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Men lyft för kartongen
Skogsindustrin hostar

•  Ta hand om plantskogen  •  Nylandsplanen retar skogsägarna
Tema: Virkesmarknad och skogsekonomi
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”Det är oklart om produktionen 
kommer att hämta sig när digitali-
seringen ytterligare brett ut sig under 
pandemin.”

5 
LEDARE
Robert Lindholm
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HÅRD HÖST VÄNTAR
Så påverkar coronapandemin  
skogsindustrin.

9
MERA VIRKE PÅ WEBBEN
Lejonparten av virkesaffärerna görs 
nu digitalt.

10
FACIT FÖR ÅLAND
Hela 800 000 kubikmeter virke uppar-
betades efter stormen Alfrida.

11
ÅLAND RÄKNAR BARKBORRAR
Stormen satte fart på kartläggningen av 
förekomsten av barkborrar.

12
VÅRDA UNGSKOGEN
Skogen avkastar bäst om du sköter den 
rätt redan från början.

14
NU LYFTER DET 
FÖR TRÄHUSEN
Träets andel i offentliga byggen ökar och 
regeringen väntas sätta nya mål under 
hösten.
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16
ÄLGEN GILLAR INTE TRICO
I Finland finns egentligen bara ett prepa-
rat som håller älgar och andra hjortdjur 
borta från plantskogen.

18
ELDRIVET ÄVEN I SKOGEN
Intresset för batteridrivna kedjesågar 
och röjsågar ökar och utbudet växer. 
Orsaken är bland annat miljövänlighet.

CHEFSEKONOM MAARIT LINDSTRÖM, SKOGSINDUSTRIN RF.
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KOLUMNEN
JAN HEINO

20
MÄRKLIGT ÅR
Den skrala vintern blev den sista spiken 
i kistan för flera avverkningsföretag. För 
en del går det ändå bra.

22
NYLANDSPLANEN IRRITERAR
Förfaringssättet med nya skyddsom- 
råden upprör skogsägare.

24
SKOGEN LOCKAR UNGA
Allt flera vill utbilda sig för branschen.

26
UNDER KRONORNA
Stekeln som parasiterar på insekter går 
inte trygg för andra steklar.

28
MORGONGYMPA MED RÖJSÅG
Philip Norrvik sadlade om till mång- 
sysslare i skogen.

30
BRÄNN SKOG, STATEN BETALAR!
Hyggesbränning är ett sätt att vårda 
naturen. Frivilliga söks.
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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 med-
lem 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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VÅRA NYHETER FYLLS  av rapporter om coronapan-
demins framfart i Finland och övriga världen. In-
om skogsbranschen har vi följt detta med oro då 
den finska skogsindustrins efterfrågan på virke 
starkt styrs av exporten. Trots utmaningarna på 
världsmarknaden har vi inte ännu sett någon dra-
matisk nedgång i efterfrågan på virke. 

Epidemin har dock påverkat efterfrågan på slut-
produkterna på många sätt. Trots svårigheter inom 
vissa segment har industrin rapporterat om större 
efterfrågan speciellt på specialpapper, kartong och 
hygienpapper. Detta är ett resultat av våra föränd-
rade konsumtionsvanor med en växande näthan-
del, större efterfrågan på hämtmat och högre hy-
gienkrav i epidemins spår. Med glädje har vi också 
läst industrins besked om investeringar i produk-
tionsanläggningar i Finland. Vi skall hoppas att de 
kan förverkligas trots det osäkra läget.

Vi har inte heller varit tvungna att ta ett mel-
lanår med våra skogsskötselarbeten. Trots att pan-
demin tvingat oss till distansarbete och att undvi-
ka fysiska möten, har vi skogsfackmän kunnat job-
ba nästan normalt. Utmaningarna har främst för-
orsakats av vårens inresebegränsningar för den ut-
ländska arbetskraften. Trots de exceptionella för-
hållandena ska vi inte glömma att sköta våra för-
nyelser och den tidiga plantskogsvården. Deras be-
tydelse får inte underskattas. Det är under de för-

sta åren vi lägger grunden för beståndens framti-
da avkastning.

För maskinentreprenörerna har det senaste året 
varit utmanande. Den varma vintern, strejkerna 
vid industrin och osäkerheten, som pandemin för-
orsakat, har gjort läget svårt för många. Maskiner-
na har inte haft den sysselsättningsgrad man hop-
pats på. Arbetet, som maskinentreprenörerna ut-
för, är en av de viktigaste kuggarna i vårt skogs-
bruk. Maskinentreprenörerna påverkar i hög grad 
avverkningsresultatet och skogens avkastning ge-
nom en korrekt aptering. Detta arbete kräver kun-
nigt och engagerat folk samt långsiktiga lösningar.

I detta nummer av Skogsbruket kan vi läsa att 
en följd av den sociala distanseringen har varit 
att virkeshandeln i allt större utsträckning flyttat 
ut på nätet. Majoriteten av virkesaffärerna utförs 
idag helt eller delvis på distans. Speciellt för yngre 
skogsägare, som är vana vid att sköta sina ärenden 
på webben, är utvecklingen naturlig. 

Utvecklingen ska också ses som något positivt. 
Det har aldrig varit lika lätt som idag att bekanta 
sig med sin skogsplan. Skogsägaren kan ha skogs-
planen i sin telefon och planera skötselåtgärder till 
och med i bussen på vägen till jobbet. Skogsbruket 
och industrin är i konstant förändring men fram-
tiden är ljus. Coronapandemin minskar inte vårt 
behov av hållbara material ur välskötta skogar. •

Framtiden är ljus

ledaren

ROBERT LINDHOLM 
STYRELSEMEDLEM I 

FÖRENINGEN FÖR SKOGSKULTUR
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Styrelsen för Föreningen för Skogskulturs har tagit initiativ 
till en tävling där Skogsbrukets läsare, både skogsägare och 
fackmän kan komma med förslag till årets skogsentrepre-
nör.

Utvecklingen inom skogsbruket har lett till att skogs-
entreprenörerna i dag spelar en mycket viktig roll både i 
virkesanskaffningen och andra arbeten i skogen. Av dagens 
skogsentreprenörer krävs både tekniskt kunnande och 
kunskaper i bland annat skogs- och naturvård samt arbetar-
skydd och säkerhet.

Skogsentreprenörerna har tagit över en stor del av de 
uppgifter som arbetsledningen utförde tidigare. Förutom 
trädvalet i gallringarna så gör skogsentreprenörerna nu-
mera också en allt större del av stämplingsplaneringen. Det 
krävs att de kvarblivna träden och marken inte får ta skada 
och samtidigt ska arbetet gå undan för att avverkningsmå-
len ska uppnås för att göra arbetet ekonomiskt lönsamt.

Naturvården med beaktande av livsmiljöer och kvar-
lämnade naturvårdsträd ingår också i arbetsuppgifterna. I 

vissa fall krävs att skogsentreprenörerna behärskar två olika 
certifieringssystem som förutsätter mångsidiga kunskaper 
om arbetet i skogen.

Alla entreprenörer inom skogsbranschen förtjänar vår 
uppskattning och föreningen vill ge denna yrkeskår större 
synlighet och den uppskattning som entreprenörerna är väl 
förtjänta av genom att årligen utse Årets skogsentreprenör 
i Svenskfinland.

Vi hoppas att så många som möjligt skickar in fritt formu-
lerade förslag på skogsentreprenörer som utför manuellt 
skogsarbete, maskinentreprenörer eller chaufförer. 

Kom ihåg att skriva både anmälarens och skogsentre-
prenörens kontaktuppgifter samt en motivering till varför 
den föreslagna entreprenören förtjänar att bli vald till årets 
skogsentreprenör i Svenskfinland.

Skogsentreprenören tilldelas ett pris, och ett reportage 
om vinnaren publiceras i Skogsbruket. Också personen som 
har kommit med förslaget premieras. Förslagen ska skickas 
in senast den 30 september 2020.

Årets skogsentreprenör 
i Svenskfinland 2020

Skicka in förslagen per post under adressen:
Föreningen för Skogskultur r.f., Inge-Maj Boström, Skogsstigen 4, 10210 Ingå
eller per e-post: foreningen.for.skogskultur@gmail.com
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Tävling:

Tilläggsinformation:
Inge-Maj Boström
Föreningens sekreterare
Tel. 046 5365 400
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Vill du annonsera?
Vårt annonsförsäljar-

team står till din tjänst!

Niclas Nyberg 
säljer annonser i Nyland, 

Egentliga Finland 
och på Åland.
Niclas nås på 

tfn 040 830 1829.

Jonny Åstrand 
säljer annonser i Österbotten. 

Jonny nås på
tfn 06 347 0608.

Nytt 
skolrekord

Björnforskning 
för rymdresor

Den svenska björnstammen och dess utbredningsområde har 
mångdubblats på 35 år. Från 1980-talet har stammen vuxit med ett 

par tusen individer till drygt 2 600.
Det här framgår ur det skandinaviska björnprojektet som startade år 

1984. Bakom projektet står Norsk Institut for Naturforskning och Sveriges 
lantbruksuniversitet, SLU.

SLU berättade om projektet på sin webbplats i samband med att den 
svenska björnjakten inleddes under den senare hälften av augusti. Under de 
senaste åren har björnjakten i Sverige omfattat ungefär 300 djur.

Det skandinaviska björnprojektet har större ambitioner än att kartlägga och 
förvalta populationen. Projektet undersöker också björnens interaktion med 
andra arter, till exempel varg och predationen (att döda och äta) på älg och 
ren.

Forskarna hoppas dessutom finna lösningar på behandlingar av sjukdomar 
hos människor. Ytterligare har de en ambitiös målsättning att få fram kunskap 
för att förbättra förutsättningarna för rymdresor.

Här handlar det om att lösa gåtan med björnens och ämnesomsättning och 
vad som händer under dvalan.

Till och med den europeiska rymdflygstyrelsen, ESA, lär vara intresserad. •
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Finlands största träskola finns nu i Imatra. Mansikkalan 
koulukeskus med lokaliteter för 1 400 grundskole- och 
gymnasieelever samt dagvårdsbarn, togs i bruk vid skol-
starten i mitten av augusti.

Därmed trillar stockskolan i Pudasjärvi, ned till en andra 
plats. Pudasjärviskolan på 9 700 kvadratmeter för 800 elever 
blev färdig för fyra år sedan.

Mansikkalan koulukeskus mäter 11 000 nyttokvadratmeter. 
Endast trapporna och skyddsrummen är i betong.

Som i flera andra gamla skolor led elever och lärare av 
dålig inomhusluft i den gamla skolbyggnaden. Det problemet 
slipper man nu. Andra fördelar med trä uppges vara att det 
skapar en lugn studiemiljö och rentav förbättrar studie- 
resultaten. Trä är också ljudvänligare än betong. Eko upp- 
står inte på samma sätt som i en betongbyggnad.

Skolan i Imatra ska ses som en del av träets fram- 
marsch inom det offentliga byggandet Idag byggs vart  
fjärde skolhus och daghem av trä. Ett färskt exempel  
är ett daghemsom byggs i massivt trä vid Kron- 
bergsstranden i Helsingfors. 

Läs mera om byggande i trä på  
sidorna 14–15. •

Päivö fällde för 20 miljoner
Stormen Päivö i slutet av juni drabbade framför allt skogsägare i Kajanaland, Norra 
Karelen och Norra Savolax. Stormen fällde träd till ett värde av 17– 20 miljoner euro. 

Enligt Finlands skogscentral kom stormskadeavverkningarna raskt igång. I slutet av 
juli hade Skogscentralen fått in avverkningsanmälningar gällande 1 300 figurer och 
6 200 hektar. Centralen bedömer att endast delar av de här bestånden är skadade. •
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Coronapandemin har vänt upp och ned på 
våra vanor och naturligtvis även satt sina 
spår på skogsindustrins affärer. Både UPM 
och StoraEnso rapporterade i juli en mins-
kad försäljning på cirka 20 procent under 
årets första halva, medan Metsä Groups 
försäljning backade med 13 procent jäm-
fört med samma period 2019. En nedgång 
var att vänta, men den blev mycket bran-
tare när pandemin drog över världen.

– Skogsindustrin hade ett toppår 2018, 
men redan under slutet av fjolåret höll 
efterfrågan på att sjunka globalt, säger 
Maarit Lindström, chefsekonom på in-
tresseorganisationen Skogsindustrin rf.

I Finland har produktionen kunnat hål-
las igång hela tiden, trots coronan, vil-
ket inte varit fallet i många andra delar av 
världen, som Kina och Syd- och Central-
europa. Där hölls fabriker stängda i flera 
veckor när smittspridningen tog fart un-
der vårvintern.

– Skogsindustrin i Finland har varit 
mån om personalens hälsa och ändå kun-
nat hålla igång produktionen under co-
ronakrisen. Däremot satte strejker inom 
skogsindustrin stopp för produktionen 
på flera fabriker i Finland i januari, vilket 
drog ner produktionen.

Inför hösten väntar underhållsarbete på 
flera fabriker eftersom den årliga servicen, 
som ofta brukar göras under sommarmå-
naderna, flyttats framåt i almanackan.

LAGER AV TOALETTPAPPER 
Även om coronakrisen påverkat livssti-
len har tidigare trender inom skogsindu-
strin fortsatt. Papperet minskar och kar-
tongen ökar.

Nedgången i efterfrågan på grafiskt 

Skogsindustrin parerar 
coronaeffekterna
Upp för kartong, ner för papper – trenderna fortsätter, men för-
ändringarna har varit brantare när coronapandemin dragit över 
världen. Efterfrågan på finländskt virke hänger på de globala och i 
synnerhet på de europeiska tillväxtkurvorna, men hösten kan bli hård 
också för skogsindustrin.

papper har på senare tid legat kring fyra 
procent per år, men i april–juni 2020 nåd-
de pappersproduktionen i Finland 
ett bottenrekord. Under våren 
sjönk efterfrågan på grafiskt 
papper med 30 procent jämfört 
med samma period i fjol.

– Det blev drastiskt när stora 
delar av samhället stängdes ner, 
däribland kontor, skolor, universitet 
och tidningskiosker. Det är oklart om 
produktkategorin kommer att hämta sig 
igen, när digitaliseringen ytterligare brett 
ut sig under pandemin.  

