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Mångbruk som tillägg
Vilt, fester och konst

•  Få finansierar skogen med lån  •  Vapo vill förädla mera torv
Tema: Vilt och mångbruk
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Uppvakta med en prenumeration

Åtta 
 36-sidiga, 
faktafyllda
nummer 
per år! 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.

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).

Vill du annonsera 
i Skogsbruket?

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.
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REGERINGEN har gett grönt ljus för att fortsätta med 
de statliga Kemera-stöden genom en ny lag, som 
ska träda ikraft vid årsskiftet och tillämpas fram till 
slutet av år 2023. Man har också lagt fram ett för-
slag till ett nytt beskogningsstöd, vars främsta syf-
te är att öka kolbindningen och kolsänkan, sam-
tidigt som ökningen av kolutsläpp från markan-
vändningssektorn skulle kunna bromsas upp.

Bakgrunden till stödet är, förutom klimatpolitik, 
även resultatet av en undersökning som Finlands 
skogscentral gjort. I den kom det fram att det i vårt 
land finns totalt 99 000 hektar mark, som skulle 
kunna lämpa sig för beskogning, men som i dag 
står som övergivna åkrar och torvtag.  Planen är 
att det ska gå att söka det nya beskogningsstödet 
från och med mars månad nästa år.

Det är ett intressant och fräscht initiativ som re-
geringen tog fram på förhållandevis kort tid. För 
många av oss aktiva skogsbrukare känns detta 
stöd troligtvis som en lockande morot för att få 
även dessa kvadratmetrar att producera virke. Det 
finns ändå orsak att analysera konsekvenserna av 
en eventuell beskogning från fall till fall och då 
främst ur en mångbruks-, landskaps och biologisk 
mångfaldssynvinkel.

Om vi tar beslutet att beskoga, gäller det att tän-
ka till kring valet av trädslag. Speciellt om det gäl-
ler gammal åkermark, är det ofta fråga om bördig 

mark, och då blir alternativen fler. Kanske beskog-
ningen ger möjlighet att öka lövträdsandelen på 
fastigheten eller att satsa på blandskog? Allt mer 
tyder på att dessa val kan vara avgörande för hur 
storm- och insektsbeständig skogen är i framtiden.

Det finns oftast en orsak till att en före detta 
åker inte planterats med träd. Åkrar ligger i all-
mänhet nära bebyggelse, vägar och annan mänsk-
lig aktivitet. Trots att skog är bland det vackras-
te som finns, kan ett varierande och öppet kultur-
landskap ha ett stort värde även i framtiden. Inom 
jordbruket pratas det idag allt mer om agroforestry 
och de betande djurens roll för landsbygden som 
näringsgren, för den biologiska mångfalden och 
för kolbindningen i marken.  

I samband med att man under de kommande 
åren slutavverkar skogen på någon av de 200 000 
hektar åkermark, som planterades in med så gott 
som uteslutande gran under den senaste stora be-
skogningskampanjen på 1960- och 70-talet, gäller 
egentligen samma fråga kring förnyelsen som bör 
ställas då man tar ställning till det kommande be-
skogningsstödet. Kunde den gamla åkermarken el-
ler torvtäkten under min generation fungera som 
viltvatten, viltåker eller kanske till och med som 
betesmark för grannens kor och därigenom skapa 
ett hållbarare skogsbruk med både intäkter och so-
ciala värden? •

Beskogning eller mångbruk?

ledaren

bruket

TOMAS LANDERS
ORDFÖRANDE FÖR FÖRENINGEN 

FÖR SKOGSKULTUR
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Förarlösa fordon kommer att förändra 
även skogsbruket. Luleå tekniska uni-
versitet, LTU, i Sverige börjar nu testa 
en självkörande skogsmaskin i fält.

– Maskinen är unik. Vi känner inte 
till någon liknande i hela världen, 
säger Magnus Karlberg, professor i 
maskinkonstruktion vid LTU.

Redan år 2014 började han och 
hans kollegor skissa på en terrängfor-
donsplattform, som det egentligen 
heter. Sedan dess har både forskare 
och studerande vid universitetet job-
bat för att göra fordonet så smart och 
robust som möjligt.

