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i detta nummer

”Industrin bedriver ambitiös forskning 
om hur man kan använda skogen till 
annat än papper och trävaror”.

5
LEDARE
Robert Lindqvist

10
NYA PROFFS
Föreningen för Skogskultur gratulerar 
nyutexaminerade vid landsbygds- och 
skogsvårdsutbildningar.
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TRENDEN SVÄNGDE
Skoglig utbildning lockar igen.

12
NÄSA AV CELLULOSA
Material ur skogen spelar en viktig roll 
i framtiden, bland annat för mänskliga 
organ.

14
SKOTTAR SNÅLA PÅ SKOG
Beskogningen av landet tar ny fart och 
utbildningen hänger med.

16
STORA PENGAR PÅ SPEL
Skogsindustrin argumenterar mot 
känslor i Bryssel.

18
TRÄNGSEL I PARKER
Coronapandemin förändrade vandring-
skulturen. 

20
KÄR HOBBY
Fortfarande finns det eldsjälar som 
håller liv i tjärkulturen. Att bränna 
hemma funkar också.

22
LÄRORIK UTSTÄLLNING
Vetenskapscentret Heureka tar dig på 
en tur i trädet, från barken till märgen.

11
TIDIGARE STUDERANDE SÖKS
Yrkeshögskolan Novia bygger upp alum-
nverksamhet. 
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KOLUMNEN
ANDERS PORTIN

”Industrin bedriver ambitiös forskning 
om hur man kan använda skogen till 
annat än papper och trävaror”.

24
ÖKAD BRANDFARA I SKOGEN
Klimatförändringen gör skogen lät-
tantändligare, men vi är bättre rustade 
än svenskarna.

26
UNDER KRONORNA
Maskarna är de viktigaste nedbrytarna 
i skogen.

28
GÅR EFTER SKOGSBRUKSPLANEN
Skogsägare Robert Haglund i Illby trivs i 
skogen men köper tjänster för de stora 
jobben.

PÄRMFOTO: VETENSKAPSCENTRET HEUREKA

30 
GLADA KOCKEN
Vilt, gös och bär är råvaror för 
en läcker försommarmåltid.
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Visst vill du 
bli medlem? 
Föreningen för Skogskultur r.f. har redan över 
100 år jobbat för skogsbruket i svenskbygderna. 
I dag lägger vi speciell vikt vid olika former av 
informationsspridning 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 Skogskul-
turs 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.
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I DETTA NUMMER tas bland annat upp två områ-
den som verkligen är viktiga för skogsbranschen 
och i förlängningen också för skogsägarna, näm-
ligen skogsutbildning samt forskning på området.

Det ser ut som om den skogliga utbildnigen 
återigen börjar locka flera ungdomar efter flera 
år av en kräftgång. Det behövs verkligen, för det 
är många skogsexperter som pensioneras de när-
maste åren. Bakom det nyvaknade intresset för 
skogsutbildningen finns flera orsaker. Eventuellt 
har den tilltagande klimatdiskussionen fått en del 
att inse att skogsbranschen erbjuder en dellösning 
på de utmaningar vi står inför. 

Om skogsägarna sköter sina skogar i samråd 
med skogsexperter, har vi alla möjligheter att 
uppnå något verkligt bra på många plan. Skogs-
utbildarna har också börjat bredda utbildningen, 
så att den motsvarar dagens krav på skogsexper-
ter. Fullständigt klart är att skogsindustrins avise-
rade satsningar i landet också är av stor betydelse. 

Forskningen är en viktig del för att använd-
ningen av skog ska bibehållas på den nuvaran-
de nivån och förhoppningsvis kunna ökas. Våra 
skogar växer mera än tidigare tack vare att skogs-
ägarna sköter dem. 

Efterfrågan på träbaserade produkter ökar san-
nolikt i takt med att människan hittar nya möjlig-
heter att använda denna förnybara resurs.  

Vi ska uppmärksamma att den forskning som 

bedrivs i Finland idag helt klart ligger i framkant 
även globalt sett. Om oljebaserade polymerer er-
sätts med biopolymerer minskar problemen i vatt-
net, på land och i naturen överlag. Det torde lig-
ga i allas intresse! 

Här bör påpekas att den intressanta nanocellu-
losan kan isoleras ur alla våra tre viktigaste träd-
slag: tall, gran och björk. När förståelsen för den-
na viktiga forskning finns hos statsmakten, forsk-
ningsfinansiärerna och industrin borde den ha al-
la förutsättningar för att kunna föra med sig ljusa 
och vettiga lösningar inför framtiden!

Ta också del av artikeln om skogsbruket och 
dess utveckling i Skottland. Där har man med en 
medveten satsning på bara cirka 100 år kunnat 
öka skogsmarksarealen från futtiga 4 procent till 
dagens dryga 18 procent. Den skotska regeringen 
har också satt som mål att år 2045 ska 25 procent 
av landarealen täckas av skog. Fint med besluts-
fattare som fattar miljövänliga beslut i dessa tider, 
man har insett att träden binder koldioxid och 
samtidigt utgör en förnybar resurs. Samtidigt har 
denna medvetna satsning resulterat i ökad sys-
selsättning inom rekreation, miljövård och eko-
systemtjänster. Skottarna har inte enbart det som 
vi känner till sedan tidigare; kronhjortar, får och 
whisky (och kilt)!

Fortsätt att sköta skogarna, det ger sinnesro 
och frisk luft. Det kommer en ljusare framtid! •

Skogen lockar flera studerande

ledaren

ROBERT LINDQVIST
VICEORDFÖRANDE FÖR FÖRENINGEN 

FÖR SKOGSKULTUR R.F.
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Ett naturligt virus dödade den röda 
tallstekelns larver förra sommaren 
på delar av de hårt stekeldrabbade 
tallskogsområdena i Österbotten. På de 
här områdena väntas stekeln inte härja 
i år, men Finlands skogscentral varnar 
för att skadegörarna kan sprida sig till 
nya områden. Skogscentralen uppmanar 
skogsägarna att hålla ögonen öppna.

Den röda tallstekelns framfart i de 
österbottniska tallskogarna började som 
ett ganska lindrigt och fläckvist barr-
ätande redan sommaren 2018. Som-
maren 2019 spred sig skadorna över 
ett tiotals gånger större område. Det 
sydligare skadeområdet täckte största 
delen av tallskogarna i Kauhajoki, Storå, 
Jalasjärvi, Kurikka, Ilmola, Peräseinäjoki, 
Alavo, Kihniö, Parkano och Karvia. Hela 
Mellersta Österbotten drabbades också, 
men lindrigare. Tallstekelskador ob-
serverades också i de norra delarna av 
landskapet Södra Österbotten och söder 
om Jakobstad i Österbotten.   

Virus däckade tallstekel

Startskottet har gått för Metsä Fibres nya jättesågverk i Raumo. Jordschaktningsar-
betena inleddes i slutet av maj och verksamheten beräknas köra igång under senare 
hälften av år 2022.

Enligt Metsä Fibre blir sågverket det modernaste och mest automatiserade i 
världen. Investeringen går på 200 miljoner euro.

Sågverket sysselsätter cirka 100 personer då det är i drift. Räknar man med hela 
värdekedjan är den sysselsättande effekten omkring 500 personer. Uppbyggnads-
fasen kräver ungefär 1 500 årsverken.

Planen är att årligen producera ungefär 750 000 kubikmeter sågat tallvirke. 
För detta kommer sågen att köpa in dubbelt så mycket tallstock. Största delen av 
produktionen exporteras till andra europeiska länder och Asien. •

Ny sågkapacitet
Den finska skogsbranschen har dragit 
igång ett gemensamt kommunikations-
projekt. Skogens Finland vill väcka 
finländarna till insikt och diskussion 
om skogens roll. Det sker bland annat 
genom utereklamer, reklam i radio och 
tv och i sociala medier.

Kampanjen, som lanserades i maj,  
upplyser bland annat om att 75 procent 
av Finlands yta är skogbevuxen, att 
mer än hälften av de fredade skogarna 
i Europa finns i Finland, att finländ-
ska skogsägare årligen planterar 150 
miljoner träd, att de finländska skogarna 
innehåller dubbelt mera virke än för 50 
år sedan och att fyra nya träd planteras i 
stället för varje hugget.

Den fäster också uppmärksamhet vid 
att många vardagliga produkter numera 
kan ha sitt ursprung i trä, till exempel, 
lovoarer, salladsomslag, läkemedel och 
tandkräm.

Skogens Finland har som mål att 
överraska, väcka intresse för skogen och 
uppmuntra till diskussion om en hållbar 
användning av skogen. 

Projektet finansieras av bland andra 
Finlands Skogsstiftelse, Skogsindus-
trin rf, Forststyrelsen, MTK, Jord- och 
skogsbruksministeriet, Finlands skogs-
central, Träförädlingsingenjörerna rf 
och Stiftelsen Metsämiesten Säätiö. 
Dessutom har bl.a. Pappersförbundet 
och Industrifacket deltagit i planeringen 
av kampanjen. Projektet leds av Finska 
Forstföreningen.

Den andra fasen av Skogens Finland 
genomförs under hösten

Läs åsikter om Skogens Finland på 
sida 27. •

Skogens Finland

 Den röda tallstekeln äter tallens 
fjolårsbarr från slutet av maj till mit-
ten av juli. I juli fäller sig de fullvuxna 
larverna till marken och spinner en 
kokong runt sig. 

De nya vuxna steklarna flyger upp  
från marken och i augusti–september 
lägger de ägg i barren. Larverna börjar 
sedan igen äta barren i maj–juni föl-
jande år.

Larverna äter nästan inte alls nya barr, 
vilket betyder att träden ofta åter-
hämtar sig väl. De drabbade träden dör 
i allmänhet inte, men de växer långsam-
mare. Tillväxtförlusten är betydande 
speciellt om steklarna äter barr två år i 
rad.

En invasion av röda tallsteklar pågår 
i allmänhet två till tre år och upphör 
när stekelstammen drabbas av natur-
liga fiender som virussjukdomar och 
parasiter. 

Observationer av röd tallstekel kan 
anmälas till Finlands skogscentral. •
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Har du synpunkter på 
tidningen eller vill du ge 
oss ett artikelförslag?
Du kan ge respons per e-post till skogs-
bruket@nordinfo.fi eller per post till 
adressen Skogsbruket, c/o Oy Nordinfo 
Ab, Lillviksvägen 6, 02360 Esbo.

Du kan också ringa redaktionen direkt 
på tfn 050 559 5778.
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Skogsbruket förbättrar sin prenumerantservice. 
Tidningens adress- och faktureringsfunktioner sköts 
nu av Jaicom Oy.

För dig som prenumerant innebär detta att konto-
numret på nästa inbetalningskort för prenumerationen 
är nytt. Använd alltså inte gamla mottagar- och konto-
uppgifter om du har sådana sparade, till exempel i din 
dator.

Nytt är också att du i bankprogrammet kan välja att i 
fortsättningen få räkningen som e-faktura. E-fakturan är ett 
smidigare och miljövänligare alternativ. Vill du skriva ut ett 
kvitto, till exempel för att bifoga till skogsbeskattningen går 
det naturligtvis bra.

Från och med nu kan du också prenumerera och göra 
adressförändringar på telefonnumret 03 424 65396,  
vardagar klockan 8.00–16.00. Du kan också mejla dina  
nya uppgifter på adressen skogsbruket@jaicom.com.  
Och som förut kan du behändigt teckna en prenu- 
meration också på skogsbruket.fi/prenumerera/.  
Där kan du även kolla prenumerations- 
priser och -alternativ. •

Svensk skog 
växer långsammare

Virkesförrådet i den svenska skogen växer långammare än tidigare. Sveriges 
totala virkesförråd uppgår nu till 3,6 miljarder skogskubikmeter. Det visar SLU 
Riksskogstaxeringen i sin årliga statistik.

Enligt officiell statistik är den totala årliga tillväxten i Sverige nu 123 miljoner 
kubikmeter mot nästan 130 miljoner kubikmeter, för fem år sedan.

– Orsakerna till trenden behöver analyseras närmare, men den beror san-
nolikt på flera samverkande faktorer, exempelvis avverkningsnivå, skogsskötsel, 
väderbetingelser och skador, kommenterar Jonas Fridman, programchef vid 
Riksskogstaxeringen, SLU Umeå.

Skogsstyrelsens bruttoavverkningsstatistik visar på en total årlig avverkning på 
över 90 miljoner kubikmeter per år. Samtidigt har den årliga naturliga avgån-
gen (att träd dör av andra orsaker än avverkning, exempelvis stormar) enligt 
Riksskogstaxeringen bidragit med ytterligare knappt 14 miljoner kubikmeter per 
år. Undantaget effekterna av stormen Gudrun, har den totala avgången i Sverige 
aldrig varit högre under en enskild femårsperiod.

En analys, av virkesförrådets utveckling på produktiv skogsmark i Sverige från 
början av 1950-talet till idag, visar att arealen produktiv skogsmark, tillgänglig 
för virkesproduktion har minskat, till förmån för ökat skydd av skogsmark av 
naturvårdsskäl.

– Tillsammans med virkesförrådets lägre tillväxttakt, medför det att utrymmet 
för avverkning, utan att minska virkesförrådet, på kort sikt har minskat, konsta-
terar Jonas Fridman. •

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.
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Som ett brev på posten. Så utdelas årets 
slutbetyg till de skogsbruksingenjörer som 
utexamineras från Yrkeshögskolan Novia i 
Raseborg denna sommar. 

– Visst såg jag fram emot en dimission. 
Men läget är som det är, och situationen 
är densamma för alla. Nu får vi alla dra 
vårt strå till stacken för att få ett slut på 
pandemin så fort som möjligt, säger Max 
Ekman som är hemma från Pargas. 

Han hade en stor del av sina studier 
klara då närstudierna övergick till distans-
studier i mitten av mars. Men några kur-
ser måste han slutföra över nätet. 