Det finns däremot andra produktgrup-
per som har fått en fortsatt uppgång i ef-
terfrågan. Vi minns alla det smått genan-
ta hamstrandet av toalettpapper som drog 
över världen när pandemin bröt ut.

– De höjda hygienkraven hemma och 
på allmänna platser har bidragit till att ef-
terfrågan på mjukpapper har hållits up-
pe, trots att lagren med toalettpapper på 
många ställen ännu är välfyllda.

En ökad webbhandel och take away-
kultur har gjort att kartong och förpack-
ningsmaterial har haft ökad åtgång. UPM 
meddelar att avdelningarna Raflatac och 
Specialty Papers gynnades av en stark ök-
ning inom dagliga konsumentvaror och e-
handel när samhällen stängdes ner. För-
säljningen av produktgruppen självhäf-
tande etiketter, till exempel, ökade med 
10 procent under andra kvartalet, jämfört 
med året innan.

TUFF HÖST ATT VÄNTA
Skogsindustrin har hittills klarat corona-
krisen jämförelsevis hyfsat, men Maarit 
Lindström befarar att hösten blir tuff.

– Den globala ekonomin väntas, enligt 
konjunkturanalyser från bland annat IMF, 
i år krympa till nivåer som vi inte sett se-
dan andra världskriget.

Även maskintillverkarna inom skogs-
sektorn har hårda tider att vänta. Hittills 
har coronakrisen orsakat vissa problem 
med att leveranskedjor för komponenter 
störts, men det är en bransch som redan 
en tid lidit av problem med lönsamheten. 
En minskad efterfrågan på produkter från 
skogsindustrin innebär också att avverk-
ningarna avtar, och det kan bli kännbart 
för skogsmaskinstillverkarna.

– Företagarna inom skogsavverkning 
är också en utsatt grupp, och de har inte 
fått motsvarande stöd som företagare in-
om andra branscher fått. 

I augusti kom ändå signaler från den 
inhemska marknaden att efterfrågan och 
priset på virke ligger på en normal nivå 
för årstiden.

– En fördel för den finländska skogsin-
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dustrin är att råvarorna finns på nära håll och att 
vi har god tillgång även på specialråvaror. Un-
der pandemin har det spridits protektionistiska 
stämningar och höjts röster för att se till att det 
finns tillgång på utrustning inom den egna na-
tionsgränsen. Det är förståeligt, på sätt och vis, 
även om det knappast leder till att produktions-
kapacitet flyttar tillbaka från Kina till Europa.

Under de senaste åren har det funnits en oro 
inom världshandeln över en tilltagande fientlig 
ton mellan USA och ett flertal länder, däribland 

Kina och Iran.
– Det är en oroande situation att världshan-
delsorganiationen WTO:s roll försvagats, 

men jag ser det inte som ett allvarligt 
hot för skogsindustrin, säger Maarit  

Lindström.

PAPPERSMASKINER 
BLIR KARTONGMASKINER

Det aviseras som vanligt om 
investeringar, renoveringar 

och nedläggingar inom skogsin-
dustrin. Metsä Group meddelar att 

arbetet med den stora anläggningen 
som planeras i Kemi fortskrider, med-
an miljötillståndet processas av myn-
digheterna. Likaså går byggandet av 

det nya stora sågverket i Raumo enligt 
planerna. StoraEnso lägger ner en maskin i 

Uleåborg och kommer i slutet av året att byg-
ga om en annan pappersmaskin vid Uleåborg-
fabriken till kartongproduktion för att bättre 
svara på efterfrågan på marknaden. UPM fort-
sätter i sin tur sin 2,5 miljarder euros satsning 
i Uruguay och har inlett byggandet av en bio-
energianlägging i Leuna i Tyskland. Den ska 
står klar 2022.

– Det har funnits en vilja och förmåga hos 
skogsbolagen att investera i Finland, men någ-
ra av projekten har nu lagts på is eller slopats. 
Det ställer diskussionen om virkestillgången i en 
ny dager, eftersom produktionskapaciteten i Fin-
land kanske inte blir så stor som man beräknat 
under de senaste åren, säger Maarit Lindström.

Skogsindustrin ställer nu stora förhoppning-
ar till att beslutsfattarna på nationell nivå och 
på EU-nivå fattar gynnsamma beslut för export-
industrin.

– Vi har ambitiösa klimatmål inom skogs-
industrin i Finland och välkomnar satsningar 
som gör det möjligt för Finland att hålla sig kon-
kurrenskraftigt även i framtiden, säger Maarit 
Lindström. •

TEXT: JOHAN SVENLIN
FOTO: POND5

Om man inte ens får skaka hand när en 
affär är i hamn, ja då kan man lika gär-
na sköta den digitalt och bekräfta den 
med sina bankkoder. Så kan man tolka 
den snabbt ökande andelen av digitala 
virkesaffärer i Finland.

– Under våren, när det rekommen-
derades att man skulle undvika per-
sonliga möten, märktes en tydlig ök-
ning av andelen virkesaffärer som helt 
eller delvis sköts digitalt, säger Panu 
Kärkkäinen, direktör för UPM:s vir-
keshandel.

På webbplatser som Kuutio och Metsä- 
verkko kan en skogsägare sköta hela 
försäljningen på distans. Numera görs 
majoriteten av landets virkesaffärer på 
nätet.

– Folk har blivit vana från an-
dra sammanhang att använda digita-
la tjänster. Det finns flera fördelar, inte 
minst att man är oberoende av tid och 
plats, det är bekvämt och lättillgäng-
ligt, tillägger Kärkkäinen.

SÄLJER PÅ DISTANS
Traditionellt har långvariga personliga 
kontakter och ett ömsesidigt förtroende 
mellan köpare och säljare varit viktiga 
faktorer vid virkesaffärer. Enligt Kärk-
käinen har den förändrade demogra-
fin bland skogsägare starkt bidragit till 
att efterfrågan på digitala tjänster ökat 
också inom virkeshandel.

– Förr var skogsägaren ofta jord-
brukare och det var naturligt att säl-
jare och köpare satte sig vid skogs-
ägarens bord för att göra upp virkes-
affärer. Numera är många skogsäga-

Virkeshandeln växer 
snabbt på webben
På fem år har andelen virkes 
affärer som görs digitalt ökat från 
noll procent till upp emot två 
tredjedelar. Den sociala distan- 
seringen, som kom i kölvattnet av 
coronapandemin, har gett den di-
gitala virkeshandeln en rejäl puff 
framåt.

re bosatta på annan ort än skogen de 
äger och då kan digital handel under-
lätta processen för dem.

NYTT FENOMEN
Det är bara drygt fem år sedan Metsä 
Group gjorde Finlands, och enligt upp-
gift världens, första elektroniska vir-
kesaffär, den 2 juni 2015. Sedan dess 
har Metsä Group köpt virke elektro-
niskt för 800 miljoner och nu står den 
elektroniska handeln för 60 procent av 
koncernens virkesaffärer i Finland.

– I sin snabbaste form ger vår skogs- 
expert ett anbud och skogsägaren god-
känner anbudet i Metsäverkko un-
der telefonsamtalets gång. Detta är 
möjligt eftersom vi i Finland har hel-
täckande skogsdata som har sam-
lats in med offentliga medel och den-
na skogsdata finns tillgänglig för 
skogsägarna och branschens aktö-
rer i tjänsten MinSkog.fi. Basinforma-
tionen räcker ofta till för att bedöma 
behovet av skogsvårdsarbeten, och 
man måste inte alltid besöka objek-
tet i fält, förklarar Juha Jumppanen, 
direktör för Metsä Groups inhemska 
virkeshandel och skogstjänster.

ÖPPEN SKOGSDATA
De digitala tjänsterna används också 
för att planera skogsskötsel och -an-
vändning, vilket  förutsätter tillgång 
till öppen skogsdata.

– När tjänsten Kuutio integreras i  
skogsproffsens system ökar också nyt-
tan med data i elektronisk form. Nu 
skulle det vara viktigt att förbätt-
ra gränssnitten så att så många vir-
kesköpare och förmedlare som möj-
ligt kan använda tjänsterna. Det skul-
le minska både de mänskliga missta-
gen och på onödigt arbete och därmed 
ytterligare effektivera handeln, säger 
Karoliina Niemi, skogschef på Skogs-
industrin rf. •

TEXT: JOHAN SVENLIN



10  Skogsbruket 6/2020

Efter stormen, som drog över Åland i bör-
jan av januari 2019, befarade experter i 
branschen att minst en miljon kubikmeter 
virke hade fällts. Den slutsummering som 
nu gjorts landar på 800 000 kubikmeter.

–  Enstaka vindfällen och stormskada-
de partier på otillgängliga områden har 
inte åtgärdats. Räknar man med även de 
mängderna kommer man ganska nära vår 
första prognos, säger Torbjörn Björkman.

Han har varit sammankallare för den 
stormgrupp som tillsattes efter Alfrida. I 
gruppen har även landskapets forstmäs-
tare Mikael Sandvik, skogschef Oskar 

I Alfridas fotspår:

Det blev 800 000 kubik 
upparbetat
Den egentliga upparbetningen av 
virke, som fälldes i stormen Alfri-
da, är nu avslutad. Det blev totalt 
800 000 kubik, merparten massaved.

– Mängden stämmer rätt bra över-
ens med våra prognoser veckorna 
efter stormen, säger Torbjörn 
Björkman, verksamhetsledare för 
Ålands skogsvårdsförening.

Qvarnström vid Ålands skogsindustrier 
och Kennet Berndtsson, som driver före-
taget SkogAx, ingått.

– Vi representerar olika aktörer inom 
skogsnäringen och via gruppen har vi 
kunnat hjälpa och bistå varandra och föl-
ja upp de åtgärder som vidtagits.

SÄMRE KVALITET
När det nu gått ett och ett halvt år efter 
stormen har den egentliga upparbetning-
en av stormskadat virke avslutats.

– Under våren har kvaliteten stegvis 
försämrats. I höst kan vi inte räkna med 
att få ut timmer eller massaved ur vindfäl-
lena, de duger enbart till bioenergi. Men 
vindfällen, som haft en viss rotkontakt, 
har klarat sig hyggligt bra så här länge.

Ålands skogsindustrier, den störs-
ta uppköparen på Åland, har hanterat 
600  000 kubikmeter stormfällt virke. Av 
den mängden var 420 000 kubik massa-
ved, resten sågtimmer.

VILKA LÄRDOMAR?
Alla aktörer inom skogsbranschen på 

Åland var enligt Björkman ”lika chocka-
de” över den förödelse som Alfrida ställ-
de till med och någon färdig katastrofplan 
fanns inte att följa.

– Men upparbetningen har gått över 
förväntan och jag vet inte vad vi kan gö-
ra bättre om en ny storm av samma kali-
ber drabbar oss. En stor fördel på Åland 
är närheten. Vi känner varandra, vi har 
ett bra samarbete sedan tidigare och det 
är nära till beslutsfattarna. Industrin har 
också jobbat på bra och tagit in extra ka-
pacitet.

Det betyder dock inte att allt löpt utan 
gnissel i leden.

– Många skogsägare har varit frustre-
rade och det är helt förståeligt. En del har 
fått vänta länge på att få sina stormskador 
uppredda och det har inte heller varit läge 
för prisförhandlingar. Det har också blivit 
en del körskador på skogsbilvägar.

ÅTERBESKOGNING
Stormgruppen kommer att träffas mer säl-
lan framöver, enligt planerna en gång per 
halvår.

– Då har vi fokus på återbeskogning. 
Landskapsregeringen har ju tagit upp ett 
stödpaket för plantering.

I årets budget finns 200 000 euro för 
plantering på stormskadade områden. Av-
sikten är att samma belopp tas upp både 
2021 och 2022, alltså totalt 600 000 euro.

–  Vi i skogsvårdsföreningen har alltid 
talat för mer blandskog, som är tåligare 
mot både stormar och angrepp av skade-
djur, och den linjen håller vi. 

Ett kommande diskussionsämne bland 
skogsfolk blir, enligt Björkman, antalet 
gallringar. Kan det exempelvis vara skäl 
att låta bli att gallra i ett senare skede för 
att göra skogen tåligare mot stormar?

– Det är en fråga som blivit aktuell efter 
Alfrida, säger Torbjörn Björkman. •

TEXT OCH FOTO: HELENA FORSGÅRD
Torbjörn Björkman, verksamhetsledare vid Ålands skogsvårdsförening, säger att 
upparbetningen av stormfällt virke gått över förväntan.
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På ena sidan av skogsbilvägen breder en 
föryngringsyta ut sig. Stubbarna vittnar 
om att här växt stora granar, men merpar-
ten av dem fälldes i stormen Alfrida, som 
drog över Åland i början av år 2019.

På andra sidan växer blandskog, och 
här ser man tydliga angrepp av granbark-
borrar. På ett av träden är en stor del av 
barken avfläkt medan en gran intill har ka-
la fläckar i barken.

I kanten av föryngringsytan har tre fe-
romonfällor placerats ut. Platsen har valts 
med omsorg för att vissa kriterier ska upp-
fyllas. Det ska ha funnits ett grövre gran-
bestånd på platsen som avverkats nyligen 
och det ska finnas granbestånd intill som 
växer i söderläge och som därmed är ex-
tra solbelyst. 

Fällorna, som innehåller ett doftämne, 
ett feromon, som liknar det som stressade 
granar avger, ska sedan placeras minst 20 
meter från närmaste gran. Om avståndet 
är kortare kan baggarna ge sig på de väx-
ande granarna istället för att lockas till och 
fastna i fällorna.

TOPP I MAJ
När Mats-Johan Flinck, skogsbruks-
ingenjör vid Ålands landskapsregerings 
skogsbruksbyrå, vittjar fällorna en mån-
dag i augusti är det ganska tomt i de vita 
behållarna som finns underst i varje fälla.

– Vi hade en klar topp den sista veckan 
i maj, med som mest 5 700 barkborrar per 
fälla. Det här blir inte många, kanske ett 
par hundra per fälla, säger han.

Han räknar antalet borrar per milliliter 
och multiplicerar antalet med de mängder 
som finns i varje fälla.

– Det brukar gå cirka 4 200 borrar på 
en deciliter. 

