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Spara flera naturvårdsträd!
Bättre i grupp

•  Här härskar eken, men inte ostört  •  Så lyckas du med viltförvaltningen
•  Bävern håller skogsägare alerta
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FINLAND ÄR ETT av många länder som förbundit 
sig att hejda förlusten av biologisk mångfald ge-
nom att år 1992 underteckna konventionen om 
biologisk mångfald i Rio de Janeiro, Brasilien. Ef-
ter det har larmrapporter om utarmning av hota-
de arter duggat tätt, liksom miljöprogram för att 
stävja den negativa utvecklingen. En biodiversi-
tetsarbetsgrupp vid Miljöministeriet har konstate-
rat att utarmningen av mångfalden inte har kun-
nat stoppas, trots målmedvetet arbete.

Nationalparker och naturreservat har grundats 
för att långsiktigt bevara och utveckla naturmiljö-
er med ett särskilt stort värde för djur, växter och 
människor. De anses också vara en del av vårt na-
tur- och kulturarv och värda att bevara för kom-
mande generationer. Dessa skyddsområden kän-
netecknas av en mångfald variationsrika natur-
miljöer, bland annat gamla skogar. 

I vårt land har skogsägarna dessutom, på ett 
framgångsrikt sätt, på frivillig basis, genom MET-
SO-programmet, fredat områden för att bevara 
livsmiljöer som är viktiga för många utrotnings-
hotade arter. Förutom alla dessa åtgärder för att 
trygga mångfalden behövs naturvårdshänsyn i 
det normala skogsbruket, både vid röjning och 
gallring och också vid förnyelse.

Under de senaste decennierna har naturvårds-
arbetet i skogen förbättrats i många avseenden. 
Skogscertfieringens intåg i början av 2000-talet bi-
drog till detta. Certifieringen ställer bland annat 
krav på skyddsremsor vid vattendrag, krav på att 
lämna naturvårdsträd vid avverkningar samt krav 

på dikesplaner för genomförande av dikningspro-
jekt. I början av 1990 talet var brist på död ved 
ett av de stora hoten i våra skogar, men efter alla 
stormar den senaste tiden, är det inte längre så.

Det är viktigt att vi håller fanan högt när det 
gäller den biologiska mångfalden. Människan hål-
ler på att fjärmas alltmer från naturen, och lob-
byisterna, som vill förbjuda både kalhyggen och 
gallring, får allt mer utrymme i våra medier. 

Vi, som är verksamma inom skogsbranschen, 
har ett stort ansvar för att i vårt dagliga arbete vi-
sa upp ett hållbart skogsbruk som tar hänsyn till 
ekonomiska, sociala och miljöaspekter. Vårt vik-
tigaste uppdrag är att förmedla kunskap och spri-
da information om det arbete vi gör, bland all-
mänheten, skogsägarna, entreprenörerna och be-
slutsfattarna.

I vårt västra grannland har man under en lång 
tid valt att satsa på utbildning i naturvårdshänsyn 
i det dagliga arbetet (grönt kort) för nyckelperso-
ner. Det gäller skogsägare, skogsarbetare och en-
treprenörer. Denna yrkesgrupp har fått allt mer 
ansvar för det som händer ute i skogen. Det kan 
handla om vilka naturvårdsträd som ska lämnas 
kvar, att kunna identifiera små livsmiljöer som 
ska lämnas orörda och åtgärder som bör vidtas 
för att undvika markskador. 

Utbildning och information har alltid varit ett 
framgångsrecept, och vi bör satsa på denna grupp 
av nyckelpersoner i det fortsatta arbetet ute i våra 
skogar. Detta för att upprätthålla och öka mång-
falden i skogarna. •

Utbilda nyckelpersonerna!

ledaren

TORBJÖRN BJÖRKMAN 
MEDLEM AV REDAKTIONSRÅDET 

FÖR SKOGSBRUKET
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Den långa, varma och torra sommaren 
2018 innebar en katastrofal milstolpe i 
skogsägarnas kamp mot granbarkborrar 
i Norden. Fjolåret var blandat och inför 
årets säsong är det ännu öppet hur allvar-
liga skadorna kommer att bli.

– De senaste resultaten visar att den 
kritiska gränsen överskreds på 8 av de 36 
orter som ingår i vår mätning, säger Tiina 
Ylioja, forskare på Naturresursinstitutet.

I samarbete med Finlands skogscen-
tral och Forststyrelsen övervakar Natur-
resursinstitutet kontinuerligt förekomsten 
av granbarkborrar. I den landsomfattande 

Maj och juni är de viktigaste måna-
derna för att stoppa spridningen av 
granbarkborrar. Den gångna vintern 
var gynnsam för skadeinsekten och 
varje skogsägare uppmanas nu in-
spektera sina träd åtminstone var 
fjärde vecka under försommaren. 

Borren ska stoppas nu!
övervakningen räknas antalet granbark-
borrar på nya hyggen.

Ylioja räknar upp orter som Lappträsk, 
Vichtis, Borgnäs och Mäntsälä, där det nu 
finns så rikligt med granbarkborrar att ris-
ken är överhängande att de angriper fris-
ka levande träd, inte bara vindfällen. Nor-
malt angriper granbarkborren svaga träd, 
sådana som skadats av storm, blixtned-
slag eller lider av vätskebrist och därmed 
har tappat sin motståndskraft. I en epide-
mi bryts kådproduktionen ned även hos 
välmående träd och granbarkborrarna kan 
döda friska granar. 

– Det finns helt klart en hotspot i Ny-
land och Kymmenedalen, där angreppen 
ifjol var omfattande. Den gångna vintern 
hade några stormar, men inga som orsa-
kade några stora skador på skog. Däremot 
har den milda vintern bidragit till att in-
sekter, såsom granbarkborren, överlevt i 
stora skaror.

INHEMSK ART
I Centraleuropa har angrepp på levande 
träd redan funnits en längre tid, men pro-
blemen har nu ökat även norrut. Ylioja be-
tonar att det inte är granbarkborren som 
dragit sig norrut.

– Det är en inhemsk art som funnits 
länge i vår natur. För ett par decennier 
sedan svärmade den på våren, lade ägg 
och förberedde sig på övervintring, vil-
ket inte gav några stora skador på levan-
de träd.

Ökningen kan däremot tydligt hänfö-
ras till några specifika väderförhållanden: 
stormar som fäller träd, långvarig torka 
som gör träden stressade och långa, var-
ma somrar som gör det möjligt för insek-
terna att kläcka två generationer per sä-
song.

– På senare år har det varmare klimatet 

generellt bidragit till att utvecklingen i in-
sekternas olika stadier går snabbare, och 
de varma vintrarna gör att en generation, 
som annars brukar dö, kan överleva vin-
terhalvåret.

SAMARBETE GER RESULTAT
I södra Sverige har skogsägare de senas-
te åren lidit stora ekonomiska förluster på 
grund av granbarkborren och problemen 
väntas öka. För att motverka den utveck-
lingen driver Skogsstyrelsen, i samarbete 
med en rad aktörer inom branschen, pro-
jektet Stoppa borrarna. 

– Det finns en otroligt stark vilja inom 
hela skogsbranschen att sambeta och det 
är den enda möjligheten att stoppa sprid-
ningen. Ingen kan göra det ensam, säger 
Kerstin Ström, projektledare för Stoppa 
borrarna.

Det finns ändå ett ansvar som ligger på 
varje enskild skogsägare.

– Vårt huvudbudskap till dem är att de 
måste få ut vindfällen i tid för att stoppa 
spridningen. Vi uppmanar alla skogsäga-
re att åtminstone var fjärde vecka gå ut i 
skogen och leta efter angrepp.  I maj–juni 
är möjligheterna störst att få ut träd som 
angripits, men om det går till juli–augusti 
är risken stor att virket är skadat.

Enligt Ström kan alla lära sig att identi-
fiera angrepp. Gröna barr på marken och 
borrmjöl som ser ut som kaffepulver är 
vanliga symptom. 

– Man måste självklart veta vad man 
ska leta efter och gå fram till varje enskilt 
träd. När man hittar vindfällen eller an-
grepp av barkborre märker man ut träden 
och kontaktar sitt skogsbolag som får av-
verka och ta virket till sin fabrik, säger 
Kerstin Ström. •

TEXT: JOHAN SVENLIN

Samarbetsviljan är stor inom skogsindu-
strin i Sverige, säger Kerstin Ström, pro-
jektledare för Stoppa borrarna. 
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Sedan den 20 april heter skogsombuds-
mannen på Svenska lantbruksprodu-
centernas centralförbund, SLC, Viktor 
Harvio. Viktor Harvio, 30, är forstmäs-
tare till utbildningen och hemma från 
Helsingfors. Han vikarierar den ordinarie 
skogsombudsmannen Anders Portin 
medan denne är tjänstledig för att jobba 
som specialmedarbetare för ministern 
för nordiskt samarbete och jämställd-
het, Thomas Blomqvist.

  Harvio har tidigare jobbat som ana-
lytiker på konsultföretget Indufor. Han 
har också arbetserfarenhet bland annat 
från Förenta Nationerna (FAO/UNECE), 
FSC Finland och den finländska skogsin-
dustrin.

Skogsombudsmannens viktigaste 
uppdrag är att bevaka skogsfrågor i nära 
samarbete med de fem svenskspråkiga 
skogsvårdsföreningar som är medlems-
föreningar i SLC samt i samarbete med 
SLCs skogsutskott. Skogsombudsman-
nen följer även med aktuella planerings-
frågor på SLCs verksamhetsområde och 
miljörelaterade frågor gällande lantbruk 
i samarbete med de regionala produ-
centförbunden. •

 

Harvio vickar 
Portin

Viktor Harvio.

Det har blivit lättare att få understöd för 
askgödsling. Statsrådet har antagit en 
förordning som gör det möjligt att från 
och med den 1 maj bevilja understöd 
för flera projekt än tidigare. Målet är 
att trefaldiga askgödslingen så att den 
utförs på 30 000 hektar om året. 

Lättare att få understöd blir det därför 
att det inte längre krävs att man kan 
påvisa näringsoblans i skogen. Avsikten 
är att följa krieterierna för understöd i 
Kemera-programmet. Programmet löper 
ut i år, men en förlängning på minst ett 
år förbereds. Detta därför att förnyan-
det av den europeiska lantbrukspolitik-
en och de europeiska statsstöden (CAP) 
dragit ut på tiden. 

Askgödsling lämpar sig speciellt på 
torvmarker. Den har flera positiva ef-
fekter när det gäller skötseln av skogen 

Regeringen stöder askgödsling
och med tanke på miljön och klimatet. 
Genom att använda aska minskar man 
behovet av att sätta i stånd diken och 
förbättrar vattenbalansen på torv- 
marker då träden växer bättre och 
avdunstningen ökar. Rätt riktad förbätt- 
rar askgödslingen också vattenskyddet 
inom skogsbruket. Enligt Jord- och 
skogsbruksministeriet ger askgödsling 
på torvmarker ett synligt resultat under 
tiotals år. 

Sett ur ett större perspektiv är ask-
gödslingen ett led i strävan att minska 
koldioxidutsläppen och att stärka 
kolsänkorna. Regeringen slog i februari 
fast att den vill öka kolsänkan för mark- 
användningen, speciellt genom att öka 
tillväxten i skogarna.

Forststyrelsen har redan aviserat 
planer på ökad askgödsling. •

Efter vinterdvalan kan älgkalvar vara 
den viktigaste födan för björnar. Under 
några intensiva veckor varje år äter en 
björn i snitt 7–8 älgkalvar. Bara tänder 
och klövar finns kvar efter att björnen 
ätit sig mätt. Efter de här skrovmålen 
återgår björnarna till att äta gräs, örter, 
myror och bär. 

Det är nu ungefär en månad sedan 
den så kallade Tiburtiusdagen (14.4), 
den dag då björnen, enligt svensk folk-
tro, lämnade idet efter 6–7 månaders 
vintersömn. Det stämmer ganska bra 
med verkligheten men björnar kommer 
ut ur idet vid lite olika tidpunkter på 
våren beroende på vädret och om de 
har ungar eller inte.

– Först kommer vuxna hanbjörnar ut 

Nymornad björn vill ha kalvstek
och sist kommer honor med årsungar, 
som är födda i idet under vintern, säger 
Jonas Kindberg, forskare vid Sveriges 
lantbruksuniversitet, SLU, och ansvarig 
för det skandinaviska björnprojektet.

Björnen är en allätare, och äter det 
som är tillgängligt under olika säsonger. 
På hösten blir det mängder av bär, 
främst blåbär och lingon men också 
kråkbär. Bären hjälper björnen att bygga 
upp ett rejält fettlager som den sedan 
lever på under tiden i idet.

På våren är det mindre med mat. Det 
kan bli lite rester från döda djur, gräs, 
renkalvar, stackmyror och möjligen en 
eller annan älg. När älgkorna kalvar i 
slutet på maj och början på juni ger det 
möjligheter för björnen till mer föda. •
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Populära 
utbildningar
Det är fortfarande drag i Skogscentralens utbildningar.
 I fjol ordnade Finlands skogscentral inemot 800 utbild-
ningar för både skogsägare och skogsfackmän. Cirka 
23 000 personer deltog, 17 000 skogsägare och 6  000 
proffs. Det här innebär en ökning jämfört med år 2018 som 
också var ett rekordår.

En analys av deltagarsiffrorna ger vid handen att skatte- 
och generationsskiftesutbildningarna var populärast. Också 
skogsskador och naturhänsyn i ekonomiskogar stod högt i 
kurs.

