
slunga iväg sig med hjälp av bakkrop-
pens hoppgaffel. 

Ofta uppträder de olika arterna på eg-
na dagar. De har egna speciella krav på 
vädret och mikroklimatet och behöver 
därmed inte uppträda samtidigt.

Vintermyggornas larver lever i förnan 
på marken. Förnan med sitt moss- och 
lavskikt är också de andra vinteraktiva 
småkrypens hemvist. Här i det fördolda 
myllrar det av liv även under vintern, 
speciellt när snön ligger som ett värman-
de skydd, medan barmark och köld sät-
ter stopp för vinteraktiviteterna. En del 
arter lever på förmultnande växtmateri-
al, andra på bakterier och svamphyfer 
medan en tredje grupp lever som rovdjur 
och så finns det generalister som kan le-
va på det mesta. 

Förnan inrymmer en hel väv av liv 
som sakta men säkert bryter ner det or-
ganiska materialet och återanvänder nä-
ringsämnen och den bundna energin. 
Vintermyggans larver i förnan är en av 
tusentals små och mikroskopiska orga-
nismer i denna väv. •

TEXT OCH FOTO: HANS HÄSTBACKA

Vintermyggan står högt på snön, i 
ett tunt och varmare luftskikt mellan 
snön och kallare ovanliggande luft.
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kolumnen

SKOGSÄGAREN KAN i dag välja mellan flera olika 
metoder när det är aktuellt att avverka. Skogsla-
gen känner både likåldriga och olikåldriga be-
stånd. Skogsvårdsrekommendationerna uppdate-
rades för drygt ett år sedan och där beskrivs fle-
ra olika skogsbruksmetoder. Skogsägaren bestäm-
mer, ofta efter diskussion med ett skogsproffs, vad 
som passar bäst. Men alternativen och valet har 
väckt en debatt som outtröttligt tycks få ny energi.

Både traditionella och allehanda sociala medier 
erbjuder obegränsade möjligheter för den som vill 
ge sin syn på dagens skogsbruk. Oftast är det an-
dra än skogsägare som uttalar sig. Och tyvärr do-
minerar de som ondgör sig över skogsägarens be-
slut att förvalta och använda sin skogsegendom. 

Diskussionen präglas av polarisering och argu-
ment för eller emot en viss avverkningsmetod. I 
stället borde vi äntligen övergå från antingen eller 
till både och. Alla trädbestånd är unika eftersom 
de består av olika trädslag i olika utvecklingsske-
den på olika ståndorter och eftersom deras ägare 
väljer skogsbruksmetod utifrån sina egna mål och 
prioriteringar. Skogsägaren väljer den metod som 
just då bäst svarar mot de mål som han eller hon 
satt för ett visst bestånd. Det viktigaste kan vara 
virkesinkomster, naturhänsyn, rekreation eller en 
kombination av dem. Oavsett skogsbrukssystem 
krävs det bra planering och gott arbete.

När avverkningar diskuteras är det numera 
skogens roll som kolbindare och kollager som är 
under lupp, inte avverkningsvolymen i sig. Kol-
bindningen per hektar relaterar direkt till bestån-

dets tillväxt i kubikmeter per år, eftersom foto-
syntesen är den process där trädet binder koldiox-
id från atmosfären. Ju vitalare beståndet är desto 
mer koldioxid binder det, och ju virkesrikare det 
är desto mer kol finns lagrat i beståndet. Den årli-
ga tillväxten per hektar är störst när beståndet är 
40–60 år gammalt. Kolet lagras i stamveden, kro-
nan och rötterna. Skogen klarar i dag av att på års-
nivå binda från 30 upp till 60 procent av landets 
totala utsläpp av växthusgaser. Variationen beror 
på utsläppsmängden och avverkningsvolymen.

Alla skogsbruksmetoder har sina risker men i 
dagens läge finns det inte belägg för att rekom-
mendera kontinuerlig beståndsvård, alltså plock-
huggning och luckhuggning, i någon större om-
fattning. Vi behöver både mera forskningsrön och 
praktiskt kompetens för att bättre kunna hantera 
osäkerheten.