Åland kartlägger sina barkborrar
En kartläggning av förekomsten av 
granbarkborrar på Åland har inletts. I 
slutet av april sattes nio feromonfäl-
lor ut, och de vittjas en gång i veck-
an. Hittills är en sak säker – mest 
granbarkborrar fångades den sista 
veckan i maj. Sedan dess har anta-
let sjunkit.

VARIT EFTERSATT
Landskapsforstmästaren Mikael Sandvik 
säger att kartläggningen av granbarkbor-
rar på Åland är en myndighetsuppgift, 
men att den hittills varit eftersatt. Stor-
men Alfrida gav kartläggningen en skjuts 
framåt, eftersom man vet att omfattande 
angrepp av granbarkborrar förekommit i 
stormskadad granskog.

Kartläggningen kom igång i april i år 
och ska enligt planerna bli bestående. I 
dagsläget har man totalt nio fällor av No-
ve-typ – en norsk modell som man ansett 
vara effektiv och dessutom smidig att an-
vända – på tre områden. Två av dem finns 
i Hammarland och ett i Finström.

– På sikt vill vi ha fällor mer utspridda 
över Åland men det är inte så lätt att hitta 
områden med rätt förutsättningar. Vi har 
inte heller särskilt stor andel granskog på 
Åland, bara cirka 18 procent av volymen, 
säger Mikael Sandvik.

TVÅ HUVUDSYFTEN
Kartläggningen har två huvudsyften. Ett är 
att få reda på när granbarkborrarna svär-
mar. Efter det är det nämligen viktigt att 
vara extra alert och spana efter eventuel-
la angrepp för att sedan avverka angrip-
na träd. På så sätt kan man hindra att den 
nya generationen hinner kläckas och spri-
das i skogen.

– Ett annat syfte är populationsövervak-

ning. Hur stora mängder finns i våra sko-
gar? Men eftersom vi i nuläget inte har 
några siffor att jämföra med sedan tidiga-
re tar det några år innan vi vet vad som är 
normalt för oss. 

När det var som mest i slutet av maj 
gav de nio fällorna totalt cirka 50 000 
granbarkborrar.

– Det är ett ganska högt antal men som 
sagt – svårt att säga om det är normalt el-
ler inte. Det går inte heller att jämföra rakt 
av med siffror från Sverige och Finland 
eftersom förhållanden är så olika. Hittills 
har vi dock inte haft stora problem med 
granbarkborren på Åland, konstaterar 
Mikael Sandvik.

BLÅNADSSVAMP MISSFÄRGAR
Små angrepp av granbarkborre kan ett 
träd klara av men större angrepp tar kål på 
det. Granbarkborren för med sig en blånads- 
svamp som snabbt infekterar och missfär-
gar veden. Svampen är en förutsättning 
för att besegra trädets naturliga försvar 
och det är svampen som dödar trädet. Ut-
vecklingen går snabbt och då duger vir-
ket till vare sig timmer eller massaved. •

TEXT OCH FOTO: HELENA FORSGÅRD

Granbarkborren är cirka 4 millimeter 
lång och som fullvuxen brun med hårt 
skal.
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Enligt Jord- och skogsbruksministeri-
ets statistik äger över 600 000 finländare 
minst två hektar skog ensamma eller till-
sammans med någon annan. Skogens av-
kastningsförmåga hänger i hög grad ihop 
med skogsvården i inledningsskedet. 

Problemet i Finland är att den tidiga 
plantskogsvården på många håll har för-
summats, så att hundratusentals hektar 
plantskog behöver akutvård för att växa 
ordentligt. Ekvationen är enkel: Med ti-
dig vård av plantskogen minskar man den 
konkurrerande växtligheten och påverkar 
sammansättningen av trädslag. 

– När träden har utrymme att växa, blir 
de grövre och producerar mera värdeträ. 
Samtidigt förbättras trädens motstånds-
kraft mot sjukdomar och skadeinsekter 
samt blir tåligare mot vind- och snöbe-
lastning. Det här blir ännu viktigare när 
det varmare klimatet förväntas öka anta-
let skogsskador, säger Markku Remes, 
ledande expert på skogsvård på Finlands 
skogscentral.

När plantskogen har mognat, gäller det 
att gallra trädbeståndet så att tillväxten 
fokuseras på de ekonomiskt värdefullaste 
träden och de kvalitativt bästa stammarna

– Fördelarna med att röja plantbestån-
den är många. I bestånd, som röjs vid 
rätt tidpunkt, utvecklas träden snabbt till 
stockdimensioner och ger större inkoms- 
ter för skogsägarna redan i gallringsske-
det. En frisk och växande skog binder ock-
så mera kol och dämpar på så sätt klimat-
förändringen. Dessutom har skogsvården 
en betydande sysselsättningseffekt, säger 
Remes.

EFFEKTIVITET GER BÄTTRE 
LÖNSAMHET
Enligt Remes utförs bara cirka 60 procent 
av det årliga behovet av plantbeståndsvår-
den, alltså slyröjning och röjning, i tid. 

– Enligt vår uppföljning av de regiona-
la skogsprogrammen har det årligen röjts 
ungefär 160 000 hektar plantskog, medan 

slyröjning och röjning skulle behövas på 
sammanlagt nästan 270 000 hektar per år 
för att skogarnas tillväxt ska tryggas också 
under kommande år, säger Remes.

Enligt en beräkning, som Naturresurs-
institutet presenterade i februari gällande 
timmerproduktionen, innebär det på läng-
re sikt en jättelik skillnad om plantskogen 
vårdats i tid eller inte.

– Genom att vårda de nuvarande små 
plantskogarna kunde timmeruttaget på 
100 års sikt vara 10 procent större i Fin-
land, jämfört med om plantskogsvården 
görs som hittills, säger specialforskare 
Saija Huuskonen på Naturresursinstitutet. 

Beräkningen baserade sig på alternati-
ven att plantskogarna inte alls sköts, att 

de sköts som i dag eller att de sköts ef-
fektivare. 

– Komprimerat sagt visar resultatet att 
om man satsar en euro på effektiv plant-
skogsvård ger det på lång sikt tre euro tillba-
ka i form av högre rotpris. Till stor del beror 
det här på att en klart mindre del av träden 
skulle klassas som massaved än i dag då de 
är avverkningsmogna, säger hon.

SKRIV IN I KALENDERN
Markku Remes konstaterar att det vore 
i skogsfackmännens intresse att betona 
vikten av plantbeståndsvård eftersom här 
finns en potential till arbete för upp till 
1 500 skogsarbetare per år. 

– För ett par år sedan räknade Skogscen-

En skog är som en placeringsportfölj; 
för att må bra och växa i värde måste 
den ansas och vårdas för att i sinom 
tid ge optimal avkastning. Översynen 
är viktig framför allt i plantskogsske-
det, då grunden läggs för den framti-
da tillväxten. 

Sköt ungskogen och tjäna mera
Så här kan det se ut om plantsko-
gen fått växa sig vild.
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tralen ut att företagarna, som säljer skogs-
vårdstjänster, kunde få en årlig tilläggs-
inkomst på uppskattningsvis 60 miljoner 
euro om de oskötta plantbestånden skulle 
vårdas på rätt sätt och i tid, säger Remes. 

Den rätta tidpunkten att föra fram ären-
det till skogsägaren är enligt honom i sam-
band med en slutavverkning.

– Då kunde skogsägaren skriva in i sin 
almanacka att slyröjningen ska göras om 
fem år då det gäller gran och tall. Om en 
avverkning görs i år ska alltså den första 
röjningen göras 2025 och den följande röj-
ningen då träden är 3–4 meter höga. Gäl-
lande lövskog görs dock ingen slyröjning, 
säger Remes.

Om plantskogsvården fördröjs eller för-

summas helt bildas en slanskog som krä-
ver en kostsam gallring fast stammarna in-
te ännu fyller dimensionerna för gagnvir-
ke utan endast duger till energived.

– I ett sådant bestånd talar man i stäl-
let om iståndsättning av den unga skogen 
för att ge träden plats att växa till säljbara 
förstagallringsobjekt. Det innebär att utta-
get av gagnvirke fördröjs avsevärt, vilket 
ekonomiskt sett gör det till ett klart sämre 
alternativ än om plantbeståndet hade vår-
dats i rätt tid, säger Remes.

SKOGSINDUSTRIN VIKTIG 
FÖR SKOGSVÅRDEN
Utan att peka finger konstaterar han att 
behovet av plantbeståndsvård är störst i 

Sköt ungskogen och tjäna mera

landskapen Österbotten och Nyland. Där 
statistikfördes mindre än hälften så myck-
et plantskogsvård jämfört med målsätt-
ningen i de regionala skogsprogrammen. 

– I sydöstra Finland och Satakunta har 
man kommit närmast det regionala målet. 
Det positiva är i alla fall att plantskogs-
vårdsskulden har minskat lite den allra se-
naste tiden. Enligt Naturresursinstitutets 
tolvte riksskogstaxering har plantskogs-
vården fördröjts på totalt ungefär 700 000 
hektar medan den oskötta arealen, enligt 
den förra riksskogstaxeringen, var 800 000 
hektar, säger Remes.

Bland annat det nya massabruket i Ää-
nekoski påverkar positivt intresset för vår-
den av plantskog regionalt. 

– Därför är det bara att hoppas att 
skogsindustrins övriga planerade investe-
ringar blir av i vårt land. Om det inte finns 
avsättning för massa- eller stockvirke är 
incentiven för skogsägarna att sköta sin 
ungskog ganska små. Framför allt gällan-
de massavirke är priset så lågt att inte ens 
exportmarknaden är något egentligt alter-
nativ, säger Remes.  

STATEN STÖDER VÅRD 
AV PLANTSKOG
En faktor som har påverkat den förebyg-
gande plantvården negativt är att allt fle-
ra av skogsägarna bor på annan ort än där 
skogen finns.

– Om man bor invid sin skog är det lätt 
att ta röjsågen för att avlägsna onödiga 
plantor. För många skogsägare kan ändå 
det enda alternativet vara att anlita en en-
treprenör. Det kan kännas som en dyr åt-
gärd eftersom avkastningen kommer långt 
senare. Här gäller det dock att komma 
ihåg att vård av plantskog ger rätt till Ke-
mera-stöd. Dessutom är det en avdragbar 
utgift i skogsbeskattningen, säger Remes.

I södra Finland kan skogsägarna förlo-
ra över 40 procent av skogsintäkterna om 
plantskogen inte alls sköts. 

– Det beror på att timrets andel mins-
kar med upp till drygt en tredjedel och an-
delen virke som inte över huvud taget du-
ger för skogsindustrin ökar. Med hjälp av 
tidig plantskogsvård kan man också styra 
tillväxten så att den i stället för maximal 
avkastning siktar mot skoglig mångfald, 
säger Remes. •

TEXT: BO INGVES
FOTO: PETER NORDLING
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– Det här var oklart för många tjänste-
män och beslutsfattare ännu för några år 
sedan. I dag har kunskapen ökat, säger 
Matti Mikkola, vd för Träproduktindus- 
trin rf.

Han konstaterar att det fortfarande 
finns mycket okunskap om hur man be-
ställer en träbyggnad. Sedan 1960-talet 
har de flesta skolor byggts i betong eller 
stenmaterial, och kunnandet i hur man 
bygger skolor i trä har försvunnit i kom-
munerna.

Men träets andel i offentligt byggande 
ökar och skolbyggena leder utvecklingen. 
Just nu har vart fjärde nytt skolbygge en 
stomme av trä.

Diskussionen om inomhusluften har 

Tiden inne 
för stora trähus
Nu krävs aktivt jobb om man vill öka 
antalet höghus och offentliga byg-
gen i trä. När en kommun beställer 
en byggnad kan den i upphandlingen 
kräva att materialet är trä. 

fört skol- och daghemsbyggandet i rikt-
ning mot trä. Och då en skola får beröm 
för sitt klimat börjar beslutsfattare i andra 
kommuner fundera på vad träet kan ge.

– Men då stöter politikerna ibland på 
problemet att kommunens tekniska an-
ställda saknar erfarenhet av träbyggande. 
Och de entreprenörer och planerare, som 
kommunen brukar anlita, är kanske inte 
redo att förändra sina arbetsmetoder, el-
ler inte tillräckligt insatta i moderna, trä-
baserade byggnadssystem, säger Mikkola.

– När man är ovan med träbyggande 
lägger man för säkerhets skull på ett risk-
tillägg i kostnadskalkylen. Men då kanske 
fullmäktige säger ”kika närmare på siff-
rorna!”.

LYCKTRÄFF I PUDASJÄRVI
Så gick det när Pudasjärvi byggde ett skol-
center i timmer, med tio tusen kvadrat-
meter daghem, förskola och skola. Fastän 
det fanns en stor timmerhustillverkare på 
orten bollades ärendet mellan tjänstemän 

och fullmäktige flera gånger på grund av 
bristande erfarenhet.

Senare har Pudasjärvi utropat sig till 
Finlands timmerhuvudstad och förverkli-
gat flera offentliga byggnader i trä.

– Det gäller att komma över oerfarenhe-
ten och att hitta de rätta planerarna, till-
verkarna och entreprenörerna. Då inser 
man att trä inte är dyrare än andra mate-
rial. I Pudasjärvi har man konstaterat att 
akustiken är utmärkt, inneluften behaglig 
och att ytorna hålls snygga då alla upp-
skattar dem, säger Mikkola.

På hösten ska regeringen presentera 
nya mål för offentligt trähusbyggande. I 
utkastet talas det om att minst 40 procent 
av alla nya offentliga byggnader ska va-
ra av trä. Nu ligger verkligheten på 10–
15 procent.

En viktig drivkraft är att bromsa klimat-
förändringen.

– Då blir träet och dess koldioxidav-
tryck, och kolet som binds i träet, värde-
fullare. Och när byggprocessen blir effek-

Trähöghusen i Slottsfältet i 
Åbo får totalt nästan 1 000 
lägenheter.
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tivare går vi även där förbi betongbyggan-
det. Trä är lätt att transportera, så myck-
et av tillverkningen kan ske på annan ort. 
Man behöver bara ett litet team på byg-
get som monterar delarna. Byggandet går 
snabbt och är tystare, och trycket på att ha 
arbetskraft i centralorterna minskar.

TRÄHÖGHUS I ÅBO
Åbo vill bli koldioxidneutralt år 2029. 
Anne Antola, chef för enheten som skö-
ter nybyggen, konstaterar att Åbo ännu in-
te i upphandlingar krävt trä som material, 
men att det säkert blir aktuellt i framtiden.