Skogscentralen kallar redan skatteutbildningen en gam-
mal favorit. Den är lika aktuell varje år, eftersom skogsägarna 
deklarerar varje år. Också generationsskiftena ökar intresset.

Av utbildningarna riktade sig knappt 600 till skogsägare 
och ungefär 200 till fackmän. Kurserna ordnades både 
inom- och utomhus. En del genomfördes som webinarier 
på nätet.

Webinarierna har fått ett gott mottagande. Samman-
lagt följde mer än 2 000 personer med webinarierna 
i fjol. Flest deltagare lockade webinarierna om 
generationsskiften och om den nya lagen om 
enskilda vägar och väghållning.

Till följd av coronakrisen ger Skogs-
centralen i år sina kurser fram till 
lutet av maj endast i form 
av webinarier. •

Värmen jagar älgen på flykt
Ett varmare och torrare klimat gör att det föds både färre och lättare 

älgar. I Nordamerika har älgen redan försvunnit i södra delen av sitt utbred-
ningsområde, men i stället spridit sig norrut. Sveriges lantbruksuniversitet SLU 

rapporterar om motsvarande trender i vårt västra grannland. 
Varma, torra somrar påverkar älgar negativt. Så fort det är varmare än 15 

grader sommartid måste älgen använda energi för att reglera sin kroppstempe-
ratur. Samtidigt behöver älgen söka skugga dagtid, vilket begränsar möjligheter-
na att söka föda. Slutligen har fodret sämre näringsvärde under torra, varma 
somrar, vilket ytterligare påverkar älgen negativt.

– Älgens reproduktion verkar ha minskat med 20–25 procent på 20 år, säger 
Fredrik Widemo, klövviltsforskare vid SLU.

Samtidigt har kalvvikterna minskat. Forskarna vid SLU såg en särskilt stor 
nedgång år 2018, efter den extremt varma och torra sommaren.

– Även om det kan finnas flera bidragande orsaker till den försämrade re-
produktionen, talar allt för att klimatförändringarna har betydelse, säger Fredrik 
Widemo. •

Vårt 
annonförsäljarteam 

har utökats!

Niclas Nyberg säljer annonser 
i Nyland, Egentliga Finland 

och på Åland.
Niclas nås på 

tfn 040 830 1829.

Jonny Åstrand fortsätter 
sälja annonser i Österbotten. 

Jonny nås på
tfn 06 347 0608.

Har du flyttat?
Via webben, www.skogsbruket.fi, gör du snabbt adress-
förändringen.
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Spara sälgen 
och gör bina glada
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Naturvårdsträd är träd som skogsägaren 
sparar i all framtid. De får leva, dö och 
murkna där de står. I nuläget sparas un-
gefär 2,5 kubikmeter naturvårdsträd per 
hektar, vilket i praktiken innebär cirka 
10 stammar. Man kan sannolikt dubble-
ra mängden naturvårdsträd, utan att det 
medför några större ekonomiska konse-
kvenser för skogsägarna. 

– Inte om man planerar urvalet nog-
grant. Inverkan på mångfalden skulle 
därtill vara mer än det dubbla, säger Juha 
Siitonen, forskare vid Naturresursinsti- 
tutet.  

Att lämna naturvårdsträd lyftes fram 
som en rekommendation i Tapios publi-
kation ”Det naturnära skogsbruket – en 
bra skog för alla” för första gången 1994. 
Siitonen säger att systemet då blev prax-
is. Skogscertifieringsprogrammet, PEFC-
standarden, etablerades 1997–98 i Fin-
land. Även det medförde specifika krav på 
sparandet av naturvårdsträd. Det finns fle-
ra anledningar till den gröna vågen som 
kännetecknar 1990-talet.

– Kritiken mot ett alltför intensivt 
skogsbruk blev allmännare och utländska 
virkeshandlare började intressera sig för 
hållbarheten i det finska skogsbruket. Be-
grepp som biodiversitet blev en del av det 
samhälleliga samtalet, förklarar Siitonen.

HOPP TILL TEKNOLOGIN
Vilken är nyttan med naturvårdsträd?

– Med naturvårdsträd får man i skogen 
sådana strukturella särdrag som är viktiga 
för många arters överlevnad och för mång-
falden, men som blivit ovanligare med det 
moderna skogsbruket, säger Siitonen. 

Han tillägger att gamla levande träd och 
döda träd med grova stammar är speci-
ellt viktiga. Många sällsynta epifytiska la-
var och mossor växer på de gamla trädens 
stammar och mykorrhitzasvampar trivs i 
de gamla trädens rotsystem.

Uttrycket ”med bra planering är halva 
jobbet gjort”, gäller också i detta fall. Om 
man tar sig tid att bekanta sig ordentligt 
med ett område innan man prickar ut na-
turvårdsträden, kommer det att spara bå-
de tid och pengar framöver. Det lämpar 
sig bra att lämna naturvårdsträd på ställen 
där tillväxten är dålig och plantering och 
avverkning är svåra att utföra. Då blir ock-
så de ekonomiska förlusterna minimala. 

På grund av kostnadseffektivering gör 
man inte längre lika ofta planeringsbesök 
ute i fält, vilket tyvärr påverkat kvaliteten 
på planeringen, enligt Siitonen. Men han 
sätter här sitt hopp till teknologin. 

– Kanske kan man i framtiden göra bra 
urval av naturvårdsträd med hjälp av fjärr-
kartläggningsmetoder, såsom luft- och sa-
tellitfotografering samt laserskanning, fun- 
derar han.

Få åtgärder ersätter trots allt det att 
skogsägaren själv tar aktiv del i planering-
en. Han eller hon får gärna gå ut i terräng-
en och själv märka ut naturvårdsträden 
med gröna fiberband.

SÄLG BRA FÖR HUMLAN
Enskilda naturvårdsträd och grupper av 
naturvårdsträd ska med fördel märkas ut 
redan i röjningsskedet, både i databaser 
och rent konkret i terrängen.

– Efter gallring kan man märka ut plat-
sen för en framtida naturvårdträdsgrupp 
genom att exempelvis kapa stammar till 
högstubbar runt trädgruppen. Då vet man 
att de här träden ska sparas, säger Siito-
nen.

Alla trädslag fungerar som naturvårds-
träd, de har alla sina egna arter som är be-
roende av dem. Det oaktat finns det vis-
sa trädslag som är bättre lämpade än an-
dra med tanke på mångfalden. Hit räknas 
bland annat ädla lövträd, rönn, asp och 
sälg. Sälgen blommar tidigt på våren och 
dess nektar är viktig för våra pollinerare, 

däribland humlorna. Om humlorna klarar 
sig bra, ökar detta chanserna för en lyck-
ad pollination och goda skördar av blåbär 
och lingon. 

FÖRDEL MED GRUPPER
Det finns flera fördelar med att spara 
grupper av träd framom enskilda natur-
vårdsträd. Rent praktiskt är de lättare att 
upptäcka och därmed är risken mindre 
för att de i något skede fälls av misstag. 
I grupp är träden också bättre skyddade 
mot körskador. Till de ekologiska förde-
larna får räknas att gruppen erbjuder en 
miljö med varierande växtförhållanden 
med både sol- och skuggläge, och därför 
kan agera värd till en stor mängd olika ar-
ter. I en grupp dör träden i olika takt och 
blir värdefull död ved. Det finns med an-
dra ord en variation på förmultningsgra-
den bland den döda veden. Undervegeta-
tionen gynnas också av att träden samlas 
i grupp och ger området en naturlig fler-
skiktning.

Siitonen säger att man inte kan uppge 
ett exakt antal, som under alla omständig-
heter, skulle vara det ideala antalet träd att 
spara i grupp. Ur ett rent ekologiskt per-
spektiv är det bättre ju fler träd man spa-
rar. Men man måste förstås också väga in 
de ekonomiska konsekvenserna.

– Om förutsättningarna är goda, om 
det exempelvis finns gott om gamla röt-
skadade aspar eller andra lövträd, då får 
man gärna spara lite fler. Om det däre-
mot är frågan om ett likåldrigt bestånd el-
ler granar, kan man spara lite färre, råder 
Siitonen.

Även om antalet grupper av naturvårds-
träd behöver ökas i våra ekonomiskogar, 
kan det finnas fall då det också är motive-
rat att spara ett enskilt träd, ifall det kan 
bedömas som särskilt värdefullt. Det kan 
exempelvis vara grova ädla lövträd, träd 
med speciella formationer eller överstån-
dare som lämnats kvar från det föregåen-
de beståndet. •

TEXT: MIA BERG-LUNDQVIST
FOTO: POND5

Att spara naturvårdsträd är en självklarhet för de flesta skogsägare. Men na-
turvårdsträden får gärna bli fler och sparas i grupper. Med god planering be-
höver det inte bli kostsamt.
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Liksom flera andra vintrar var också den 
senaste mild. Det ökar risken för större ut-
släpp, i synnerhet från dikade torvmarker. 

– En mild vinter utan tjäle, utan täck-
ande snö, men med mycket regn ökar ris-
ken för utsläpp från områden där man ut-
fört arbeten såsom kalhyggen, jordbear-
betning och iståndsättningsdikning. Kli-
matförändringen kommer att göra sådana 
här vintrar till det nya normala, och det är 
oroande, säger Lotta Eklund, överinspek-
tör på NTM-centralen i Södra Österbotten.

Skogsdikning bidrar till att vattnet förs 
ut ur skogarna snabbare än annars och 
det finns inte växter som binder materi-
al. Då hamnar främst kväve och fosfor i 
vattendragen. 

– När det regnar mycket åker de fas-
ta partiklarna och näringsämnen, som är 
bundna till dem, ut i vattendragen i myck-
et snabbare takt från dikade torvmarker. 

”Viktigt minska utsläppen från skogarna”
Milda vintrar ökar risken för utsläpp av näringsämnen och metaller från sko-
garna. Det gäller i synnerhet dikade torvmarker i områden med sura sulfat-
jordar. Genom olika naturvårdsprojekt arbetar myndigheterna för att förbätt-
ra situationen. 

När markytan brutits sönder av tunga ma-
skiner ökar erosionen ytterligare, förkla-
rar Eklund.

Fenomenet att marken sätter sig beror, 
enligt henne, inte på att avrinningen sker 
snabbare under milda vintrar. 

– Marken sätter sig därför att biomas-
sa, såsom mossa, grenar och löv, bryts ner 
av bakterier. Då frigörs näringsämnen som 
sedan spolas ut med regnvattnet. Nedbryt-
ningen gör att volymen i jordmånen mins-
kar.

SURA SULFATJORDAR 
SKAPAR UTMANINGAR
Den finländska västkusten är sedan tidiga-
re ett problemområde, eftersom där finns 
många så kallade sura sulfatjordar, jordar 
som tidigare var havsbotten, men som sti-
git ur havet genom landhöjningen. Just de 
här jordarna har höga halter av svavel. 

– Så länge lagren med svavel inte kom-
mer i kontakt med syre sker ingen urlak-
ning. Men när vattennivån, till exempel 
genom dikning, sänks oxideras svavlet 
och jorden blir sur. I synnerhet efter sto-
ra mängder regn kan vattendrag försuras, 
vilket har varit ett problem i bland annat 
Österbotten.

Genom skogsdikning i sådana områden 
ökar alltså risken för att svavel oxideras 
i och med att grundvattennivån sjunker. 

– Sura sulfatjordar kan dessutom ligga 
rätt grunt, eftersom torvlagren inte hun-
nit bli särskilt tjocka efter landhöjningen. 
Därför är den österbottniska kusten utsatt.

Vilka är konsekvenserna av att vatten 
rinner ut snabbare ur skogarna? 

– Den tydligaste effekten är igenslam-
ning av bottnar i vattendrag, sjöar och 
åmynningar. När åmynningar muddras 
och rensas, ökar risken för utsläpp av nä-
ringsämnen. Algblomningar är ett resultat 
av ökad belastning av näringsämnen, sva-
rar Eklund.

Och fortsätter:
– Fiskdöd är den synligaste och mest 

dramatiska konsekvensen av försurning. 
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”Viktigt minska utsläppen från skogarna”
Men innan fiskar dör har växtlighet och 
andra djur påverkats i vattendragen. Till 
exempel minskar andelen bottendjur, och 
då finns det inte tillräckligt med mat för 
exempelvis öringen.

ÅTGÄRDER VIDTAS
Speciellt under 1960-, 1970- och 1980-ta-
len dikade man aktivt skogar i Finland. 
Orsaken var att man ville öka tillväxten 
på torvmarker genom att sänka grundvat-
tennivån. Sedan flera år betalar staten inte 
längre stöd för ny skogsdikning. 

– Trots det förekommer det att nya om-
råden dikas. Senast för två veckor sedan 
fick vi en anmälan om ny dikning av en 
torvmark. Men jämfört med förr dikas det 
väldigt lite nytt, berättar Eklund.

Däremot får skogsägare stöd för att sät-
ta i stånd befintliga diken. I samband med 
sådana projekt är det – för att få stöd – 
obligatoriskt med vattenskyddsåtgärder 
som bland annat minskar flödeshastighe-
ten. 

– Skogsbruket vidtar nu många bra åt-
gärder i samband med iståndsättningsdik-
ningar. Det är fråga om bland annat sedi-

menteringsbassänger, grävavbrott och rör-
dammar som jämnar flödet och minskar 
utförseln av fasta partiklar.