– Det tog en tid att vänja sig, men jag 
tycker att det gick riktigt bra att studera på 
distans, säger han.

Ekman började studera till skogsser- 
viceproducent vid Axxell i Brusaby genast 
efter högstadiet. Då han blev klar från 

Nytt lyft 
för skogs-
utbildningen
Coronapandemin gjorde att sommarens dimissioner inhiberades. Men dis-
tansstudierna har inte enkom varit av ondo, utan gett impulser för framtiden. 
Fler kurser hålls eventuellt på distans i framtiden. Och skogsbruksingenjörs-
utbildningen har ökat i popularitet.

Axxell, visste han genast att han ville stu-
dera vidare i branschen och ansökte om 
studieplats vid Novia. Han höll ett mel-
lanår mellan de två utbildningarna för att 
göra värnplikten. Men i övrigt har det va-
rit studier för hela slanten.

VIKTIG PRAKTIK
Har skogsbruksingenjörsutbildningen mot-
svarat dina förväntningar?

– Jo, det tycker jag att den har gjort. Sko-
lans läge är ju ypperligt. Undervisningssko-
garna ligger nära. Det har därför varit låg 
tröskel att i fält få prova den teori man lärt 
sig under föreläsningarna, säger han.

Skogsbruksingenjörsutbildningen om-
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Max Ekman, 23 år, nyutexaminerad 
skogsbruksingenjör från Yrkeshögsko-
lan Novia. 

fattar tre perioder av praktik, en del av ut-
bildningen som är viktig av flera orsaker. 
Dels får studeranden en första chans att 
prova på sitt framtida yrke och få insyn i 
vilka typer att färdigheter som krävs på ar-
betsmarknaden, dels har praktikplatserna 
visat sig viktiga som språngbräden för att 
landa på sin första arbetsplats. 

– Praktikplatserna är väldigt viktiga för 
att knyta kontakter till arbetslivet. Jag vet 
att det finns många som via praktiken fått 
arbetserbjudanden efter att de utexamine-
rats, berättar Ekman. 

Själv har han bland annat praktiserat 
vid Skogssällskapet och då arbetat med 
skogsbruksplaner.

FYRA BRA ÅR
I skrivande stund har Ekman ännu inte 
en arbetsplats tryggad, men han kommer 
att trappa upp sökandet så fort avgångs-
betyget anlänt. Han säger sig vara öppen 
för nästan vilken typ av arbete som helst 
inom branschen. Geografiskt är han ock-
så flexibel.

– Jag har lika stark finska som svens-
ka, så jag är inte bunden att arbeta inom 
Svenskfinland. Jag tycker att man får pro-
va sig fram i branschen och se vad som 
passar.

Hur stor betydelse hade tillgången på 
arbetsplatser för valet av studier?

– Det tänkte jag inte alls på, jag val-
de en utbildning som då kändes rätt, sä-
ger Ekman.

Han summerar upp sina fyra år i Eke-
näs som bra.

– Utbildningen har varit av god kvalitet 
och jag har fått träffa många nya männi-
skor från hela Svenskfinland. Jag har inget 
att klaga på. Jag kan absolut rekommen-
dera den här utbildningen för andra som 
är intresserade av den här branschen, sä-
ger Ekman.

SKOGEN I MEDIA
Johnny Sved, utbildningsledare vid Yr-
keshögskolan Novia i Raseborg, berättar 
att skogsbruksingenjörslinjen under flera 
år såg en minskning av antalet sökande 
till utbildningen. Detta trots att det fanns 
gott om arbetstillfällen i branschen. Men 
sedan i fjol har man sett en trendvänd-
ning, nu lockar utbildningen allt fler sö-
kanden.

– I år har vi 15 personer som uppgett 
skogsbruksingenjör som första alternativ 
och dessutom två som kommer via se-
parat antagning. Vi måste gå långt tillba-
ka för att hitta motsvarande siffror, säger 
Sved. 

Han tror att förklaringen till detta lig-
ger i de stora investeringar som gjorts in-
om branschen under de senaste åren. Det 
har helt enkelt blivit en positiv ”drive” av 
skriverierna. Skogen har också varit myck-
et i blickfånget i samband med klimatdis-
kussioner. Skogsbruksingenjörs- och agro-

logutbildningen har tillsammans 34 plat-
ser att erbjuda vid Novia. Av dessa brukar 
man i genomsnitt fylla upp 25 platser. På 
skogsutbildningen är det fortfarande väl-
digt mansdominerat.

– Glädjande nog hade vi detta läsår fle-
ra kvinnor som hade ansökt om studie-
plats. Det är positivt, för branschen behö-
ver fler kvinnliga skogsexperter, konsta-
terar Sved.

Vilken är utbildningens styrka?
– Vi har bredd i utbildningen. En annan 

fördel är att vi förvaltar nästan 1 000 hek-
tar av olika slags utbildningsskogar allde-
les i närheten. Därutöver har vi avtal med 
Västankvarn Gård och Raseborgs stad att 
vi också kan använda deras skogar, säger 
Sved.

FLER DISTANSKURSER
Coronapandemin, som abrupt avbröt när-
undervisningen, har givetvis präglat vår-
terminen. Sved tycker ändå att distansun-
dervisningen fungerat rätt bra. Man har 
lärt sig vad som fungerar bra som nätba-
serad undervisning och vad som fungerar 
mindre bra.

– Det här experimentet har gett oss li-
te impulser för framtiden. Jag tror att man 
kan omarbeta vissa kurser och göra dem 
mera distansbetonade. Om man är i slut-
skedet av sina studier, behöver man kan-
ske inte vara på campus hela tiden. 

Sved säger att det skulle vara en fördel 
i synnerhet för lite äldre studerande. Men 
allt går inte att ordna på distans, i syn-
nerhet flera av grundkurserna är sådana 
som helst ska genomföras som närstudier. 
Man har därför flyttat fram vissa av vårens 
grundkurser till hösten, då man hoppas att 
åter få träffas.

– Man kan göra mycket via nätet, men 
den diskussion, som uppstår då man sam-
las i grupp, faller bort, förklarar Sved.

KLIMATET OCH EKONOMIN
Har ni några nyheter inför nästa läsår?

– Javisst, vi arbetar med läroplansför-
ändringar som alldeles snart går på re-
missrunda till näringslivet.

I den nya läroplanen lyfter man bland 
annat fram klimatpåverkan och klimatan-
passning. Man har också sett över ekono-
mikurserna för att ytterligare stärka entre-
prenörskapet. •

TEXT OCH FOTO: MIA BERG-LUNDQVIST
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Yrkesakademin i Österbottens stipendium 
går till  Lukas Norrén.
Lärarkårens motivering:
”Lukas blir färdig skogsmaskinschauf-
för 29.05.2020 virtuellt. Lukas har visat 
berömliga färdigheter i användning av 
skogsmaskin samt fått väldigt positiv feed-
back från sin inlärning i arbetsperioder.”
 
Axxell, Brusabys stipendium går till 
Ted Råstedt.
Lärarkårens motivering:
”Ted utexamineras till skogsarbetare-
skogsserviceproducent under våren 2020. 
Ted är handlingens man och har fått väl-
digt god kritik och feedback från sina prak-
tikplatser. Han är självgående och kan ta 
egna beslut då ha jobbar. Ted har valt att 
i samband med sina studier hos oss kom-
binera studier vid Yrkeshögskolan Novia. 
Vilket han avklarat med bravur.”

Novias stipendium går till Axel Öhman.
Lärarkollegiets motivering:
”Axel Öhman har varit framgångsrik i sina 
studier och under studietiden visat prov 
på god skogsmannaanda och stort natur-
intresse. I sitt examensarbete har han för-
domsfritt och objektivt tagit sig an doku-
menteringen av det demonstrationsområ-
de för kontinuerlig beståndsvård som Ra-
seborgs stad låtit anlägga vid Davatorp i 
Ekenäs. Inom utbildningen är vår tanke 
att de närmaste åren utnyttja området och 
Axels dokumentering i undervisningen. 
För stadens del kommer dokumentering-
en till nytta när man överväger olika alter-
nativ för hur skogsbruket kan ordnas på 
olika områden.”

Prenumerera på Skogsbruket som gåva
Du tecknar en gåvoprenumeration på ett år 
via webben, skogsbruket.fi eller genom att 

kontakta Jaicom per tfn 03 4246 5396.

AXXELL BRUSABY 

Grundexamen inom hästhushållning, 
hästskötare

Lindberg Hanna
Lindroos Carina
Karlsson Camilla
Lundström Laura
Forsberg Matilda
 
Grundexamen inom lantbruks-
branschen, kompetensområdet för 
djurskötsel, djurskötare

Grünn Teodor
Karlsson Charlotta
Rosqvist Fanny
Vihervuori Kasper
Ramstedt Patricia
Röblom Alina
Holtegaard Andersen Mette
Nyman Sofie

Grundexamen inom lantbruks-
branschen, kompetensområdet för 
lantbruk, landsbygdsföretagare

Bosas Linus
Sjöberg Jeff
Hagman Benjamin

Grundexamen inom skogsbranschen, 
kompetensområdet för skogsbruk, 
skogsarbetare-skogsserviceproducent

Nervander Axel
Rodionoff Jesper
Råstedt Ted
Bäckman Staffan

 

Föreningen för Skogskultur
lyckönskar de nyutexaminerade

YRKESAKADEMIN I 
ÖSTERBOTTEN 

Kompetensområdet för körning av 
skogsmaskiner, skogsmaskinsförare. 

Norrén Lukas, Korsholm
Norrgård Christoffer, Korsholm
Nykung Benjamin, Pedersöre
Slotte Elias, Jakobstad
Stenvik Emil, Lovisa
West Jacob, Korsholm

 
YRKESHÖGSKOLAN NOVIA

Föreningen för Skogskultur gratulerar 
kollektivt de nya skogsbruksingenjö-
rerna och agrologerna.
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– Man måste vara väldigt social i det här 
jobbet och det passar mig bra. Jag gillar 
att träffa nya människor, säger Isabella 
Alén.

Novia-alumner är alla som genom åren 
blivit utexaminerade från Yrkeshögskolan 
Novia eller från dess föregångare. Alén be-
rättar att hon började arbeta vid dåvaran-
de Forstis för 25 år sedan och har hängt 
kvar i skolvärlden sedan dess.

– Jag vågar påstå att jag träffat nästan 
samtliga som kan titulera sig skogsbruks-
ingenjör i Svenskfinland, ler hon. 

Hon har en uppmaning till alla läsare 
som är Novia-alumner: Gå in på Novias 
webbplats och registrera er. På så sätt hjäl-
per ni till att uppdatera registren. 

STÄRKA STUDIERNA
Man kan säga att alumnverksamheten har 
två övergripande syften; den är viktig för att 
kvalitativt förbättra utbildningen och för 
att skapa nätverk till arbetslivet. Isabella 
Alén hoppas att personer som varit i ar-
betslivet några år vill ge respons på hur 
väl utbildningen förbereder studerandena 
för arbetslivet. Finns det något som sak-
nas eller som kunde byggas upp på annat 
sätt? Men också feed back på aspekter av 
utbildningen som visat sig särskilt lyckad. 

– Vi hade många intressanta evene-
mang och projekt planerade för våren, pla-
ner som nu fått läggas på is på grund av 
coronapandemin. Men vi kommer igen, 
hälsar hon.

Hon har planerat att inleda nätverkan-
det med lite lättsamma evenemang så-
som eventuellt en after work, frukost el-
ler brunch. Det blir ett första steg för att få 
Novia-alumnerna placerade på kartan; var 
de bor och vad de arbetar med.

– Under studietiden umgås man kan-
ske mest med sin egen årskurs, men det 
finns många klasser av skogsbruksingen-

Novia-alumner, registrera er!
Yrkeshögskolan Novia vill satsa på en 
aktiv alumnverksamhet, och ett för-
sta viktigt steg i den riktningen var 
att engagera en alumnkoordinator. 
Det är Isabella Alén som fått äran att 
bära den titeln.

jörer både innan och efter att man blivit 
utexaminerad. Så jag tänker mig att det 
kan uppstå ganska intressanta möten, sä-
ger Alén.

GYNNAR ALLA
Alumnverksamheten bygger helt på frivil-
lighet, man engagerar sig i den mån man 
har tid och resurser.

Alumner kan engagera sig till exempel 
genom att erbjuda praktikplatser, ta emot 
studiebesök, hålla föreläsningar eller va-
ra uppdragsgivare för ett examensarbete. 
Man har kanske någon fråga man behöver 
få utredd i sitt företag, men saknar even-
tuellt ekonomiska medel och resurser att 
få saken gjord. 

– Då kan det uppstå en win-win-situa-

• Novia-alumner kan registrera 
sig på: alumni.novia.fi
• Man når också alumnkoordi-
natorn Isabella Alén på numret: 
019 224 8135 eller 050 472 7805.

Alumnkoordinatorn Isabella Alén ser fram emot att blåsa liv i Novias alumnverksam-
het. Nu försöker hon kartlägga alumnerna.

tion att få frågan undersökt via ett slutar-
bete, säger Isabella Alén.

Alén hoppas nu på aktivitet från Novia-
alumnerna och hälsar att man också gär-
na får slå henne en signal och berätta vad 
man sysslar med. •

TEXT OCH FOTO: MIA BERG-LUNDQVIST
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– Den där 3D-printern du köpt hos Clas 
Ohlsson kommer kanske i framtiden att 
använda lignin – trädens och växternas 
”lim” – när den skriver ut föremålen. 

Det säger Chunlin Xu, docent och 
forskningsledare i trä- och papperskemi 
vid Åbo Akademi.

– En viktig del av massa- och pappers-
tillverkningen är att separera bort ligninet. 
Vi tittar på hur man kan använda det till 
bioplaster, till exempel i förpackningar el-
ler påsar för kökskomposten. I materialet 
som 3D-skrivarna använder har vi lyckats 
ersätta över hälften av polylaktiden med 
lignin.