– Hittills har vi fokuserat mera på ener-
gifrågor i stället för på materialet. När det 
gäller allaktivitetshuset i Skansen har man 
preliminärt diskuterat ifall det kunde byg-
gas i trä, men projektplanen är inte klar 
och inget beslut finns.

Antola säger att man inom staden kom-
mer att ta fram ett förslag till linjedrag-
ning, och definiera vilka objekt man vill 
bygga i trä.

Åbo är en av sex stora städer som ingår 
i en arbetsgrupp för offentligt träbyggan-
de, startad av Miljöministeriet. Gruppen 
har bland annat diskuterat de begräns-
ningar brandbestämmelserna medför när 
städerna bygger uppåt. En annan utma-
ning gällande större hus är att skyddsrum-
men hursomhelst måste vara av betong.

Åbo har dock på annat sätt främjat stor-

skaligt trähusbyggande. Slottsfältet, nära 
Åbo slott, är en ny stadsdel med 2–5-vå-
ningshus i trä och har vuxit fram sedan 
2017. Antalet lägenheter blir cirka 950.

Projektet, med flera byggbolag inblan-
dade, är ett långkok som startade redan 
2004, då området lanserades som ett pi-
lotprojekt i ett statligt program för trähus-
byggande.

Planläggningsarkitekt Katja Tyni-Kylliö 
beskriver arkitekturen som allmänt mo-
dern där man inte härmar gamla stilar.

– Trä är ett varmt material och bidrar 
till en människonära miljö. Men miljön 
påverkas även av annat, såsom fasader-
na på marknivå. Har de fönster eller är de 
bara väggar? Träet ger även på ett natur-
ligt sätt proportioner åt de övre våningar-
nas väggar, då de inte består av stora skiv-
aktiga ytor. Slottsfältets fasader har i hu-
vudsak träpanel och man har lagt speciell 
vikt vid öppningar på gatunivån.

TRENDEN UPPÅTGÅENDE
I november 2019 var 63 trähöghusprojekt 
– alltså enskilda hus, kvarter eller större 
offentliga byggnader med minst tre vå-
ningar – under planering i Finland. Året 
innan var siffran 51 och året före det 40.

– Ökningen lär fortsätta i år, speciellt 
som regeringen beslutat stöda nya trähög-
hus med 5 000 euro per lägenhet, säger 
Petri Heino vid Miljöministeriet. Han är 

chef för programmet för träbyggande.
I våras fanns cirka 90 trähöghus med 

2 600 lägenheter i landet. Förverkligas al-
la planerade projekt kan vi få ytterligare  
7 500 lägenheter de närmsta åren.

Matti Mikkola vid Träproduktindustrin 
konstaterar att de flesta av våra småhus 
och radhus är av trä. Men för höghusens 
del är träets andel fortfarande bara någ-
ra procent.

– Tyvärr byggs det färre småhus nu. 
Fler människor flyttar till centralorter där 
det byggs på höjden. Därför måste träet 
börja användas i höghusen. Flera nya pro-
jekt är på gång, men man måste aktivt ar-
beta för att öka andelen. Det är framförallt 
viktigt för klimatet. Genom att öka träets 
andel minskar vi effektivt utsläppstoppar-
na från byggandet.

Enligt Mikkola måste trähusbyggandet 
få mera plats i utbildningarna, och fördo-
mar gällande trä och bränder och vatten-
skador måste övervinnas med informa-
tion.

– En expert har sagt att trähus, som 
måste ha sprinkler, är tiotals gånger tryg-
gare än ett vanligt betonghus. Vid en vat-
tenskada i ett trähöghus i Uleåborg kon-
staterade man att den var både billigare 
och snabbare att reparera än om den upp-
stått i ett betonghus. •

TEXT: JEAN LINDÉN 

Världens största timmerskola 
invigdes i Pudasjärvi år 2016.
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Sedan Karl-Henrik Langels började an-
vända Trico har älgarna inte ätit några 
toppskott. Trico som har fårtalg som hu-
vudingrediens gör att älgarna undviker 
tallplantor som behandlats. 

Medel som håller älgarna borta
Allt fler markägare har börjat an-
vända Trico – ett biologiskt bekämp-
ningsmedel – för att motverka älg- 
och andra viltskador. En av dem är 
Karl-Henrik Langels i Närpes. Han 
har goda erfarenheter av att använ-
da medlet. 

Många områden längs den finländska kus-
ten har vintertid en stor älgstam. Det be-
tyder att älgskador är vanliga när djuren 
betar på vintern. Ett hårt drabbat område 
finns bland annat i Näsby i Närpes. 

– På 3 600 hektar har vi i flera år skjutit 
kring 20 älgar och lika många rådjur och 
vitsvanshjortar, så avskjutningen har va-
rit stor. Vi har haft väldigt stora problem 
med älgskador här de senaste åren, men 
nu verkar stammarna ha börjat minska, 
säger Karl-Henrik Langels, markägare i 
Näsby i Närpes.

Älgar och andra hjortdjur äter gärna 
tallskott på plantor om vintern, vilket gör 
att en planta som drabbas inte utvecklas 
ordentligt, utan på sikt kan bli krokig. I 
många fall kan hela plantbestånd skadas, 

och då måste skogsägaren plantera om el-
ler komplettera med nya plantor. 

– Jag har själv drabbats av älgskador 
och det är inte roligt. För några år sedan 
var jag faktiskt tvungen att komplettera 
med nya plantor på ett skifte, men efter 
det har jag varit skonad från älgskador, be-
rättar Langels.

VANDRAR RUNT PLANTSKOGEN
Orsaken är att han för några år sedan be-
slöt sig för att prova Trico. 

– Jag har inte haft några skador i mi-
na plantskogar sedan jag började använda 
medlet. Under vintrarna har jag sett älg-
spår i närheten av mina plantskogar, men 
älgarna vandrar inte längre genom plan-
teringarna. Så erfarenheterna är goda, sä-
ger Langels.

I vintras besökte han första gången be-
ståndet av tall, vilket kompletteringsplan-
terades för några år sedan. Han konstate-
rade snabbt att det såg bra ut.

– Det verkar inte ha varit några älgar 
här. De yngre plantorna har fått vara ifred 
och de äldre börjar nu bli så höga att äl-
garna inte längre når upp till toppskotten.

Trico ska användas på hösten under 
torra dagar. Med en spruta appliceras 
medlet på tallarnas toppar. 

– En burk Trico räcker för att behandla 
cirka två hektar plantskog. Det är rätt tids-
krävande och det tar kring tio timmar att 
behandla en hektar. Det är också orsaken 
till att jag inte känner många som använ-
der bekämpningsmedlet. Det tar tid och 
det blir för dyrt att ha någon annan att ut-
föra arbetet, anser Langels.

Men enligt honom finns det inte många 
alternativ om skogsägaren i ett älgtätt om-
råde vill att tallplantorna ska klara sig. 

– Jag har också testat att lägga gula 
band runt planteringar, men efter en tid 
börjar älgarna gå rakt igenom dem, och 
banden måste underhållas. Så Trico ver-
kar vara det enda som fungerar.

INTE BRA ATT PLANTERA GRAN
En del skogsägare har börjat plantera gran 
i stället för tall på grund av älgarna. 

– Men det är beklagligt eftersom granar 
inte växer ordentligt på för svaga bonite-
ter. Men jag har förståelse för att en del in-
te orkar plantera nytt hela tiden då älgar-
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Medel som håller älgarna borta
na ätit upp tallplantorna, säger Langels, 
som har ett förflutet som skogsexpert på 
den lokala skogsvårdsföreningen och Fin-
lands skogscentral.

Langels poängterar att han inte har någ-
ra vetenskapliga bevis för att det är just 
Trico som bidragit till att han inte drab-
bats av älgskador. En delorsak kan ock-
så vara att det finns mycket varg i När-
pesskogarna. 

– Vargarna tar många älgar. Så det kan 
också vara en bidragande orsak till att älg-
skadorna minskar, men jag är övertygad 
om att Trico bidrar till att minska dem.

Han tillägger också en annan viktig as-
pekt när det gäller att minska riskerna för 
älgskador. 

– Det är ett måste att röja i tid, så att 
tallarna får utrymme och snabbt växer 
sig starka. Men om det finns mycket älg 
i området vintertid är risken ändå stor att 
plantskogen drabbas.

Trico tillverkas av det österrikiska bola-
get Kwizda Agro GmbH. Den verksamma 
substansen är fårtalg, som är godkänd i 
EU som verksam substans för växtskydds-
medel. 

– Förutom fett innehåller produkten 
högst antagligt vatten och någon emulga-
tor, som gör att vatten och fett blandar sig, 
samt konserveringsmedel, men vi har inga 
uppgifter om den exakta sammansättning-
en, säger Maria Liljeström på Avena Ber-
ner som säljer Trico i Finland.

SÄLJS TILL SUBVENTIONERAT PRIS
För skogsägare finns två alternativ att kö-
pa medlet. Antingen köps det i affärer för 
jordbruksartiklar eller till subventionerat 
pris av en jaktvårdsförening. 

– Jaktvårdsföreningarna beställer Tri-
co via oss och vi beställer av Avena Ber-
ner. Jord- och skogsbruksministeriet sub-
ventionerar kostnaden genom licensavgif-
ter så att en burk på tio liter kostar skogs-
ägaren endast 50 euro. Köper man med-
let direkt i affären är priset betydligt hö-
gre, berättar Jaakko Hautanen, viltplane-
rare vid Finlands skogscentral, Kust-Öster-
bottens område.

Enligt Hautanen verkar intresset för Tri-
co att öka kontinuerligt. År 2018 beställde 
området Kust-Österbotten 730 liter Trico, i 
fjol var mängden 1 250 liter. 

– Det tyder på att skogsägarna har fått 
upp ögonen för Trico, och jaktvårdsföre- 
ningarna reagerar på önskemålen. I stort 
sett allt vi beställer in köps upp av skogs-
ägarna.

Hautanen är glad över att skogsägarna 

vidtar preventiva åtgärder för att motver-
ka älgskador. 

– Det finns plantskogsområden som är 
svåra att hantera med enbart avskjutning. 
Trots att jaktvårdsföreningarna riktar jak-
ten till områden med mycket älg, finns det 
områden med stora vinterstammar. Där-
för är det bra att skogsägarna vidtar oli-
ka åtgärder.

Förutom Trico och gula band finns ock-
så andra alternativ för att minska älgska-
dorna. Uppblåsbara gummigubbar skräm-
mer hjortdjuren till exempel på åländska 
salladsodlingar. Runt specialodlingar kan 
man också ha elstängsel. Både gummi-
gubbar och elstängsel subventioneras av 
Finlands viltcentral. 

FLERA ALTERNATIV I SVERIGE
I Sverige används vid sidan av Trico ock-
så andra medel. Ett av dem är Arbinol B, 
som precis som Trico, används för att av-
skräcka vilt i skogsplanteringar. Besprut-
ningen sker med en rygg- eller handspru-
ta och appliceras på plantornas övre de-
lar. 

Arbinol B kan användas året om, bå-
de vid sommar- och vinterskador och löv- 
och barrträd. Ämnet verkar avskräckan-
de på viltets alla sinnen – mekaniskt via 
tänderna, optiskt genom den vita färgen 
och luktande genom naturliga eteriska ol-
jor och via den bittra smaken, enligt till-
verkaren Interagro Skog. 

Preparatet kan också appliceras med 
exempelvis pensel eller handske. Det vik-
tiga är att plantorna ska vara torra vid be-
handling. Frusna plantor ska inte heller 
behandlas. 

Arbinol baseras bland annat på ett syn-
tetiskt bitterämne som brukar kallas Bitrex 
(handelsnamn Denatoniumbensoat) som 
används för att denaturera kemiska väts-
kor. Medlet innehåller även finkornig sand 
och vit färg.

Ett annat företag, Plantskydd AB, sa-
luför också tre olika produkter i syfte att 
avskräcka viltet: Blodmjöl bygger på blod 
från slaktade djur, HaTe 2 med eteriska ol-
jor som de viktigaste beståndsdelarna och 
Versus som bygger på finkornig sand och 
vit färg.

Inget av de här preparaten marknads-
förs i Finland. • 

TEXT OCH FOTO: 
CHRISTOFFER THOMASFOLK
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Det hörs inget ettrigt motorljud när Robin 
Sundfors demonstrerar sin batteridrivna 
röjsåg. Det enda ljudet kommer från kling-
an. Ljudnivån är alltså betydligt lägre än 
om han skulle arbeta med en bränsledri-
ven röjsåg.  

– Jag erkänner att jag till en början var 
lite skeptisk till batteridrivna röj- och ked-
jesågar. Men efter hand har jag ändrat 
uppfattning. De fungerar mycket bra och 
i vintras utförde jag all gallring med en 
batteridriven kedjesåg, berättar Sundfors.

Robin Sundfors är distriktschef för Hus-
qvarna Ab i Västra Finland och betonar 
att han är opartisk i förhållandet mellan 
bränsledrivna och batteridrivna redskap. 
Företaget säljer av båda sorter men på se-
nare år har utvecklingen av batteridrivna 
varit snabb och därmed har kvalitativare 
produkter kommit ut på marknaden.

– Majoriteten av de motor- och röjsågar, 
som vi säljer, är fortfarande bränsledrivna. 
Men efter att Husqvarna lanserade en ny 
stor batteriserie år 2012 har intresset ökat 
snabbt. Förr hade kunderna svårt att tän-
ka sig en batteridriven såg, men nu väljer 
många just dessa produkter.

Robin Sundfors bedömer att markna-
den nu befinner sig i ett brytningsskede, 
både då det gäller verktyg för var och en 
och för professionella skogsarbetare. 

– På sikt, om cirka tio år, tror jag att bat-
teridrivna produkter har tagit över en stor 
del av marknaden, säger Sundfors.

LIKA HOS KONKURRENTEN
Konkurrenten Stihl har upplevt en likadan 
utveckling. Enligt Kenneth Lindholm, dis- 
triktschef för Stihl i Västra Finland, har 
försäljningen av batteridrivna kedjesågar 
i år ökat med 70 procent jämfört med i fjol. 