De här åtgärderna utförs frivilligt och 
baseras inte på tvång, trots att de utgör 
förutsättningar för att få stöd. Eklund an-
ser att de finländska skogsägarna är po-
sitivt inställda till olika typer av åtgärder 
för att minska näringsbelastningen och 
sur urlakning från skogarna. 

– Till exempel via Kemera är det också 
möjligt att finansiera olika naturvårdspro-
jekt som beaktar avrinning och belastning. 

PROJEKT FÖRBÄTTRAR
Eklund nämner också flera projekt som ar-
betat med att sprida information och kun-
skap om vattenfrågor i skogsmiljö. Ett av 
dem är FLISIK (För Livskraftiga Småvatten 
i Kvarkenregionen) som pågick åren 2011–
2014. 

– Inom ramen för projektet restaurera-
des många bäckar och bland annat en se-
dimenteringsdamm byggdes i Kyro älvs 
avrinningsområde, berättar hon.

Inom projektet VIMLA, som avslutades 
2018, arbetade man för att kartlägga sura 

sulfatjordar, genomföra konkreta åtgärder 
och utveckla nya metoder för att få de ös- 
terbottniska vattendragen i skog och mark 
i balans. Inom detta område har man job-
bat med vattenskydd inom skogsbruket på 
Lappfjärds ås avrinningsområde. 

Som bäst pågår också projektet Fresha-
bit LIFE IP, ett sjuårigt projekt med syfte 
att reducera belastningen från avrinnings-
områdena för sjöar och vattendrag genom 
olika slags vattenskyddsåtgärder. 

Enligt Eklund är det, på grund av kli-
matförändringen och därför att belast-
ningen från skogsbruksmark är större än 
man tidigare trott, viktigt att åtgärder vid-
tas nu. 

– Jord- och skogsbruksministeriets ut-
redningar visar att skogsbrukets andel av 
all mänsklig påverkan av kvävebelastning-
en är 12 procent och av fosforbelastningen 
14 procent. Det är nästan en dubblering av 
tidigare siffror. De siffrorna visar att det är 
mycket viktigt att vi vidtar åtgärder, kon-
staterar Eklund. •

TEXT: CHRISTOFFER THOMASFOLK
FOTO: POND5
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Kronan tros ha tagit kontrollen över Run-
sala senast på 1300-talet. På Gustav Vasas 
tid blev rikets ekskogar viktiga för skepps-
byggandet. Och ekar finns det gott om på 
Runsala. Eken dominerar på ungefär 120 
av öns 860 hektar. Totalt förekommer ekar 
på 265 hektar.

En kartläggning i början av 2000-talet 
visade att de flesta av ekarna antingen är 
0–100 år gamla eller mer än 200 år.

Här är eken kung,
men inte ohotad
På ön Runsala i Åbo finns över hälf-
ten av Finlands ekskogar. De vårdas 
varsamt – och med jakt.

Att mellankategorin saknas lär främst 
bero på betande djur som under 1800-ta-
let glufsade i sig unga träd.

Men även människan har gått åt be-
ståndet. På 1700-talet lät Peter den store 
hugga ner öns bästa ekar för att bli skepp 
eller användas vid pålningen av S:t Peters-
burg.

Senare ska landshövding Ernst Gustaf 
von Willebrand ha låtit hugga ner 710 
ekar, vilket förde honom till domstol.

STADEN TAR ÖVER
År 1845 gav ryska kejsaren kontrollen över 
Runsala till Åbos borgerskap, med villko-

ret att ingen avverkning sker. Själva ägar-
skapet kom att vara oklart fram till år 
2006, då staten och Åbo stad kom över-
ens om att staden tar över ön.

Nu är ön en viktig del av ansvarsom-
rådet för Juha Mäkitalo, forstmästare vid 
Åbo stad. 

– Runsala är ett otroligt populärt fri-
luftsområde. Många tänker genast på ekar- 
na när de hör öns namn. Här finns också 
rätt stora lindskogar, berättar han.

Stora delar av ekskogarna är natur-
skyddsområde, och nästan hela resten av 
ön är Natura 2000-område.

På naturskyddsområdena får man in-

Forstmästaren Juha Mäkitalo vid en omkullblåst ek. I skötseln, som delvis är EU-finasierad, låter man ofta ekarna ligga.
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Här är eken kung,
men inte ohotad

te alltid röra sig utanför vandringsleder-
na under sommarhalvåret. Då förbud inte 
råder får man plocka bär och svamp där.

– Vi skrev in att det handlar om mat-
svamp, ifall någon skulle få för sig att 
plocka andra sorter! Här finns en hel del 
ovanliga svampar.

En annan raritet är skalbaggen Osmo-
derma barnabita, som i vårt land i prakti-
ken bara finns på Runsala. Arten skyddas 
av EUs habitatdirektiv. Blir man fast för 
att ofreda den kostar det kring 1 700 euro.

– Ta en ek som är i dåligt skick och är 
en fara om den faller. Finns en skalbagge i 
trädet borde man egentligen inte fälla det. 
Då blir frågan vem som tar ansvar för det 
– vi eller NTM-centralen.

Oftast fäller man inte alls ekar. Är rot-
ändan i dåligt skick kan man kapa i gren-
verket så att stammen klarar sig.

De träd som trots allt fälls, eller blåser 
omkull, lämnas antingen att ligga, eller 
dras längre in i skogen om de finns vid en 
väg eller på en vandringsled. Då kan ock-
så skalbaggen sprida sig.

Till den kontinuerliga vården av eksko-
garna hör att, område för område, röja 
konkurrerande träd. 

– Överlag går vi ganska finkänsligt 
fram. På Runsala är det främst björken 
som bråkar med ekarna. Eken behöver 
ljus. På en del ställen har vi också röjt bort 
all lönn i undervegetationen. Den är väl-
digt täckande, och vi har bedömt att lön-
nen kanske inte är ursprunglig här.

Ekbeståndet har sakta vuxit sedan 
1950-talet. Mäkitalo tror att klimatföränd-
ringen kan gynna träden. Samtidigt kan 
värmen innebära hot i form av insekter.

HJORTHOT
Sedan några år tacklar man problemet 
med rådjuren och vitsvanshjortarna, som 
befaras skada ekarnas återväxt. 

– Vi hade djurtätheter som man troli-
gen aldrig sett motsvarigheten till i Fin-
land. Runsala är inte speciellt stort, och vi 
kom fram till att det kunde finnas till och 
med 400 rådjur på ön då vi började med 
jakten. Mängden har exploderat längs syd-
västkusten, och ön hade blivit en refug ef-
tersom det jagades runtomkring men in-
te här, förklarar Emma Kosonen, natur-
skyddsinspektör vid Åbo stad.

Jakten sker i samråd med NTM-centra-
len, som beviljat undantagslov. Vitsvans-
hjorten är en främmande art som Kosonen 

gärna ser att inte alls finns på ön. Beträf-
fande rådjuren är målet att minska bestån-
det.

Denna säsong fällde jägarna 45 rådjur 
och fyra vitsvanshjortar, vilket är mindre 
än tidigare år. Den snölösa vintern gjorde 
jakten knepig då det var svårt att se dju-
ren. Metoden är vaktjakt, där man tyst in-
väntar bytet.

– Runsala med alla människor, gårdar 
och bilvägar är en utmanande plats att ja-
ga på. Det finns få ställen där man tryggt 
och vettigt kan placera vaktplatser. Men 
det märks tydligt att det är färre djur på 
de goda platser där vi nu jagat. Rådjur är 
ganska ”lokala” djur, och kan hålla till på 
ett litet område, säger Kosonen.

I jakten används till viss del pilbåge. 
Kosonen säger att bågarna är bra då skot-
ten inte skrämmer upp folk. Samtidigt är 
bågjakten klart mindre effektiv eftersom 
man måste komma nära djuren.

Årets räkning av hjortbeståndet är in-
te klar. Kosonens fingertoppskänsla är att 
man åtminstone stoppat ökningen, och på 
vissa platser har antalet rådjur minskat.

Hon konstaterar att ön är oerhört viktig 
för många arter, en del av dem starkt ho-
tade. Bland dem finns fransfladdermusen 
och barkkvastmossan, som gärna växer på 
ekar och lindar.

Forstmästare Juha Mäkitalo slår fast:
– Runsala är en egen värld med sin 

egen historia. •

TEXT: JEAN LINDÉN

Naturskyddsinspektör Emma Kosonen 
betonar Runsalas betydelse för hota-
de arter.

Ekarna dominerar på nästan 120 hek-
tar på Runsala utanför Åbo centrum.
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Den generella naturhänsynen bygger på 
frivillighet, och god hänsyn är ett resul-
tat av att man följer rekommendationerna 
och diskuterar med skogsägaren. De som 
valt att certifiera sin skog har givetvis spe-
cifika krav att uppfylla, men att gå med i 
ett certifieringssystem är ett personligt val. 
Trots få tvingande åtgärder, håller natur-
vården i våra skogar en allmänt god nivå. 

– Man kan säga att naturvården åter-
speglar branschens egen uppfattning om 
att god skogsvård omfattar god naturhän-
syn, summerar Annikka Selander, skogs-
vårdsexpert vid Skogscentralen.

Skogscentralens naturhänsynsgransk-
ningar bygger på ett sampel av de anmäl-
ningar om användning av skog som in-
kommit under en viss tid. Råkar lotten fal-
la på just din skog, kommer en skogsråd-
givare och inventerar resultatet av den an-
mälda avverkningen. Rådgivaren tittar då 
på exempelvis hur många naturvårdsträd 
man lämnat samt hur väl man lyckats i ur-
valet. Man kontrollerar mängden och kva-
liteten av död ved, hur vattenvården be-
aktats och om man tagit hänsyn till land-
skapsmässiga faktorer. 

– Naturhänsynsgranskningen är en 
ganska omfattande inventering i fält. Ef-
ter varje år görs ett sammandrag av he-
la landets resultat. Däremot är samplet så 
pass litet att regionala sammanfattningar 
inte är möjliga, förklarar Selander.

MISS I KOMMUNIKATIONEN
Man kan inte skönja några markanta kast 
i resultaten från ett år till ett annat. Men 
rent allmänt kan man konstatera att myck-
et går i rätt riktning. Många känner igen 
värdefulla biotoper och sparar dem. I Fin-
land började man följa PEFC-skogscerti-
fieringskriterierna 1998 och vi har inven-
teringsresultat om naturvårdsträd sedan 
dess.

– Man kan säga att det i dagsläget är 
satt i system och en stor del av skogsma-
skinsförarna har gått en naturvårdskurs 

Vi behöver bli bättre på vattenvår-
den och på att koncentrera natur-
vårdsträden i grupper. Det visar re-
sultaten från de naturhänsyns-
granskningar som Finlands skogscen-
tral utfört i tjugo års tid. Men mycket 
har också utvecklats i rätt riktning. 
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Ett orört trädbestånd och orörd mark i skyddszonen hindrar urlakning av fasta par-
tiklar och näringsämnen till vatten.
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”God skogsvård omfattar 
god naturhänsyn”
och avlagt ett färdighetsprov. Så de är kun-
niga på området, men det behövs fortsätt-
ningsvis en uppdatering av kunskaperna, 
konstaterar Selander.

Men visst händer det att allt inte går 
som väntat. Misstag händer. I de flesta fall 
handlar det om missförstånd i kommuni-
kationen mellan skogsägare och entrepre-
nör. Skogsägaren befinner sig ofta på an-
nan ort när avverkningen utförs. Om man 
då inte diskuterat avverkningen tillräckligt 
tydligt innan, finns det en risk att skogs-
ägarens plan och det som skogsmaskins-
föraren uppfattat inte alltid stämmer över-
ens. 

– En majoritet av skogsägarna har valt 
att följa certifieringskriterierna, men om 
man vill göra något utöver dessa, eller vill 
vara säker på att båda parter uppfattat sa-
ken på samma sätt, rekommenderar jag att 
man tar blanketten ”checklista för natur-
hänsyn” till hjälp, hälsar Selander.

Listan finns att ladda ned på Skogscen-
tralens webbplats och är uppgjord i sam-
arbete med expertorganisationen Tapio. 
Den hjälper till att dokumentera skogs-
ägarens önskemål och minska risken för 
kommunikationsmissar.

TVÅ ÅTERKOMMANDE BRISTER
Resultaten från naturhänsynsgranskning-
arna lyfter särskilt fram två brister som 
hängt med länge; den ena berör natur-
vårdsträden som man i högre grad än nu 
vill få koncentrerade till grupper, den an-
dra gäller vattenvården. Om naturvårdsträ-
den placeras i grupper, i stället för enskil-
da träd utspridda på avverkningsytan, är 
de positiva miljöeffekterna större. I korthet 
handlar det om att den flerskiktning, som 
då uppstår, gynnar väldigt många arter. 

– Det är också tekniskt lättare att beva-

ra grupper av naturvårdsträd framom en-
skilda träd. Riskerna för missförstånd och 
körskador är mindre då träden finns pla-
cerade i grupper, säger Selander.

En av vattenvårdens viktigaste uppgif-
ter är att hindra att näringsämnen från 
avverkningar rymmer ner i diken, små-
vatten och vattendrag. Det är därför vik-
tigt att hålla markberedningen tillräckligt 
långt borta från vattnet med hjälp av en 
skyddszon. Skyddszonens bredd ska an-
passas enligt terrängen. Selander säger att 
skyddszonen i många fall kan bli ett slags 
övergångszon mellan två olika ekosystem. 
En övergångszon är ett område med sär-
drag från två olika ekosystem.

– Övergångszonerna är extra värdefulla 
och bra att bevara, säger hon. 