Målet är att lära sig mer om ligninets 
komplexitet, och sedan – på liknande sätt 
som då man raffinerar olja – använda lig-
ninets olika egenskaper för en miljövänli-
gare vardag.

– Om vi ersätter oljebaserade polyme-
rer med biopolymerer kan naturens mik-
roorganismer bryta ner dem. Vi får min-
dre problem i vattnet, på land och i natu-

ren överlag. Lignin är speciellt intressant, 
för det har sagts att man kan göra allt ut-
om pengar på lignin. Utmaningen är att 
öka dess värde, säger Chunlin Xu.

MEDICINSK TILLÄMPNING
Trädets andra huvudsakliga beståndsde-
lar, cellulosa och hemicellulosa, är också 
högintressanta här. ÅA-forskarna under-
söker bland annat hur man kan använda 
dem för att rena vatten från tungmetaller 
eller organiska föroreningar.

Ämnena är också intressanta som in-
gredienser i förpackningsmaterial. Fors-
karna tittar till exempel på hur de kan an-
vändas i stället för oljebaserade kemikalier 
för att göra material töjbara.

Ett annat huvudspår handlar om medi-
cinsk tillämpning av träbaserade material. 
Även här spelar 3D-skrivare en viktig roll, 
men i det här fallet mera avancerade ap-
parater än de man köper i en vanlig elek-
tronikaffär.

Cellulosa i nanostorlek kan nämligen 
användas i vävnadsrekonstruktion där 
man artificiellt skapar organ som kan 
transplanteras. ÅA-forskningen handlar 
bland annat om de tredimensionella stöd-
strukturer som man sedan kan odla cel-
ler på.

– Om du använder djurbaserade stöd-
strukturer finns en risk för att smittor 
överförs, eller eventuellt genetiska pro-
blem. Det har du inte i de träbaserade 
strukturerna, som också är förnybara och 
biologiskt nedbrytbara. 

Att skriva ut stödstrukturer för en nä-
sa är som sagt inte något man gör med en 
apparat för hemmabruk. Chunlin Xu kon-
staterar att ÅA:s trä- och papperskemister 
arbetat mycket med att bygga upp infra-
strukturen för 3D-printning. Här har man 
bland annat samarbetat med andra ÅA-en-
heter, Tammerfors universitet samt univer-
sitetet i Wollongong i Australien.

TÄNKA UTANFÖR BOXEN
Kan ni använda vilka träslag som helst i 
den här tekniken?

– Jo. Nanocellulosan kan isoleras ur al-

la träslag som den finska pappersindustrin 
använder – tall, gran och björk. Vi börjar 
med träflis, och sedan handlar det om en 
process som i slutändan ger väldigt ren 
nanocellulosa.

Den mängd trämaterial, som behövs för 
vävnadsrekonstruktion, är förstås försvin-
nande liten jämfört med vad den traditio-
nella skogsindustrin använder. Chunlin 
Xu säger att det gäller att tänka utanför 
boxen och undersöka möjligheter att höja 
förädlingsgraden.

– Nya tekniska verktyg, som 3D-skri-
vare, ger möjlighet till skräddarsydda lös-
ningar som behövs inom medicinska till-
lämpningar. Överlag måste vi tänka på att 
öka värdet på skogens produkter. Vi har 
mycket skog i Finland, och vi är rätt säk-
ra på att framtidens ekonomi kommer att 
handla om bioekonomi och cirkulär eko-
nomi.

FINLAND SATSAR
Chunlin Xu säger att det finns en bred för-
ståelse för det här i Finland – hos statsmak-
ten, forskningsfinansiärer och industrin.

Träbaserade material kan stöda mänskliga organ
Vävnadsrekonstruktion, vattenrening 
och förpackningsmaterial är några 
av de applikationer som man jobbar 
med vid Åbo Akademi.

Nässtruktur av nanocellulosa gjord med 
3D-skrivare.

Chunlin Xu, forskningsledare i trä- och 
papperskemi vid Åbo Akademi, är över-
tygad om att material hämtade ur sko-
gen kommer att spela en viktig roll i 
framtiden.
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Träbaserade material kan stöda mänskliga organ

TRÄFAKTA 

Trä- och papperskemin är en av 
forskningsgrupperna vid ämnet 
naturmaterialteknik vid Åbo 
Akademi.

De andra är fiber- och cel-
lulosateknologi samt pappers-
förädling.

Trä består, grovt räknat, av 
hälften cellulosa, en fjärdedel 
lignin och en fjärdedel hemi-
cellulosor samt små mängder 
andra ämnen (t.ex. hartser och 
fetter).

Nanocellulosa är cellulosa i 
nanostorlek, alltså extremt små 
cellulosafibriller.

– Industrin bedriver ambitiös forskning 
om hur man kan använda skogen till an-
nat än papper och trävaror. UPM, till ex-
empel, undersöker medicinska tillämp-
ningar av träfibrer. Det är inte ofta du ser 
sådana visioner inom pappersindustrin på 
annat håll. 

Efter att han tagit en kandidatexamen i 
pappersteknik flyttade Chunlin Xu år 2002 
från Kina till Finland och Åbo Akademi. 
Här blev han sedan magister och doktor.

– Jag visste att Finland var starkt inom 
skogsindustrin, och under studierna gick 
skogens stora värde upp för mig, förklarar 
han valet av bana. 

– Och nu vet vi mycket mer om mil-
jöproblemen än för 20 år sedan. Allt fler 
människor inser att vi måste ha en hållbar 
teknologi och ekonomi och att den måste 
vara biobaserad. Jag blir motiverad när jag 
tänker på hur viktig forskningen i skogs-
produkter är för oss människor. Genom 
att samarbeta över olika discipliner kan vi 
skapa en bättre framtid. •

TEXT: JEAN LINDÉN
FOTO: ÅBO AKADEMI  

Nanocellulosa kan skrivas ut till tredimensionella stödstrukturer när man skapar arti-
ficiella organ för transplantation.
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Det kommer kanske som en överraskning 
att mindre än 4,5 procent av den skotska 
landarealen (cirka 352 000 hektar) bestod 
av skog i början av 1900-talet. I dag är siff-
ran 18,7 procent och på uppgång.

Merparten är barrskog och landskapet 
domineras av den kommersiella Sitkagra-
nen, ett trädslag som lämpar sig för den 
våta västkusten. Den skotska tallen (Scots 
pine) som trivs bättre i den torrare östra 
delen kommer långt efter som tvåa.

VETENSAKPSMÄN IMPORTERADE 
EXOTISKA ARTER
Skottland har anrika skogsbrukstraditio-
ner. Under den skotska upplysningsti-
den på 1700-talet hörde landet redan till 
Konungariket Storbritannien och genom 
sitt välutvecklade utbildningssystem blev 
Skottland ledande inom vetenskap, medi-
cin och konst. På så sätt producerades bo-
tanister och kartografer som begav sig ut i 
den okända världen, upptäckte och identi-
fierade växtligheten och hämtade med sig 

exotiska exemplar av dessa arter till Stor-
britannien för fortplantning och förädling. 

En del av dessa vetenskapsmän res-
te med kapten James Cook (liksom även 
den svenske botanisten Daniel Solander 
1733–1782), men de berömdaste resenä-
rerna var David Douglas (1798–1834) och 
Archibald Menzies (1754–1842). Dessa 
gentlemän har gett Douglasgranen (Pseu-
dotsuga menziesii) dess namn. Denna 
gran är möjligen Europas högsta träd och 
ett exemplar har uppmätts till 66,4 meter 
i norra Skottland. 

Trots upptäcktsresorna ökade inte 
skogsbeståndet i landet nämnvärt. De fles-
ta tänker på Skottland som ett land med 
berg, sjöar och rikligt med kronhjortar 
(400 000) och får (6,59 miljoner), och det 
ligger inte långt från sanningen. År 1905 
bestod endast 4,5 procent av Skottland av 
skogsmark. För att få en ändring till stånd 
grundades år 1919 Forestry Commission, 
den brittiska skogsbrukskommissionen, i 
syfte att återuppliva och förstärka skogs-
bruket och forskningen inom skogsveten-
skaperna och för att stimulera utbildnings-

Skottarna utbildar för mera skog

Beskogningen av Skottland tar snart 
ny fart. Om 25 år ska 25 procent av 
landet vara skogbevuxet. Utbildning-
en för branschen håller ungefär jäm-
na steg med utvecklingen.

Areal, Skottland                                  cirka 7 835 300 hektar 

Huvudsakligt 

trädslag   

Sitkagran Picea sitchensis 507 000 ha Främst i söder och väster

Tall  Pinus sylvestris 154 000 ha Främst i öster 

Contortatall Pinus contorta 

 var. latifolia   88 000 ha Främst på torvmark i norr

Lärkträd  Larix sps    66 000 ha 

Björk Betula sps   128 000 ha 

Annan skogsmark    514 000 ha 

Skogsmark 2019 18.7 % 1 457 000 ha 

Skogsmark 1905 4.5 %    351 000 ha 

Källa: Forestry Statistics 2019, Forestry Commission
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sektorn att förse landets hemmamarknad 
med skogsbrukare och skogvaktare. The 
Forestry Commission började också ut-
bilda sina egna tekniska specialister och 
skogsarbetare.

MILJÖVÄNLIG OCH REALISTISK 
MÅLSÄTTNING
Denna framgångsrika satsning har lett till 
att 18,7 procent av Skottland idag täcks 
av skog. Dessutom finns nu ett program 
för att öka skogsmarken med 11 000 hek-
tar per år, vilket inom kort ska utökas till 
25 000 hektar om året, eftersom den skot-
ska regeringens mål är att 25 procent av 
landarealen ska bestå av skogsmark år 
2045. Målsättningen är realistisk och möj-
lig att uppnå, och den är också miljövänlig 
genom att träden binder koldioxid samti-
digt som de utgör en förnybar resurs. 

Skogsmarksarealen tilltar alltså fortfa-
rande och för tillfället ökar skördens vo-
lym avsevärt tack vare skogsplantagerna 
från 60-, 70- och 80-talen. Dessutom stö-
der den skotska regeringen hållbar skogs-
produktion med olika bidrag och skatte-
lättnader, vilket förutom arbetsmöjlighe-
ter inom skogsbruket och skogsindustrin 
innebär ökad rural sysselsättning inom re-
kreation, miljövård och ekosystemtjänster.  
Allt detta har resulterat i ett akut behov av 
skogsarbetare och skogvaktare med bred 
kunskap.

UTBILDNING ENLIGT 
INDUSTRINS BEHOV
Skogsutbildningen i Skottland har alltid 
anpassat sig för att svara på industrins be-
hov av arbetskraft, trots att den för tillfäl-
let kommer lite till korta beträffande an-

talet utexaminerade. I dagsläget finns det 
i Skottland två institutioner som erbjuder 
specialiserad utbildning inom skogsbruk. 
Scotland’s Rural College (SRUC) Barony 
ger både en grundexamen inom skogs-
branschen för skogsarbetare och fördju-
pade utbildningar för skogsbrukstekniker 
och arborister. 

Den andra läroinrättningen för skogs-
branschen är Scottish School of Forestry 
(SSF) som är en del av Inverness College 
vid University of Highlands and Islands. 
Denna yrkeshögskola utbildar skogsarbe-
tare och förvaltare i allt från grundläggan-
de kurser till en Bachelor of Science Ho-
nors (lägre högskoleexamen) inom skogs-
förvaltning. Arborister kan avlägga exa-
men på samma nivå inom trädvård. 

Dessa utbildningar torde kunna möta 
skogsbranschens behov. Studieprogram-
met för grundläggande examen inom 
skogsbruk tar emot 36 studerande per år, 
och för den lägre högskoleexamen finns 
45 studieplatser. SSF erbjuder också fort-
bildning för dem som redan är sysselsat-
ta inom branschen inom ramarna för ett 
lärlingsprogram för skogsbranschen på 
initiativ av regeringen. Skogsmästare och 
skogsförvaltare kan också ta en BSc Hons-
examen genom distansundervisning. Ge-
nom att SSF är med i EUs Erasmus+-ut-
bytesprogram, berikas inlärningsmiljön av 
ett stort antal utbytesstuderande samt gäs-
tande professorer.

PRAKTIKORIENTERAD UTBILDNING
Som förväntat har skogsindustrin ett nära 
samarbete med utbildningssektorn, vilket 
möjliggör kompetensbaserade metoder in-
om inlärning och undervisning bland an-

nat genom värdefulla praktikperioder. Un-
der denna praktik bekantar sig studeran-
de med alla frågor inom skogsbruk som 
länder med tempererat klimat ställs inför, 
samtidigt som den forskning, som bedrivs 
av universitetet och andra instanser, ock-
så bidrar till läroplanen. Frågor om skogs-
vård och hur man ska trygga den biolo-
giska mångfalden står i fokus för tillfället. 

Vi måste också hitta balansen mellan 
de bästa metoderna för att lägga grunden 
för ny skogsmark och förnya skogsplan-
tagernas bestånd och att skydda vårt lilla 
lands varierande landskap ur både miljö-
mässig och arkeologisk synvinkel.

BESVÄRLIGA FÖRHÅLLANDEN
Tack vare att skogsarealen i Skottland till 
övervägande del består av barrskog, har 
det skotska skogsbruket anammat det 
nordiska kortvirkessystemet. Branschen 
står inför utmaningar med en del mycket 
stora träd, stark grenväxt, svårtillgänglig 
terräng samt sankmark, vilket prövar ma-
skinerna hårt. Man tillämpar fortfarande 
mest kalhygge eftersom det ger möjlighet 
att omstrukturera nyligen planterad skog 
att bättre passa in i landskapet. 