Kontinuerlig beståndsvård är inte i sig lösning-
en på det som gallring och kalavverkning kritise-
ras för. Men det finns heller ingen orsak att stäl-
la kontinuerlig beståndsvård och beståndsvård 
trädskiktsvis mot varandra. En kombination av 
olika metoder blir sannolikt den bästa lösningen 
på fastighetsnivå. Hittills har andelen plock- och 
luckhuggning av de planerade avverkningarna va-
rit drygt två procent i hela landet. 

Roligt att skog och skogsbruk intresserar, men 
jag efterlyser större respekt för ägandet och själv-
bestämmanderätten. Och jag uppmuntrar alla att 
fundera på sina egna mål och bekanta sig med 
sin skog. •

Låt skogsägaren bestämma

ANNIKKA SELANDER
EXPERT PÅ SKOGSVÅRD PÅ 
FINLANDS SKOGSCENTRAL
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Maskinmästare lämnade jobb till sjöss:

Nu får jag göra det 
           jag helst vill!
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Återväxten av en ung, ivrig och själv-
verksam skogsägare är tryggad på gården 
Bengtes i Vestansunda på Åland. 

Erica och Michael Mattsson tog över 
gården som är Ericas barndomshem år 
2017. Att ta över en jordbruksgård kan 
vara ett stort steg, men paret tvekade in-
te. Det passade dem båda om än på oli-
ka sätt. Erica vill gärna bo på landet, dä-
remot vill hon jobba med annat än jord- 
och skogsbruk.

Michael, som är 30 år, är utbildad ma-
skiningenjör och har arbetat som maskin-
mästare på M/S Finlandia som går mel-
lan Helsingfors och Tallinn. Men han vill 
allra helst ägna sig åt jord- och skogsbruk 
och för honom var det en dröm som gick 
i uppfyllelse när paret fick möjligheten att 
ta över Bengtes.

– Jag är helt skogstokig, har varit intres-
serad ända sedan jag var liten och fick börja 
följa med pappa på skogsjobb. Jag vill helst 
vara i skogen alla dagar och gör allt – röja, 
gallra, avverka och plantera, säger han.

För cirka ett år sedan valde han att läm-
na jobbet till sjöss för att bli bonde på hel-
tid (och mer än det).

SER RESULTAT
Enligt Michael Mattsson finns det mycket 
som bidrar till att skogsjobbet känns rätt. 
Man får vara ute, man ser resultat av sitt 
arbete och man gör något nyttigt – och 
nu får han dessutom jobba för sig själv i 
egen skog. 

Det gäller dock att ha tålamod och att 
som självverksam arbeta systematiskt i 
rätt tempo för att orka i längden. 

– Man ska vara glad över det man 
åstadkommit under en dag, inte irriterad 
över det som blivit ogjort.

Michael	Mattsson	är	sjömannen	som	gick	i	land	för	att	ägna	sig	åt	det	han	
allra	helst	vill	–	jord-	och	skogsbruk	med	betoning	på	det	sistnämnda.	Under	
det	gångna	året	har	han	dock	fått	göra	som	de	flesta	skogsägare	på	Åland,	
koncentrera	sig	helt	på	att	reda	upp	efter	stormen	Alfridas	härjningar.

Om tiden räcker jobbar han även för 
Ålands skogsvårdsförening. 

– Jag tror att jag började med det när 
jag var 16 år. Då utförde jag i första hand 
röjningsuppdrag för andra skogsägare.

Han har också genomgått en läroavtals-
utbildning och tagit en grundexamen in-
om lantbruksbranschen. Utbildningen är 
ett krav för att man ska få av de stöd som 
finns för unga jordbrukare.

TORKA OCH STORM
Beslutet att lämna sjön innebär också att 
han får vara mer hemma med familjen. I 
den ingår också dottern Selma, snart 4 år, 
som får ett syskon i vår.