De största bristerna, som uppdagats be-
träffande vattenvården, är problem i sam-
band med drivning och markberedning, 
att man haft för smala skyddszoner. 

MERA DÖD VED
Finns det några naturvårdsvärden som är 
extra viktiga att beakta? 

– Allt hör på sätt och vis ihop. De sär-
skilt viktiga livsmiljöerna är lagstadgade, 
så dem kan man inte pruta på. Men den 
döda veden förtjänar ett extra omnämnan-
de. Många av naturvårdsåtgärderna syftar 
till att öka mängden död ved i våra skogar, 
säger Selander.

Så mycket som cirka fyrtio procent av 
de rödlistade skogsarterna har en kopp-
ling till död ved. Arterna som är beroende 
av död ved uppgår till flera hundra, och 
de kan ha väldigt specifika krav på veden. 
Det kan handla om att man är beroende 
av ett särskilt trädslag eller en viss kon-
sistens. Vissa arter klarar sig på hård död 
ved, andra kräver lågor av en viss förmult-
ningsgrad. Speciellt värdefull är grov död 
ved av lövträd.
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Viltbuskagen ger skydd åt skogshönsfåg-
lar och harar. Tillsammans med grup-
pen av naturvårdsträd  berikar de också 
landskapsbilden.
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– Hur väl insatt man är i frågor gällande 
miljöhänsyn varierar givetvis från skogs-
ägare till skogsägare. Men rent generellt 
har attityden till den här typen av frågor 
blivit positivare, säger Tobias Käld, ope-
rativ chef vid Metsä Group i Vasa och Sei-
näjoki distriktet.

Han konstaterar att systemet med na-
turvårdsträd är väletablerat och att skogs-
ägarkåren känner bra till det. Skogsägarna 
vet att sparträd ska lämnas. Enligt Kälds 
erfarenhet är de däremot inte lika väl för-
trogna med paragraf 10 i skogslagen. Den 
handlar om att bevara mångfalden och 
särskilt viktiga livsmiljöer. 

– Man känner nog till att det finns lag-
stadgade objekt. Men man behärskar dem 
kanske inte på detaljnivå, och det kan 
man inte förvänta sig. Här ska nog vi fack-
män kunna ta ställning till exempelvis hur 
breda skyddszoner det krävs på olika plat-
ser och liknande, säger Käld. 

KONKRETA RÅD
Käld, som också själv är skogsägare, age-
rade värd för en naturhänsynsvandring i 
sin skog i Korsholm i Österbotten i hös-

tas. Evenemanget lockade ett tjugotal del-
tagare.

– De, som var med, uppvisade ett genu-
int intresse för frågor kring miljöhänsyn. 
Det blev mycket diskussion, eftersom man 
ju kan se på skogen på många sätt. Men 
stämningen var god, säger han.

Under vandringen diskuterade man 
både vilka praktiska åtgärder som behö-
ver vidtas i skogen i olika skeden av dess 
utveckling, och hur man kan beakta na-
turen vid de olika arbetsskedena. Käld 
säger att största nyttan med vandringen 
var att den är konkret. Under sina egna 
inlägg ville han föra fram att naturhän-
synen varken behöver vara krånglig el-
ler kostsam.

– Man kan till exempel koncentrera 
grupperna av naturvårdsträd till områden 
som inte försvårar det praktiska ekonomi-
skogsbruket framöver. Det enda som krävs 
är lite planering på förhand, hälsar Käld 
och rekommenderar varmt naturhänsyns-
vandringarna för skogsägare då de åter 
upptas. •

TEXT: MIA BERG-LUNDQVIST

Allt positivare attityder
Inställningen till naturhänsyn har blivit bättre med åren, men det finns fort-
farande kunskapsluckor att fylla. Ett bra sätt att få handfasta råd om hur man 
kan implementera naturhänsynen i en ekonomiskog, är att delta i en natur-
hänsynsvandring.

Det skulle därför vara viktigt att bevara 
den döda ved – både stående och liggande 
– som finns i skogen före en avverkning. 
Ett snabbt sätt att skapa död ved är att ka-
pa högstubbar av exempelvis glasbjörk. På 
några år blir den så pass mjuk att små fåg-
lar som mesar kan hacka fram bohål i den. 

– Mesarna har blivit färre, såsom tallti-
tan och tofsmesen. Så de blir väldigt glada 
om man lämnar högstubbar av glasbjörk 
och asp, konstaterar Selander.

VILTBUSKAGE VID RÖJNING
Underväxten är viktig för bland annat vil-
tet. Rekommendationen är att lämna vilt-
buskage vid skogens alla utvecklingsske-
den. Alltid när man är ute med röjsågen 
ska man fundera på det här.

– Det är viktigt att man inte tar ned alla 
täta grupper av till exempel gran. Det be-
höver finnas gömställen för skogshönsfåg-
larna, säger Selander.

Om det därtill råkar finnas rikligt med 
blåbärsris är det extra bra för skogshöns-
fåglarnas ungar. Dels utgör riset i sig 
skydd, dels bistår det med föda. Fåglar-
na äter först av larverna som finns under 
blåbärsbladen och senare på sommaren 
av själva bären. I många fall kan man bra 
kombinera viltbuskage och naturvårdsträd 
på ett och samma ställe. 

NATURHÄNSYNSVANDRINGAR
Under senaste höst arrangerade Skogs-
centralen ett antal naturhänsynsvandring-
ar runt om i Svenskfinland, och fler finns 
i planerna för hösten. Tanken med natur-
hänsynsvandringar är att placera skogs-
vårdsrekommendationerna i ett konkret 
sammanhang. Vandringarna sker i en van-
lig ekonomiskog, inga specialfall.

– Poängen är att man i vilken skog som 
helst kan hitta värdefulla strukturdrag att 
bevara. Det är väldigt konkret, jordnära 
och praktiskt. Vi diskuterar mycket under 
den några timmar långa promenaden, be-
rättar Selander och hoppas på stor upp-
slutning då naturhänsynsvandringarna 
åter drar i gång, möjligtvis redan under 
hösten. •

TEXT: MIA BERG-LUNDQVIST

Checklista för naturhänsyn hittar du på: 
https://www.metsakeskus.fi/sites/default/
files/monimetsa-naturhansyn-checklis-
ta-2018.pdf
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Ungefär en femtedel av alla skogsar-
ter är beroende av död ved, och de 
tryggar balansen i skogen genom att 
delta i nedbrytningen och cirkulatio-
nen av näringsämnen.
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Lundskogarna är försvinnande små i Fin-
land och motsvarar endast en procent av 
den totala skogsarealen. Men de är otro-
ligt viktiga livsmiljöer för många växt- och 
djurarter. Nästan hälften av alla hotade ar-
ter finns i just lundar. Det som gör lundar-
na till utmärkta värdar har dels att göra 
med den näringsrika lundmyllan som ska-
par förutsättningar för en mångfaldig flo-
ra, dels den skiktade skogen.

Att lundarna med åren blivit allt fär-
re beror framför allt på två faktorer. I söd-
ra Finland har många lundar blivit åker-
mark, och då lundar lämnats oskötta har 
granen tagit över och trängt undan annan 
vegetation. 

– Under det senaste decenniet 
har vi kunnat göra rätt lite på pri-
vata skyddsområden. Resurserna 
har endast räckt till att åtgärda 
några enstaka objekt per år, bekla-
gar Juha Lumme, överinspektör 
vid NTM-centralen.

Det finns områden där man för 
många år sedan avgränsat skyd-
dade naturtyper, men som i dag 
är helt igenvuxna. Det har till och 
med hänt att de icke avgränsade 
omkringliggande områdena varit i 
bättre skick än de som ursprung-
ligen skulle skyddas. Det är sorg-
ligt ,konstaterar Lumme. Men nu 
ser situationen bättre ut för första 
gången på länge. NTM-centralen 
har fått tilläggsresurser i form av 
både personal och pengar. 

– Om någon markägare vill åt-
gärda sina skyddsområden, är det 
nu ett bra läge att kontakta oss, 
hälsar han.

DÄMPA TAKTEN
Hur akut är det att rädda de hota-
de arter som är beroende av lun-
dar?

– Just nu visar trenden ned-
åt och vissa arter kommer att för-

Flera lundar tryggar mångfalden
Lundarna är en viktig naturtyp för många av våra hotade arter. Många har 
växt igen då de inte skötts. Nu har NTM-centralen för första gången på länge 
resurser att låta iståndsätta lundar. 

svinna. Vi kan ändå påverka takten och 
för tillfället finns det ambitiösa planer på 
att restaurera försvagade livsmiljöer, sä-
ger Lumme.

En av de viktigaste åtgärderna man kan 
vidta är att avlägsna granar från lundmar-
kerna. Det som här skiljer sig från van-
lig skogsbruksskötsel är att topparna och 
kvistarna inte får bli kvar på marken. Det 
är viktigt att ljuset når ner till marken och 
får liv i bottenväxtligheten. Man ska ock-
så gynna skiktning och sträva efter att öka 
mängden död ved. Den döda veden har en 
viktig roll i att förbättra arternas mång-
fald. 

– Allt bygger i princip på frivillighet 
då det gäller skötseln av naturskydda-
de områden. Utan markägarens sam-
tycke kan man inte göra någonting, sä-
ger Lumme och tillägger att skogsägare 
numera ofta har både intresse och kun-
skap för detta.

INGA UTGIFTER 
Om man vill ha stöd för åtgärder av NTM-
centralen finns olika vägar att gå. Exakt 
hur stödet ser ut varierar något från fall 
till fall, utifrån vilken beredskap markä-
garen själv har. Om man själv har möj-
lighet att utföra åtgärderna, kan man få 
en viss ekonomisk ersättning för arbetet. 
Om man däremot inte själv kan utföra det 
praktiska, kan NTM-centralen hjälpa att 
finna en lämplig entreprenör för uppdra-
get. De eventuella inkomster, som kom-

mer från att man gallrar bort gra-
nar, går i första hand till att täcka 
uppkomna arbetskostnader.

– Men om det blir något över ef-
ter det, går de pengarna till mark-
ägaren. Om det däremot skulle va-
ra en minusaffär, så att intäkter-
na inte täcker arbetskostnaderna, 
står NTM-centralen för notan, sä-
ger Lumme.

För de skyddade områden kan 
man göra en skötselplan som NTM-
centralen godkänner och som man 
sedan följer.

VÄLKOMNAR NYA OBJEKT
Om man ser till hotade arter i ett 
bredare perspektiv konstaterar 
Lumme att dessa återfinns i samtli-
ga skogstyper som omnämns i Met-
so-programmet. 

– Men lundarna utgör definitivt 
en sådan naturtyp som det finns 
för lite av. Det finns nog lundar, 
som skulle passa fint i Metso-pro-
grammet, kvar i södra Finland. Vi 
tar gärna emot nya objekt om det 
finns någon intresserad skogsäga-
re, hälsar han. •

TEXT: MIA BERG-LUNDQVIST
FOTO: IIDA KÄMÄRI

Här pgår operation rädda ekskogen. De flesta granar 
är redan av lägsnade och om några år är lundmiljön 
åter ett faktum.
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Tidigare generationers ägare fokuserade på spannmålsodling, 
men de senaste 70 åren har skogsbruket blivit allt viktigare. I 
början av 1990-talet anlades även en 27-håls golfbana och ett stort 
vilthägn byggdes ut. 

Vilt- och naturvården har en framträdande roll på Kiplinge-
berg. På markerna finns 60 hektar viltåkrar, 20 hektar våtmarker 
och ett av Sveriges största vilthägn för hjort och mufflon. Av den 
produktiva skogsarealen är tolv procent, drygt 200 hektar, avsat-
ta för naturvårdsmål. 

Ägarparet Jakob och Liza von Engeström vill ha livskraftiga 
viltstammar samtidigt som produktionen av skog och spannmål 

Kombinerar kraftig viltstam 
med säd och skog
Kiplingebergs gods utanför Uppsala i Sverige har varit en 
släktgård i elva generationer. De nuvarande ägarna har 
ett stort jaktintresse, vilket gör att de jobbar aktivt med 
viltförvaltning. 

ska vara så hög som möjligt. En delikat balansgång för viltmäs-
taren Michael Johansson. 

– Ja, det är en intressant utmaning, men med rätt åtgärder 
går det att kombinera stora viltstammar med en bra produktion. 
Djur behöver mat, vatten, skydd och en störningsfri livsmiljö. 
Om man tillgodoser detta minskar risken för betesskador på träd 
och spannmål betydligt. Dessutom blir det gott om vilt att skjuta.

Han anser att viltvård egentligen är ett missvisande ord.
– Allt hänger ihop och mångfaldsvård passar bättre. Det är in-

te bara viltet som drar nytta av viltvårdsåtgärder. Hela den biolo-
giska mångfalden gynnas.

– Vi har en skyldighet att alltid fundera över hur en åtgärd kan 
skapa en så bred naturnytta som möjligt. Om du exempelvis ska 
så en viltåker till klövvilt, passa på att blanda i lite honungsört 
till bina, resonerar Michael Johansson. •

TEXT OCH FOTO: STEFAN HÄLLBERG
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SKOGSÅTGÄRDER
Skydda produktionsskogen genom att öka 
betestillgången och styr viltet dit du vill 
ha djuren. Skapa bestånd med rikligt med 
foder och bra urval. Positivt både för pro-
duktionsskogen och viltet.

Det, som är rätt idag, är med största 
sannolikhet inte rätt om 80–120 år. Våga 
skapa stor variation i det skogliga landska-
pet. Gör lite annorlunda i varje bestånd. 
Prova dig fram och utvärdera.