Just nu ligger fokus på att bygga upp 
landets skogsbestånd. För närvarande 
har man ökat planteringen av kommer-
siell barrskog för att upprätthålla skogs-
branschen, som i Skottland årligen häm-
tar in en miljard pund och starkt bidrar till 
den rurala sysselsättningen. På grund av 
den skotska jordmånen och (ogräs)växt-
ligheten utnyttjas många olika tekniker 
för markberedning, till exempel höglägg-
ning (för tillfället den mest förekomman-
de tekniken), harvning och kontinuerlig 
högläggning. 

Detta kräver naturligtvis minutiös pla-
nering och hantering med tid, hälsa och 
trygghet som faktorer att ta i beaktande, 
samtidigt som man utnyttjar geografiska 
informationssystem (GIS) och fjärranalys 
som hjälpmedel för planering och arbete, 
och arbetar för att bevara miljön. •

TEXT OCH FOTO:  JOHN CHRISTISON
LEKTOR VID THE SCOTTISH SCHOOL
OF FORESTRY

Areal, Skottland                                  cirka 7 835 300 hektar 

Huvudsakligt 

trädslag   

Sitkagran Picea sitchensis 507 000 ha Främst i söder och väster

Tall  Pinus sylvestris 154 000 ha Främst i öster 

Contortatall Pinus contorta 

 var. latifolia   88 000 ha Främst på torvmark i norr

Lärkträd  Larix sps    66 000 ha 

Björk Betula sps   128 000 ha 

Annan skogsmark    514 000 ha 

Skogsmark 2019 18.7 % 1 457 000 ha 

Skogsmark 1905 4.5 %    351 000 ha 

Källa: Forestry Statistics 2019, Forestry Commission

Yrkeshögskolan Scottish School of 
Forestry har ett brett utbildnings-
’program.
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I slutet av maj gjordes ett genombrott i den 
sega dragkampen om EUs långtidsbudget 
(MFF). Det var efterlängtat av många, in-
te minst bland de forskare och företag som 
har möjlighet att få del av anslagen i EUs 
ramprogram för forskning och innovation, 
Horizon Europe. Det är inte småpotatis. 
Horizon Europe är ett instrument för att 
göra EU till världens konkurrenskraftigas-
te marknad, och i det program som gällde 

Skogsindustrin ställer sig bakom EUs Gröna giv, men bemöts i Bryssel ständigt 
av miljölobbyns känsloargument. Nu lyfter skogsindustrin fram sin vision och 
sin forskningsbaserade statistik för att få sin röst hörd i EU.

åren 2014–20 fanns en pott på 80 miljar-
der euro att ansöka från. 

Inför perioden 2021–2027 är målsätt-
ningen att under nästa sjuårsperiod öka 
forskningsanslagen till 100 miljarder eu-
ro. Dessutom kommer EUs återhämtnings-
plan att innebära satsningar i vissa utval-
da branscher. Skogssektorn lobbar, liksom 
andra branscher, för att få en del av sats-
ningarna. Under den kommande perioden 
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Skogssektorn ute efter 
stora forskningspengar

kommer skogsindustrin att trycka hårt på 
klimatsmart byggande i trä och fiberbase-
rade produkter som bidrar till ett fossil-
fritt samhälle.

– Det är viktigt att vidareutveckla även 
traditionella produkter och träbyggande 
står för viktiga lösningar i kampen mot 
klimatförändringen. Dessutom är sågvaror 
och andra byggnadsmaterial av trä ytterst 
viktiga i värdekedjan när skogsägare lå-
ter avverka sin skog, och okunskapen om 
träbyggandets fördelar är fortfarande stor 
inom byggnadsbranschen, säger Johan 
Elvnert, vd på Forest Based Sector Tech-
nology Platform, FTP.
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FRÄMJAR SKOGSFORSKNING
Han kommer från Sverige och leder se-
dan 2011 organisationen FTP, som främ-
jar forskning inom skogsindustrin i EUs 
medlemsländer. FTP är en av 38 tekno-
logiplattformar inom olika sektorer och 
bildades 2003 på EU-kommissionens för-
slag. Den primära uppgiften för plattfor-
marna är att genom de nationella grupper-
na kartlägga forskningsbehoven inom sina 
respektive sektorer och förmedla informa-
tionen för EU-kommissionen.

– Teknologiplattformarna bildades för 
att höja forskningsaktiviteten, i synner-
het inom små och medelstora företag, och 
därmed få upp andelen forskningssats-
ningar i medlemsländernas BNP, förkla-
rar Elvnert.

Blad medlemsländerna finns stora va-
riationer också inom skogsbranschen, i 
allt från skogsägande till produktionstek-
nologi. 

– Finland och Sverige är dragloken för 
skogsindustrin inom EU, även när det gäl-
ler forskning, men det finns också någ-
ra andra framstående länder, som Tysk-
land och Österrike. I Östeuropa gör man 
också framsteg men det märks ännu spår 
av kommunismen, trots att länderna haft 
marknadsekonomi i snart 30 år.

ANVÄNDER KÄNSLOARGUMENT
I maj presenterade EU-kommissionen sin 
nya färdplan för biologisk mångfald fram 
till 2030. Det satte igen fart på diskussio-
nen om hur skogsarealerna ska använ-
das. I många länder i Europa råder upp-
fattningen att all skog bör fredas, trots att 
skogen i Europa dagligen ökar med arealer 
som motsvarar 1 500 fotbollsplaner.

– Tidigare var andra branscher våra 
största konkurrenter, men numera står 
miljöorganisationerna för den stora puck-
eln som vi måste ta oss över.

Miljörörelsens lobbyverksamhet är om-
fattande i Bryssel och argumenten vädjar 
ofta till känslor.

– Vi har hittills hållit oss strikt till forsk-
ningsbaserade fakta och mötts av påstå-
enden som ”ni dödar träd” eller ”arter ho-
tas”, trots att det inte funnits statistiska 
belägg för sådana påståenden. De förstår 

DE TIO VIKTIGASTE FORSKNINGS-
OMRÅDENA FÖR SKOGSSEKTORN 
FRAM TILL ÅR 2030, ENLIGT FTP:

1. Hållbart skogsbruk, främja biolo-
gisk mångfald och stå emot effek-
terna av klimatförändringen.
2. Öka den hållbara skogsproduk-
tionen.
3. Öka värdet på icke-träbaserade 
ekosystemtjänster.
4. Forskning för ett cirkulärt, bio-
ekonomiskt samhälle.
5. Utnyttja naturresurser effektivt.
6. Utveckla produktionsteknik och 
logistik, bland annat med artificiell 
intelligens.
7. Skapa meningsfulla och säkra jobb 
som kopplar ihop stad och landsbygd.
8. Förnybara byggnadsmaterial för 
hälsosamt boende.
9. Utveckla nya fiberbaserade 
produkter och minska koldioxidut-
släppen med 80 procent.
10. Förnybar energi för samhället.

inte den långsiktiga traditionen av skogs-
bruk som vi har i Norden.

Många avgörande frågor, som rör skogs- 
bruk, i hela unionen fattas av politiker 
från länder som har en annan historia när 
det gäller skogsbruk.

– Vi måste bli ännu bättre på att kom-
municera och kanske till och med också ta 
med känsloargument i vår argumentering. 
Trots att det vänder sig i magen på mig, 
som alltid ansett att fakta ska styra beslut.

Elvnert framhåller att skogsindustrin 
ställer sig bakom EU-kommissionens mål-
sättningar, som definieras i den europei- 
ska gröna given och presenterades i de-
cember 2019. Där står bland annat att Eu-
ropa ska bli världens första klimatneutrala 
kontinent, senast år 2050 och att förlorad 
biologisk mångfald ska återställas.

– Vi kommer att göra vårt bästa för att 
uppfylla EUs Gröna giv och jag hoppas att 
alla inom skogsbranschen delar vår ge-
mensamma vision om hållbarhet. Vi be-
höver miljoner skogsägare som förmedlar 
samma budskap.

ÅTERVINNING EN SVÅR NÖT
Målsättningarna ska uppnås bland annat 
genom nya forskningsbaserade metoder. 
FTP presenterade i fjol sina egna målsätt-
ningar för forskning inom skogssektorn 
fram till år 2030. Det är en lista med tio 
punkter (se ruta) där man bland annat 
strävar efter att intäkter från andra gre-
nar än virkesproduktion ska öka. FTP ser 
möjligheter att tiofaldiga intäkterna utan 

Byggande i trä behöver mer forsknings-
satsningar och synlighet för att ta upp 
kampen med stål och betong, anser 
Johan Elvnert, vd på Forest-based Sector 
Technology Platform (FTP). 

att virkesproduktionen blir lidande. Ock-
så de här möjligheterna varierar i olika de-
lar av EU.

– I Finland och Sverige har vi allemans-
rätten som ger privatpersoner möjlighet 
att plocka bär och svamp i andras skogar. 
Men det finns även en stor matindustri, 
med anställda bärplockare, som tar resur-
ser ur skogen utan att betala skogsägar-
na någon ersättning. Där kunde vi föra en 
diskussion om att dela intäkterna mellan 
bärföretag och skogsägare.

Cirkulär ekonomi är en annan punkt 
på FTP:s lista. Att återanvända trä har hit-
tills varit en svår nöt, men forskningen går 
framåt också på den punkten.

– För att vi ska kunna trefaldiga byg-
gandet i trä måste vi sätta i system, att det 
vi använder i dag kan återvinnas om någ-
ra decennier. En del av våra målsättningar 
bygger på att det sker genombrott på oli-
ka områden. Vi inom skogssektorn menar 
allvar med våra målsättningar om hållbar-
het, men vi måste också våga drömma om 
att vi löser det som ser svårt ut just nu. •

TEXT: JOHAN SVENLIN
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Skogsindustrin kommer att trycka hårt 
på ökat byggande i trä under de kom-
mande sju åren.
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ÖPPET FÖR ALLA 

Det finns totalt 40 nationalparker runt 
om i Finland. Alla sköts av Forststy-
relsen.

Nationalparkerna är stora natur-
skyddsområden, som samtidigt är 
natursevärdheter öppna för alla som 
vill njuta och koppla av i naturen. De 
erbjuder markerade leder, naturstigar, 
platser där man kan göra upp eld, 
möjlighet till övernattning och olika 
typer av service genom samarbets-
partner.

De äldsta nationalparkerna är 
Pallas-Yllästunturi och Pyhätunturi 
som grundades år 1938. Det senaste 
tillskottet är Hossa, i Suomussalmi, 
som invigdes 2017 i samband med 
firandet av Finlands 100-årsjubileum.

I fjol hade de finländska national-
parkerna sammanlagt drygt 3 miljoner 
besökare. Populärast var Pallas-Ylläs-
tunturi nationalpark med drygt en 
halv miljon besökare. 
AS

På nationalparkernas friluftsleder, i syn-
nerhet i södra Finland, har det under vå-
ren och försommaren rått trängsel.

– Vi försökte analysera om den snöfatti-
ga vintern och därmed större framkomlig-
heten bidragit, men kom fram till att den 
främsta orsaken var coronaviruset och 
människors önskan att ta sig ut i naturen 
och röra på sig när andra hobbymöjlighe-
ter varit begränsade, säger Päivi Rosqvist 
som är kommunikationschef vid Forststy-
relsens Naturtjänster. 

Medan nationalparkerna i södra Fin-
land varit extra välbesökta har det i na-
tionalparkerna i Lappland däremot varit 
stillsammare än vanligt, eftersom besöks-
mängderna i norr är starkt kopplade till 
turismen.

SOM ATT TRÄFFA SLÄKTEN 
Även om rusningen föranlett ett visst hu-
vudbry och specialarrangemang är man 
på Forststyrelsen glad över popularite-
ten. 

– Det är fint att personer, som kanske 
tidigare inte hittat ut till naturen, gjort det 
nu. Samtidigt har vi blivit medvetna om 
vissa förbättringsbehov, bland annat vad 
gäller parkeringsplatser och kommunika-
tion. Vi ska också försöka bli bättre på att 
förmedla utflyktsetikett till våra nya besö-
kare, säger Päivi Rosqvist.

Förstagångsbesökare kan behöva upp-
märksammas bland annat på att privata 
eldstäder, engångsgrillar och lösa hundar 
inte hör hemma i nationalparken, eller att 
man inte ska ockupera eldplatsen i tim-
mar, utan låta också andra få plats.

– En grundregel, då man besöker na-
tionalparker, är att ha samma inställning 
som då man går på släktkalas: Uppför dig 
väl och ta hänsyn till andra. Då har både 
du själv och alla andra trevligt. 

BRA FÖR NATUREN
Besöksmängden i nationalparkerna har re-
dan en tid varit på stigande vilket märks i 
form av slitage och stigande reparations-
skuld. Beskedet om ökad basfinansiering 
och extra anslag 2020–2021 genom de så 
kallade framtidsinvesteringarna var där-
för välkommet och pengarna kommer att 
användas både för naturskyddsarbete och 
förbättring av infrastruktur.

– Förbättringarna görs enligt efterfrågan 
– där det finns det största besökarantalet 
eller de största bristerna i tjänsterna, säger 
Päivi Rosqvist.

Sammanlagt består nationalparkerna 
av 5 000 kilometer markerade leder, en 
sträcka som motsvarar drygt fyra vand-
ringar genom Finland från söder till norr 
eller tvärtom. Satsningen på underhållet 
går hand i hand med nationalparkernas 
basuppgift – att värna om naturen.

– Att vi sköter lederna så att de hålls 
i skick och går via de vackraste platser-
na gör att folk håller sig till dem, utan 
att avvika och skada naturen, säger Päivi 
Rosqvist.

MÅNGA MÖJLIGHETER
Enligt henne har vandringskulturen för-
ändrats. Om man tidigare gav sig ut med 
tält och ryggsäck för att vandra flera da-

Stort sug efter strövtåg i skog och mark
I coronapandemins spår är de in-
hemska friluftslederna populära-
re än någonsin. I de nationalparker, 
som Forststyrelsen förvaltar, finns 
sammanlagt cirka 5 000 kilometer 
markerade rutter för den som vill ut 
och vandra.
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FEM REGLER 
FÖR FRILUFTSLIVET

1. Respektera naturen – ändra inget i 
den. Håll sällskapsdjur kopplade.

2. Håll dig till markerade leder och följ 
alla regler som gäller färdsätt. Kontrol-
lera om och när det finns begränsningar 
som gäller vistelsen vid ditt utflyktsmål.