Resultatet är en tio tons pjäs som 
kan styras med fjärrkontroll eller 
programmeras för att arbeta på egen 

Förarlöst i skogen

exempel kunna stänga av sig själv om en 
människa kommer för nära.

Enligt Magnus Karlberg är syftet med 
testerna att utveckla autonom teknik 
för maskiner och utrustning inom både 
jord- och skogsbruket.

hand. Maskinen drivs för tillfället med 
biodiesel och saknar förarhytt. Drivlina, 
kran, pendelarmar och sensorer är dock 
av konventionellt slag.

Maskinen har sensorer för att kunna 
fatta de rätta besluten. Den ska till 

Karl-Gustav Lindh från Kronoby 
har valts till Årets skogsentre- 
prenör 2020. Styrelsen för Före- 
ningen för skogskultur förrättade 
valet i början av oktober.

Lindh är grävmaskinsentre-
prenör, och opererar i norra 
Österbotten. Skogsdikning är 
hans specialitet. Han sätter också 
i stånd skogsvägar och har mark-
berett tusentals hektar mellan 
Korsholm och Karleby.

Tre personer hade var för sig 
nominerat Lindh för titeln, och 
superlativerna var många. Ett 
exempel: en äkta skogskarl av 
hela sitt hjärta.

Två andra personer föreslogs 
också för utmärkelsen, men valet 
av Karl-Gustav Lindh var enhäl-
ligt. Han är den fjärde som fått 
utmärkelsen.

Möt Karl-Gustav Lindh i nästa 
nummer av Skogsbruket. •

Den finlänska järvstammen repar sig. 
Sedan början av 1990-talet har antalet 
järvar tiofaldigats, rapporterar Natur-
resursinstitutet. I snitt har järvarna 
årligen blivit 10 procent fler under de 30 
senaste åren. Ökningen har dock varit 
klart snabbare under de tio senaste 
åren.

Det gör ändå inte järven till ett vanligt 
djur i våra skogar. Enligt de senaste 
beräkningarna bestod stammen av 
385–390 individer. Av dem fanns cirka 
140 inom renskötselområdet i Lappland.

Järven höll på att dö ut i Finland. Fram 
till år 1975 betalades skottpeng på järv 

Järven gör comeback
därför att den var ett hot mot boskap, 
inte minst mot rennäringen. I Lappland 
fridlystes den år 1977 och i hela landet 
år 1982. Då uppskattades stammen till 
endast några tiotal individer.

Järven förökar sig långsamt, honorna 
föder sina första ungar vid 3–4 års ålder. 
Enligt Wikipedia är järven det största 
mårddjuret i Europa. Djuret mäter 
mellan 69 och 83 centimeter, av vilket 
svansen utgör 15–25 centimeter. Honan 
väger cirka 10 kilogram, medan hannen 
kan väga upp till 28 kilo.

Det är inte känt att järvar skulle ha 
dödat människor i Finland. • 

FO
TO

: P
O

N
D5

Årets skogs-
entreprenör 
vald
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Det lättar 
för flygande kurre

Projektet Flygekorre-Life avancerar. Finlands skogscentral har 
bland annat tagit fram en stämplingsplan för ett område som bebos 

av flygekorrar i Vasa.
En av Skogscentralens roller i projektet är att förbereda skogs-

bruksplaner för privatskogsbruket på områden där det finns flygekor-
rar.  Projektet omfattar också skogar som ägs av företag och kommuner. I 

de statsägda skogarna svarar Forststyrelsen för motsvarande planering och 
avverkningar. Enligt Skogscentralen tar man hänsyn till både flygekorrens behov 
och markägarens mål.

Det riksomfattande projektet Flygekorre-Life koordineras av Forststyrelsens 
Naturtjänster. Det pågår under åren 2018–2025 och strävar efter att förbättra 
skyddet av flygekorren genom att beakta framtiden för de områden som är cen-
trala för att arten ska överleva.

– Flygekorren behöver inte enbart bo- och matplatser, utan också trädbevuxna 
korridorer för att röra sig från en plats till en annan. Korridorer behövs också 
mellan större habitat, för att kontakterna mellan olika populationsnivåer ska 
fungera, påpekar Forststyrelsen på sin webbplats.