Öka andelen blandbestånd av gran 
och löv. Plantera många olika sorters 
löv- och barrträd, samt gynna naturlig 
föryngring.

En skog är inte homogen. Se den som 
ett schackbräde där varje ruta har sina 
speciella förutsättningar. Ståndortsanpas-
sa där det går. 

Gynna de viktiga RASE-trädslagen 
(rönn, asp, sälg och ek) redan vid röj-
ningsfasen, märk ut dem innan röjning. 
Friställ gamla träd, exempelvis sälgar som 
är bra för pollinerare när de vaknar hung-
riga på våren.

Avverka lövträd och tall under vintern 
för att skapa en foderresurs för klövvil-
tet.

Midjeröj för att ta fram foder. Spara un-
dertryckta granar i bestånd, det blir bra 
ligg- och boplatser.

Kiplingebergs bästa tips:
Viltmästare Michael Johansson ger goda råd för en lyckad viltförvaltning.

VILTÅKER
Gynnar viltet och mångfalden. Blir som 
små guldklimpar inne i skogen som ger fo-
der och skydd i brynzonerna. Skapar även 
mervärde för jakten.

Största kostnaden är jordbearbetning 
och sådd. Snåla inte med ogräsbekämp-
ning och växtnäring. Att försöka spara 
några euro på det är som att skjuta sig 
i foten.

Variera växtföljden, till exempel år ett 
oljeväxter, år två och tre spannmål, följt av 
klövervall år fyra till sex. Om du har fle-
ra viltåkrar, se till att de är i otakt för att 
få variation för viltet, något att äta för al-
la under hela året. Det minskar den årli-
ga kostnaden.

Undvik oljeväxter om det finns kron-
vilt på marken, annars finns en risk för 
att de gör stor skada på intilliggande gra-
nar. Anledningen är att kronviltet förmod-
ligen behöver kompensera de lättsmälta 
oljeväxterna med grövre fibrer i vommen, 
vilket ökar frekvensen barkgnag på när-
stående granar.

Så perenna växter, då slipper du etable-
ringskostnader kommande år.

Blanda gärna in honungsört, blodklö-
ver, bovete med mera i utsädet för att gyn-
na pollinerarna. 

För fältviltet: Så långsmala remsor med 

en blandning av växter som ger skydd, 
mat och gynnar insekter, som är viktiga 
för fasan- och rapphönskycklingarna.

VÅTMARK
Ger stor ökning av växt- och djurrikedo-
men i området. Är även bra för miljön 
och grundvattnet. Bromsar upp läckaget 
av kväve och fosfor, så att det inte sprids 
vidare ut i sjöar och vattendrag.

Utmärkt sätt att tillvarata lågavkastan-
de skogs- och lantbruksmark.

Skapa helst våtmarken genom däm-
ning. Blir kostnadseffektivare och ger ett 
naturligare utseende jämfört med gräv-
ning. Att dämma med munk (brunn som 
hjälper att reglera vattennivån) gör också 
att du kan reglera vattendjupet vid behov.

Anlägg öar för att gynna fågellivet och 
eftersträva ett vattendjup på högst 50 cen-
timeter.

Klövvilt kan dricka vid våtmarken och 
jaktmöjligheterna ökar genom att djurli-
vet ökar.

SKOGSBRYN
Bra fungerande bryn ger skydd för djur 
och fåglar. Använd sluttande modell, 45 
graders vinkel vid brynzonerna. Låga 
buskar närmast åkern, sedan något hö-
gre buskar, därefter lövträd och produk-
tionsskog. 

Det låga buskskiktet närmast åkern blir 
en korridor med skydd för fåglar och fält-
vilt (fasan, rapphöns, hare).

Prioritera löv i brynzoner. Ger mindre 
skugga, vilket gör att åkern kan torka upp 
snabbare på våren.

Främja blommande och fruktgivan-
de träd som ek, kastanj, körsbär, slånbär, 
sälg med flera. Då får du gratis tillskott av 
foder. Många djur äter ekollon, småfåglar 
gillar bär och frukt, blommor gynnar pol-
linerare och insekter.

FÖREBYGGA VILTSKADOR 
Kiplingeberg har styrande utfodring på 
viltsidan genom viltåkrar och 15 spridare 
med attraktivt foder (3-4 givar/natt). Spri-
darna är placerade så långt bort från pro-
duktionsfälten som möjligt.

Ge viltet lugn och ro under känsliga pe-
rioder på platser där det inte gör någon 
skada. Stör djuren där de gör skada i pro-
duktionsskogen eller bland produktions-
grödor.
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Eltrådar är mycket effektivt vid åker-
mark, golfbana och trädgårdar.

Anpassa grödor efter vilttillgång.
Spara betade tallar vid första röjningen. 

Viltet återkommer ofta dit, så röj inte bort 
de redan skadade träden.

Så klövervallsremsor runt några åkrar 
för att se var viltet går ut, bra plats att 
skjuta.

Styr vinterutfodringen till bestånd där 
viltet kan få hålla till, exempelvis gammal 
tallskog. Placera ut ensilagebalar så långt 
från känslig skog som möjligt.

Sträva efter bra kommunikation mellan 
brukaren och jakträttsinnehavaren. 

JAKT
Jakt är en viltvårdsinsats som skapar god 
miljö och man får kontroll över viltstam-
marna. Att arrendera ut jakträttigheter kan 
ge bra intäkter för markägaren, särskilt nä-
ra storstadsområden där arrendepriserna 
är höga. 

På Kiplingebergs marker anordnas ett 

tiotal stora klövvilts- och fågeljakter per 
år med 40–45 deltagare, av vilka 15–20 är 
skyttar, vid varje jakt. Jakterna arrange-
ras i egen regi, istället för att hela jakträt-
ten upplåts till ett jaktlag, eftersom ägar-
na är natur- och jaktintresserade. De vill 

själva ha kontroll över viltbruk, jordbruk 
och skogsbruk. 

Jakterna ger goda intäkter, men är ock-
så kostsamma att arrangera. Det ekono-
miska målet är ett netto motsvarande vad 
ett jaktarrende skulle ha inbringat. Köttet 

Kiplingebergs gods
Ägare: Jakob och Liza von Engeström.
Mark: Totalt 2 750 hektar, varav 1 950 ha produktiv skogsmark, 500 ha 
spannmål och 90 ha golfbana.
Var: Cirka 15 kilometer nordväst om Uppsala.
Personal: Fyra heltidsanställda. Båda ägarna arbetar aktivt med driften av 
gården.
Viltvård: Jobbar sedan många år aktivt med viltvård och har anlagt 60 ha 
viltåkrar, 20 ha våtmark och ett vilthägn på 500 ha.
Viltbruk: Arrangerar ett tiotal jakter varje år med 15–20 skyttar. Säljer 
finstyckat och rökt viltkött av de på gården förekommande viltslagen älg, 
kronhjort, dovhjort, rådjur, vildsvin, mufflon, ringduva och gräsand.
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säljs i den kombinerade byggnadsvårds- 
och gårdsbutiken, samt till restauranger i 
Stockholm och Uppsala.

AVSKJUTNING
Sätt upp mål med dina klövviltsstammar: 
antal, könsfördelning, storlek, ålder, trofé-
er, viltskador med mera.

Inventera. Hur mycket och vad finns 
idag? Vad vill jag skjuta, vad behöver skju-
tas? Samla så mycket information som 
möjligt varje år för att kunna följa vilt-
stammarnas utveckling. Titta på tidigare 
års statistik från avskjutningar, så ser du 
tendenser i stammarna.

Gör en avskjutningsplan som kopplar 
samman målet och det befintliga bestån-
det. Hur många och vilka djur ska skju-
tas? Följ upp. 

POPULATIONSBEGRÄNSANDE
Djur behöver mat, vatten, skydd mot pre-
datorer, väder samt en störningsfri livsmil-
jö. Vad är begränsande på din mark? Den 

svagaste länken kommer att vara popula-
tionsbegränsande.

Under sommaren finns ett överflöd av 
allt, gott om föda och bra skydd. Inspek-
tera därför din mark i februari–mars då 
det är tuffare betingelser för djuren. Vad 
saknas och vilka åtgärder behöver gö-
ras?

VILTVÅRD BEHÖVER INTE 
KOSTA SKJORTAN
För att skapa skydd kan man i stället för 
att köpa buskar plantera sticklingar, halv-
fälla vide och hägg eller flytta buskar från 
ett gammalt torp i skogen till åkerlandska-
pet.

En gammal halmbal kan fungera som 
ett bihotell i en åkerkant eller som boma-
terial till vildsvinen under vintern.

Ett jätteträd blåser omkull på gården 
och går varken att sälja som timmer eller 
klyva till ved. Kör ut det till insekterna i 
en åkerholme där död ved saknas. Borrar 
man dessutom ett par dussin hål i stock-

en kommer olika steklar att kunna byg-
ga bon där.

I stället för att elda upp riset, lägg några 
högar vid viltvattnet så kan andhonan kry-
pa in där och ruva sina ägg väl skyddad.

Om du har en grävmaskin ute och 
markbereder eller rensar dikena på ett 
hygge, be föraren att gräva ett litet vatten-
hål på hygget om det saknas i närområdet.   

ÅKERLANDSKAPET
Det finns ett tydligt samband mellan stor-
leken på fälten och den biologiska mång-
falden i området. Försök att skapa små 
oaser som med tiden knyts samman med 
smalare remsor där djuren kan förflytta 
sig. Med GPS-styrning på traktorerna kan 
man så in en fyra meters remsa mitt i fäl-
tet. Om remsan inte sås på vändtegen, 
men placeras mitt emellan två sprutspår, 
kommer den inte att vara i vägen för växt-
odlingen. •

TEXT OCH FOTO: STEFAN HÄLLBERG

Skydd för fältvilt.Vid den här spridaren kan fältviltet äta.

Våtmarken är en viktig tillgång för djuren.
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Trädstammar står upp som nyvässade 
pennor på några decimeters höjd längs 
bäcken. Vid en närmare titt syns ett otal 
tandmärken som fått träden på fall. Det rå-
der ingen tvekan om att det är bävrar som 
varit framme. Ett hundratal meter ned-
ströms finns resterna av den stora damm, 
byggd till största delen av grenar och kvis-
tar från lövträd, som markägaren låtit riva 
upp ur bäcken.

– När jag kom hit i december för drygt 
två år sedan var området ordentligt över-
svämmat. Bäcken var uppdämd och fyra–
fem hektar skog stod under vatten, berät-
tar Jarl Bergkulla, verksamhetsledare på 
Lappfjärdnejdens jaktvårdsförening.

– Skogsägaren har sedan dess låtit 
transportera bort skadat virke härifrån. 
Träd som stått under vatten löper risk att 
dö av syrebrist och sedan duger de endast 
som energived, tillägger Kjell Huldén, 
skogsvårdsinstruktör och teamledare på 
Skogsägarna Österbotten.

Vi står vid en bäck i Sideby, Österbot-
tens sista utpost. Några kilometer söderut 
tar Satakunta vid och det är därifrån bä-
verstammen brett ut sig. Enligt de senaste 
rapporterna har det noterats spår av bäv-
rar uppe i Närpes, drygt 50 kilometer norr-
ut från Sideby.

– För ungefär tio år sedan började vi 
märka att det fanns bävrar i Sidebytrak-
ten. Sedan dess har de snabbt tagit nya 
marker i besittning. Nu finns de i Tjöck å 
och i de mindre bäckarna i hela vårt om-
råde, säger Bergkulla.

TAR STORA TRÄD I BRIST PÅ SMÅ
För skogsägarna gäller det att regelbundet 
inspektera sina marker så att översväm-
ningarna inte blir långvariga. Mellan ju-
ni och oktober får markägarna riva bäver-
dammarna om de orsakar flöden som är 
skadliga för skogs- eller odlingsmark.

– Det är tufft för skogsägarna efter-
som de knappt hinner vända ryggen till 
förrän bävrarna byggt upp en ny damm. 

Skogsägarna i Lappfjärdstrakten får numera ständigt vara på sin vakt för att 
upptäcka översvämningar på sina marker. En livskraftig bäverstam breder ut 
sig norrut och djuren gör skäl för sitt rykte som ivriga byggare.

Det finns exempel på en skogsägare här 
som rivit samma damm 34 gånger, nick-
ar Bergkulla.

Det är inte utan orsak bävern fått en 
image som ivrig byggare. En vuxen bäver 
kan under ett nattskifte fälla en trädstam 
med en diameter på 50 centimeter. När 
bävrar fäller större träd är de enbart ute 
efter det tunna grenverket högst upp. För 
att fälla grova träd gnager bävern ungefär 
två tredjedelar av stammen och låter näs-
ta storm göra resten av jobbet, vilket ty-
der på att den också har framförhållning 
och tålamod.

– Ett allmänt tips till skogsägarna är att 
hugga bort lövträd längs bäckarna för att 
göra det svårare för bävrarna att hitta ma-
terial till sina dammar. Problemet är då 
att bävrarna fäller stora träd längre bort 
från bäcken, gnagar loss grenarna och lå-
ter stammen ligga kvar, säger Huldén.

KRÄVANDE JAKT
Översvämmade skogs- och odlingsmarker 
har gjort att markägare i Sydösterbotten 
vill reglera den växande bäverstammen. 
Eftersom det handlar om den europeiska 
bävern, inte den nordamerikanska, är jak-
ten strikt reglerad genom EUs habitatdi-
rektiv. Endast Finland, Sverige, Baltikum 
och Polen har undantag från förbudet på 
europeisk bäverjakt.