3. Slå läger endast på anvisade platser. 
Diska eller tvätta dig aldrig direkt i vat-
tendrag. Följ reglerna som gäller vid 
ödestugorna.

4. Gör upp eld på anvisade eldplatser, 
använd helst friluftskök. Gör aldrig upp 
eld när varning för skogs- eller gräs-
brand råder.

5. Skräpa inte ner.

Källa: Forststyrelsen, www.utinaturen.fi

Stort sug efter strövtåg i skog och mark

gar i sträck görs det numera mycket dags-
utflykter. I stället för att krypa ner in i en 
sovsäck till natten föredrar man en be-
kväm säng. 

Valet av typ av vandring är fritt för var 
och en och tröskeln för att besöka natio-
nalparkerna ska vara låg.

– Det är viktigt för oss att vi har rutter 
och objekt där man också kommer fram 
med barnvagn, rullstol eller rollator – våra 
friluftsleder ska finnas till för alla. 

Vandring är heller inte den enda mo-
tionsform man kan ägna sig åt i national-
parkerna. I utbudet ingår på viss håll ock-
så möjlighet till aktiviteter såsom längd-
skidåkning, cykling, ridning, klättring, 
simning och geocaching. 

– Ibland uppstår diskussionen om det 
är okej att det till exempel cyklas i natio-
nalparken, men vi tycker inte att det är 
vår sak att bestämma på vilket sätt man 
rör sig, även om man givetvis ska hål-
la sig till de för aktiviteten hänvisade le-
derna. Folk vill prova på olika aktiviteter 

och genom att erbjuda olika möjligheter 
når vi också ut till nya målgrupper, säger 
Päivi Rosqvist.

SERVICE FÖR BÅTFOLKET
I nationalparkerna i skärgården och längs 
kusten finns möjlighet till bland annat 
paddling och segling.

– Tack vare tilläggsresurserna vi bevil-
jats, kommer vi också att kunna förbätt-
ra bryggor och vågbrytare. Att koncentre-
ra båttrafiken till vissa ställen i stället för 
att ha den utspridd till alla naturhamnar 
är också bra för naturen.

För den som är intresserad av att besö-
ka någon av nationalparkerna rekommen-
derar Päivi Rosqvist att man förbereder sig 
genom att gå till webbsajten utinaturen.fi 
och läsa på. 

– Där hittar man allt man behöver ve-
ta, utgående från vad man vill göra och sin 
egen nivå, säger hon. •

TEXT: AGNETA SJÖBLOM
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Den finländska tjärproduktionen har 
bland annat kallats sin tids Nokia. Under 
1600-talet bringade den välstånd i den öst-
ra rikshalvan av Sverige. Något om tjärans 
forna betydelse i Österbotten berättar tjär-
tunnorna i Karlebys och Nykarlebys stads-
vapen. Spår efter gamla tjärdalar hittas på 
många håll. 

Den som i dag vill uppleva tjärbränning 
i Österbotten kan besöka förevisningarna 
som etablerat sig som välbesökta byaeve-
nemang. En av de kommuner, där man 
byggt upp ett jippo kring tjärbränningstra-
ditionen, är Nedervetil. Ortens första tjär-
dalsvecka firades 1999 och har efter det 
återkommit med tio års intervall. Under 
åren som gått har man samlat på sig en 
hel del erfarenhet av tjärdalsbränning. 

– Då vi började hade vi ingen som kun-
de fungera som ”dalamästare”. Vi fick 
hjälp från Purmo, där man har längre tra-
ditioner, och har efter det kunnat utse eg-
na mästare varje gång. Senaste gång del-
tog också 55 ”dalagubbar” vilket kan ses 
som en bra siffra för en liten by med 1 600 
invånare, säger Ole Gustafsson som hör 
till de aktiva. 

Anders Aspvik, Ole Brännkärr, Roger 
Lindfelt, Kea Nyberg och Stig Sjelvgren 
ställer upp som dalamästare och håller i 
trådarna bland annat då det ordnas talko.  

KRÄVER LÅNGSIKTIGHET 
OCH ELDSJÄLAR 
Tio år kan tyckas som en lång evene-
mangsintervall, men så är det också fråga 
om en lång arbetsprocess. Förberedelserna 
inleds redan fyra år innan då tjärskogen 
barkas till två meters höjd. Andra året tar 
man fram ”katanlian” och barkar träden 

ännu lite högre upp, för att under tredje 
året barka bort även deras livsnerv. Fjärde 
året fälls träden, sågas, torkas och travas 
in i tjärdalen som täcks med torv och jord. 

– Det får inte regna eller vara för blå-
sigt när dalen tänds, men hittills har vi 
haft tur med vädret varje gång, säger Ole 
Gustafsson.

Tjärdalen vaktas noggrant och ska glö-
da med så lite syre som möjligt, annars 
brinner tjäran upp. I fjol kunde man ut-
vinna 1 000 liter tjära ur de cirka 260 trä-
den, donerade av ett skogsbolag.

Gustafsson ser optimistiskt på utsikter-
na att hålla traditionen i liv och återkom-
ma med ett nytt evenemang 2029.

– Det kräver förstås att det finns eld-
själar som tar ansvaret. För att skapa in-
tresset och trygga återväxten har vi för-
sökt ha program som lockar till sig barn 
och ungdomar.

Det han själv drivs av är framförallt den 
historiska kopplingen.

– Tjäran har haft stor ekonomisk be-
tydelse för vår region. Det måste ha varit 
driftiga män som byggde skepp för att ge 
sig ut och sälja tjära och sedan återvände 
hem med en bra förtjänst. 

Tjärans betydelse ökade ytterligare ef-
ter det att man genom pådrivning från 
Anders Chydenius, Nedervetils först präst 
och främjare av frihandel, lyckades häva 
det så kallade stapeltvånget.

”HEMBRÄNNING” I TUNNA
Ett snabbare och småskaligare sätt att till-
verka tjära är att bränna den i tunna. Hos 
Erkki Himmanen i Starrböle i Karis är det 
en hobby som hängt med i 25 år.

– Det började med att jag såg en an-
nons om en kurs på institutet i Rajamä-
ki och beslöt delta. Efter det har jag bränt 
hemma då och då för att uppehålla kun-
skapen och bli av med kådkräftade tallar 
eller törvedsstubbar, säger han. 

Liksom dalbränningen bygger tunnbrän-
ningen på pyrolys, eller torrdestillation. En 

200-liters plåttunna packas full med tjärved 
som kluvits i mjölkburks-storlek, tunnan 
vänds med öppningen neråt och kanten tä-
tas. Runt omkring står en lite större tunna 
och undertill ligger en plåt. Då man eldar 
i utrymmet mellan de två tunnorna bildas 
ånga som leds ut genom ett rör längs mar-
ken och då den kyls med vatten kondense-
ras till vätska. 

– De första litrarna innehåller en del 
fukt och kallas tervan kusi (tjärpiss), eller 
tjärvatten. Efter det blir tjäran tjockare. En 
tunnbränning brukar ge 10 till 20 liter tjä-
ra av god kvalitet, säger Erkki Himmanen.

Som ytterligare en slutprodukt, för vad 
som ungefär är ett dagsverke, blir det 
dessutom lite kol till grillen. 

AROMATISKT UNIVERSALMEDEL
Liksom tjäran från Nedervetil har tjäran 
från Karis haft åtgång och brukats till allt 
från att tjära träskidor och åror till yxbilor 
och bryggor. 

– Tjära är bra till mycket, bland annat 
som rostskydd. Någon har också frågat ef-
ter tjära för att måla utedasset – det håller 
flugorna borta, berättar Erkki Himmanen. 

Av samma orsak är tjära fortfarande po-
pulärt som sårbehandlingsmedel för häs-
tar och får. Tidigare var tjäran, vid sidan 
av träskydd, även något av ett universal-
medel inom folkmedicinen.

Även den som inte själv använder tjä-
ra brukar vara bekant med den karaktäris-
tiska aromen som är både omsjungen och 
åsiktsdelande. Även om lukten från brän-
ningsprocessen inte är någon större njut-
ning tycker Ole Gustafsson att saken i öv-
rigt är rätt klar. 

– Tjära som slutprodukt doftar gott. Det 
är oomtvistligt.

LYCKAD RÄDDNINGSKAMPANJ
Ännu på 1860-talet exporterade Finland 
årligen 30 miljoner liter tjära. Numera be-
räknas de största inhemska producenter-
na tillsammans nå upp till en produktions-

Än doftar tjäran, 
men mera sällan än förr
Tjärbränningen har långa anor i Fin-
land och var länge en viktig näring. 
Numera lever kunnandet vidare 
främst i form av hobbybränning och 
förevisningar.
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TJÄRFAKTA 

Finländsk tjära blev en viktig export-
vara under 1600-talet. Som störst 
var hanteringen under 1800-talet då 
alla fartyg skulle strykas med tjära 
och alla rep behandlas med beck, 
som fås vid inkokning av tjära. 

Trätjära framställs genom torr-
destillation av kådrik ved, vanligen 
tallved. Torrdestillation innebär 
upphettning under syrefattiga 
förhållanden. Detta kan ske genom 
den direkta metoden (autoterm) 
eller den indirekta (alloterm). 

Genom att barka levande tallar, så 
kallad katning, kan man öka trädets 
kådbildning.

Dalbränning hör till de klassiska 
tjärframställningsmetoderna. Vid 
dalbränning beräknas en fastkubik-
meter ved ge upp till 25 kilogram 
tjära. 

AS

mängd på cirka 20 000 liter. Merparten av 
den tjära som nu används kommer från 
Kina. 

För några år sedan såg registreringskra-
ven i EUs nya kemikaliförordning ut att 
sätta punkt även för den kvarvarande in-
hemska produktionen. Genom en kam-
panj, startad av föreningen Eläköön Terva  
– Rädda Tjäran, kunde medel ändå samlas 
in för registrering av finländsk talltjära. In-
samlingskampanjen stöddes av bland andra 
Svenska Kulturfonden och Kyrkostyrelsen. 

I synnerhet för församlingarna har be-
varandet av den finländska tjärproduktio-
nen ansetts viktig då den kinesiska tjäran 
visat sig olämplig för underhållet av spån-
taken på kyrkor. 

Småproducenter såsom hembygdsföre- 
ningar får fortsättningsvis framställa tjära 
utan registrering så länge mängderna inte 
överstiger 1 000 liter. •

TEXT OCH FOTO: AGNETA SJÖBLOM

Erkki Himmanen bränner tjära i liten 
skala hemma på gården i Karis.
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Skogsbruket fick en förhandstitt på den 
nästan färdigbyggda utställningen där till 
exempel den viktiga belysningen ännu 
fattades på grund av leveransproblem till 
följd av läget i världen. Det hindrade in-
te att greppet om den nästan färdigt bygg-
da utställningen imponerar. Fakta om sko-
gen presenteras på ett så mångsidigt och 
roligt sätt att barn och ungdomar, för att 
inte tala om vuxna, garanterat får en in-
tressant och givande stund med träets su-
perkrafter.

Rundvandringen börjar med att besöka-
ren går in genom en fabriksport i trä och 
ser hur en stock blir till sågat virke av oli-
ka dimensioner. I faktatexterna invid ut-
ställningsobjekten berättas närmare om 
hur ett sågverk fungerar. En rulle med fa-
ner ser extra intressant ut.

– Faner tillverkas så att stockarna svar-
vas till tunna träskivor genom att kapat 
rundvirke roteras mot ett bett som skär ut 
en tunn fanermatta från ytan, ungefär på 
samma sätt som när man drar ut toalett-
papper, säger Jussi Kahlos.

FÖRSTÄRKT VERKLIGHET
På dagens utställningar spelar datateknik 
en viktig roll. En modern term är augmen-
ted reality, AR, eller förstärkt verklighet 
som det heter på svenska. I det här fallet 
innebär det att man klättrar upp i ett litet 
torn, byggt av trä och snyggt designat, där 
man med hjälp av AR-glasögon, i form av 
ett så kallat kolteleskop, kan studera hur 
olika förmål binder kol genom att rikta te-
leskopet åt olika håll. 

– Ett av objekten är en gastanker, i vil-
ken de jättelika tankarna är isolerade med 
ett foder av björk. Med koldioxidtelesko-
pet kan man också se hur trä används i 
stora konstruktioner och vilka möjlighe-
ter det ger. En del av de byggda koldiox-

Utställning visar:
Trä är ett supermaterial
När utställningschef Jussi Kahlos presenterar vetenskapscentret Heurekas ut-
ställning Superträ för Skogsbruket i mitten av maj borde den ha varit öppen 
för allmänheten redan i en månads tid. Men premiären blev dock först den 
10 juni på grund av de restriktioner som coronaepidemin fört med sig.

idlagren är mycket gamla, andra är nya 
och vissa ligger ännu i framtiden, säger 
Kahlos.

En rolig detalj på utställningen är en 
jättelik tv, modell 50-tal med ett hölje av 
trä. När besökaren slår på skärmen, som 
egentligen är en toppmodern monitor, kan 
hen följa med Kol Di Oxids äventyr bland 
kolets cirkulation i naturen.

– Här lär man sig förstå att koldioxid-
halten stiger i atmosfären därför att det 
förbränns mera fossila avlagringar än vad 
naturen hinner lagra koldioxid i till exem-
pel träd, säger Kahlos.

BLIXTENS KRAFT
Förra sommaren öppnade ett blixtnedslag 
en 80-årig björk i grannskapet av Heureka. 
Då Kahlos hörde om trädet av utställning-
ens formgivare var det inte svårt att fatta 
beslut om att ta med det till utställningen.