Projektet har 17 partner i Finland och Estland, däribland städer och organisa-
tioner med anknytning till skog och miljö. Det finansieras till tre fjärdedelar, 8,9 
miljoner euro, av EUs Life-fond. •
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Läs tidigare nummer
Har du förlagt gamla nummer av Skogsbruket? Eller vill du kolla vad Skogsbruket 
skrev om för ett eller två år sedan? På Skogsbrukets webbplats, skogsbruket.fi/
arkiv/ kan du läsa alla tidningar från åren 2018 och 2019 i pdf-format. Där finns 
också tidningar från början av detta år. Tidningarna laddas upp ett halvt år efter 
utgivningsdagen. •

– Flexibiliteten att testa olika 
utrustning, att byta bland annat 
drivlinor och aggregat är det som 
gör vår maskin unik, säger Karlberg.

Under texterna undersöker fors-
karna bland annat hur markbered-
ning och transport av biomassa kan 
ske på ett hållbarare sätt än tidigare.

– Vi studerar även produktivi-
teten, hur det går att utföra olika 
operationer så effektivt och billigt 
som möjligt, men ändå skonsamt 
för miljön och socialt bra, säger 
Karlberg.

Han räknar med att det dröjer 
flera år innan den här typen av for-
don blir vanliga på hyggena. •

Varmare klimat 
kan ge sämre 
kolsänkor
Skogarnas roll som kolsänkor har eventuellt överskattats.  
Klimatuppvärmningen kan, i motsats till vad man tidigare 
trott, minska skogarnas förmåga att ta upp koldioxid.

Det rapporterar svenska Skogsaktuellt som baserar sig  
på forskningsresultat publicerade i den brittiska populärve-
tenskapliga tidskriften New Scientist.

Resonemanget bygger på att den snabbare tillväxten som 
uppvärmningen förorsakar hos träden också leder till att trä-
dens livscykel förkortas. Förutom att träden dör tidigare, blir 
de känsligare för torka, insektsangrepp och andra skador.

Skogsaktuellt hänvisar också till forskning som visar att  
skogarna i Amazonas verkar ta upp allt mindre koldioxid. 
Detta därför att trädens livslängd har förkortats. Bakom  
upptäckten ligger en 20 år lång studie i Amazonas.

I september presenterade Skogsaktuellt också upp- 
gifter om hur den  extremtorra sommaren 2018 
påverkade skogarna i Norden och på flera andra 
håll i Europa. Både skogar och myrar tog upp 
klart mindre koldioxid än normal. Upp-
gifterna bottnar i forskning vid Lunds 
universitet. •
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Mångbruk av skog baserar sig till den del, 
som gäller rekreation, på den så kallade 
allemansrätten som i år firar hundraårsju-
bileum. Den fick en laglig grund efter ett 
beslut av Högsta domstolen 1920, vilket 
gällde ett fall där en markägare i Savolax 
hade konfiskerat en bärplockares fångst. 
Processen pågick i sex år innan HD beslöt 
att markägaren hade gjort fel.

Mångbruk av skog är inte bara bär- och 
svampplockning eller naturturism. Ter-
men omfattar likaväl behovet att skydda 
den biologiska mångfalden och exempel-
vis utnyttja skogsbaserad biomassa som 
råvara för produkter med högre förädlings-
värde än virke.

– I takt med att antalet urbana skogs-
ägare ökar kan sätten för hur skogen ut-
nyttjas överlag förändras i riktning mot 
annat än virkesproduktion, säger profes-
sor Anne Tolvanen på Naturresursinsti-
tutet som aktivt forskar i skogligt mång-
bruk. 

MERA ÄN VIRKE, BÄR OCH SVAMP
Mångsidig användning av skogen uppfat-
tas i forskningsvärlden ofta som en sam-
ordning av rekreation, bär- och svamp-
plockning samt virkesproduktion. Men, 
termen är betydligt mångsidigare än så, 
och omfattar likaväl forskning i ekologisk, 
ekonomisk och social hållbarhet. 

– Det är också nödvändigt att undersö-
ka de offentliga styrmedlen, bedöma deras 
effekter och att värdera de icke marknads-
mässiga nyttorna av mångsidig använd-
ning av skogen, säger Tolvanen. 