Eftersom bäverstammen växer och 

Nyckelart låser allt fler vattendrag i Sydösterbotten

Den här björken blev inte byggnadsmaterial för dammen som byggdes längre ner i 
bäcken, trots att den angripits av bäver, konstaterar Kjell Huldén och Jarl Bergkulla.
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samtidigt orsakar skador på lant- och 
skogsbruk har det under de senaste åren 
delats ut jaktlicenser inom Lappfjärdnej-
dens jaktvårdsförening. Under säsongen 
1.8.2019–30.4.2020 har licenser på 18 bäv-
rar delats ut.

– Vi har försökt styra alla jaktlicenser 
till skadeområden, som det här området i 
Sideby. Nu syns inga spår av nyfällda träd, 
vilket tyder på att jakten gett resultat, sä-
ger Bergkulla.

– I problemområden borde stammen 
regleras hårdare. Hittills har det räckt med 
att dela ut jaktlicenser, men med tanke på 
hur snabbt bävrarna här förökar sig anser 
jag att jakten borde vara friare, tillägger 
Huldén som även är skogsägare, lantbru-
kare och ordförande för Lappfjärdnejdens 
jaktvårdsförening.

NYTTIG FÖR NATUREN
Den bästa tiden att jaga bäver är i april, 
när djuren kommit ut ur boet. Eftersom 
bävern är skygg och undviker att vistas på 
land ställer det höga krav på tålamod hos 
jägaren. Efterfrågan på skinn och kött av 

Nyckelart låser allt fler vattendrag i Sydösterbotten

bäver är inte heller så stor att jakten skulle 
vara en ekonomiskt lönsam verksamhet.

– Det största problemet är att det finns 
få jägare som är intresserade av att jaga 
bäver. Därför har licenserna främst gått till 
jägare utanför vårt område, sådana som 
jagar med pilbåge och lina. Om man jagar 
med gevär är risken stor att bytet försvin-
ner under vattenytan.

Det är uppenbart att bävern ställer till 
skador för skogs- och lantbruk, men den 
spelar också en viktig roll för att främja 
den biologiska mångfalden.

– Bävern är en nyckelart i naturen, ef-
tersom den genom att bygga fördämning-
ar skapar livsmiljöer också för andra arter, 
säger Mattias Kanckos, biolog och natur-
företagare i Pedersöre.

KAN GE NYA AFFÄRER
Han anser att det går att förena skogs- och 
lantbruk med en stark bäverstam.

– Visst uppstår det problem när bävrar 
bygger dammar i åker- och skogsdiken, 
men markägarna har rätt att riva dammar-
na, åtminstone under en stor del av året. 

De ekonomiska skadorna på skogen är i 
regel ganska små, eftersom det ofta är flis-
skog, det vill säga klena björkar, alar och 
aspar, som dränks av översvämningar, sä-
ger Kanckos.

En stark bäverkoloni kan också ge nya 
affärsmöjligheter för lokala entreprenörer. 
På många orter i Sverige ordnas bäversafa-
ri som en exotisk naturupplevelse.

– Jag har själv sett bävrar på nära håll 
när jag paddlat i Sydösterbottens åar. När 
man tar en kanottur en sen sommarkväll 
händer det ofta att bävrar kommer nä-
ra och simmar en bit med kanoten, sä-
ger Kanckos.

Han tror att bäverstammen kommer att 
fortsätta växa, eftersom den har få fien-
der i naturen.

– Det är en starkt revirhävdande art 
och därför söker sig unga vuxna vidare 
när reviret är fullt. Bävrarna kommer sä-
kert att sprida sig norrut längs kusten, där 
det inte finns upptagna revir, säger Mattias  
Kanckos. •

TEXT OCH FOTO: JOHAN SVENLIN

Karakteristiska tandmärken avslöjar att björken fällts av en bäver.
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Helmi-programmet, regeringens nystarta-
de satsning på att skydda och restaure-
ra olika livsmiljöer, som myrmarker och 
våtmarker, har under våren fått nya ob-
jekt och tydligare konturer. I februari köp-
te staten 700 hektar våtmark av Vapo Oy 
för skyddsändamål och i mars meddelade 
Forststyrelsen om ett omfattande mudd-
ringsprojekt för att restaurera ett fågel-
vatten nära Parikkala. I april ordnades en 
utbildning på distans för ett hundratal ny-
rekryterade tjänstemän, som ska handläg-
ga Helmi-ärenden, på NTM-centralerna 
och Forststyrelsen.

– Fördelningen av de nyanställda är un-
gefär 60 på NTM-centralerna och 40 på 
Forststyrelsen. Mycket ligger ännu i plane-
ringsskedet och de nya får inleda sina upp-
gifter med distansarbete på grund av co-
ronasituationen, säger Päivi Gummerus- 
Rautiainen, programchef för Helmi.

Programmet har fått anslag på 42 miljo-
ner euro för år 2020 och nu pågår arbetet 
i en arbetsgrupp med att planera innehål-
let och slå fast målsättningarna i program-
met. I april hade Helmi-programmets styr-
grupp sitt första möte och fick lägesrap-
porter av arbetsgruppen. I mars 2021 vän-
tas arbetsgrupperna presentera sina mål-
sättningar fram till år 2030.

SKYDDSPROGRAM 
UNDER SAMMA PARAPLY?
Arbetsgrupperna har utgått ifrån att de an-
slag för åren 2020–23 som regeringen pre-
senterade i sin budgetproposition från ok-
tober 2019 ska gälla, trots att statskassan 
kommer att ansträngas hårt av coronakri-
sen.

– I de närmaste budgetdiskussioner-
na blir det säkert en fokusering på sta-
tens akutaste kostnader, men när krisen 

är över räknar vi med att naturskyddet får 
de utlovade anslagen, säger Gummerus-
Rautiainen.

Ett annat hett diskussionsämne på styr-
gruppsmötet var förhållandet mellan pro-
grammen Metso och Helmi. Metso ska 
fortsätta i nuvarade form till 2025, medan 
Helmi alltså är tänkt att genomföras åren 
2020–2030.

– Metso fortsätter med de målsättning-
ar som är spikade fram till 2025, men ef-
ter det är det öppet om hur skyddsarbe-
tet ska fortsätta. Det finns olika åsikter, 
vissa tycker att Metso, Helmi och andra 
skyddsprogram borde placeras under sam-
ma paraply.

TÄNKBART FALL I ESSE
Samtidigt har information om Helmi- 
programmet spridits bland proffs inom 
skogsbranschen. I samband med en år-
lig informationsdag som ordnades av Fin-
lands skogscentral i februari fick Kristian 
Gäddnäs, skogsvårdsinstruktör på Skogs-
vårdsföreningen i Österbotten, en idé om 
ett eventuellt Helmi-objekt.

– Vi har ett dikningsprojekt på gång i 
Esse vid skogsfastigheter som gränsar till 
Passmossen, en myrmark som varit skyd-
dad i cirka tio år och delvis ägs av Forst-
styrelsen. När jag hörde om Helmi-pro-
grammet tänkte jag att det här diknings-
projektet kunde passa in där.

Helmi-programmet får tydligare konturer
De arbetsgrupper som stakar ut 
innehållet i Helmi-programmet räk-
nar med att anslagen kommer att 
finnas kvar också efter den lågkon-
junktur som nu förstärks av corona-
krisen. Efter 2025 kan Metso bli en 
del av Helmi.

Passmossen i Esse är ett skyddat myrområde med rikt djurliv.
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Kristian Gäddnäs har tidigare medverkat 
i lyckade projekt där våtmarker återska-
pats och tror att Helmi-programmet kan 
intressera skogsägare.

Helmi-programmet får tydligare konturer

Han har tidigare arbetat på Skogscen-
tralen och där själv medverkat i flera lyck-
ade projekt med att återskapa våtmarker.

– Dikningen behövs eftersom det blir 
kvar vatten i skogsfastigheterna söder om 
det skyddade området. Det är en fin myr 
med ett rikt djurliv och planen är att stör-
re vattenflöden från de närliggande eko-
nomiskogarna leds längre in i skyddsom-
rådet så att myren inte torkar ut.

I det här fallet tror han att någon form 
av översilning skulle ge önskat resultat. 

– De omgivande skogsfastigheterna 
borde inte påverkas negativt av att tillflö-
det till myren ökar. 

Gäddnäs har skickat in en förfrågan till 
NTM-centralen i Österbotten, som lovat 
sända ut en representant i juni som till-
sammans med en sakkunnig från Forst-
styrelsen ska inspektera området och ta 
ställning till Gäddnäs förslag. I april var 
skogsvägarna ut till området avstängda 
med bommar.

– Lika bra att göra inspektionen på för-
sommaren när skogsvägarna torkat upp 
ordentligt och blivit körbara igen, säger 
Kristian Gäddnäs. •

TEXT OCH FOTO: JOHAN SVENLIN

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 informa-
tionsspridning 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  
 Skogsbrukets handbok som föreningen lät översätta och trycka
•  Beviljar stöd för skogsdagar och exkursioner, 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 föreningens 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.

Föreningen för Skogskultur r.f.s styrelses sammansättning år 2020:

Tomas Landers, ordförande
Robert Lindqvist, viceordförande                  Sune Haga, suppleant
Siv Vesterlund-Karlsson, medlem                  Danne Mattsson, suppleant
Robert Lindholm, medlem                              Kåre Pihlström, suppleant
Sofia Kronberg, medlem                                  Martin Sjölind, suppleant
 
Magnus Grönholm, ekonom
Kaj Hällfors, syssloman för Gloholmen
Inge-Maj Boström, sekreterare
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Den sydvästliga vinden har blåst sedan 
morgonen och drivit molntäcket in över 
fastlandet. Sönderslitna moln jagar sam-
ma väg och får solljuset att spela över 
den stora skärgårdsön. Mot de sten-
skodda stränderna bryts vågorna sön-
der i brusande bränningar. Jag kan lyss-
na till den rytmiska och härliga havsmu-
siken där jag vandrar längs en mossig 
traktorstig tvärs över ön. Genomblåst ef-
ter båtfärden är det skönt i den skyddan-
de skogen.

Plötsligt stannar jag mitt i steget och 
drar tyst efter andan. I en risbevuxen 
däld vid sidan av stigen, bara tio steg 
bort, skymtar en stor och mörkbrun 
djurkropp. ”Sablar, en björn och allde-
les för nära om det är en hona med ung-
ar eller en vresig hanne”, hinner jag tän-
ka innan älgkon lyfter sitt huvud från ris 
och mossa. Ett vindkast har fört en fläkt 
av frän människolukt till älgkon som nu 
försvinner in i skogen med låga kliv. Den 
mossiga stigen och det brusande havet 
har tystat mina steg och fört mig nästan 
i famnen på den betande älgen. 

STOR ÄR INTE STÖRST
Trots att björn och älg sinsemellan tävlar 
om titeln ”skogens konung” härskar de 
inte i skogen. De må vara stora till väx-
ten och till och med kronprydda, men 
får dock vika undan för stackmyrorna, 
de verkliga härskarna i skogen. Jag är 
enkom ute på den stora skärgårdsön för 
att se hur långt stackmyrorna kommit 

I skogen härskar myran                          
i sina våraktiviteter. Det finns gott om 
myrstackar i skogsområdet, en del bygg-
da i soligt läge bredvid stigen och be-
kransade av grönt bärris, andra dolda 
bland tätt stående flaggstångsgranar där 
markbottnen är kal och översållad med 
bruna barr.

Den första myrstacken vid traktorsti-
gen är skogsområdets största stack, tre 
meter i genomskärning vid basen och 
närmare två meter hög. Stacken står 
skuggigt, och kyligt så här på våren, 
inne bland flaggstångsgranar och utan 
några livstecken. Men stacken är bebodd 
och kommer att leva upp då det blir var-
mare. Då vimlar det av myror på och 
kring stacken.

Följande myrstack står soligt i kan-
ten av traktorstigen och med toppen av 
stacken helt täckt av myror. De tätt sam-
manpackade myrorna värmer sig i sol-
skenet och för med sig solens värme in i 
stacken. De är vandrande värmeelement 
som värmer upp stacken inifrån under 
soliga och halvsoliga vårdagar och får 
det stora myrsamhället att leva upp efter 
vinterns långa stillasittande i de skyd-
dade och mörka gångarna under själva 
stacken.

KLANEN HAR KONTROLLEN
Jag viker av från traktorstigen och föl-
jer en av de väl synliga stigarna från den 
solbelysta myrstacken in i skogen – fram 
till nästa myrstack med kalotten mörk-
brun av solande myror. 

De två myrstackarna hör till sam-
ma familjeklan som har ett tiotal stack-
ar utspridda i skogen och alla samman-
bundna med flitigt använda stigar. Ge-
mensamt utnyttjar myrorna skogens re-
surser; bladlöss för den sockerrika ho-
nungsdaggens skull och övriga insekter 
som proteinrika byten för uppväxande 
larver. De försvarar också området mot 
främmande myror.     

Myrstackarna med sina oräkneliga in-
vånare sätter sin prägel på den gamla 
skogen. De reglerar insektsfaunan inklu-
sive trädens skadeinsekter, luckrar upp 
marken med sina långa underjordiska 
gångar, försnabbar omsättningen av bio-
logiskt material och näringsämnen och 
påverkar växtsamhället i skogen med 
sitt passionerade frösamlande. Några av 
skogens växter drar nytta av myrornas 
samlariver men flertalet växtarter lider 
av det. I en myrdominerad skog är växt-
arterna färre än i ett liknande skogsom-
råde utan myror.