– Här ser man hur trädet är uppbyggt 
och hur vedcellerna har en rörliknan-
de struktur som för vattnet från rötterna 
uppåt i stamveden. Delar av trädet finns 
också på andra håll på utställningen sä-
ger Kahlos.

På utställningen kan man bland annat 
bygga en egen träbro med hjälp av för-
producerade bitar och bygga ett trähus av 
byggklossar. Här berättas också hur trähus 
byggs för att hålla länge och varför lät-
ta och flexibla träbyggnader har bra mot-
ståndskraft mot exempelvis jordbävningar.

TRÄETS MUSIKALISKA EGENSKAPER
En rolig del av utställningen är en träor-
kester, i vilken fyra olika träplankor vibre-
rar i ljudbandet för varsitt instrument. De 
använda träslagen äppelträd, sälg, lönn 
och gran är vanliga råvaror också för in-
strumentbygge och i konsertsalar.

– Plankorna är som högtalare och de 

har trimmats in i Aalto-universitetets akus- 
tiklaboratorium för att låta neutralare. 
Vi har fyra olika musikstycken man kan 
välja mellan och sedan mixa de olika 
plankorna enligt eget tycke, säger Matti 
Viirimäki som arbetar med att trimma in 
träorkestern i datorn.

Jag följde uppmaningen och satte mig 
vid det lilla mixerbordet med fyra ljud-
knappar, en för varje planka. Klarinett, 
cello, flöjt och fiol lät naturliga. Här ser 
man att träet verkligen har överraskande 
mångsidiga egenskaper. 

BRANDSÄKERT TRÄ
Det känns intuitivt svårt att tro att trä kan 
vara ett brandsäkert byggmaterial. Punk-
ten Spår av brand visar att det är så. 

– Med kolteleskopet i Koltornet kan 
man se ett höghus av trä som fattar eld, 
men också hur elden blir begränsad och 
hur byggnaden hålls intakt, till skillnad 
från byggnader med metall- eller betong-
stomme som kollapsar snabbare, säger 
Kahlos. 

Den förkolnade väggen på utställning-
en hade brunnit i en halv timmes tid. Då 
var strukturen ännu helt intakt och tempe-
raturen på andra sidan väggen oförändrad. 

– Efter en brand i ett trähus kan träy-
tans förkolnade skikt helt enkelt skrapas 
bort och ersättas med ett nytt lager trä, 
upplyser Kahlos.

LUKT OCH DOFT
En annan intressant punkt på utställning-
en är Doftminnen, där ett antal trätunnor 
doftar eller luktar på olika sätt då man lyf-
ter på ett lock och sniffar i öppningen. Här 
kan man bland annat känna den behagliga 
doften av krossade löv och enbär och tall-
barrsolja samt de mindre trevliga lukterna 
svampalkohol och ett äldre hus.

– I Finland användes behandlingsmed-
let YK5 för att skydda sågat virke och 
spånskivor mot blånande på 1940- och 
1950-talen. Problemet är att mikrober-
na har modifierat medlet så att det upp-
stått en av världens starkaste luktfören-
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ingar som i alla fall inte har något att gö-
ra med ett fukt- eller mögelskadat hus, sä-
ger Heurekas informationschef Heli Ainoa 
och drar sig själv till minnes lukten i hen-
nes farmors hus på landet.

AVSTRESSANDE SKOG
Det är ett välkänt faktum att stressen 
minskar och humöret stiger när man vis-
tas i skogen. På samma sätt främjas hälsan 
av trämaterial. Modern datateknik gör det 
möjigt att förverkliga allt mera invecklade 
konstruktioner av trä.

– Med hjälp av algoritmer, alltså detal-
jerade instruktioner för datorer, kan uni-
ka och fritt formade konstruktioner av trä 
planeras och tillverkas. Fast träet bearbe-
tats högteknologiskt är materialet lika na-
turligt som i vilken träkonstruktion som 
helst. Här finns en kub som består av någ-
ra tusen trädelar, de flesta av olika storlek 
och form, som har kunnat formges och 
byggas tack vare avancerad algoritmarki-
tektur, säger Kahlos. 

På utställningen framgår hur mycket 
de olika träslagens egenskaper varierar. 
Ett träslag tål till exempel böjning bättre 
medan ett annat leder ljud effektivare. 

– För att kunna tillverka högklassiga 

produkter måste man därför känna till de 
olika träslagens egenskaper. Fortsättnings-
vis finner man nya egenskaper hos trä, 
bland annat hälsofrämjande effekter, men 
ännu behövs det mera forskning kring det. 
Eftersom ämnet är så komplext har vi in-
te gått in mera detaljerat på till exempel 
medicinska egenskaper i trä, säger Ainoa.

Hon berättar att utställningen visades 
i en begränsad form på det nordiska am-
bassadkomplexet i Berlin förra sommaren.

– Responsen var jättegod och utställ-
ningslokalen noterade ett nytt besökar-
rekord. När vi avslutar utställningen på 
Heureka ska den visas på andra håll i vär-
len. Det är en del av vår affärsverksamhet 
att sälja våra utställningar, och då Heure- 
ka är en av världens första stora veten-
skapscenter har vi byggt upp ett gott ryk-
te som underlättar marknadsföringen, sä-
ger Ainoa. •

TEXT OCH FOTO: BO INGVES

DEN INTERAKTIVA 
UTSTÄLLNINGEN SUPERTRÄ
PÅ HEUREKA

Biljetter: Vuxna 22 euro, barn 15 
euro.
Öppet: Från 10 juni varje dag 10–17
På grund av coronepidemin kan an-
talet personer som på en gång kan 
bese utställningen vara begränsat.
Som delfinansiärer och samarbets-
partner står Finlands Skogsstiftelse, 
Träproduktindustrin rf, Miljöminis-
teriets åtgärdsprogram för träbyg-
gande, Stora Enso, Metsä Group, 
UPM Plywood, Versowood, Isku och 
Novart.

Utställningschef Jussi Kahlo 
förevisar en del av en blixtska-
dad björk som åskådliggör 
trädets funktioner.



24  Skogsbruket 5/2020

Stig Granström har jobbat som brandchef 
vid Västra Nylands räddningsverk och är 
numera specialsakkunnig vid Inrikesmi-
nisteriets räddningsavdelning. År 2014 
följde han som observatör med den sto-
ra skogsbranden som härjade i Västman-
land i Sverige och ödelade 14 000 hektar. 

En motsvarande brand kunde i teorin 
också ha uppstått i Finland – en gnista 
från en skogsmaskin antände en närlig-
gande rishög som låg och väntade på flis-
ning. Varmt väder med en temperatur på 
omkring 30 grader samt kraftig vind bi-
drog till att elden spred sig snabbt.

– Riskerna för skogsbränder är näs-
tan identiska i Sverige och Finland. Vi 
har samma klimat och terräng och tillhör 
samma skogsbälte. Däremot finns det vis-
sa skiftningar i förutsättningarna för att 
bekämpa bränderna. Finlands system med 
avtalsbrandkårer gör att vi har en aning 
mera resurser på en mindre yta. Också det 
splittrade ägandet med ett lapptäcke av 
små, avgränsade skiften ger oss ett bätt-
re utgångsläge än Sverige där skiftena är 
större, säger Stig Granström.

Till de strukturella fördelarna hör lika-
så det täta skogsvägsnätet som förutom 
att underlätta för släckningsfordonen hin-
drar bränderna från att sprida sig. Ock-
så diken, kärr och sjöar hindrar bränder-
nas framfart.

ÖKAD BRANDBENÄGENHET 
Den heta sommaren 2018 drabbades Sveri-
ge åter en gång av omfattande skogsbrän-
der – totalt brann 25 000 hektar. I Finland 
kom man relativt lindrigt undan, även om 
den 40 hektar stora branden i Pyhäran-
ta var omfattande med finska mått mätt.

– Antalet skogsbränder i Finland har 
varierat från år till år men har till sin om-
fattning ändå brukat vara rätt små. ”Topp-
året” 2018 gjordes sammanlagt drygt 1 900 
utryckningar och brändernas medelstorlek 
låg på 0,5 hektar, uppger Markku Remes 
som är ledande expert på skogsvård vid 
Finlands Skogscentral. 

Risken för 
skogsbränder 
spås öka

Nyhetsrapporterna om stora skogs-
bränder ute i världen, men också på 
nära håll, i Sverige, har varit många 
de senaste åren. Även i Finland be-
räknas klimatförändringen öka risken 
för skogsbränder.

Experterna är tämligen ense om att ris-
ken för skogsbränder i framtiden blir stör-
re som en följd av klimatförändringen. En 
faktor som, förutom torka, kan påverka 
utvecklingen är enligt Remes också själ-
va skogsbruket. 

– Att trädvolymen i våra skogar ökat 
är bra, men detta har också ökat brand-
belastningen. Trenden med gallring och 
förnyelseytor har i viss mån bidragit till 
att skogsbränder inte sprider sig lätt. Med 
hyggesfritt skogsbruk ökar riskerna, säger 
Markku Remes.

En brandmotverkande åtgärd i det fin-
ländska skogsbruket är tillvaratagandet av 
hyggesrester, något som också lyfts fram 
av bland andra president Donald Trump 
då han i samband med skogsbränder i Ka-

lifornien refererade till ”de krattande fin-
ländarna”.

Enligt Remes går det också att genom 
val av trädslag i viss mån påverka brand-
benägenheten. Granen, med sin tunna 
bark och rötter nära markytan, är den 
mest utsatta vid skogsbränder medan tal-
len inte är lika känslig. Av ståndortsty-
per är brandfaran störst i skog på torr mo, 
karg mo och lavmo.  

LÄNGRE VARNINGSPERIOD 
ATT VÄNTA 
För skogsägare och andra som rör sig i 
skogen gäller det att ta i beaktande skogs-
brandsvarningarna som görs upp av Me-
teorologiska institutet och bygger på be-
räkningar av hur torrt det är i terrängen. 
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Risken för 
skogsbränder 
spås öka

Indexet sträcker sig från 1 till 6, där vär-
den på 5 och uppåt signalerar mycket stor 
brandrisk. 

– Sommaren 2018 låg indexvärdet en 
lång tid på 5,5 eller högre och steg till 
och med till över 6,0. Under sådana för-
hållanden gäller det att vara väldigt akt-
sam när man rör sig i skogen med ma-
skin. Om en traktorkedja eller röjsåg slår 
mot en sten eller ett berg kan det orsaka 
gnistor och resultera i brand, säger Stig 
Granström. 

I och med klimatförändringen och 
högre medeltemperaturer beräknas perio-
den, då det råder fara för skogsbrand, bli 
längre i Finland. 

– Speciellt för södra Finlands del är ut-
vecklingen tydlig, säger Granström. 

En stor del av alla skogsbränder beräk-
nas vara orsakade av människan – anting-
en indirekt eller genom ovarsam hantering 
av eld. En annan brandorsak är blixtned-
slag och åska.

PRINCIP SOM HÅLLER 
Bryter branden ut kan den som försäkrat 
sin skog söka om ekonomisk ersättning.

– Fastän skogen inte skulle brinna upp 
helt är industrin inte särskilt intresserad 
av virket, utan det blir oftast energived, 
säger Markku Remes.

Den i Finland rådande principen är att 
alla skogsbränder släcks. Den kan tyckas 
självklar, men i till exempel Ryssland låter 
man ibland bränder rasa fritt om de inte 
hotar bebyggelse. 

– Finländska myndigheter har inte gett 
några signaler på att vi skulle hålla på att 
överge strategin. Till det bidrar säkert den 
stora beredskapen till frivilliginsatser, sä-
ger Remes och nämner Pyhäranta där by-
borna gick man ur huse för att bistå med 
släckningen.

ALLT BÄTTRE BEREDSKAP
Beredskapen att hantera skogsbränder ut-
vecklas ständigt, bland annat genom ut-
värdering av tidigare insatser.

– Ofta handlar det om huruvida tillräck-
ligt stora resurser satts in i ett tillräckligt 
tidigt skede. Ju längre tid det tar att nå 
en plats, desto viktigare är det att dra på 
tillräckligt stort i den första utryckning-
en. Samtidigt är det en balansgång. Sto-
ra uttryckningar skapar lätt diskussion om 
användningen av resurserna, säger Stig 
Granström.

Också samarbete, ny teknik och nya 
hjälpmedel ska göra att man i framtiden 
står allt bättre rustad. Brandspaningsflyg 
patrullerar numera regelbundet för att 
skogsbränder ska upptäckas i ett så tidigt 
skede som möjligt. 

– Grundprincipen förblir ändå den sam-
ma: När det brinner i skogen är det vatten 
som gäller, men på vilket sätt man får dit 
vattnet kan variera. Vid sidan av traditio-
nell släckning med slang och tankbil an-
vänds numera också vattenbombning från 
luften. Vattenbombning ensamt är ändå 
inte effektivt, det krävs också styrkor på 
marken, säger Granström. 

Utöver användning av flyg och helikop-
trar kan drönare förmodas få en allt större 
roll i framtiden då det gäller att upptäcka 
och släcka skogsbränder. 

På Skogscentralen pågår arbete med att 
utveckla kartor som ska bistå räddnings-
myndigheterna i skogsbrandsbekämp-
ningen. • 

TEXT: AGNETA SJÖBLOM
FOTO: JOAKIM ÖSTERLUND 

Tenala HBOK (halvordinarie brandkår) 
släcker en cirka 3 hektar stor skogsbrand 
sommaren 2019.  I Finland brinner en-
ligt Skogscentralens uppgifter 300–800 
hektar skog per år. 
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På morgonnatten vaknar jag av att det 
ösregnar. När jag gläntar på fönstret kan 
jag konstatera att regnet står som spön 
i backen. Ett varmt och välkommet regn 
som kommer att sätta fart på grönskan ef-
ter veckor av kylig väderlek under våren. 