Hon betonar att alla dessa perspek-
tiv beaktas i forskningen kring mångsi-
dig skogsanvändning men att det ock-

verk med allt från nationalparker och na-
turreservat till statens strövområden och 
Lapplands vidsträckta ödemarksområden. 
Enheten utreder varje år de lokala intäkts- 
och sysselsättningseffekterna av samtli-
ga nationalparker, statens strövområden 
samt ett antal andra skyddsområden av 
betydelse för turismen, baserat på besö-
karnas utlägg. 

– För Forststyrelsen är turismföreta-
gen viktiga kunder och samarbetspartner. 
Vi samarbetar redan nu långsiktigt med 
hundratals företag, som verkar på statens 
mark- och vattenområden, på olika håll 
i Finland, och verksamheten utvecklas 
hela tiden. Exempelvis i Finlands natur-
centrum Haltia i Noux nationalpark finns 
ett nätverk av tiotals samarbetsföretaga-
re som tillhandahåller alla de tjänster som 
besökarna i nationalparken behöver, sä-
ger Jansson.

Enligt Forststyrelsens beräkningar hade 
de statliga skyddsområdena cirka sju mil-
joner besökare år 2019. 

– Antalet besök i nationalparker och 
andra motsvarande objekt har ökat med 
cirka 3 procent per år under de senas-
te fem åren, vilket har inneburit 200 000 
extra besök på årsnivå. I år är ökning-
en ännu större då finländarna huvud-
sakligen har semestrat i hemlandet, sä-
ger Jansson.

Siffran innehåller antal besök i natio-
nalparker, statens strövområden och öv-
riga betydande skyddsområden och ut-
flyktsmål i rekreationsbruk. 

– Nationalparker och andra utflykts- 
mål är viktiga inkomstkällor lokalt. I med-
eltal använder besökarna tio gånger mera 
pengar än vad staten satsat. Arbetsfördel-
ningen är den att staten finansierar bas-
servicen med budgetmedel medan de lo-
kala företagen skapar den avgiftsbelagda 
turismservicen, säger Jansson. •

TEXT: BO INGVES

Mångbruk genererar
ny business i skogen
Det huvudsakliga användningssyftet med Finlands skogar har länge varit 
virkesproduktion. Under de senaste decennierna har man dock börjat se 
på skogen delvis med nya ögon. Skogarna utnyttjas allt mångsidigare bland 
annat för rekreation. 

så behövs aktörer som ansvarar för att 
styra och planera användningen av om-
rådena. 

– Risken för konflikter kring hur na-
turresurserna används ökar då skogarna 
används allt mångsidigare och då det till-
kommer nya internationella och nationel-
la styrmedel. För att skapa en fungerande 
kompromiss mellan alla dessa olika behov 
krävs faktabaserat utvecklingsarbete gäl-
lande en bredare användningen av natur-
resurserna, säger Tolvanen.

En målsättning för Naturresursinstitu-
tet är att utveckla ny affärsverksamhet ut-
ifrån naturprodukter som samlas in i sko-
garna. En del av forskningen gäller där-
för exempelvis hur man kan isolera bio-
aktiva ämnen från skogsbär och utveck-
la dem till vårdprodukter, näringstillskott 
och läkemedel. 

– Men lika viktigt är det för oss att pro-
ducera information som överlag stödjer en 
hållbar och mångsidig användning av sko-
garna, säger Tolvanen. 

NATURTURISMENS EKONOMISKA 
BETYDELSE ÖKAR
I takt med att skogarna blir allt populära-
re besöksmål för ren rekreation ökar ock-
så behovet av olika turismtjänster, exem-
pelvis naturutflykter, jakt- och fiskeupp-
levelser, restaurangtjänster, inkvartering 
och konferenstjänster. 

– Därför har naturturismens ekonomis-
ka betydelse ökat i rask takt på många or-
ter, säger Henrik Jansson, regiondirektör 
för Kustens och huvudstadsregionens Na-
turtjänster vid Fortstyrelsen.

Naturtjänster är bland annat ansvarigt 
för skydd av Natura 2000-områdenas nät-
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Mångbruk genererar
ny business i skogen

På Bosgård samsas med jordbruk, boskaps- 
uppfödning, gårdsturism, restaurangverk-
samhet, fester och olika typer av evene-
mang, exempelvis en traditionell kväll 
med sextiotalsmusik varje sommar.