Det blev dock en tuff start. Sommaren 
2018 var extremt torr med negativa följder 
för både grödor och skogsbruk. I janua-
ri 2019 drog stormen Alfrida över Åland 
och ödelade en stor del av skogarna. Men 
Michael Mattsson låter sig inte nedslås:

– Nu kan det bara bli bättre!
Allt jobb i skogen under det gångna 

året har handlat om att reda upp efter 
stormens härjningar. De planer man som 
skogsägare hade före stormen har fått läg-
gas på is, bland annat har röjningsarbeten 
blivit eftersatta.

– Jag hade jobbat en hel vinter med att 
gallra i ett bestånd med cirka 30-årig tall-
skog. Jag högg för hand och gick in för 
ett försiktigt uttag. Men sen kom stormen 
och just det skiftet drabbades hårt, det 
blev helt slätt på större ytor. Där ska vi 
småningom markbereda med grävmaskin 
– svärfar har behändigt nog grävmaskin 
– och sen ska jag plantera. Jag satsar på 
gran den här gången. Marken är så pass 
bördig. Sedan låter jag tallplantor komma 
på naturlig väg, så att det blir blandat. Jag 
antar att man valde att plantera tall tidi-
gare därför att man var rädd för granrö-
ta, säger han.

DÖDA GRANTOPPAR
Michael Mattsson, hans pappa och farbror 
hjälptes åt att jobba i varandras skogar ef-

ter stormen. Tillsammans redde de upp to-
talt cirka 1 000 kubikmeter.

– Min farbror har skotare så det under-
lättade en del. Själv kör jag med traktor 
och skogsvagn. 

Den byggde han för övrigt själv under 
studietiden.

– Jag gillar att fixa och ville testa om det 
gick, säger han.

Jobbet just för den här dagen är att 
”städa upp” för en väg till ett skifte med 
cirka 60-årig skog. Där finns fortfarande 
en hel del Alfrida-vindfällen att ta hand 
om.

– Så vitt jag sett har några av de om-
kullblåsta tallarna blånat men i stort sett 
har de klarat sig bra. Däremot har jag sett 
flera granar med döda toppar. Det kan be-
ro både på torkan 2018 och på Alfrida.

Under torkan dog de finaste rötter-
na och under stormen släppte rötterna. 
Då orkar trädet inte mata upp tillräckligt 
mycket vatten till toppen. 

–  Det finns rätt många lösa träd i sko-
gen i dag och vi kommer säkert att få fler 
vindfällen än normalt under de komman-
de åren.

NY ÅKER
Till Bengtes hör 40 hektar växtlig skogs-
mark. I stort sett allt hänger ihop och mar-
ken är bördig, inte söndersprängd av berg-
knallar, något som är vanligt på exempel-
vis norra Åland.

De tidigare generationerna på gården 
har varit intresserade av skogsbruk, och 
det finns skog i olika åldrar. Utöver skogs-
bruket ska Michael odla potatis, lök och 
en del spannmål.

Skogsarealen räcker bra till för tillfäl-
let. Några planer på att köpa mera skog 
har han faktiskt inte, snarare tänker han 
tvärtom.

På sikt, kanske inom de kommande 
fem åren, funderar Michael Mattsson på 
att slutavverka ett skifte – han ska förstås 
göra det jobbet själv – och sedan ställa om 
den marken till åker.

– Jordmånen är bördig så det borde 
fungera bra och ser man till det ekono-
miska har vi större nytta i dag av mer od-
lingsbar mark, säger han. •

TEXT OCH FOTO: HELENA FORSGÅRD

Skogsjobbet under det gångna året har 
uteslutande handlat om att bearbeta 
allt virke som föll när stormen Alfrida 
drog över Åland i början av januari i fjol.

Michael Mattsson gör allt själv i sko-
gen – från plantering till slutavverkning. 
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En snörik vinter med sträng kyla är bra för 
trädens hälsa. Med undantag av Lappland 
har den gångna vintern varit precis tvärt-
om, varm och regnig. Dessutom har fle-
ra kraftiga stormar dragit förbi under vår-
vintern. Många skogsägare funderar hur 
de höga medeltemperaturena under vin-
termånaderna har påverkat trädens hälsa.