Jag stänger fönstret och återvänder 
till sängvärmen och fortsätter nöjd min 
avbrutna sömn. När jag vaknar ett par 
timmar senare har regnfronten dragit vi-
dare. Morgonsolen skiner över nytvätta-
de marker. Det doftar mustigt av våt jord 
och fräsch grönska. 

TUSENTALS LIK
En kopp nybryggt te och sedan ut på 
en livgivande promenad. Frukost hin-
ner jag äta senare. Visst blir det en livgi-
vande promenad, men tyvärr kantad av 
hundratals och tusentals lik och blivan-
de lik. Morgonnattens störtregn har fyllt 
maskarnas gångar med vatten och mas-
karna har mangrant flytt upp på mar-
ken. Någon större fara för att maskarna 
ska drunkna finns inte eftersom de inte 
har lungor, utan andas via sin slemmiga 
hud. Men regnet suger åt sig koldioxid 
från marken och det gör vattnet surt och 
syrefattigt. Maskarna flyr den kvävande 
miljön och hamnar i bebyggelsen på hårt 
packade sandgångar och på asfalterade 
gator och trottoarer där de snabbt torkar 

ut och även dör av det direkta solljuset.
Jag slinker in på en skogsstig för att 

slippa se alla döda och döende maskar 
och för att njuta av skogens dofter som 
regnet väckt till liv. En våt stubbe blir 
min rofyllda sittplats i den frodiga bland-
skogen. Efter en stunds närgånget spa-
nande mot marken får jag syn på ett par 
maskar som ringlar in i markens dunk-
la och skyddande värld. Alla andra mas-
kar har sökt sig ner i förnan och mullen 
för länge sedan. Här i skogen hindrar in-
te hårt packad sand eller asfalt maskar-
na att söka sig ner i marken efter att reg-
net upphört. 

Inne i marken sköter maskarna sina 
värdefulla ekotjänster. De luftar marken 
med sina gångar på olika nivåer beroen-
de på arten och gödslar samtidigt mar-
ken med sin mörka och gryniga avfö-
ring. Samtidigt äter de dött växtmate-
rial som finfördelas i tarmen och beri-
kas med mikrober som hamnar i marken 
med avföringen. Mikroberna gör förnan 
och humusen mera levande och påskyn-
dar nedbrytningen av organiskt materi-
al. Som pricken över i avsöndrar mas-
karna kväve i sina gångar via slemmet 
de producerar.

VIKTIGASTE NEDBRYTARNA
Av förnans och humusens alla småkryp 

och zoomikrober som deltar i nedbryt-
ningen av organiskt material är maskar-
na de viktigaste. I vår natur förekommer 
knappt tjugo arter daggmaskar och ring-
maskar, bland annat stor daggmask, åker-
daggmask, skogsdaggmask och stubb- 
mask. I lundar och frodig blandskog är 
maskförekomsten stor, både vad gäller 
antalet arter och individer. I karga barr-
skogar förekommer endast en maskart, 
råhumusmasken. Den förekommer i va-
rierande miljöer i hela landet men är tal-
rikast i karga barrskogar där andra mas-
kar inte klarar sig. 

När man granskar skogens förna och 
humus närmare med hjälp av mikroskop 
stöter man lätt på småringmaskarna. De 
är ljusa, ibland genomskinliga och högst 
tre centimeter långa. Den vanligaste och 
viktigaste är bara en centimeter lång och 
förekommer i tiotusental på en kvadrat-
meter, ibland i hundratusental. Kuntta- 
mato heter den på finska och får väl 
kallas förnamask tills den får ett offici-
ellt svenskt namn. Oberoende av nam-
net är den i sin ekotjänst den viktigas-
te av alla nedbrytare bland småkrypen, 
bland maskarna den talrikaste och job-
bar framgångsrikt i det fördolda för sko-
gens hälsa. •

TEXT OCH FOTO: HANS HÄSTBACKA

Ekotjänster av hög klass                          

I alla skogar finns en eller flera 
maskarter som nedbrytare och 
gödare av marken.
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kolumnen

”MÅSTE NI HUGGA SÅ STORA YTOR?” ”Snart tar sko-
gen ju slut och det finns enbart vingliga slanor kvar.” 
”Cellulosa är ju ingen högkvalitativ, långlivad pro-
dukt.” Det här är en del av de oroade kommentarer 
man hör rätt ofta. Genuin och ärlig oro över våra sko-
gar och vår ekonomi, blandas med en djup okunskap 
om skogens dynamik och om de fantastiska bioba-
serade material vi kan utvinna ur vår förnybara na-
turresurs.

Från skogligt håll har vi helt enkelt varit urusla på 
att berätta om skogen och om de möjligheter skogen 
och skogsprodukterna kan ge mänskligheten. Möj-
ligheter och produkter som i allra högsta grad står i 
samklang med och ger svar på de stora trenderna i 
samhället, exempelvis miljömedvetenhet, urbanise-
ring och en åldrande befolkning.

Exemplet till och förebilden för en ny finländsk 
kampanj kommer – hur annars – från Sverige. Svens- 
karna har, med sedvanlig svensk elegans och träff-
säkerhet vad gäller kommunikationsfrågor, redan i 
några års tid bedrivit en mycket lyckad informations-
kampanj, Svenska Skogen. I den har man på ett lätt-
smält, roligt och informativt sätt spridit enkla, utval-
da kärnbudskap om skogens roll. Det kan verkligen 
rekommenderas att ta en titt på till exempel de You 
Tube-klipp som gjorts inom ramen för den svenska 
kampanjen.

I en bred kraftansträngning, gemensam för hela 
skogssektorn här i Finland, genomförs nu ett motsva-
rande informationsprojekt, Skogens Finland. Den för-
sta delen har rullat på i ungefär en månads tid under 
maj–juni med affischer i stadsbilden, med tv- och tid-
ningsreklamer och naturligtvis på sociala medier. Un-
der hösten kommer den andra delen som, enligt upp-
gift, ska vara ännu större och synligare. 

Avsikten är att lyfta fram helt grundläggande frågor 
som att skogen växer mera än den avverkas, att det 
planteras 150 miljoner skogsträdsplantor varje år och 
att mer än hälften av Europas strikt skyddade skogar 
finns i Finland. Samtidigt ska man hitta en överras-
kande synvinkel som att badkar, tandkräm och yog-
hurt innehåller cellulosa.

Skogssektorn har även tidigare genomfört liknande 
kampanjer, till exempel kampanjen Plus-Skog (Plus 
Metsä) – men det är länge sedan. De kampanjerna 
gjordes i en tid då medielandskapet och den allmänna 
debatten såg helt annorlunda ut, och till exempel so-
ciala medier var ett helt okänt begrepp. Väldigt myck-
et har skett sedan detta också vad gäller skogsskötsel-
metoder, miljöhänsyn och skogscertifiering.

Kampanjen riktar sig till den breda allmänheten 
och avsikten är att öka genomsnittsfinländarens för-
ståelse för nyttjandet av våra skogar. Samtidigt kan 
den också ha en positiv sidoeffekt genom att den som 
kraftansträngning ökar gemenskapen inom skogssek-
torn. Skogsägare, industri, arbetstagare och entrepre-
nörer märker att de alla sitter i samma båt och egent-
ligen alla har mycket liknande intressen.

Satsningen är lovvärd och bra och man får hop-
pas att kampanjen riktar sig till alla finländare då den 
huvudsakliga delen av kampanjen genomförs under 
hösten. Hittills finns det endast en rudimentär webb-
plats på svenska. Vackert så, men det borde vara en 
självklarhet att också själva kampanjmaterialet, så 
som annonser och i varje fall en del av videoklippen 
med mera, finns att tillgå på landets båda språk. Spe-
ciellt som Skogens Finland till stora delar finansieras 
av Jord- och skogsbruksministeriet och av Finlands 
Skogsstiftelse till vilken också kusttrakternas skogs-
ägare bidrar i samband med virkesaffärerna. •

Skogens Finland

ANDERS PORTIN
MINISTER THOMAS BLOMQVISTS

 SPECIALMEDARBETARE
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Den gångna varma och snöfattiga vin-
tern var den sämsta Robert Haglund rå-
kat ut för med tanke på att idka skogs-
bruk. Det enda han egentligen kunde gö-
ra under vintern, utan att förstöra mar-
ken, var att gallra i granbeståndet på ett 
bergigt område. 

– Det var inte rätt växtplats för gra-
nar och de hade bland annat drabbats av 
rotröta. Därför var det bäst att ta bort dem 
och helt satsa på tall på området, säger 
han. 

Haglund utexaminerades som agro-
log 1985 och arbetade i tre års tid för 
den danska lantbruksmaskinstillverkaren 
Kongskilde. Samtidigt var han också in-
struktör på företaget, vilket innebar myck-
et resande i Finland.

– Då deltog jag i alla lantbruksmässor 
och hjälpte våra återförsäljare runt om i 
landet. På den tiden fanns det flera inhem-
ska kedjor som sålde lantbruksmaskiner, 
exempelvis Tuko, Elanto, Hankkija, Labor 
och SOK. Nu är mig veterligen endast Ber-
ner kvar i inhemsk ägo som en större ak-
tör, med bekämpningsmedel och gödsel 
på repertoaren, säger han.

Efter att ha jobbat på Kongskilde tog 
han över gården efter sin far i ett genera-
tionsskifte 1990.

– Farfar var forstmästare och pappa 
agronom. Jag kommer ihåg att vi hade en 
anställd familj på 1960-talet. Arbetsfördel-
ningen var sådan att mannen fällde träden 

För honom är skogsvårdsplanen Ordet
Robert Haglund i Illby, Borgå, kan si-
na skogar och åkrar, född och upp-
vuxen på hemstället Klemetsby gård 
som han är. Där har familjen huggit 
skog och brukat jord i flera genera-
tioner. 

Skogsvårdsplanen är något av en bibel 
när det gäller åtgärderna i skogen på 
detaljnivå.    

Det här bergiga området var det enda 
som Robert Haglund kunde gallra i vint-
ras utan risk för att den blöta marken 
skulle förstöras.
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För honom är skogsvårdsplanen Ordet
enligt pappas instruktioner och hustrun 
kvistade med yxa, säger Haglund.

SKOGSÄGARENS BIBEL
Då Haglund tog över gården sköttes sko-
gen redan på ett annat vis, med Skogsrevi-
ret som huvudsaklig skogsvårdare. I hem-
skogarna gjorde Haglund sin första större 
gallring med motorsåg 1988.

– I dag sköter jag huvudsakligen om 
första gallringarna och röjningen av plant-
skog men slutavverkningarna och andra 
större arbeten köper jag av reviret eller nå-
gon annan underleverantör. I dag gallrar 
jag huvudsakligen maskinellt men röjså-
gen går fortsättningsvis het, säger han. 

Haglunds bibel gällande skogsvården är 
den skogsvårdsplan som reviret uppgjort 
för hans skogar. 

– I tioårsplanen finns uppgifter om allt 
som ska göras på de olika skiftena, allt 
från plantskog till avverkningsduglig skog 
inklusive första gallring, andra gallring 
och plantskog som ska röjas. Planen inne-
håller massvis med små figurer med in-
dividuella rekommendationer. Jag måste 
lyfta på hatten för dem som utför jobbet, 
de ska ha ett bra öga för skogen. Den esti-
merade virkesmängden på områdena har 
stämt bra under de fem år som den nuva-
rande skogsvårdsplanen varit i kraft, sä-
ger han. 

FRIHET I SKOGEN
Haglund trivs ypperligt med att vara lant-
brukare med både åker och skog att ta 
hand om.

– Det ger en frihet att själv välja när 
man far ut till skogen. Eftersom villkoret 
är att marken bär maskinerna, blev det 
en påtvingad semester den här vintern då 
trampskadorna hade blivit avsevärda om 
en maskin hade tagit sig ut i skogen, sä-
ger han.

Det innebär att behovet av inköpt skogs-
arbete ökar då han inte har tid med skogs-
arbete under våren, sommaren och hös-
ten. Det var till exempel kärvt att hitta tid 
för den här intervjun – men så kom regnet 
som omöjliggjorde sådden för en tid.

Haglund berättar att hans skogar ligger 
på varierande och krävande mark med hö-
ga berg och djupa dalar där man inte gör 
mycket med lantbrukstraktorer. Som ma-
skinell hjälp för skogsarbetet har han där-
för en gammal skördare och en gammal 
utkörare. 

– De är endast för mindre arbeten och 
då jag fäller skog för eget bruk, eftersom 
skördaren inte har den moderna utrust-
ning som krävs i form av apteringspro-
gram, rotstoppsautomat och GPS. Den 
stod helt stilla några år men då vi har ett 
värmeverk på gården som går på flis tog 
jag den på nytt i användning. De blev helt 
enkelt för dyrt att köpa flis eller låta nå-
gon annan avverka rötskadad gran, säger 
Haglund.

KÖPTJÄNSTER VIKTIGA
För den övergripande skogsvården, skogs-
vårdsplaneringen och slutavverkningar 
har Haglund traditionellt anlitat Skogsre-
viret.

Det goda som covid-19 fört med sig är en-
ligt Robert Haglund att folk har hittat ut 
till skogarna igen. 

– För mig som regelbundet går omkring 
i mina skogar för att följa med vad som 
borde göras känns det bra att folk har bör-
jat närma sig naturen på nytt, så länge de 
beter sig på rätt sätt i skogen, säger han.

Skogen ger också en viss ekonomisk sä-
kerhet då den kombineras med jordbru-
ket.

– Jag driver ändå verksamheterna skilt 
för sig så att inte den ena betalar för den 
andra. Bådas lönsamhet har minskat: 
Då en hektar skog gav en ny traktor på 
1960-talet krävs det i dag betydligt mera 
virke, säger Haglund.

Avverkningsmängden i hans skogar va-
rierar givetvis från år till år, men den här 

Ökat naturintresse 
tack vare coronan

vintern slogs ett bottenrekord med under 
300 fasta kubik.