Jag sätter mig på en stormfälld träd-
stam i en solig glänta med två myrstack-
ar, en trädspeglande vattenpöl och en 
mossig klippvägg inom synhåll bland 
träden. Här i den gamla skogen är stack-
myrorna skogens härskare som under 
varma sommardagar hastar fram på si-
na stigar mellan bladluskolonierna och 
stacken och som ständigt spanar efter 
insekter att slå sina käkar i. •

TEXT OCH FOTO: HANS HÄSTBACKA
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kolumnen

VI LEVER I för oss ovanliga tider. Coronapandemin 
har lagt sig som ett täcke över vår vardag och vi 
anpassar oss så småningom till nya rutiner och 
nya sätt att arbeta. Sådant vi tidigare tog för givet, 
är inte längre självskrivet. Vi följer restriktioner 
som begränsar vår rörelsefrihet och vårt umgänge. 

Mitt i ovissheten och oron över vilka följder 
pandemin får, både i vårt land och i hela världen, 
söker vi trygghet och stabilitet. Vi finner lugn i att 
märka att någonting ändå inte förändras. Åkrar-
na ska sås och skördas, och skogen behöver om-
vårdnad, viruset till trots. Det samma gäller ar-
betet med klimatfrågorna; klimatet stannar inte 
heller upp.

I min egenskap av koordinator för miljöutskot-
tet i Europaparlamentet ligger klimatlagen just nu 
överst på mitt arbetsbord. Kommissionen gav sitt 
förslag till den europeiska klimatlagen i början på 
mars. Klimatlagen ska säkerställa att en långsiktig 
färdriktning fastställs och klimatneutralitetsmålet 
för 2050 förankras i EUs lagstiftning. 

Nu arbetar miljöutskottet vidare med lagen 
via lite obekväma digikonferenser och jag utby-
ter dagligen åsikter med kommissionärer, exper-
ter och organisationer. Allt för att vi ska hålla tid-
tabellen och nå de uppställda målen om europe-
isk klimatneutralitet år 2050. Klimatarbetet är allt-
så inte i karantän. 

Klimatutmaningen är global. Ingen klarar av 
att ensam lösa klimatproblemet. EU vill gå i tä-
ten och någon måste leda processen. Men för att 
lyckas behöver vi allas insats. Också din och min. 

Skogen påverkas av klimatförändringen. Den 
förhöjda temperaturen och extrema väderförhål-
landen kan öka skadorna på skogen. Skogen är 
en ovärderlig resurs i arbetet mot klimatföränd-
ringen. Ett växande träd binder en stor mängd 
kol ur atmosfären som en del av trädets biomas-
sa. Biomassan i den finländska skogen binder cir-
ka 3 200 miljoner ton koldioxid. Vår skog sväl-
jer alltså koldioxidutsläpp från trafik och industri. 
Kol binds allra mest i en välskött, växande skog. 
Ett hållbart skogsbruk är ett utmärkt sätt att be-
kämpa klimatförändringen. 

Under vårvintern, när det ännu var så att säga 
fritt att röra sig, besökte jag en fabrik inom skogs-
industrin. Besöken ger ett mervärde i arbetet. Jag 
får information direkt från verkstadsgolvet och att 
se med egna ögon är alltid bättre än att försöka 
läsa sig till insikt. Det ökar också förståelsen för 
branschen. Den här gång fick jag också möjlighet 
att sätta mig bakom spakarna i en skogsmaskin. 
I ärlighetens namn var det en simulator men lika 
intressant och lärorikt i alla fall att få pröva hur 
skogsbruket sker i praktiken. 

Ur skogen kan vi också producera ersättan-
de och mångsidigt material för till exempel bygg-
nads- och textilindustrin. Den ersättande produk-
ten av trä är ofta mycket klimatvänligare än den 
ursprungliga produkten. Den stora armbrytning-
en kommer nu att handla om ersättande produk-
ter eftersom de inte fanns med i Parisavtalet. Det 
är kanske det viktigaste vi har framför oss när det 
gäller skogspolitik. •

Klimatarbetet inte i karantän

NILS TORVALDS
EUROPAPARLAMENTARIKER

RENEW EUROPE/SFP
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De senaste månaderna har hemskogarna 
kring gården Nybondas i byn Helgeboda 
på Kimitoön blivit, om möjligt, ännu mer 
bekanta för Miriam Nystrand och hen-
nes familj.

– Visserligen tillbringade vi mycket tid 
ute i naturen tillsammans med barnen 

även innan coronapandemin, men nu har 
vi varit i skogen nästan dagligen och ock-
så tagit oss till de platser som är mer svår-
tillgängliga, säger hon. 

Sjuåriga Max gillar att iaktta småkryp 
och att klättra över fallna träd. Hans fyra-
åriga syster Meliza hänger gärna med en-

ligt bästa förmåga. För Miriam själv fung-
erar skogspromenaderna som balsam för 
själen. 

– Att gå i skogen är en njutning för al-
la sinnen.

GAMMAL SLÄKTGÅRD BLEV HEM
Miriams morfar, Sven Nystrand, bruka-
de merparten av släktgårdens jord fram 
till sin död 1988. Miriam, som är född i 
Tyskland och flyttade till Kimitoön som 
10-åring, hade ursprungligen inte haft nå-

Skogen blev 
uppskattat vardagsrum
För Miriam Nystrand är skogen framförallt en plats för rekreation och välbe-
hag. Till drivkrafterna då det gäller skötseln av den egna skogsmarken hör an-
svarskänsla och respekt för tidigare generationers värv.
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gon tanke på att återvända till orten efter 
studierna.

– Men så träffade jag min man som 
tycker om fiske och natur. Han var den 
av oss två som först blev intresserad av en 
flytt till Kimito och småningom mogna-
de tanken också hos mig. I släkten tyck-
te man det var synd att huvudgården stod 
och förföll, och eftersom det inte fanns nå-
gon annan som var intresserad av projek-
tet tog vi över år 2005. 

Familjen bor numera i gårdens äldsta 
bostadsbyggnad som till vissa delar tros 
vara från 1700- eller 1800-talet. 

 – Då vi tog över hade huset stått obe-
bott i 50 år och renoveringen blev ett fem-
årsprojekt. Stockarna i huset har vi behål-
lit, allt annat är förnyat, berättar Miriam.

DELAT ANSVAR
Gårdens skogsmark är uppdelad så att 
Miriam tillsammans med sin man Mika 
Järvensivu äger cirka 20 hektar, medan 
40 hektar ägs tillsammans med Miriams 
moster som i sin tur också äger annan 
skog. Gårdens åkermark är utarrenderad 
till grannar.

– Eventuellt kunde vi ha haft jordbru-
ket som bisyssla, men i och med att alla 
maskinerna borde ha förnyats och area-
lerna är rätt små var utarrendering lättast, 
säger Miriam. 

 Uppdelningen har gjort att bandet till 
skogen känns starkare. 

– Åkermarken sköter arrendatorerna om, 
medan skogen är vårt ansvar. Om vi inte 
själva tar initiativet blir ingenting gjort där. 

SVÅRT MEN RÄTT BESLUT
Under mormors och morfars tid sköttes al-
la sysslor, inklusive skogsbruket, av hus-
folket. Miriam minns att hon som barn 
fick följa med morfar till skogen.  

– För morfar var skogsarbetet en livs-
stil, något som hörde till. Han var visser-
ligen typen som aldrig klagade, men jag 
tror nog han trivdes i skogen på riktigt. 
Han höll också i gång och jobbade in i det 
sista, även om han som äldre orkade min-
dre än tidigare. 

Efter morfaderns bortgång stod skogen 
orörd en längre tid. 

– Insikten att vi måste kalla in stora 
skogsmaskiner för att få allting omskött 
gjorde att steget kändes svårt att ta – i syn-

nerhet för min mamma, men också för 
mig. Helst hade vi velat undvika slutav-
verkningar, men några områden var vid 
det laget så illa däran att det inte fanns 
några andra alternativ då det gällde dem.

Även om det skar i hjärtat just då, har 
Miriam förlikat sig med huggningen.

– För min del handlade det om att jag 
tycker om att vandra i skogen och plocka 
bär och svamp. Att bevara mångfalden är 
viktigt. Stora maskiner lämnar spår efter 
sig och bär och svamp växer inte på ett 
tag. Sett i ett längre perspektiv mår skogen 
ändå bättre så här, och det ser inte hel-
ler längre fult ut då planteringarna hun-
nit växa till sig. 

JOBB SOM FORSKARE
För den stora genomgången, där alla skogs- 
områden gicks igenom och gallrades eller 
avverkades, anlitade man ett skogsföretag.  
Numera sköts skogen med hjälp av tips 
och råd från kollegor och grannar. 

För en del av jobben anlitas entrepre-
nörer, andra utförs av Miriams man Mika 
eller grannar. 

– Mika brukar reda upp vindfällen, rö-
ja och göra lite småskalig gallring. Själv 
har jag visserligen hållit i en motorsåg och 
kan tycka att det är roligt att klyva lite ved, 
men inte mer än så. Hade jag varit 20 år 
yngre hade jag kanske tagit en aktivare 
roll. Jag kan tänka mig att hjälpa till, men 
alla de större skogsjobben fortsätter jag 
nog att överlåta åt andra, säger Miriam.

Medan Mika är sjöman jobbar Miriam 
som forskare i miljögeologi vid Åbo Aka-
demi, vilket bland annat inneburit studier 
av vatten- och jordkvaliteter samt försur-
ningsproblem i anslutning till torvmark. 

– Miljön har alltid legat mig varmt om 
hjärtat, så jag känner mig lyckligt lottad 
som får ha ett jobb jag tycker om och som 
jag alla gånger inte ens upplever som jobb, 
säger hon.

Även om hon själv är miljömedveten 
ligger medvetenhet enligt henne på en helt 
annan nivå bland dagens studerande.

Inom geologin kan man se det i att in-
tresset för att studera gruvdrift minskat 
medan allt flera vill rikta in sig på miljön.

BRA KÄNSLA I EGEN SKOG
I egenskap av miljövän har hon förtroende 
för det finländska skogsbruket. Det finns 
mycket kunskap, innovationsförmåga och 
strävan att göra saker på ett hållbart sätt. 

– Däremot oroar bland annat skövling-
en av regnskogen i Amazonas, men det är 
svårt att veta vad man kan göra här i Fin-
land för att motarbeta det.

Vilket mervärde ger skogsägandet dig 
personligen? 

– I och för sig trivs jag med att vandra 
också i andras skogar men visst är det en 
bra känsla att kunna gå i sin egen. Det är 
något jag njuter av, i synnerhet när skogen 
är skött på ett bra sätt, säger hon.

Köp av mer skogsmark är inte aktuellt 
för egen del, inte heller att sälja bort av 
den nuvarande skogsmarken. 

– Även om skogen inte utgör någon vik-
tig inkomstkälla för vår del känns det bra 
att ha den. Att den varit viktig för tidiga-
re generationer bidrar säkert till att man 
känner ansvar, vill förvalta och ta hand 
om den. Om den sköts på rätt sätt kan 
den i framtiden kanske också ge nytta åt 
våra barn. •

TEXT: AGNETA SJÖBLOM
FOTO: MIKA JÄRVENSIVU

Meliza och Max stortrivs i skogen.

Mirjam Nystrand har stort förtroende 
för det finländska skogsbruket.
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Då skogsägandet sprider sig på allt fle-
ra skogsägare i samband med arvsskiften 
splittras skogsfastigheterna till allt mindre 
enheter med olika ägare, vilket försämrar 
möjligheterna att idka vettigt skogsbruk. 

En samfälld skog (se Skogsbruket nr 
2/2020) är ett bra sätt att skapa ett stör-
re skogsområde som ger underlag för en 
effektivare och förmånligare skogsvård. 
Nyligen dök ett annat alternativ upp: 
hyr ut din skog. Finlands största priva-
ta skogsägare, Tornator Abp, erbjuder 
sig nu att hyra och sköta privata skogar. 

Äger du skog som du inte riktigt vet vad du ska göra med eller hur du ska skö-
ta den? Nu börjar det finnas alternativ också för att hyra ut en skogsfastighet 
till aktörer som sköter den på ett professionellt sätt.

Företaget betalar en månatlig hyra till 
ägaren och får i gengäld intäkterna från 
skogsbruket. 

– Att hyra ut skogen är ett bra alterna-
tiv för skogsägare som vill behålla ägan-
derätten till sin skog och samtidigt få en 
regelbunden inkomst från den utan att 
själv behöva befatta sig med skogsvår-
den. En stor fördel för en enskild skogs-
ägare är att avkastningen kommer regel-
bundet redan innan skogen är avverk-
ningsmogen, säger markanvändningsex-
pert Aleksi Vanninen på Tornator. 

CERTIFIERADE SKOGAR
Vanninen betonar att företaget sköter al-
la sina skogar, också hyresskogarna, en-
ligt PEFC- Och FSC-skogscertifieringskri-
terierna.

– Vi har över 600 000 hektar egen skog 
och ställer höga etiska krav på hur våra 
skogar sköts. I dag är certifierad skog nå-
got av ett grundkrav för att få marknads-
pris för virket, säger Vanninen.

Storleken på hyran, som bolaget är be-
rett att betala till en skogsägare, beror en-
ligt honom på skogens läge, bonitet och 
avverkningsmöjligheter samt vilka krav 
skogsägaren ställer på skogsvården. Där-
för kan hyran variera avsevärt på olika 
områden.