– Träden klarar av långa köldperioder 
utan problem och de tar inte heller di-
rekt skada av en varmarare vinter. Det är 
värre när årstidsrytmen rubbas, när det 
sker snabba kast mellan värme och köld. 
De delar av trädet, som finns under mar-
ken, är känsliga för köld och de behöver 

Skogsägarna	kommer	att	behöva	kontrollera	sina	träd	noggrannare	efter	den	
milda	vintern.	Både	insekter	och	svampar	har	haft	en	gynnsam	övervintring	
och	det	kan	sätta	sina	spår	när	träden	ska	återuppta	sin	tillväxt.

ett täcke av snö som skydd, säger Teemu 
Hölttä, biträdande professor i trädens eko-
fysiologi vid Helsingfors universitet.

Han påminer om att träden börjar för-
bereda sig inför viloperioden under tidig 
höst. 

– Normalt har träden en lång omställ-
ningstid, och när de går i vila stannar ock-
så deras tillväxt av under de kalla måna-
derna. När de återigen börjar växa i april–
maj är de känsliga för köld.

När det gäller vätskebalansen klarar sig 
träden med små mängder vatten under en 
normal vinter.

– När det är varmt och ljust avdun-

star vätskan och i synnerhet plantskog 
kan drabbas av vätskebrist om luften är 
varm och marken kall. En vår med myck-
et ljus skulle vara bra för att hjälpa träden 
att komma igång med tillväxten igen, sä-
ger Teemu Hölttä.

SKADLIGA SVAMPAR
Under de senaste decenniernas varma 
vintrar har också svampinfektioner, som 
drabbar träd, kunnat breda ut sig norrut. 
Det gäller i huvudsak tre plågor – rotröta, 
tallskytte och knopp- och grentorka.

– Flera av svampsjukdomarna finns re-
dan här, men deras aktivitet bestäms dels 
av väder och vind, dels av skogsbestån-
dets motståndskraft. Det finns ett klart 
samband mellan varma vintrar och ökan-
de svampinfektioner, även om det skul-
le behövas mer forskning för att man ska 

Varm vinter 
gynnar skadegörare
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kunna dra några detaljerade slutsatser, sä-
ger Risto Kasanen, docent vid Helsing-
fors universitet och expert på svampsjuk-
domar på träd.

Enligt Kasanen är svampangrepp rela-
tivt svåra att förebygga och åtgärda.

– Det finns gamla effektiva metoder 
för att under sommaren behandla stubbar 
mot svampangrepp, men under vintern är 
de tekniskt ganska krävande att utföra.

Svampsjukdomar sprids i huvudsak på 
två sätt: dels i form av sporer som kan 
transporteras hundratals kilometer med 
vinden, dels i form av mycel som växer 
i veden. Smittorisken är ändå störst på 
sådana områden där det redan förekom-
mer rikligt med rotröta eller annan svamp. 
Största delen av infektionerna sker i färs-
ka stubbar under de första dygnen efter 
avverkningen. När sporerna landat på en 
färsk stubbe sprider de infektionen till ett 
friskt bestånd. 

– Avverkningen av träd borde ske så 
att rotsystemet inte skadas. Om man ska 
se positivt på saken har vintern utan tjä-
le bidragit till att det huggits mindre, vil-
ket i sin tur gör att antalet obehandlade 
stubbar, som svamparna kan sätta sig på, 
är färre.

Många av svampinfektionerna, som an-
griper barr, trivs i svala och fuktiga förhål-
landen och spridningen begränsas av en 
lång och varm sommar.

– Om klimatet förändras i den riktning 
som förutspås, med långa varma sensom-
rar, kommer till exempel barrträdspes-
ten att få svårt att sprida sig, konstaterar 
Risto Kasanen.

INSEKTERNA GILLAR VARM VINTER
Det är inte bara svamparna som uppskat-
tar den milda vintern. Insekterna har ock-
så bidat sin tid när temperaturerna legat 
över de normala för årstiden.