– Under bättre vintrar när reviret slut-
avverkat olika områden har jag kommit 
upp i över 1 000 kubikmeter. Enligt skogs-
bruksplanen borde den årliga avverkning-
en i medeltal vara cirka 800 kubikmeter. 
Sådana här vintrar ger stora avbräck för 
entreprenörerna som har sin huvudsäsong 
då marken är i tjäle.

Årets dåliga vinter är enligt Haglund yt-
terligare ett tecken på att det har skett en 
klimatförändring. 

– Virke behövs i alla fall hela tiden, året 
om. Många skogsägare har varit tvungna 
att börja med sommaravverkning eftersom 
vintrarna har blivit allt opålitligare. •

BI

– Via reviret är också mina skogsområ-
den gruppcertifierade enligt PEFC ända se-
dan början av 1990-talet. I samband med 
certifieringsprocessen blev några skogsom-
råden, som innehöll olika nyckelbiotoper, 
fredade och dokumenterade enligt skogsla-
gen. Certifieringen är ett tecken på att man 
har läget under kontroll, säger han.

Haglund berättar att reviret regelbundet 
följer med att det inte görs något som står 
i strid med certifieringskriterierna i sko-
garna. Överlag sköter organisationen, en-
ligt honom, om att alla rapporter angåen-
de olika skogsområden och figurer görs i 
rätt tid och på rätt sätt.

– Det jobbet har blivit allt svårare att 
sköta för en lekman i takt med att EU-be-
stämmelserna rörande skogsbruket blir 
allt mera rigorösa och småpetiga. Då är 
det skönt att kunna överlåta det arbetet 
på yrkesmän som sköter frågorna på dag-
lig basis. •

TEXT OCH FOTO: BO INGVES
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Fina fisken och smarrig bärtårta
Försommarens meny består av carpaccio 
på vilt, pocherad gös och bärtårta. Carpac-
cion kan göras på nästan vilket viltkött 
som helst, viktigt är att köttet är fritt från 
senor och hinnor och att det är möjligast 
fettfritt. 

Av gösen rekommenderar jag att använ-
da ryggfilén och stjärtbiten, slaksidan fal-
ler lätt sönder. Övriga fiskarter som passar 
bra är abborre, sik och torsk. 

Desserten är en enkel och snabblagad 
kaka med bär, i det här receptet använder 

CARPACCIO PÅ HJORTYTTERFILÉ
6 personer
Förberedelser: ca 30 minuter
Lagring: 3–5 dygn
Tillredning: ca 45 minuter

Ingredienser:
500 g hjortytterfilé eller annat magert  
 kött
300 g rucola 
50 g pinjenötter 
1 st äggula 
1 msk senap 
1 citron, saften av ungefär halva  
 citronen
0,5 dl rypsolja, kallpressad
3 dl rypsolja eller annan neutral   
 matolja
3 ansjovisfiléer 
1 skivad vattenmelon, helst kärnfri
 salt och socker 
 svartpeppar och timjan 

Putsa köttet rent från fett och hinnor. 
Gnid in det med 3 procent salt och 1,5 
procent socker samt svartpeppar och 
timjan enligt smak. Lägg köttet på ett 
galler i ett öppet kärl och täck med en 
duk som släpper ut fukten. Låt marinera 
i kallt kylskåp i 3–5 dygn, vänd köttbitar-
na några gånger under marineringen.

Linda in köttbitarna i plastfolie och 
frys cirka 2 timmar innan de ska läggas 
upp, det här för att göra det lättare att 
skära.

Gör en ansjovismajonnäs enligt 
följande:

Skär ansjovisen i små bitar och mosa 
dem med en gaffel. Lägg ansjovisen 
tillsammans med äggulan, senapen och 
citronsaften i en rymlig rundbottnad 
skål. Vispa om kraftigt medan du försik-
tigt tillsätter den kallpressade rypsoljan 
och sedan 1,5 deciliter av den andra 
oljan. Alternativt  kan du lägga ansjovis, 

jag hallon och blåbär, bären kan vara färs-
ka eller frusna. Kakbottnen lagar man lätt 
själv, men man kan givetvis köpa den fär-
dig om man vill spara tid. •

TEXT OCH FOTO: BEN WIBERG 

ägg, senap och citronsaft i en hög och 
smal skål. Sätt en stavmixer i skålen och 
häll i oljorna (0,5 + 1,5 dl). Starta stav-
mixern och lyfta den sakta uppåt tills 
majonnäsen är blandad.

Mixa 200 gram av rucolan med 1,5 
deciliter olja i en blender eller med 
stavmixer.

POCHERAD GÖS
6 personer
Förberedelser: ca 30 minuter
Tillagning: ca 45 minuter

Ingredienser:
1,5 kg gösfilé 
2 kg potatis 
300 g nässelblad eller spenat

Rosta pinjenötterna i en torr stekpan-
na så att de får lite färg. Var noggrann 
med att inte bränna dem.

Skär köttet i så tunna skivor som 
möjligt och portionera skivorna. Gar-
nera med rucola, pinjenötter, melon. 
Smaksätt med ansjovismajonnäsen och 
rucolaoljan.
 

200 g räkor, tinade om de varit frusna
250 g smör 
20 g vetemjöl 
2 dl grädde 
5 dl vittvin 
2  fiskbuljongtärningar 
2 tsk dragon, torkad
 salt och vitpeppar 
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TÅRTA MED BÄR
6 personer
Tillagning: ca 45 minuter

Ingredienser:
1 tårtbotten, delad i 3 delar
1 gelatinblad, uppblött i kallt 
 vatten
3 dl grädde, vispad, inte för fast
2 äggulor 
30 g strösocker 1/3 dl
1 tsk vaniljsocker 
5dl hallon, sätt åt sidan några 
 vackra för garnering
5 dl blåbär 
2 dl grädde, vispad med sockret, 
 till garnering
1 msk socker, fint

Vispa äggulorna, 30 gram socker och 
vaniljsocker tills volymen fördubblats. 
Värm försiktigt gelatinbladet med lite 
av blötläggningsvattnet och blanda det 
sedan tillsammans med gräddskummet i 
äggskummet.

Stryk hälften av gräddblandningen 
på tårtbottnen, strö över hälften av 
bären, lägg på mittdelen av tårtbott- 
nen, stryk på resten av gräddblandning- 

en och resten av bären. Lägg på över-
sta tårtbottenbiten och garnera med 
vispgrädden. Dekorera med de sparade 
hallonen. 

Skär bort slaksidan på fiskfiléerna så att 
du även avlägsnar de små benen som 
finns just under ryggfilén. Du hittar dem 
lättast genom att känna med fingrarna. 
Dela resten i portionsbitar så att du har 
ryggbiten och stjärtbiten skilt. Salta 
fisken lätt och låt ligga och dra i cirka 20 
minuter.

Blanda 1 liter vatten med en halv 
liter vittvin, 1 tesked salt och 2 teskedar 
torkad dragon. Koka upp och låt sjuda i 
cirka 15 minuter under lock.

Skala och skär potatisarna i fyra delar. 
Koka dem tills de är helt färdiga. Häll ut 
vattnet, men spara minst hälften. Pas-
sera potatisen genom en sil, till exempel 
genom att trycka med baksidan av en 
slev. Tillsätt lite salt, cirka 150 gram 
smör och ett par deciliter av kokvattnet. 
Rör om tills du har en slät puré.

Lägg fiskfiléerna i vätskan, koka upp 
och stäng sedan värmen. Pochera fisken 
i 3–5 minuter, beroende på fiskens 
storlek. Om ryggfiléerna är betydligt 
tjockare en stjärtsidan av filén, lägg då 
de större bitarna i vätskan ungefär 1 
minut tidigare. Flytta över fisken i en 
ugnsform, använd hålslev, och håll varm 
på låg värme.

Smält 20 gram smör i en såskastrull 
och tillsätt 20 gram vetemjöl. Rör om på 
svag värme tills mjölet och smöret blan-
dats. Tillsätt cirka 2 deciliter av poche-
ringsvätskan och 2 deciliter grädde. 
Värm upp och lägg i räkorna. Krydda 
med lite vitpeppar.

Skölj nässelbladen (eller spenaten). 
Värm upp en kastrull och tillsätt en 

matsked smör. 
Lägg i de fuktiga nässelbladen och fräs 

i några minuter.
Lägg upp portionen, gärna på upp- 

värmda tallrikar, och servera.
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Transport & Jordbyggnad
Grusservice & Sprängning

Virkeshuggning & Utkörning
Maskinflyttning & Bergskross

Vagnsmakarevägen 10, Jakobstad
Växelnr: 06/781 6000

Vard: 9-17 Lö: 9-13
www.wikromarin.fi

Vi är din auktoriserade 
Stihl-återförsäljare!

Välkommen!
FS 38 Trimmer 

Pris: 199€

Stihl motomix 
från 19€

DIN SKOGSARBETSMASKIN. 
VALTRA OCH KESLA
Din Valtra och Kesla försäljare AGCO Suomi

Ta kontakt!
David Köping, tel. 040 595 9029
e-post david.koping@agcocorp.com
AGCO Suomi, Cirkelvägen 15, Vasa
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virkesmarknaden

EN DIVERSIFIERAD och konkurrenskraftig sågverks- och faner-
industri är viktig för skogsägarnas ekonomi, klimatet och den 
biologiska mångfalden. Avverkningen av timmer ger skogsäga-
ren de största skogsintäkterna. Den långa cykeln från träd till 
timmerstorlek och användandet av trä i produkter, som lagrar 
kol, bidrar till bevarandet av skogsarter och kolsänkor. Många 
skogsarter är beroende av en åldrande skog som också produ-
cerar murknande träd och andra viktiga livsmiljöer. Men vil-
ken är framtiden för den mekaniska skogsindustrin i Finland?

Investeringarna i skogsindustrin har främst inriktats på den 
kemiska industrin under de senaste åren, vilket har ökat efter-
frågan på massaved mera än på stock. Det årliga medelrotpri-
set på massaved har stigit med 12 procent sedan år 2016. Un-
der samma tid har medelpriset för timmer stigit cirka sex pro-
cent. Marknaden för sågat timmer har alltid varit sårbar vid 
konjunkturnedgångar. Under senare år har överraskande fak-
torer, såsom skadeinsekter i Centraleuropa, starkt påverkat 
Finlands exponeringsmöjligheter för sågat trä och dragit ned 
exportpriserna. 

I år kommer den finska timmerexporten att minska kraftigt, 
på grund av coronakrisen. Den nuvarande marknadssituatio-
nen är mycket dyster, men framtiden är ljusare. Exporten kom-
mer att återhämta sig betydligt nästa år, även om den inte lig-
ger över nivån före krisen, och växer stadigt under åren 2022–
2025. Produktionen av sågat virke utvecklas i samma takt som 
exporten, eftersom den inhemska andelen har förblivit på sam-
ma nivå i flera år. Virkeshandeln har således under årets första 
månader sjunkit till 2015 års nivå.

Kapaciteten för sågat virke kommer också att öka tack va-
re nya investeringar. Metsä Groups sågverk i Raumo planeras 
vara klart under det andra kvartalet 2022. Sågverket når full 
kapacitet år 2024. Det innebär en årlig produktion på 670 000 
kubikmeter. Under 2017–2019 producerades nästan 12 miljo-
ner kubikmeter sågat virke i Finland. Därmed ökar sågverket 
i Raumo produktionen med cirka sex procent. Produktionsvo-
lymen för såväl Raumo sågverk som finskt sågat virke överlag 
beror dock på marknadssituationen.

Marknadssituationen för sågat virke vid uppstarten av såg-
verket i Raumo är avgörande för hur det nya sågverket påver-
kar konkurrenssituationen i Finland. På grund av sin storlek 
kan Raumo sågverk få betydande effekter på mindre sågverk, 
särskilt i västra Finland.

Sågverkens lönsamhet påverkas främst av exportutsikterna 
i världen och hur priset på timmer utvecklas i Finland. Fram-
tidsutsikterna är lovande för träbyggande, där klimatpolitiken 
mer generellt verkar i Europa. Konkurrensen är dock hård. 
Om exporten inte drar och priset på stock stiger proportionellt 
mera än priset på sågat virke, kan en del sågverk få problem. 

På lång sikt är sågverksindustrins roll som en stödram för 
hållbart skogsbruk väsentlig. Den balanserade utvecklingen av 
priset på stock, i förhållande till exportpriset för sågat virke, 
kommer att spela en nyckelroll i överlevnaden för många såg-
verk under de kommande åren. Det ligger i Finlands, de fin-
ska skogsägarnas och den finska naturens intresse att vi upp-
rätthåller en konkurrenskraftig mekanisk skogsindustri i fram-
tiden. •

Sågverken ryggrad för hållbart skogsbruk

PAULA HORNE
FORSKNINGSDIREKTÖR, 

PELLERVO EKONOMISKA 
FORSKNING
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– Din granne har tagit det på allvar med blomsterängar för hum-
lorna
– Nja, hon är ungmö och ville säkerställa att hon skulle hitta sju 
blomster på midsommarkvällen.

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.
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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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Ny upplaga av 
Skogsbrukets handbok

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

Beställningskupong (Var god texta)

Föreningen för
Skogskultur

betalar portot

Jag beställer                       stycken Skogsbrukets handbok

Boken/böckerna skickas till

Namn

Adress

Postnummer och postort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Föreningen för Skogskultur
INFO Handbok15
Kod: 5001298
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

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

Priset för en 
bok  är 50 €

(inklusive moms) 
+ porto.

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

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

Priset för en 
bok är 50 € 

(inklusive moms) 
+ porto

25 €

Beställningskupong (var god texta)

Jag beställer  _____ exemplar av Skogsbrukets handbok.

Boken/böckerna sänds till

Namn

Adress

Postnummer och ort

Telefon

Föreningen för 
Skogskultur 

betalar portot

Föreningen för Skogskultur
INFO Handbok15
Kod: 5001298
00003 SVARSFÖRÄNDELSE