Gården ligger i ett kulturhistoriskt land-
skap intill Lillpernåviken. Platsen har varit 
bebodd sedan medeltiden. De nuvarande 
byggnaderna härstammar från 1800-talet 

Gård öppen för besökare
Skogsbruk och naturturism har 
många gemensamma nämnare. 
Båda ger sysselsättning och växt-
kraft på det lokala planet och hjäl-
per på så sätt till att skapa en levan-
de landsbygd. Ett exempel på det är 
Bosgård i Borgå.

och är skyddade av Museiverket. Numera 
ägs gården av ett aktiebolag som i sin tur 
ägs av två familjer med Aarne Schildt 
som vd. Det var hans farfar Wolmar 
Schildt som köpte gården 1953. 

– Jord- och skogsbrukare har egentli-
gen alltid kombinerat olika typer av in-
komster, men begreppet mångbruk är re-
lativt nytt. För oss innebär det en konti-
nuerlig satsning på turism, direktförsälj-
ning, naturenligt skogsbruk och en gård 
som är öppen för besökare. Vi är sedan 
generationsskiftet 2010 helt inriktade på 
naturenlig produktion av kött och spann-
mål och i skogarna är det kontinuitets-
skogsbruk som gäller. Gården har totalt 
cirka 300 hektar växande skog, berättar 
Schildt. 

Processen att ändra en traditionell gård 

där produktiviteten gick i första hand till 
en gård med ekologisk odling och så liten 
miljöpåverkan som möjligt har inte alltid 
gått som på Strömsö. Enligt Schildt är po-
ängen dock att satsningarna har gett resul-
tat i form av ett stadigt ökande antal besö-
kare, också under coronakrisen.  

– Skogsbruket är en viktig del av både 
inkomsterna och gårdsturismen, som om-
fattar bland annat kompletta rekreations-
paket på upp till tre dygn, men man kan 
säga att korna utgör vår ryggrad. Vi produ-
cerar enbart naturbeteskött. Det ger köttet 
en fräschör som allt fler kunder upptäcker 
hela tiden. Förutom direktförsäljning har 
vi också ett koncept med hemleveranser, 
säger Schildt. •

TEXT OCH FOTO: BO INGVES

För Aarne Schildt innebär mångbruk bland an-
nat turism, direktförsäljning och naturenligt 
skogsbruk.
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Det tog eld hos många markägare när 
friluftsorganisationen Suomen Latu 
för ett par år sedan förde fram idén att 
Finland skulle ansöka om att få med 
allemansrätten på Unescos förteck-
ning över immateriella internationel-
la världsarv. 

– Allemansrätten är en fin förete-
else som Finland ska värna om, men 
i förslaget hade det helt glömts bort 
att markerna ägs av någon. Då blir 
det helt fel om allemansrätten utnytt-
jas för kommersiell verksamhet av en 
tredje part utan att markägaren får er-

sättning, säger Henrik Creutz, ordföran-
de för Jordägarnas förbund. 

Han påpekar att allemansrätten även 
har avigsidor framför allt i närheten av 
större orter. Det gäller till exempel olov-
lig fordonstrafik, nedskräpning och upp-
görande av eld i skogen. 

– Om allemansrätten hade blivit världs-
känd genom att tas upp på Unescos för-
teckning hade missbruket säkert ökat. Al-
lemansrätten ger en stor frihet för männi- 
skor att röra sig på annans mark, vilket är 
okej, men Jordägarnas förbund förutsätter 
att all kommersiell verksamhet på annans 

Skogen är för alla, men inte för allt
mark ska regleras med avtal och att en 
utvecklad naturturism måste ske i sam-
arbete med markägarna, säger Creutz.

Ju mångsidigare målsättningar som 
ställs upp för skogsanvändningen, de-
sto mera ökar antalet skogsrelaterade 
intressegrupper. 

– Det innebär att behovet av samord-
ning, delaktigt beslutsfattande och sam-
arbete mellan intressegrupperna måste 
öka. Markägarna får inte uteslutas från 
det mötesbordet, säger Creutz. • 

BI

Skogspolitiken är ett nationellt be-
slutsområde vilket innebär att EU inte 
har någon gemensam skogspolitik. 
Många slags politiska åtgärder vidtas 
dock på internationell nivå för att 
begränsa klimatförändringen, och de 
påverkar innehållet i den nationella 
skogspolitiken.