– Insekter, som övervintar i pupp-
stadiet, anpassar sig till köld, men än-
då dör en stor del av individerna under 
stränga vinterförhållanden. Vissa vintrar 
stryker uppemot 90 procent av popula-
tionen med, men ju mildare temperatur, 
desto större andel överlevare, förklarar 
Päivi Lyytikäinen-Saarenmaa, docent in-
om skogsentomologi på Helsingfors uni-
versitet.

Den gångna vintern har haft höga me- 

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.

deltemperaturer, vilket skonat många in-
sektspopulationer. Det innebär att risken 
för till exempel granbarkborre ökar un-
der kommande säsong. Päivi Lyytikäinen-
Saarenmaa tror att de första svärmarna av 
granbarkborre kan komma redan i april.

– Det skulle i så fall innebära att de 
hinner med två hela generationer i år. För 
skogsägarna innebär det att de behöver 
övervaka sina ägor ännu noggrannare än 
vanligt.

Redan tidigt på våren lönar det sig för 
skogsägare att ta en runda för att se till att 
träden mår bra. Man ska spana efter små 
högar av sågspån och bark, som liknar 
kaffepulver, vid trädstammarna. En riklig 
kåda kan också tyda på att trädet utsatts 
för granbarkborrar.

– Träd som blivit angripna måste fås 
bort innan midsommar, annars finns risk 
för att nästa generation sprids från dem. 
Om det blir en tidig och varm vår måste 
skogsägarna vara speciellt aktiva.

HÅLL KOLL PÅ DIN SKOG
Om sommaren blir torr får träden det tufft 
mot insekterna.

– Träden får en svagare motståndskraft 
under torra perioder. Det syns bland annat 
på att trädens produktion av kåda minskar 
och det gift som skyddar trädet mot gran-
barkborrar blir svagare. 

Förutom granbarkborren håller även 
barrskogsnunnan och tallstekeln på att 
breda ut sig i Finland.

– Tyvärr ökar olika skadeangrepp mot 
skogen. Vi kommer att få samma problem 
som redan en tid härjat i Tyskland och Bal-
tikum. Till exempel förutspås granbark-
borren öka femfalt i Finland fram till 2050, 
säger Päivi Lyytikäinen-Saarenmaa.

Hon nämner en rad lösningar som Hel-
singfors universitet håller på att utarbeta i 
samarbete med Lantmäteriverket och Fin-
lands skogscentral.

– Ett intressant projekt handlar om att 
kartlägga angripna träd med hjälp av drö-
nare. Hyperspektrala bilder kan ge infor-
mation om vilka träd som hamnat i stress-
tillstånd på grund av insektsangrepp. Det 
viktigaste är ändå att skogsägarna själva 
inspekterar sina skogar, säger hon. •

TEXT: JOHAN SVENLIN
FOTO: POND5
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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. 
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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
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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.
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Skogskultur 

betalar portot

Föreningen för Skogskultur
INFO Handbok15
Kod: 5001298
00003 SVARSFÖRÄNDELSE



  Skogsbruket 3/2020 33

virkesmarknaden

VÄRLDEN STÅR inför sällan skådade förändringar under dessa 
veckor och månader. Det säger sig självt att skogssektorn ock-
så kommer att påverkas. Hur och hur länge? Frågorna är svå-
ra och många.

Mänskligheten och vardagen skakas av det virus som orsa-
kar sjukdomen COVID-19, mera känd som coronavirus. Hur 
kommer sjukdomen att spridas till befolkningen och hur länge 
kommer den att pågå? Vad händer när viruset på allvar drab-
bar länder med stor befolkning, men med en jämförelsevis li-
ten offentlig hälsovård? Ingen kan svara med säkerhet. Den 
mänskliga tragedin är redan ett faktum, och den kommer ba-
ra att bli värre. Människor skyddas genom att man inför nöd-
lagar och begränsningar gällande rörlighet och sociala inter-
aktioner. Människor använder också sunt förnuft och stannar 
hemma när de kan.