– Jag kan inte avslöja försäljningssiff-
ror men ungefär en fjärdedel av de mo-
torsågar, som säljs, är batteridrivna, och 
Stihls tredje mest sålda såg är en batteri-
driven modell. Så konsumenternas intres-
se för de här produkterna ökar stadigt, sä-
ger Lindholm. 

Den första uppenbara fördelen med 
batteridrivna sågar är att de inte genere-
rar avgaser. 

Intresset för batteridrivna kedjesågar 
och röjsågar ökat betydligt under de 
senaste åren. Förklaringen är att de 
är tystare, lättare och miljövänligare. 

Intresset för batteri drivet ökar

– Husqvarna har naturligtvis miljömäs-
siga ambitioner med att i högre grad gå in 
för batteridrivna produkter. Men för dem 
som arbetar i skogen är det betydligt bätt-
re att inte få i sig avgaser från bensinen, 
så det är också en hälsofråga. Samtidigt 
underlättas arbetet i skogen av att man 
inte behöver ha med sig bränsle. Det är 
lättare att ta med ett par batterier, förkla-
rar Sundfors.

Kenneth Lindholm framhåller att an-
dra fördelar med batteridrivna produkter 
är den låga ljudnivån som många använ-
dare prefererar. En tredje aspekt, som talar 

för batteridrivna kedje- och röjsågar samt 
andra liknande produkter, är ekonomin. 

SPARAR FORT IN SIG
Initialt kostar en batteridriven produkt nå-
got mera än en bränsledriven. Men den 
tilläggskostnaden arbetas snabbt in tack 
vare att användaren inte behöver kö-
pa bränsle. Sundfors tar en batteridriven 
häcksax som exempel. 

Den kostar 799 euro jämfört med en 
bränsledriven för 599 euro. Ett batteri av 
typen BLi-200 har cirka 1 500 laddcykler 
och en laddning  motsvarar en tank bränsle. 
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Intresset för batteri drivet ökar

–  Det betyder att 1500 laddningar kos-
tar cirka 45 euro medan 1 500 tankar al-
kylatbensin kostar över 3500 euro. På en-
dast 70 laddningar har man sparat in den 
extra kostnaden för den batteridrivna pro-
dukten. 

De flesta tillverkare gör batterier som 
passar också i deras andra elverktyg.

 En annan klar fördel med batteridrivna 
produkter är de låga service- och under-
hållskostnaderna. Till skillnad från bräns-
ledrivna produkter finns inga egentliga 
slitdelar. 

– De är borstfria, vilket förenklat bety-

der att man snurrar på en magnet med en 
axel och låter kopparlindningen stå still. 
Således finns få rörliga delar som rör vid 
varandra, och då finns det minimalt med 
teknik som kan gå sönder. Därmed upp-
står inte ett mekaniskt slitage såsom i en 
motor med kolv och vevaxel eller med nå-
gon typ av drivning, förklarar Sundfors 
och Lindholm.

Enligt dem har Husqvarna och Stihl 
satsat mycket på utvecklingen av batte-
rier. Båda använder litiumbatterier, och ut-
gångspunkten har varit att få ut tillräckligt 
med effekt i förhållande till vikten. 

Både Husqvarna och Stihl har gått in 
för ett system med 36 volt som ger bästa 
effekt i förhållande till batteriets vikt. Ett 
batteri med 20 celler både serie- och pa-
rallellkopplade ger 36 volt och 5,2 ampe-
retimmar. 

FLERA SERIER
De två tillverkarna har, i likhet med flera an-
dra, produkter för alla ändamål. Sundfors 
lyfter fram 100-serien som är tänkt för 
sommarstuge- och egnahemsägare. Den 
större 300-serien lämpar sig för mera krä-
vande konsumenter som ställer höre krav 
på effekt och prestanda. 

Dessutom finns 500-serien för professio- 
nella skogsarbetare och aktiva markägare. 
Sundfors lyfter bland annat fram kedjeså-
gen 540 iXP som motsvarar en 40-kubik-
meters motorsåg. 

– Det är en batteridriven såg som kom-
mit ut på marknaden i år. Den har en 
stomme av magnesium, vilket gör den 
robust. Sågen är ergonomiskt välplane-
rad för att stöda sin användare även un-
der långa arbetspass. Kedjehastigheten är 
24 meter per sekund, så effekten är som i 
en motorsåg med förbränningsmotor, för-
klarar han. 

Stihl har olika produktfamiljer för ked-
jesågar, och Lindholm lyfter fram AK-se-
rien som lämpar sig för maskiner för var-
dagligt bruk. AP-serien är tänkt för pro-
fessionellt bruk, och kedjesågen MSA 220 
C-B har också en kedjehastighet på 24 me-
ter per sekund. 

– Sågen har hög skäreffekt och ked-
jehastighet och lämpar sig därmed för 
kvistning, gallring och fällning av mindre 
träd. Den används både inom den offent-
liga sektorn och inom lantbruket, säger 
Lindholm. •

TEXT: CHRISTOFFER THOMASFOLK 

Ovan en kedjesåg Husqvarna 
540 iXP för professionella skogs-
arbetare. Nedan en Stihl MSA 
220C.
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En fredag förmiddag i juli. Anders Nordell 
ska avverka fem hektar skog på Storlandet 
i Nagu. Bara fröträd lämnas kvar.

Det är 17 år sedan han startade Kimi-
toföretaget Nordells Forest med sin bror. 
De har tre anställda, och ingår dessutom i 
samföretaget Skogsfemman med fyra an-
dra avverkningsföretag.

– Skogsfemman omfattar också tre 
stockbilister. Det finns bara ett annat fö-
retag i landet, förutom vi, som sköter allt 
från stubbe till fabrik, förklarar Nordell.

Den blöta vintern var knepig. Nordell 
lyfter på hatten för Stora Enso som Skogs-
femman levererar till.

– De är bra på att hitta jobb åt oss. Men 
nog var det kämpigt från slutet av septem-
ber till mars. Det blev mera förflyttningar 
för att hitta platser där man kunde avver-
ka utan att skada terrängen. Ekonomiskt 
var det kanske den knepigaste perioden 
jag upplevt i branschen.

Stockavverkningen minskade, vilket 
Nordell tror att berodde både på corona-
pandemin och på allt billigt virke bland 
annat från Tysklands barkborreskadade 
skogar. I stället fick man jobba mer med 
gallringar.

– Vår maskin är effektivast vid grövre 
avverkning. Gallringarna ger mindre peng-
ar, vilket nog synts i vårt resultat. Vi sök-
te stöd av NTM-centralen, men fick kall-
la handen. Skogsföretag får ingen hjälp.

Nordells Forest har en skördare och två 
skotare. Företaget har inte haft en tanke 
på att sälja någon maskin nu, men Anders 
Nordell säger att det finns kolleger som 

Märkligt år 
för avverkarna
  Efter att problemen radat upp sig 
under vintern hoppas skogsavverkar-
na nu kunna köra för fullt. Det gäller 
att ta igen det som gick förlorat förra 
hösten och i början av året.

funderar på att byta till lite äldre maskin 
för att minska på amorteringarna.

– Men om det finns mycket maskiner 
på marknaden, får man kanske inte det 
bästa priset. Då är det bättre att kämpa 
på, om det går.

 TVIST MED NTM
På Maskinföretagarnas förbund säger vi-
ce vd Simo Jaakkola, i mitten av somma-
ren, att han inte har statistik på hur många 
skogsmaskiner som nu sålts.

– Min känsla är att det sålts ”en del”, 
överraskande många av dem utomlands. 
De lär ha gått åt förvånansvärt bra, så det 
har knappast handlat om något väldigt 
underpris. De som började anpassa sig i 
tid har uppenbarligen lyckats sälja, men 
just nu tror jag inte det görs så många 
affärer i Mellaneuropa. Barkborreskador-
na där och coronakrisen har skakat om 
marknaden.

Förbundets medlemsenkät i april visa-
de att en dryg tredjedel av avverkningsfö-
retagen ansökt om amorteringsfrihet för 

lån. Över 60 procent av företagen i enkä-
ten hade permitterat personal medan yt-
terligare 10 procent avsåg göra det, vilket 
innebär nästan alla företag med avlönad 
personal.

– Många har sagt att det är första gång-
en de tvingats ta till permitteringar. En 
del företag berättade också att arbetskraft 
övergått till andra branscher.

Jaakkola säger att Maskinföretagarnas 
linje normalt är att ju mindre stöd man 
behöver desto bättre, eftersom stöden lätt 
snedvrider företagandet. Men då den us-
la vintern, de europeiska barkborreproble-
men, strejker, lockouter och sedan corona-
pandemin följde på varandra uppstod tan-
ken att en del avverkare kunde behöva stöd.

Då stötte man på problemet att företa-
gare som anses syssla med skogsbruk in-
te kunde få NTM-centralens coronarelate-
rade utvecklingsstöd.

– Men avverkning handlar egentligen 
om att producera en tjänst där kunderna 
dessutom oftast är skogsindustrin och in-
te skogsägarna. Ett byggföretag som spe-
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cialiserat sig på ladugårdar ses ju inte som 
ett lantbruksföretag, så det kan få stöd. 
Men ett avverkningsföretag som avver-
kar i samma lantbrukares skog kan inte 
få stöd, för NTM-centralen tolkar det som 
skogsbruk.

Frågan togs till Förvaltningsdomstolen 
som nu kullkastat NTM-centralens tolk-
ning. Jaakkola säger att det inte längre 
hjälper för coronastödens del, men han 
hoppas beslutet blir riktgivande för fram-
tiden.

PROBLEM HITTA FÖRARE?
Jaakkola har inte siffror på konkurser, 
men har hört om flera fall. 

– Men företagens problem har nog upp-
stått tidigare. Jag anser att grundproble-
met är att avverkningsföretagens resultat 
i snitt är ganska låga. Detta korrigerades 
inte ens då avverkningsmängderna ökade 
åren 2016–18 och delvis i början av 2019. 
Visst finns också framgångsrika företag, 
men marknaden lider nog av ett struktu-
rellt problem då man inte kan förbättra re-
sultatet ens under toppåren.

Ett problem är att det finns få och stora 
köpare, men många och små säljare. Kö-

parna har stor makt att sätta prisnivån. 
– Men visst kan också företagarna se 

sig i spegeln och fråga om de kanske in-
vesterat för mycket, och om det egna kun-
nandet är tillräckligt när det gäller prissätt-
ning och förhandlingar.

Naturresursinstitutet beräknar att om 
avverkningsmängden från maj och fram-
åt är någorlunda normal blir årets sam-
manlagda avverkningar drygt 56 miljoner 
kubikmeter. Det är 10 procent mindre än 
i fjol, och cirka 20 procent mindre än un-
der toppåret 2018.

– Om det fortsätter så här, blir slutet av 
året klart lättare, säger Jaakkola. Men det 
är ändå en snabb minskning av den totala 
avverkningen på två år. Personal och ma-
skinpark måste anpassas. Bär det av upp-
åt igen, uppstår problemet att hitta nya 
förare.

SER FRAMÅT
En som nyligen investerat är Fredrik 
Fagerström i Tenala. Han har Krokby 
Skogstjänst och köpte sina maskiner – 
skördare, skotare och flyttbil – i början av 
oktober i fjol.

– Om vi bortser från perioden decem-

ber till mars, har det gått riktigt bra! skrat-
tar han. 

Det kom så mycket vatten att det var 
omöjligt att åka in i skogen med maskiner. 
Men amorteringarna och de fasta kostna-
derna ska betalas ändå.

Han behövde inte amorteringsfrihet ef-
tersom avbetalningarna ändå inte starta-
de direkt.

– Nu har vi kört någorlunda normalt 
sedan slutet av mars, så man klarar sig.

Fagerström har inte sökt några stöd.
– Alla påverkas förstås indirekt av co-

ronan, men vi har, trots allt, kunnat köra 
sedan coronan kom i mitten av mars. Om 
den börjar härja igen kan det bli bekym-
mer, men det är väl bäst att inte tänka på 
det utan jobba på medan det går.

Anders Nordell, där han sitter i skörda-
ren i Nagu, är också hoppfull.

– Det har varit full fjong sedan våren. 
Nu jobbar vi ikapp det vi inte kunde gö-
ra i vintras. Så det ser bra ut, men man 
vet inte om det kommer en andra corona-
våg som ändrar på hur de stora skogsbo-
lagen agerar. •

TEXT OCH FOTO: JEAN LINDÉN 

Anders Nordell från Kimitoön är glad att kunna avverka för fullt igen, som här i Nagu.
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Nylandsplanen, som tar sikte på år 2050, 
har varit på tapeten under våren. En land-
skapsplan ska ta fram breda linjer för 
hur ett område ska utvecklas i ett längre 
tidsperspektiv. Detaljerna finslipas läng-
re fram i processen, i general- och detalj-
planer. I motsvarande landskapsplan, som 
bereds för Österbotten, har man inte ta-
git med några nya skyddsområdesbeteck-
ningar, såvida det inte handlar om områ-
den som skyddas via lag.

– I Nyland har man varit lite mera ”fö-
retagsam” och plockat med nya områden 
som saknar en SL-beteckning från tidiga-
re. De minsta områdena är mindre än en 
hektar, vilket är anmärkningsvärt detal-
jerat för en landskapsplan, säger Robert 
Andersson, utvecklingschef på Södra 
Skogsreviret.

Han konstaterar att det varit klart bätt-
re om man i Nylandsplanen hade lagt de 
nya skyddsområdesbeteckningarna som 
bilagor utan rättsverkan. Då hade berör-
da myndigheter haft tid att kontrollera 
och kvalitetssäkra områdena och kontak-
ta markägarna.

 
BRIST PÅ FRIVILLIGHET
Han är missnöjd på flera punkter och åter-
kommer ofta till ordet frivillighet, eller 
snarast bristen därpå. Enligt naturvårdsla-
gens 24 paragraf är det skogsägaren som 
i första hand ska ta initiativ till eventuellt 
naturskydd på sina områden. Alternativt 
kan myndigheterna kontakta markägaren 
då ett område ska skyddas. Vid beredning-
en av Nylandsplanen finns det fall där ing-
etdera kriteriet uppfyllts.

– Det finns markägare som har kontak-
tats, men jag vet också många som fått 
en ny SL-beteckning på sitt område utan 
att veta om det. Man har lagt ansvaret  på 
markägaren att kolla upp om nya skydds-
beteckningar skrivits in, säger Andersson.