– Eftersom så många faktorer inver-

Nu kan du få 
hyresintäkter från skogen
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kar på skogens avkastning görs alla hyres-
avtal individuellt. Vi sköter hyresskogarna 
på samma sätt som våra egna skogar och 
hyrans storlek beror huvudsakligen på sko-
gens bonitet. Vi har utarbetat vårt system så 
att alla parter vinner på det, säger Vanninen. 

TAR TID ATT FÅ GENOMSLAG
Enligt Vanninen har många skogsägare va-
rit intresserade av hyresalternativet men i 
skrivande stund har inget hyresavtal un-
dertecknats. 

– Hyresalternativet passar bäst för dem 
som äger mindre skogsfastigheter och som 
personligen själva inte kan eller vill skö-
ta skogen. Vi är huvudsakligen intresse-
rade av fastigheter på över 40 hektar som 
kan skötas rationellt. På mindre fastighe-
ter vidtas så små åtgärder, att det ekono-
miskt sett är förmånligare att sköta dem 
på traditionellt sätt, säger han.  

Med tiden kan också mindre fastighe-
ter enligt Vanninen komma i fråga, om de 
ligger i nära anknytning till Tornators sko-
gar eller om flera grannfastigheter kan hy-
ra ut sina skogar som en större helhet. I 
det här skedet håller vi fortfarande på att 
bygga upp ett rättvist hyressystem, och vi 
kan inte ha för många faktorer med i sys-
temet. Vi diskuterar tillsvidare därför hu-
vudsakligen med ägare till enskilda skogs-
fastigheter. Det är lite som med privatlea-
sing av bilar för vilken det har tagit lång 
tid att få genomslag, säger han.

Enligt Vanninen har inget motsvarande 
hyreskoncept hittills utarbetats på något 
annat håll i Finland.

– Det skulle gärna få komma också an-
dra aktörer med i spelet eftersom det kun-
de ge större genomslagskraft. Skillnaden 
jämfört med samfällda skogar är att skogs-
ägaren behåller äganderätten och ändå he-
la tiden får en viss utkomst från skogen, 
säger han. 

LÅNG BETÄNKETID
Hyresavtalen görs på 20 år, och Vanninen 
sticker inte under stol med att företaget 
gärna fortsätter hyresförhållandet efter det.

– Då man skött en skog i 20 års tid vet 
man hur den ser ut och vilken potenti-
al den har. Vi köper också gärna skogen i 

det skedet. Det innebär att en skogsäga-
re under en lång tid kan fundera på vad 
han eller hon vill med sin skog och hela 
tiden får en viss inkomst från den. Skogs-
fastighetens värdeökning tillfaller också 
skogsägaren då hyresavtalet är slut, sä-
ger han.

I ett exempelfall som Tornator har ställt 
upp för ett skogsområde på 100 hektar är 
den årliga hyresintäkten 7 500 euro eller 
625 euro per månad. Det gör 150 000 eu-
ro på 20 år. Då är den årliga beräknade 
tillväxten fem kubikmeter per hektar, vil-
ket innebär att skogen på 20 år har vux-

it med 20 procent jämfört med läget vid 
startpunkten. 

– Medelpriset beräknas för tre år i taget 
enligt Naturresursinstitutets virkespris-
uppföljning, och hyran kan variera upp-
åt eller nedåt enligt hur marknadspriset 
på virke förändras. Hyrans storlek beror 
också på hur stort uttag ur skogen ägaren 
godkänner. Men man ska beakta att hyres-
intäkten beskattas som löneinkomst, säger 
Vanninen. •

TEXT: BO INGVES
FOTO: SANNA VELLONEN

UTHYRNING AV SKOGSFASTIGHET 
GER REGELBUNDEN HYRESINKOMST
–  Hyran för skogen börjar löpa direkt då hyresavtalat undertecknats.  
 Hyran betalas månatligen under hela avtalstiden utgående från skogs- 
 fastighetens genomsnittliga avkastning, oberoende av tidpunkten för  
 avverkning och skogsvårdsinsatser. 
–  I hyresavtalet överenskoms om vilket minimivärde det återstående virket  
 ska ha då hyrestiden har löpt ut. Ju högre krav ägaren ställer, desto lägre  
 blir hyran eftersom det begränsar avverkningsmöjligheterna. 
–  Förutom hyresintäkten tillfaller även skogens värdeökning ägaren vid  
 hyresavtalets slut.
–  Skogsägaren kan säga upp hyresavtalet eller sälja skogen under hyres-
 tiden. 

FAKTORER SOM PÅVERKAR HYRESNIVÅN
–  Skogsfastighetens bonitet. 
–  Avverkningsmöjligheterna och det beräknade minimivärdet på bestån- 
 det i slutet av hyresperioden.
–  Behovet av skogsvårdsåtgärder och fastighetens tillgänglighet.
–  Marknadsläget och den årliga indexjusteringen.

TORNATOR I KORTHET
Det nuvarande Tornator skapades år 2002 då Stora Enso överförde sitt skogs-
bestånd till ett nytt företag. Ur skrivbordslådan plockades då upp ett skogs-
bolag som Enso-Gutzeit köpte på 1930-talet och haft vilande i decennier. 
Ursprungliga Ab Tornator grundades 1887 av Vasabördige Eugen Wolff, som 
också var en av initiativtagarna till Finska ångfartygs Ab och en betydande 
person i den finländska skogsindustrin som då byggdes upp.

Bolagets huvudverksamhet är i dag skogsvård och virkesförsäljning, skogsin-
vesteringar och skogsvårdstjänster. Vid sidan av det hyr koncernen ut marker 
för exempelvis jakt, säljer strandtomter vid insjöar samt deltar i att utveckla 
vindkraftsprojekt. Koncernen äger också skog i Estland och Rumänien.

Tornators största ägare är Stora Enso samt de finländska pensionsförsäk- 
ringsbolagen Ilmarinen och Varma. Koncernen omsatte i fjol cirka 106 miljo- 
ner euro och har ungefär 180 anställda. Dessutom anlitar företaget unge- 
fär 1 000 underleverantörer på årsnivå. Tornator verkar huvudsakligen på 
området öster om Päijänne, där grundaren Eugen Wolff började köpa upp 
skogshemman i slutet av 1800-talet. 

Markanvändningsexpert Aleksi 
Vanninen ansvarar bland annat ansva-
rar för marknadsföringen av hyresskogs-
konceptet hos Tornator. 
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Vi erbjuder bygg och renoveringstjänster
till både privatpersoner och företag!

Erbjuder kartproduktion, höjdmodeller,  
enskilda vägberäkningar mm.

magnus@storsjo.fi | 040-7605825

BIOGAS

Västra Jeppovägen 288 
(längs med Riksväg 19) 
www.jeppobiogas.fi 

Naturligtvis!
För renare 
luft & miljö

7.700€

AGCO Suomi Oy
Handel- 

svängen 8,
67600 KARLEBY

Reservdelar:
Jerker Mattsson 040 725 4036
Jukka Hakunti 040 728 6125

KLABBMASKINER

inkl. moms.

355 TR+

Japa 355TR är 
en traktordriven 
vedmaskin, med en 
klyvkraft på 7 ton. 
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virkesmarknaden

EUROPEISKA kommissionen gav Europeiska Green Deal eller 
Grön giv-förslaget i slutet av förra året. Grön giv är en sektor- 
överskridande politisk översikt som påverkar alla lagstiftnings-
processer inom EU 2020–2024. Syftet är att som första världs-
del uppnå klimatneutralitet fram till 2050. Den europeiska grö-
na given inför en ny politisk inriktning genom att sätta ett tyd-
ligt fokus på klimat, hållbarhet och bevarande av biologisk 
mångfald för alla områden inom politiken.

Programmet utgör ett ambitiöst åtgärdspaket som gör det 
möjligt för medborgare och företag att dra nytta av övergången 
till en hållbar grön ekonomi. En preliminär färdplan har utar-
betats för åtgärderna. Målen är till exempel att avsevärt mins-
ka utsläppen, investera i banbrytande forskning och innova-
tion och bevara Europas naturliga miljö.

Den gröna utvecklingsagendan kräver att EU får en ny till-
växtstrategi, baserad på grön teknik, hållbara lösningar och 
nytt entreprenörskap. Medborgarnas och intressenternas del-
tagande och engagemang anses vara avgörande för program-
mets framgång. Å andra sidan betonar programmet en rättvis 
övergång så att ingen person eller region blir utanför i den sto-
ra förändring som väntar i framtiden.

Programmet föreslår inte direkta åtgärder för virkesproduk-
tionen och skogsförvaltningen, men det innehåller flera punk-
ter med stor inverkan på skogsförvaltningen och användning-
en av skogen. Punkterna omfattar bland annat klimatpolitik, 
biologisk mångfaldspolitik, energipolitik, skogsstrategi och in-
dustripolitik. Grön giv ser alltför snävt på skogsindustrins möj-
ligheter att påverka klimatfrågorna. Implementeringen av de 
strategier, som föreslås, kommer dock att få betydande konse-
kvenser för EUs skogssektor under det kommande decenniet.

De flesta uttalanden om skogar handlar om problem som 
avskogning, hot mot skogar och biologisk mångfald och ar-
gumenterar för restaurering och skydd av skog och biologisk 

mångfald. När det gäller klimatåtgärder behandlas skogarna 
huvudsakligen som kolsänkor. Programmet innehåller knappt 
några uttalanden om de många fördelar som skogarna ger 
samhället och de fördelar genom vilka skogsbaserad bioin- 
dustri kan bidra till ett hållbarare och klimatneutralare samhäl-
le och hållbara utvecklingsmål. 

EUs skogssektor kan göra mer och använda ett bredare 
spektrum av åtgärder för att mildra klimatförändringarna än 
Grön giv föreslår. Den cirkulära bioekonomin är helt klart en 
felande länk i förslaget. Detta exemplifieras av det faktum att 
bioekonomins roll för att tränga ut fossilekonomin knappt be-
rörs. Illustrativt hänvisar avtalet till många EU-strategier, men 
inte till EUs bioekonomistrategi från år 2018. Fossilbaserade 
material måste ersättas med förnybara och hållbarare mate- 
rial, till exempel trä.

Grön giv-förslaget tyder på att det finns ett behov av en bätt-
re strategisk vision och politisk samordning för skogarna. Kli-
matförändringar, biologisk mångfald och cirkulär bioekonomi 
ger skogarna mer tyngd i den politiska diskussionen, samt ut-
vidgar intresset för skogar till allt bredare samhälls- och poli-
tiska arenor. Därför växer behovet av samordning av skogsre-
laterade frågor mellan olika kommissionstjänster och mellan 
medlemsstaterna.

Med tanke på komplexiteten i skogsrelaterade frågor och 
den långa tidsperiod som nödvändigtvis måste bedömas, är 
denna tidsplan behäftad med allvarliga utmaningar för ett sunt 
beslutsfattande med målet att uppnå en optimal balans mel-
lan alla de fördelar som skogarna ger samhället, inte bara ett 
fåtal. Det finska jord- och skogsbruksministeriet vill tillsam-
mans med andra skogsländer inom EU göra skogsstrategin till 
en oberoende del av Grön giv. Det politiska ansvaret för sko-
garna måste också i fortsättningen ligga hos medlemsländerna, 
då kan ett samarbete på strategisk nivå etableras på EU-nivå. •

Skogarna är betydligt mer än en kolsänka

PAULA HORNE
FORSKNINGSDIREKTÖR, 

PELLERVO EKONOMISKA 
FORSKNING
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– När han meddelade att han hade vårkänslor, trodde jag att det 
äntligen blir lite sprutt i honom, men för honom betyder det att 
man börjar med vårbruket! 

TOK

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

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.

RENSNING AV SKOGS- 
OCH ODLINGSDIKEN

Tfn 040 5938 045 | www.lassfolks.fi

ENTREPRENAD

• Problemträdfällning
• Jordbyggnad 

0400 444 870
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• Trädfällning på tomter samt borttransport av ris i Vasatrakten, 
Österbottens farmartjänst, tfn 0500 567 171. 
• Maskinell gallring, uttag av energived, virkesutkörning med smidig 
Logset 500 i Pedersöre med omnejd, S. Backman, tfn 050 592 3043. 
• Avverkningstjänster, maskinell gallring, med gallringsskördare ut-
förs i Vörå med omnejd, B. Svens, tfn 050 350 7249.
• Maskinell gallring med Norcar 600 i Österbotten, S. Ahlback, 
tfn 050 518 1054.
• Vägsladdning, slyröjning och övrigt underhåll av skogsvägar 
utförs mellan Vasa och Oravais, tfn 0500 138 414. 
• Närtransport av virke, gallringsavverkning, röjning mm. inom 
Norrskogs område, I. och A. Nynäs, Finnäs gård, Eugmo, 
tfn 050 598 3149 eller 050 562 2449. 
• Maskinell gallring och slutavverkning i Korsholm-Malax, 
H. Skog, tfn 0500 160 669. 
• Skogsavverkningar utförs med gallringsskördare i norra 
Österbotten, J. Slotte, tfn 0400 139 508. 
• Skogsdikning, skogsvägar och markarbeten utförs inom 
Vasaområdet, tfn 0400 867 373. 

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

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

Prenumerera 

Uppvakta

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

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

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

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

– den finlandssvenska skogstidningen

Åtta 
 36-sidiga, 
faktafyllda
nummer 
per år!

Presentkort

bruketSkogs

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

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

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

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