– De här målsättningarna kan 
delvis stå i konflikt med varandra, för 
samtidigt som det krävs ökat skydd av 
skogar och ökade kolsänkor, förväntas 
det i Finland också att skogarna pro-
ducerar allt mera virke för industrins 

och energiproduktionens behov. I den 
nationella skogspolitiken strävar man ef-
ter att samordna dessa motstridiga mål, 
säger forskarprofessor Jussi Uusivuori 
på Naturresursinstitutet.

Finland har historiskt sett stött 
primärproduktionen inom skogsbru-
ket ytterst lite. Statens direkta stöd 
till finansieringen av skogsvårds- och 
skogsförbättringsarbeten inom det 
privata skogsbruket har sedan 1970-ta-
let uppgått till knappt 60 miljoner euro, 
mätt i dagens valuta. Incitamentsys-
temet för skogsbruket omarbetas för 

närvarande, och Naturresursinstitutet 
bidrar med bakgrundsutredningar för 
detta arbete.

– Skogarna är viktiga då det gäller 
att både binda och lagra kol. I EU:s 
energi- och klimatpolitik som nu 
bereds finns det för första gången 
planer på att ge skogarna en roll även 
i EU:s utsläppsminskningar genom att 
inkludera skogarna i utsläppsmålet 
med hjälp av en referensnivå som 
Naturresursinstitutet utarbetar för 
Finlands del, säger Uusivuori.
BI
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1. Anlägg gläntor att besöka
2. Anordna skogskurser
3. Bärindustri
4. Campingplats i skogen
5. Cykelleder
6. Dammar som besöksmål
7. Dans i skogen
8. Ekoturism
9. Fotosafari
10. Friluftsdag för skolor
11. Fågelskådning
12. Följa djurspår
13. GPS-stig för bär och svamp
14. Gör alternativa skogsbruks- 
 planer
15. Inspiration för konst
16. Jaktturism
17. Kanotleder
18. Kolupptag och kolinlagring
19. Kulturturism
20. Lämna skogen orörd
21. Mathantverk med skogen  
 som bas
22. Mental och fysisk hälsa
23. Mobilmaster
24. Motionsspår
25. Naturturism

Allemansrätten ger rätt att 
• röra sig till fots, åka skidor och   
 cykla i naturen.
• rida utan att skada terrängen.
• tillfälligt vistas och övernatta på 
  sådana områden där det är tillå- 
 tet att röra sig.
• plocka vilda bär, svampar och  
 icke-fridlysta växter.
• meta och pilka, förutom där  
 begränsningar gäller. 
• idka båtliv och simma i vatten- 
 drag samt färdas på isen.

Allemansätten ger inte rätt till att 
• orsaka olägenheter för markä- 
 garens markanvändning.
• röra sig på gårdsplaner, plante- 
 ringar och odlade åkrar.
• fälla eller skada levande träd.
• ta torra eller kullfallna träd.
• ta mossor eller lavar.
• göra upp öppen eld på annans  
 mark.
• störa hemfriden, exempelvis  
 genom att slå läger alltför nära  
 en bostad eller genom att föra  
 oväsen.
• skräpa ned i naturen.
• köra ett motorfordon i terräng- 
 en.
• störa eller skada fågelbon och  
 fågelungar.
• störa djur eller fiska och jaga  
 utan tillstånd.

DETTA ÄR ALLEMANSRÄTTEN

Enligt Forstyrelsens definition ger al-
lemansrätten var och en rätt att gratis 
vistas i naturen oberoende av vem som 
äger eller förvaltar området ifråga. På 
naturskyddsområden kan allemansrät-
ten vara begränsad. Grundregeln, då 
man utnyttjar allemansrätten, är att 
markägaren, markanvändningen eller 
naturen inte förorsakas mer än smärre 
olägenheter.