Problemet är att skogsägarna utgör en 
brokig skara. Det finns de som är aktiva, 
men också många som missat att beva-
ka frågan. Många äger i dag skog på dis-
tans och har kanske inte alls förstått att 
något så övergripande som en landskaps-
plan kan påverka deras framtida möjlighe-
ter att idka skogsbruk.

– Materialet, som funnits till påseen-
de, har därtill varit luddigt och svårtolkat. 
Till och med personer, som professionellt 
arbetar med skogsbruk, har haft svårt att 
tolka var fastighetsgränserna går och vad 
skyddsbeteckningarna omfattar. Kartorna 
har varit alltför svåra att tyda.

UTEBLIVNA INTÄKTER?
Vad är det stora problemet med de nya SL-
beteckningarna?

– Ett är att kvaliteten på det bakgrunds-
material, som skyddsbeteckningarna grun- 
dar sig på, är av väldigt varierande kvali-

tet. Man kan inte i samtliga fall vara säker 
på att det verkligen finns skyddsobjekt på 
områdena, förklarar Andersson.

Han nämner att vissa beteckningar till-
kommit som rena skrivbordsjobb, utan 
fältbesök på plats och ställe. Man har istäl-
let använt sig av ett tekniskt analysverktyg, 
Zonation. Zonation-verktyget är känsligt för 
de parametrar som läggs in i analysen.

– Man kan få ut exakt det resultat man 
eftersträvar, eftersom detta verktyg är syn-
nerligen känsligt för de parametrar som 
läggs in, säger Andersson.

Därför anser Reviret att man borde stry-
ka samtliga områden som kommit till via 
detta analysverktyg. 

– Ibland har man också jämställt pri-
vatpersoners och föreningars utlåtanden 
med verkliga miljöutredningar, suckar han 
uppgivet.

Risken med den skiftande kvaliteten på 
bakgrundsutredningarna är att det sena-
re kan visa sig att de förväntade skydds-
objekten inte finns på det SL-märkta om-
rådet. Det betyder att området inte kvali-
ficerar sig för Metso-programmet och att 
markägaren inte får någon ersättning för 
sin skyddsmärkta skog.

– Men skogsägaren kan inte heller id-

Plan irriterar skogsägare
Arbetet med en ny landskapsplan för Nyland, Nylandsplanen 2050, har väckt 
irritation bland skogsägarna, speciellt beträffande förfaringssättet med nya 
skyddsområden. Skogsvårdsföreningen Södra Skogsreviret anser att Nylands 
förbund varit onödigt ”företagsamt” och eventuellt överskridit sina befogen-
heter. 
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Robert Andersson på Södra Skogsreviret säger att personer utan formell behörighet 
tyckt till i Nylandsplanen.
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ka normalt skogsbruk på området. Beteck-
ningen kvarstår och gör det svårt att få vir-
ket certifierat och därmed sålt, förklarar 
Andersson och tillägger att tillvägagångs-
sättet tär på myndighetsförtroendet.

Han hoppas att förfarandet inte resul-
terar i ett bakslag för det välfungerande 
Metso-programmet, som uppskattats av 
många skogsägare.

ÖVERSKRIDIT BEFOGENHETER?
En annan fråga är om Nylands förbund 
överskridit sina befogenheter då det ta-
git med nya skyddsområden i landskaps-
planen. Förbundet hänvisar i sina utred-
ningar till skogslagens 10 paragraf och de 
skyddsobjekt paragrafen omfattar.

– Problemet är att endast personal på 
Finlands skogscentral har behörighet att 
avgöra om ett område uppfyller kriterier-
na. Nu har personer, som inte arbetar på 
Skogscentralen, tyckt till utan formell be-
hörighet, säger Andersson. 

Södra Reviret har anmärkt mot det bro-
kiga bakgrundsmaterialet till de nya SL-
beteckningarna och frågar om alla formel-
la krav uppfyllts i Nylandsplanen.

– Vi har också framfört önskemål om 
att alla nya planbeteckningar måste vara 
så tydligt formulerade att det inte finns 
utrymme för tolkning då planerna går vi-
dare i kommunerna. Det får inte bli så att 

två markägare med skog på varsin sida 
av kommungränsen blir olika behandlade, 
trots att skogslotterna har samma planbe-
teckning, betonar Andersson.

FALL FÖR DOMSTOLEN?
Nylandsplanen har behandlats i tre olika 
delar; en för Helsingforsregionen, en för 
östra Nyland och en för västra Nyland. 
Två möten har redan hållits för Helsing-
forsregionen. Behandlingen återupptogs i 
augusti. Vad anmärkningarna resulterade 
i är inte känt i skrivande stund. 

Planförslaget som funnits till påseen-
de sedan förra hösten har resulterat i över 
500 anmärkningar. Framför allt kommen-
terades de nya tågdepåerna och banorna, 
skyddsområdena och planlösningen i Hel-
singfors gällande Vårdö. För västra- och 
östra Nylands etapplandskapsplaner gäll-
de anmärkningarna främst skyddsområ-
dena. Bland de som besvärade sig fanns 
kommuner, privatpersoner, myndigheter, 
intresseorganisationer och föreningar.

– Det finns också instanser som lämnat 
in anmärkningar om att antalet skydds-
områden är för få. Åsikterna är många och 
det är ju det demokratin bygger på, säger 
Andersson.

Representanterna i landskapsfullmäkti-
ge är politiskt valda och återspeglar rådan-
de politiska linje.

NYLANDSPLANEN 2050
•  En landskapsplan som täcker östra  
 och västra Nyland samt Helsing-
 forsregionen.
• Tar sikte på år 2050.
• Nylands förbunds landskapsfull- 
 mäktige fattar beslut om planen.   
 Representanterna är politiskt  
 valda.
• En landskapsplan skissar upp de  
 breda linjerna för hur en region  
 ska utvecklas. Kommunen gör  
 sedan mer detaljerade general-  
 och detaljplaner.

Om landskapsfullmäktige godkänner de 
nya skyddsområdena kan privatpersoner, 
som vill överklaga processen, vända sig 
till rättsväsendet. 

– Om landskapsfullmäktige godkänner 
förslaget utan att ta hänsyn till anmärk-
ningarna opponerar sig troligen någon. 
Gråzonerna i förfaringssättet är många. 
Flera intresseorganisationer har fattat 
principbeslut om att erbjuda juridiskt stöd 
till de markägare som vill pröva beslutet i 
domstol, påpekar Andersson. •

TEXT: MIA BERG-LUNDQVIST
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– Trenden är stabil, vi har i genomsnitt 11–
16 sökanden varje år. Det kan förekom-
ma regionala skillnader, men den här hös-
ten har vi faktiskt inte några nya studeran-

Skogsbranschen 
lockar studerande
Vid Yrkeshögskolan Novia i Ekenäs fortsätter den uppåtgående trenden för 
andra året i rad och vid Yrkesakademin i Österbotten har man ett stabilt till-
flöde av nya studerande. Högst på önskelistan just nu är ett något så när nor-
malt läsår, coronan till trots.

de från södra Finland eller Åland, säger 
Henrik Östman som ansvarar för natur-
bruksutbildningarna vid Yrkesakademin i 
Österbotten.

Vårens ansökningssaldo till skogsma-
skinförarutbildningen landade på tretton, 
alla män. Östman konstaterar att man bru-
kar ha en till två kvinnliga studerande per 
årskull, men att kvinnorna tyvärr lyser 
med sin frånvaro detta läsår.

– Det är synd, utbildningen passar kvin-
nor lika bra som män. Vi behöver kvinn-
liga studerande som bryter mönstret, sä-
ger han och tillägger att det i unga år kan 
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vara en hög tröskel att välja en lite främ-
mande bransch. 

– Man påverkas av vad kompisarna väl-
jer och söker sig gärna till liknande ut-
bildningar.

Den treåriga skogsmaskinförarutbild-
ningen är också en väg in till tredje stadi-
ets utbildningar. De som väljer att studera 
vidare till skogsbruksingenjör, har en bra 
kunskapsbas.

– Den här yrkeskombinationen gör en 
väldigt eftertraktad på arbetsmarknaden, 
speciellt vid virkesdrivning, säger Östman.

PRAKTIKEN CENTRAL
Det talas mycket om en andra coronavåg, 
med vilka känslor inleds höstterminen?

– Vi, som får arbeta mycket utomhus, 
har det bra. I yrkesutbildningar är prakti-
ken central. Det finns teoretiska moment 
som fungerar på distans, men chansen att 
få utföra yrket i praktiken går inte att kom-
pensera med nätstudier, säger Östman.

Yrkesakademin  är beroende av ett gott 
samarbete med näringslivet, att företagen 
ger studerandena möjlighet till praktik el-
ler läroavtal. Under våren uppstod pro-
blem med den här biten, då man ogärna 
ville att flera personer skulle dela skogs-
maskin på grund av smittorisken. Östman 
hoppas att samma situation inte uppstår 
nu under hösten.

– I övrigt tror jag att vi kan genomföra 
studierna på ett tryggt sätt och med säkra 
avstånd då vi går ut i fält. Vid behov kan 
vi genomföra delar av teoristudierna på 
distans, säger han.

FLER KVINNOR
På Yrkeshögskolan Novia gläds man in- 
för skolstarten. Skogsbruksingenjörsut-
bildningen har lockat nitton nya studeran-
de. Novia uppvisar nu andra året i följd en 
uppåtgående trend. Som grädde på mo-
set är hela fyra av de nya studerandena 
kvinnor. 

Johnny Sved, utbildningsledare vid 
Yrkeshögskolan Novia i Raseborg, påpe-
kar att det gärna hade fått vara ännu fle-
ra, men att det är ett steg i rätt riktning.

– På finskt håll har de skogliga utbild-
ningarna i medeltal fyrtio procent kvinn-

liga studerande. Hos oss har motsvarande 
siffra varit cirka tio, berättar Sved.

Vad skillnaden beror på vågar han inte 
uttala sig om, men spekulerar i att skogs-
branschen kanske känns relevantare för 
de finskspråkiga. 

CORONAN OROAR
Det enda orosmolnet inför höstterminen 
är risken för en andra coronanvåg Men 
skolorna har haft tid att skissa upp strate-
gier för hur de ska handla i ett sådant läge.

– Vi har övervägt att dela kurser, som 
brukar hållas tillsammans med lantbruks-
studerande, i två grupper. Vi har också 
flyttat fram vissa fältkurser, berättar Sved.

Ifall det inte är möjligt att förverkliga 
fältkurserna som närundervisning under 
höstterminen, blir man tvungen att ändra 
kursformatet. Studerandena får då filma 
sig själva i terrängen samtidigt som de re-
dogör för sina uppgifter, ett koncept som 
testades under våren.

– Det fungerade, men den diskussion, 
som uppstår då man samlas i grupp, fal-
ler bort, säger Sved.

Han hoppas att man med bra planering, 
god handhygien och säkerhetsavstånd kan 
genomföra ett så normalt skolår som möj-
ligt. 

VILL BLI FÖRETAGARE
Patricia Enström, 19 år, från Korsholm 
fick sin skogsmaskinförarexamen vid Yr-
kesakademin i Österbotten i våras. Nu 
fortsätter hon studierna vid Yrkeshög-
skolan Novia i Raseborg för att bli skogs-
bruksingenjör. 

– Jag torde få två till tre kurser till go-
do från åren vid Yrkesakademin, berättar 
hon.

Att det var skog hon skulle arbeta med 
stod klart i ett tidigt skede. Hennes för-
äldrar äger skog och redan som fjortonår-
ing bad hon sin pappa lära henne hante-
ra motorsågen.

– Nu har jag arbetat upp mig till skogs-
maskin, ler hon.

Hela det sista året vid Yrkesakademin 
gick i princip till praktik. Patricia Enström 
har övat upp sina skogsmaskinsfärdighe-
ter på hemgården. I framtiden hoppas hon 
få anställning vid någon av Skogsvårdsfö- 
reningarna eller möjligen vid Metsä Gro-
up. I ett längre perspektiv är avsikten att 
en dag ta över familjens skogar och bli fö-
retagare.

SKINN PÅ NÄSAN
Enström har största delen av sin studietid 
varit ensam kvinna på skogsmaskinförar-
utbildningen. 

– Man måste ha lite skinn på näsan och 
får inte vara rädd att våga göra saker, sä-
ger hon.

Hon tycker att kvinnor lämpar sig lika 
bra för branschen som män, men tror att 
många drar sig för att ge sig in i en mas-
kulin bransch.

Finns det något som är svårare för kvin-
nor i skogsbranschen?

– Jag tycker att jag klarat alla arbets-
moment lika bra som killarna. Men de har 
en fördel; då de behöver kissa kan de ba-
ra hoppa ut ur maskinhytten och göra sina 
bestyr. Jag måste leta upp en stor sten eller 
liknande att huka mig bakom, skrattar hon.

Ibland innebär arbetet också fysiska 
moment med motorsågen, men inte hel-
ler det vållar bekymmer om man behärs-
kar ergonomin och tekniken.

Vad kan kvinnor tillföra skogsbran-
schen?

– Andelen kvinnliga skogsägare ökar 
hela tiden. För vissa kan tröskeln då vara 
lägre att kontakta en kvinnlig skogsrådgi-
vare, i synnerhet om man själv inte är så 
insatt i branschen, säger hon.

FAMILJEBRANSCH
Daniel Storsjö, 16 år, inleder denna höst 
sina studier vid Yrkesakademin och har 
valt skogsmaskinförarutbildningen. 

– Min pappa arbetar inom skogsbran-
schen och min mamma inom lantbruket, 
så yrkesvalet föll sig naturligt, säger han 
och tillägger att familjen äger skog.

Varför lockar branschen?
– Den är intressant och jag gillar att 

man får vistas mycket ute i skog och 
mark, säger Storsjö som beskriver sig som 
en friluftsmänniska.

Han har redan innan studierna börjat 
fått arbetserfarenhet av branschen. Han 
har sommarjobbat med röjning och plan-
tering. Framtidsplanerna är också klart 
utstakade. Efter avklarad yrkesutbildning 
hoppas han kunna köpa en egen skogsma-
skin och bli företagare.

Har du några tankar om hur coronan 
kan påverka höstterminen?