Att skydda liv och hälsa har ett pris. Många företag och 
företagare lider av människornas orörlighet. Prognoserna för 
världsekonomin, för de stora exportekonomierna för Finland 
och för den finska ekonomin har försämrats avsevärt de senas-
te veckorna. Vi talar redan om en svår lågkonjunktur.

Effekterna på skogsindustrin syns först i efterfrågan på slut-
produkter. Hälsoombud över hela världen har betonat vikten 
av hygien, eftersom ansträngningarna att bromsa viruset in-
tensifieras. Troligtvis har den enklaste åtgärden för att undvi-
ka spridning av sjukdomen – att tvätta händerna – haft stor in-
verkan på efterfrågan på massa och papper, särskilt för mjuk-
papper. Ökad e-handel till följd av att folk undviker stormark-
nader, butiker och andra offentliga platser, skapar ett stort be-
hov av förpackningar, vilket kan leda till en ökad efterfrågan 
på kartong och annat förpackningsmaterial.

Ehur eferfrågan på sågade varor utvecklas är inte lika klar. 
Att bygga är en långsiktig investering, därför bör efterfrågan 
i sig inte sjunka till följd av ett kortvarigt fenomen. Men hur 
kortvarigt blir det? Dessutom är arbetskraften till stor del ut-
ländsk. Nu måste de utländska arbetarna besluta om de vill 

stanna i Finland eller åka till sina hemländer. Detta kan leda 
till brist på arbetskraft och långsammare byggnadsaktivitet och 
därmed svagare efterfrågan på sågat virke.

Med den inhemska arbetskraften i en omfattande karantän
– oavsett om den är frivillig eller påtvingad – skulle leda till 
brist på arbetskraft inom industri- och handelssektorn. Å an-
dra sidan tvingar kassaflödesproblem många företag att per-
mittera och säga upp folk. Detta resulterar i mindre produk-
tion och konsumtion, även om den finska regeringen försöker 
göra sitt bästa för att hjälpa.

Trävarumarknaderna påverkas på två sätt. Efterfrågan på 
massavirke verkar vara stark och handeln ökar om transporter-
na förblir mer eller mindre intakta. Efterfrågan på virke kom-
mer att avta, eftersom utsikterna inte verkade särskilt bra ens 
före coronakrisen. När det gäller arbetskraften bör skogssek-
torn vara okej, eftersom mycket av arbetet, oftast av naturli-
ga skäl, är ganska isolerat. Emellertid har entreprenörerna i 
skördarna redan drabbats hårt av strejker och svåra avverk-
ningsförhållanden under de föregående månaderna. Med in-
vesteringar i nya maskiner behöver de ekonomisk hjälp av 
bankerna och regeringen. Förmodligen kommer skogssek-
torn ännu att drabbas på flera sätt som vi inte ännu kan 
ana. Till exempel åker aktiekurserna berg-och-dalbana. Det-
ta kan stärka det redan växande intresset för att investera i 
stabila miljö-skogar.

Coronaviruset kommer att påverka samhället som helhet. 
I värsta fall kan vi förlora en nära och kär. Även ångest och 
rädsla för hälsan och för den ekonomiska situationen plågar 
många. Flera faktorer samverkar och det är svårt att förutse 
följderna. Vi har inte upplevt en motsvarande chock tidigare, 
och dess påföljder är oförutsägbara. Effekterna beror också till 
stor del på hur vi beter oss under och efter krisen. Hur kommer 
krisen att påverka rörligheten för människor och varor i framti-
den? Förändras människornas livsstil och konsumtionsvanor?

För tillfället finns det flera frågetecken än svar i luften. •

Coronaviruset drabbar även skogssektorn

PAULA HORNE
FORSKNINGSDIREKTÖR, 

PELLERVO EKONOMISKA 
FORSKNING
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– Högst besynnerligt! Jag misstänker att grannskogens pojkar 
ligger bakom detta; dom tänker hålla alla hönsen för sig själva!
 

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.



  Skogsbruket	3/2020	35

bruket 4|2020     kommer den 19 majSkogs

Tema: naturvård

• 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.