– Nej, den oroar mig inte särskilt myck-
et. •

TEXT: MIA BERG-LUNDQVIST

Patricia Enström har redan en examen 
i bakfickan som skogsmaskinförare. Nu 
fortsätter studierna till skogsbruksingen-
jör. 
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Sommardagen är varm och solig. Jag sit-
ter i skuggan av några stora björkar på 
stugtomten och njuter av eftermiddags-
kaffet. Händerna är fläckiga av doftande 
kåda efter dagens vedhuggning på ved-
backen. I blåbärsriset huserar trastar och 
stugtomtens två ringduvor. De plockar åt 
sig av de mogna blåbären som är begär-
liga även för de vitkindade gässen under 
tidiga sommarmorgnar.

Plötsligt prasslar det till från genom-
skinliga vingar. Jag duckar instinktivt 
och i nästa ögonblick sitter en parasitste-
kel på min bara arm. Det är en hanne av 
en smalmidjad Rhyssa-art som med nöt-
ta vingar flyger sina sista turer på tom-
ten. Han har gjort sitt och parat sig med 
en eller flera honor för att föra släktet 
och sina gener vidare. Jag har kameran 
inom räckhåll och lyckas få några foton 
på stekeln innan han flyger bort.

LÄGGER ÄGG PÅ LARVER
Till skillnad från honorna har hannar-
na inga långa och iögonfallande ägglägg-
ningsrör med inbyggd borr, med vars 
hjälp honorna kan borra sig in till in-
sektslarver i trävirke för att lägga ägg i 
dem. Det är förunderligt att stekelhonor-
nas trådtunna äggläggningsrör klarar av 
den proceduren. 

Några av de insektsarter som de sto-

ra parasitsteklarna lever på är hornstek- 
larna, bland annat stor hornstekel och 
blå hornstekel. Hornsteklarna hör till 
vedsteklarna och deras larver lever på 
döende och döda barrträd. Honan av 
den stora hornstekeln är getingliknande 
till färgsättningen och kan bli fyra cen-
timeter lång. En imponerande uppen-
barelse när den, lockad av doften från 
gran- och tallved, flyger in på vedbacken 
under pågående vedhuggning för att läg-
ga ägg i virket. Det är förstås bortkastad 
möda med tanke på att larvens utveck-
ling tar två år och veden kan vara upp-
bränd före det.

Även hornsteklarnas honor är utrus-
tade med äggläggningsrör med inbyggd 
borr för att kunna lägga äggen i en träd-
stam där larverna sakta men säkert äter 
sig genom virket de lever av. Samtidigt 
som hornstekelhonan lägger sina ägg i 
trädstammen ympar hon in en rötsvamp 
i borrhålet. Tack vare rötsvampen kan 
larven leva på virket. Rötsvampen bry-
ter ner veden i lättillgängligare bestånds-
delar som stekellarven kan tillgodogöra 
sig. Hornsteklarnas borrar och svampod-
lingar hör sannerligen till det mest häp-
nadsväckande som evolutionen skapat i 
skogens artrika miljö. 

En stor hornstekelhona kan lägga upp 
till 350 ägg. Endast ett mindre antal av 

larverna når vuxen ålder trots att en död 
granstam är en trygg och beständig lev-
nadsmiljö för stekellarverna. Spillkråkan 
och andra hackspettar tar sin del av lar-
verna under sina födosök på döda träd-
stammar, medan en del av de stora pa-
rasitsteklarna, såsom svart parasitstekel, 
är specialiserade på hornstekellarver och 
beskattar dem hårt.

HITTAR LÄTT RÄTT
När stekelhonan landat på en död gran-
stam kan hon med sina antenner loka-
lisera hornstekellarver som rör sig in-
ne i stammen. Dessutom upptäcker hon 
med sitt känsliga luktsinne doften av röt-
svampen i stammen. När hon är säker 
på sin sak ställer hon sig på tå, riktar sitt 
långa äggläggningsrör mot larven inne i 
stammen och borrar sig in, lägger ett ägg 
på den dödsdömda larven och söker se-
dan upp en ny larv att parasitera.

Det finns över 7 000 arter med para-
sitsteklar i vårt land. Många av dem reg-
lerar förekomsten av skadeinsekter på 
skogens träd. Och för att parasitsteklar-
na inte skall bli för många finns det pa-
rasitsteklar som lever på parasitsteklar. 
Vilken fascinerande väv med inbyggd 
biologisk bekämpning! •

TEXT OCH FOTO: HANS HÄSTBACKA

Med borr och svampodling                         

En parasitstekel med nötta 
vingar har landat på armen.
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kolumnen

JAN HEINO
FORSTRÅD OCH SMÅSKOGSÄGARE

DET NYA BEGREPPET invasiva främmande arter började 
pocka på vår ökade uppmärksamhet för ungefär ett 
årtionde sedan. Sedan dess har krafttag satts in för att 
motverka spridningen av dessa djur och växter, vil-
ka kan hota den biologiska mångfalden. Både Euro-
peiska Unionens och vår egen lagstiftning innehåller 
idag kraftiga förordningar som stöd för bekämpning-
en av invasiva, främmande arter. Men lag och förord-
ning räcker inte till. Nu behövs ett ihärdigt och lång-
siktigt arbete över sektorgränserna. Ett stort ansvar 
ligger framför allt på alla som jobbar inom jord- och 
skogsbruket. 

Jord- och skogsbruksministeriet godkände under 
åren 2018 och 2019 två nationella planer för hante-
ring av invasiva främmande arter. En tredje hante-
ringsplan gällande arter på vår nationella förteckning 
ligger ute på remiss. Kostnadseffektivitet och artspe-
cifika bekämpningssätt betonas och utbredningen av 
invasiva arter har kartlagts som en utgångspunkt. 
Planerna anger också vilka aktörer som behövs i be-
kämpningssamarbetet. Den listan är lång för de fles-
ta arter, vilket innebär att det behövs omfattande råd-
givningsinsatser. Det gäller att bygga på kunskapen 
om arterna och om hur de ska utrotas.  

Alla främmande arter är inte invasiva och skadli-
ga, många är rentav nyttiga. Fasan och vitsvanshjort 
anses nästan vara välkomna tillägg i vår fauna, med-
an exempelvis mårdhunden och minken betraktas 
som mycket skadliga. En insekt, som kan vara myck-

et skadlig, är tallvedsnematoden. Den kan följa med i 
importerat trävirke och enorma värden kan gå förlo-
rade om den får fäste i skogen. 

Bland de talrika invasiva växterna som borde kvä-
sas finns arterna jättebalsamin, jättelokor, jättetatar, 
vresros och blomlupin. Syftet med all bekämpning är 
att trygga naturens biologiska mångfald och ekosys-
temens funktion med tanke på människans välbefin-
nande. Målet är högt ställt, och mycket krävs för att 
synliga och bestående resultat ska fås till stånd. Inte 
minst behövs de rätta attityderna. 

Att det blivit förbjudet att odla och släppa ut de 
skadligaste arterna i miljön är en naturlig början på 
bekämpningen. Förebyggande åtgärder lönar sig all-
tid. Markägarna och yrkesaktörerna påläggs därtill i 
lag och förordning ett ansvar i kampen mot främman-
de arter. Särskild vikt läggs vid områden med värde-
full natur, såsom skyddsområden. Lika viktigt är att 
stoppa spridningsvägarna, exempelvis genom att ut-
rota jättebalsaminen intill bäckar och åar. Insatser 
mot de giftiga jätteflokorna ska framför allt sättas in 
där risken för människokontakt är stor. 

Många av växtarterna är exotiska och obekanta för 
gemene man. Därför blir det naturligt att starta åtgär-
derna med de värsta och bäst kända, invasiva inkräk-
tarna. Otvivelaktigt behövs det ett gott och långsik-
tigt samarbete mellan olika aktörer. Markägarnas roll 
i bekämpningen kommer att ha avgörande betydelse 
för resultaten. •

Upp till kamp!
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Egentligen var steget inte långt, eftersom 
Philip Norrvik tillbringat hela livet kring 
jord- och skogsbruk. De facto övertog han 
och hans äldre broder, Andreas, familjens 
jord- och skogsbruk i Dagsmark i Kristi-
nestad genom generationsväxling redan 
år 2014.

Totalt äger han och brodern några 
hundra hektar skog samt ungefär 30 hek-
tar potatisodlingar och lite spannmålsåker 
nära hemgården. Förutom ett känslomäs-
sigt viktigt tallskogsparti på en höjd nära 
hemgården klassas skogen, enligt honom, 
helt som ekonomiskog.

– Det betyder att vi sköter den professi-
onellt med allt vad det innebär av röjning, 
gallring, avverkning och plantering, säger 
Philip Norrvik. 

MORGONGYMNASTIK
Under normala år har det, enligt honom, 
varit en logisk fördelning mellan jord-
bruk på sommaren och skogsbruk på 
vintern, för när tjälen går i marken är 
det inte säsong för jordbruk och grävma-
skinsarbete. 

– På hösten och vintern börjar jag van-
ligtvis dagen med att såga två tankar med 
röjsågen på morgonen i vår skog för att 
sedan på eftermiddagen ta ner problem-
träd, köra bort ris eller göra något annat, 
säger Norrvik. 

Han konstaterar att han verkligen gil-
lar att gå till skogen kalla vinterdagar då 
det är riktigt tyst och lugnt. Att gå med 
röjsågen är dessutom samtidigt morgon-
gymnastik.

– Att jobba med problemträd är verkligt 

kroppsarbete. Då är det bra att kroppen 
är uppmjukad så att man inte försträcker 
några muskler, skrattar Norrvik. 

RESPEKT FÖR MOTORSÅGEN
Norrvik är elmontör till utbildningen och 
jobbade i nästan tio år med att dra kabel 
och luftledningar samt underhålla elnätet 
för elbolaget Caruna. Inom ramen för job-
bet gick han kurser både för att vara behö-
rig för linjejobbet och för att hantera mo-
torsågen på rätt sätt. 

– Små hobbysågar är en sak, men med 
stora och kraftiga motorsågar ska man 
verkligen vara på sin vakt, för det handlar 
om stora krafter. En kollega fick en gång 
svärdet i benet ovanför knät, men som tur 
var blev det endast ett köttsår. Här vill jag 
också betona att rätt utrustning är av cen-
tral betydelse då det gäller motorsågsarbe-
te, säger han. 

I många fall gällde jobbet för elbolaget 
att fälla träd som låg nära ellinjerna på el-
ler invid gårdar. Den typen av jobb ökade 
när de direkta eldragningsjobben började 
minska för några år sedan.

– De farligaste uppdragen var träd som 
låg på ellinjen. Då gällde det bland annat 
att beakta trädets tyngdpunkt exakt. Där-
för får vem som helst inte såga träd som 
fallit på elledningar. Det gäller att ha re-
spekt för motorsågen och att som amatör 
inte försöka sig på alltför besvärliga träd. 
Då det gäller problemträd finns det många 
faktorer att beakta, framför allt då de står 
nära byggnader, säger Norrvik. 

Via jobbet med problemträd halkade 
Norrvik in på att bli företagare på heltid. 

– En kund frågade mig om jag kunde 
fälla träd också privat. Det slutade med 
att jag sade upp mig från det elektriska 
och började med problemträdsfällning. 
Arbetsmängden ökade snabbt, och samti-
digt som kundkretsen växte, återkom ock-
så gamla kunder med nya uppdrag, säger 
Norrvik.

UPPVUXEN BAKOM RATTEN
Idén till den här artikeln kom då Philip 
Norrvik putsade upp skribentens gård på 
sommarstället i Kristinestad och förbered-
de marken för anläggning av ny skogs-
mark i stället för gräsmatta. Vid samtal 
över kaffekoppen under dagen framgick 
det att han hade en mängd strängar på 
sin lyra. 

– Att jag har en hel del jobb också som 
grävmaskinsförare beror även det huvud-
sakligen på arbetet. En del av jobbet på el-
bolaget bestod av att gräva ner jordkablar 
och resa elstolpar, något som krävde gräv-
arbeten. Arrangemanget var sådant att jag 
hyrde grävmaskinen åt bolaget då den be-
hövdes och sedan lyfte normal lön för ar-
betet. Att köra grävmaskin var egentligen 
inget stort steg för mig, eftersom man kan 
säga att jag är uppvuxen bakom ratten på 
tyngre fordon, säger Norrvik.

Han har numera också skaffat en träd-
klippare till grävmaskinen. Den funkar en-
ligt honom bra till att fälla energived så-
som asp. 

– Energiveden flisas huvudsakligen 
för att användas i värmeverk. Jag fäller 
den huvudsakligen i egen regi men delvis 
även på entreprenad för andra. Vid vis-
sa större trädfällningsprojekt har kunder-
na till och med kommit och flisat virket 
på ort och ställe. Fast man då inte får nå-
got för materialet, vinner man på att det 
inte uppstår några transportkostnader, sä-
ger Norrvik.

Även om han egentligen är en utpräg-
lad landkrabba har han ett stort intresse 
för båtliv.

– Min huvudbåt är en bastant Sea Ray 
daycruiser med krut under motorhuven 
men som hobby har jag också en 5,5 me-
ter lång traditionell träbåt med inombor-
dare, säger han. 

KONKURRENS OM VIRKET FINNS
Skötseln av skogen underlättas av att 

Han börjar dagen 
med röjsågen
Philip Norrvik är elteknikern som  
slutade dra ellinjer för att i stället bli 
potatisodlare, skogsägare, grävma-
skinsförare och allmän mångsyssla-
re inom lantbruket, med fällning av 
problemträd som specialitet. 
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Philips bror Andreas är skogsbruksingen-
jör och arbetar som skogsrådgivare på 
skogsvårdsföreningen Isojoki-Karijoki. Ut-
över den skog som kom i samband med 
generationsskiftet har bröderna också in-
vesterat i ytterligare skogsmark i regio-
nen.

– Vår grundprincip som skogsägare är 
att vi sköter röjningarna själva, medan 
privata skogsmaskinsentreprenörer ge-
nomför gallringarna åt oss och virket 
säljs på leverans. Slutavverkningarna 
säljs på rot förstås. Det finns flera sågar 
i regionen, vilket innebär att det också 
finns konkurrens om virket. Både Philip 
och jag har jakt som hobby och därför 
ligger även viltvård oss varmt om hjär-
tat. Det innebär att vi bland annat upp-
rätthåller utfodringsplatser i skogen, sä-
ger Andreas Norrvik per telefon från ar-
betsplatsen i Bötom.

I samband med generationsskiftet bil-
dade bröderna en gårdsbrukssammanslut-
ning som äger och sköter skogarna som 
är gruppcertifierade enligt PEFC. Andreas 
gör genom sitt jobb upp skogsbruksplaner 
för skogsägare och är av naturliga skäl den 
som har huvudansvaret för planeringen av 
skogsskötseln. 

– Vi röjer varje år fem till åtta hektar 
plantskog och avverkar årligen 1 000 – 
1  500 kubikmeter virke, huvudsakligen 
tall och gran. Gallringar måste givetvis gö-
ras hela tiden, säger han. 

Den skogsvårdsförening han jobbar på 
verkar inom ett helt finskspråkigt områ-
de, men via finlandsbördiga skogsägare i 
Sverige får han ibland tala också svens-
ka på jobbet. 

– På mitt område, alltså Storå och Bö-
tom, finns många grundvattenområ-
den. Det begränsar dikningen och sätter 
sin prägel på områdets skogsbruk, säger 
Andreas Norrvik. •

TEXT OCH FOTO: BO INGVES

Philip Norrvik är en verklig mångsysslare 
som arbetar med allt från potatisodling 
till grävmaskinskörande och fällning av 
problemträd. Tillsammans med sin bror 
Andreas äger han några hundra hektar 
skog som huvudsakligen sköts som eko-
nomiskog.
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– Nationellt är flera projekt på gång men 
vi tar gärna emot fler förfrågningar. Vi 
har skickat ut brev till markägare i vis-
sa kommuner i Österbotten och Nyland 
och har några bränningar på komman-
de. Men fler intresserade ryms med, säger 
Nina Jungell, expert på naturvård vid Fin-
lands skogscentral.

Förr var hyggesbränning vanligt inom 

Det råder inte bara brist på död ved i våra skogar. Bristen är ännu större på 
bränd ved som är viktig för den biologiska mångfalden. Finlands skogscentral sö-
ker markägare som är intresserade av hyggesbränning i naturvårdande syfte. 

det traditionella skogsbruket, men de se-
naste decennierna har metoden fallit li-
te i glömska. Syftet då var att skapa bätt-
re närings- och tillväxtförhållanden för 
den planterade skogen genom att brän-
na hyggesrester och humus efter avverk-
ning. 

Nu handlar det om hyggesbränning i 
naturvårdande syfte, då man även brän-

ner en eller flera sparträdsgrupper. Dy-
lika arbeten kan finansieras med Keme-
ra-medel inom ramen för naturvårdspro-
jekt. 

Det är alltså staten som finansierar 
dessa projekt. För markägarna, som stäl-
ler sin skog till förfogande, uppstår ing-
en kostnad. 

– Vår huvudmålsättning är att gyn-
na skogarnas mångfald genom att skapa 
brandskadad ved som ska bli kvar på den 
brända ytan. Hyggesbränningen har na-
turligtvis ändå samtidigt en skogsvårdan-
de funktion, förklarar Jungell.

Skogscentralen 
vill bränna mera
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Så här ser det ut vid en naturvårdande 
hyggesbränning. Gruppen av sparträd 
bränns och bildar bränd ved som gynnar 
den biologiska mångfalden. Bilden är ta-
gen vid en hyggesbränning inom ramen 
för Pertunmaa naturvårdsprojekt. 
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DJUR BEROENDE AV BRÄND VED
Många arter är utrotningshotade därför att 
död ved är en bristvara i våra ekonomisko-
gar. Redan i många år har skogsbranschen 
lämnat kvar grupper av sparträd, i syfte att 
skapa mer död ved, i samband med förny-
elseavverkningar. 

– Det är i dag kutym att lämna och 
skapa död ved men det är också brist på 
bränd ved. Det finns arter som är beroen-
de av bränd ved för sin fortplantning och 
genom de här projekten vill vi försöka gö-
ra situation åtminstone lite bättre, säger 
Nina Jungell.

Bristen på bränd ved bottnar i att vi har 
väldigt få skogsbränder i Finland. För att 
öka mängderna utför också skogsbolagen 
hyggesbränningar inom ekonomiskogs-
bruket. Hyggesbränning hör dessutom till 
kriterierna för god skogsvård enligt skogs-
certifieringssystemen FSC och PEFC. Vid 
dessa hyggesbränningar kvarlämnas spar-
trädsgrupper på minst tre kubikmeter vir-
ke per hektar. 

– I våra naturvårdsprojekt ska spar-
trädsgrupperna vara större än vad certi-
fieringen kräver, och vi vill helst se spar-
trädsgrupper motsvarande tio kubikmeter 
virke per hektar. Vi ersätter skogsägaren 
för det virke som överstiger certifieringens 
krav, förklarar Mikko Pajoslahti, kund-
rådgivare inom skogs- och naturvård vid 
Skogscentralen.

BÄTTRE PLANERA 
INNAN AVVERKNING
Han planerar naturvårdande hyggesbrän-
ningar för Skogscentralens räkning i Öster-
botten. Ett projekt börjar med att en mark-
ägare tar kontakt och bjuder ut ett om-
råde. Därefter kontrollerar Pajoslahti att 
platsen uppfyller finansieringskriterierna. 

– Vi söker förnyelsemogen skog på frisk 
eller torr mo, och området bör vara minst 
två hektar stort. Närhet till väg och släck-
ningsvatten är ett plus. Vi jobbar inte på 
torvmarker och inte heller där det finns 
naturobjekt eller en ellinje, berättar han.

Det är tacksamt om Skogscentralen får 
planera hyggesbränningen innan skogen 
har förnyelseavverkats. 

– Då skogen står kvar kan jag se till 
att sparträdsgruppen blir tillräckligt stor. 
Då får jag också själv märka ut var den 
ska lämnas. Jag beaktar bland annat träd-
slagsblandning, eventuella naturobjekt 
samt förstås arbetssäkerheten. Vi vill hell-

re ha spaträdsgruppen i mitten av områ-
det än vid en kant.

Pajoslahti poängterar att flera markägare 
eller fastigheter kan ingå i samma projekt.  

– I Österbotten finns till exempel 
många långsmala fastigheter. Här kunde 
det vara aktuellt med ett projektområde 
som sträcker sig över flera fastigheter, för-
klarar han. 

Markägare som vill vara med i natur-
vårdsprojekt i syfte att skapa mer bränd 
ved i skogen kan ta kontakt med Pajoslahti 
eller Jungell. Då Skogscentralen planerat 
avverkningen och hyggesbränningen får 
skogsägaren själv låta avverka skogen. 

– Samtidigt börjar Skogscentralen sö-
ka en kunnig aktör för att utföra hygges-
bränningen. Skogscentralen har årligen tre 
projektansökningsomgångar i vilka aktö-
rer får ansöka om verkställigheten av oli-
ka naturvårdsprojekt. De infaller i februa-
ri, maj och oktober, berättar Jungell. 

– Den entreprenör vi väljer ansöker om 
Kemerastödet och erhåller det som ersätt-
ning för utfört arbete, upplyser Pajoslahti.

VIKTIGT MED HÖG SÄKERHET
Hittills i år har nio naturvårdsprojekt för 
naturvårdande hyggesbränning fått Keme-
rastöd. I åtta fall har företaget Teollisuu-
den metsäpalvelu fått uppdraget att verk-
ställa arbetet. Enligt företagets vd Jukka 
Koivumäki vidtas många åtgärder när en 
hyggesbränning genomförs. 

Finlands skogscentral vill gärna komma i kontakt med markägare som är intressera-
de av hyggesbränning. De som har förnyelsemogen skog och lämpliga områden kan 
kontakta Mikko Pajoslahti och Nina Jungell.
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– Runt området, som ska brännas, görs 
en tre meter bred brandstig där vi med 
grävmaskin blottar mineraljorden och 
matjorden sprids ut på sidorna. Dagen 
innan hyggesbränningen kontrollerar vi 
också att pumpar och slangar fungerar ef-
tersom brandstigen vattnas på morgonen 
då arbetet börjar, berättar han.

Innan det har brandkåren och rädd-
ningsverket informerats om projektet samt 
fått köranvisningar om det skulle behövas 
en utryckning. Vädret tas också i beaktan-
de under arbetets gång. 

– Till exempel om vinden tilltar snabbt 
kan farliga situationer uppstå. Då är det 
viktigt att reagera snabbt och vid behov 
alarmera brandkåren, förklarar Koivumäki.

Fyra personer brukar arbeta på en figur 
och för varje hektar tillkommer en person. 

– När vi tänder på, gör vi det på minst 
två ställen och samtidigt vattnar vi brand-
stigen i takt med att elden sprider sig. Må-
let är att få en eld som brinner likt en häst-
sko, så att den slutligen förenas i mitten. 
Vi tillför också extra hyggesrester så att el-
den leds in mot sparträdsgruppen. 

Eftersläckningen börjar genast då virket 
har brunnit färdigt. Eftersläckningsarbe-
tet och övervakningen brukar pågå två till 
tre dygn, med en bemanning på två per-
soner. Ledaren för hyggesbränningen be-
slutar när övervakningen kan avslutas. •

TEXT: CHRISTOFFER THOMASFOLK
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virkesmarknaden

UNDER VÅREN publicerades resultaten av undersökningen 
Metsänomistaja 2020 (Skogsägaren 2020), gjord av Helsingfors 
universitet, Naturresursinstitutet, Pellervo ekonomisk forsk-
ning PTT och Arbetseffektivitetsföreningen. Rapporten beskri-
ver förändringar i ägarstrukturen och skogsbrukets struktur 
bland finska skogsägare under de tio senaste åren. Svarsfrek-
vensen var förvånansvärt hög, 42 procent. Detta tack vare att 
många skogsägare ansåg frågan angelägen och tog sig tid. 

Den största förändringen under det gångna decenniet var att 
andelen jordbrukare minskade till cirka tio procent av antalet 
skogsägare, medan andelen löntagare ökade. Rapporten fäster 
uppmärksamhet vid att det skett en betydande förändring då 
det gäller målsättningen med skogsägandet. Andelen skogs-
ägare, som betonar vikten av trygghet och inkomster, har ökat 
på bekostnad av dem som vill använda skogen för rekreation. 
Vissa förändringar, såsom urbaniseringen, var dock långsam-
mare än väntat. Andelen gårdar minskade och sammanslut-
ningar blev en populärare form av ägande. 

När man pratar om förändringar inom skogsägandet är ål-
dern ofta ett givet tema. Skogsägarnas medelålder var 62 år, 
och hälften hade fyllt 65. För tjugo år sedan var medelåldern 
57 år. Medelåldern har stigit eftersom det inte finns något be-
hov av att pensionera sig från skogsägandet. Många äger sin 
skog livet ut. Åldrandet har dock varit långsammare än väntat. 

Under de tio senaste åren gäller de största förändringarna 
användningen av skogen. De arealer, som används för fritids-
ändamål, har minskat klart, medan skogar med ägare som be-
tonar trygghet och inkomst, ökat. 

Den genomsnittliga storleken på en skogsfastighet är 48 
hektar, men den genomsnittliga storleken på skogsinnehavet 
varierar, till exempel beroende på skogsägarens yrkesstatus. 
Storleken på jordbruksföretagarnas skogsinnehav är klart stör-

re än för andra yrkesgrupper, 83 hektar i genomsnitt. De större 
skogsfastigheterna ägs i allmänhet av människor som bor på 
landsbygden och av sammanslutningar. De äldsta åldersgrup-
perna ägde de mindre fastigheterna. 

Vad händer med virkeshandeln när skogsägandet föränd-
ras? Förändringarna verkar vara tvärgående. Jordbrukarna är 
aktivare inom virkeshandeln än andra yrkesgrupper, ett feno-
men som tycks minska. Människor, som bor på landsbygden, 
är i allmänhet mer intresserade av att sälja virke. Å andra si-
dan säljer sammanslutningar och de som betonar inkomst och 
trygghet oftare virke än fritidsägarna. 

Människor, som bor på landsbygden, handlar oftare med 
timmer än de som bor i städerna. Volymerna hänger också 
samman med hur stora fastigheter de aktiva virkessäljarna res-
pektive de passiva har. Det verkar som om aktiva säljare i all-
mänhet äger mer skogsmark än de passiva.

Förutom virkeshandeln har skogarna också andra värden 
för sina ägare. För att upprätthålla skogarnas välbefinnande 
och virkesproduktionen, måste skogarna förvaltas. Hur det ska 
gå till har skogsägarna naturligtvis olika uppfattning om. An-
vändningen av skogstjänster är också olika bland skogsägar-
na. Dessa temana har granskats i uppföljningsstudierna till 
Metsänomistaja 2020, vilka publiceras nu i september.

Skogarna kommer säkert att vara i framkant under det här 
årtiondet, förhoppningsvis kan vi igen tala om det lyckliga 
20-talet. De behövs för att stödja den finska ekonomin med en 
kombination av nya och gamla produkter, för att binda kol från 
atmosfären, för att skydda den biologiska mångfalden och för 
att erbjuda människor rekreationsupplevelser. Skogarnas väl-
befinnande och produktionskapacitet bestäms till stor del av 
finska skogsägare. Enligt rapporten är det osannolikt att det 
uppstår oro på marknaden under detta decennium. •

Osannolikt med oro under 20-talet

PAULA HORNE
FORSKNINGSDIREKTÖR, 

PELLERVO EKONOMISKA 
FORSKNING
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– Men du är inte min Lotta!
– Nä, och du är inte min mamma heller! Och för det andra så 
heter jag Per.

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.

En hobby som
LÖNAR s ig

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

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

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

JOBO ST50

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

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

www.skogsbruket.fi
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Så här prenumererar du:
tfn 03 4246 5396 vardagar klockan 8.00–16.00
skogsbruket@jaicom.com
eller fyll i prenumerationsuppgifterna på www.skogsbruket.fi

Prenumerera 

Uppvakta

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

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

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

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

– den finlandssvenska skogstidningen

Åtta 
 36-sidiga, 
faktafyllda
nummer 
per år!

Presentkort

bruketSkogs

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

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

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

Prenumera-
tionsavgiften 
är avdragbar 
i den egna 
beskattningen 
av skogsfastig-
heten.