26. Ny biologisk mångfald
27. Nya skogsbruksmetoder
28. Pollinering
29. Producera bete för tamdjur
30. Rekreation och träning
31. Sitta på en stubbe
32. Skogens drycker
33. Skogsbad
34. Skriv böcker om skog
35. Stjärnhimmel
36. Sälj mossa
37. Sälj rent vatten
38. Sälj tystnad
39. Sälj ved
40. Ta ut skolklasser i skogen
41. Tillverka nytto- och prydnads- 
 föremål av trä
42. Trädhotell
43. Utveckla kulturvärden 
44. Utveckla naturvärden 
45. Vandringsleder
46. Viltskådning
47. Vindkraftverk
48. Yoga
49. Återställa våtmarker
50. Öka lövandelen

TIPS PÅ MÅNGBRUK

På webbplatsen www.mangbrukiskogen.se finns mycket läsvärt om 
mångbruk. Bland annat ger sajten tips på olika sätt att utveckla skogen 
för nya inkomster. Här är ett urval:

FO
TO

: P
ET

ER
 L

U
N

D
Q

VI
ST

FO
TO

: P
IX

M
AC



12  Skogsbruket 7/2020

Det inplåtade trädet, skapat av Antti 
Laitinen, får mig att tänka på film. Kan-
ske på Sagan om ringen, med sina vand-
rande trädvarelser ”enterna” och myllret 
av rustningar.

– Många tycker att det är jobbigt att se 
det här trädet. Visst, det kommer små-
ningom att dö, men samtidigt skövlas 
många träd varje dag. Trädet väcker käns-
lor och tankar, säger Sandra Nyberg.

Vi går på Barfotastigen som konstnärer-
na Sandra Nyberg och Pia Rousku starta-
de år 2012 i Österretais i Korpo. Den är ett 
par kilometer lång, och går genom vacker 
och kuperad skog.

Men det riktigt speciella är att man med 
jämna mellanrum möter konstverk.

– När man upplever konst i naturen 
kanske man också börjar se på naturen 
på ett nytt sätt, funderar Nyberg. 

– Vi har haft verk som lekt med luktsin-
net. Det kan eventuellt få en att också kän-
na naturens dofter starkare. Stigen ligger 
vid sidan om tätare bebyggelse och har 
aldrig utsatts för ofog. Det enda som tagit 

Stigen som öppnar sinnena
På Barfotastigen i Korpo kan man 
uppleva både konst och natur på 
nytt sätt.

stryk, men oavsiktligt, var ett tidigare verk 
som såg ut som en klätterställning.

Det gäller att tänka på att materialen 
även ska tåla naturens krafter, samtidigt 
som en del verk är gjorda för att förmultna.

– Vi tänker också på att hitta en balans 
mellan att placera verk på spännande plat-
ser och att det ska vara tryggt att ta sig till 
dem. Det är dessutom viktigt att djur inte 
kan fastna, och vi undviker att göra stör-
re ingrepp i naturen. Ett par verk är ska-
pade i sten, men vi har förstås skogsäga-
rens lov till det.

Det underlättar att skogsägaren är kolle-
gan Pia Rouskus mans mamma, som bor i 
Sverige och är väldigt positiv till projektet.

OKEJ OM SKOGEN STJÄL SHOWEN
Sandra Nyberg hade själv länge bott ut-
omlands i stora städer innan hon återvän-
de till Finland. År 2015 flyttade hon till Ös- 
terretais, nära Barfotastigen.

– Skärgården och skogen är speciell. I 
Finland vill jag bo nära det som är det fi-
naste. Man blir lätt hemmablind, men via 
de utländska konstnärer, som kommer på 
besök, märker jag hur fint det är här. De är 
imponerade av den magiska trollskogen.

Nyberg säger att det är helt okej om be-
sökare tycker att själva skogen är det fi-

naste inslaget i utställningen. En poäng 
med stigen är att, inte minst för besökare 
utifrån, erbjuda en plats där man får gå i 
skogen. Exakt hur många som gått stigen 
vet man inte. De räknesystem man testat 
har inte fungerat, och stigen kan i prin-
cip besökas närsomhelst. Men det hand-
lar om tusentals, säger Nyberg. Kollegan 
Rousku bor vid stigens start och har note-
rat att folk passerar mest hela tiden.

– Man ser det också på sociala medi-
er, och på att det dyker upp nya stigar i 
skogen. En grupp från ett ministerium är 
snart på väg hit, och många skolor och 
arbetsplatser kommer hit. En grupp ny-
inflyttade flyktingar bosatta i Pargas har 
också varit här.

Att stigen lockar är bra för hela orten. 
Många besökare äter inne i centrum, el-
ler på hotellet vid stigens början, säger  
Nyberg.

– Vi vill visa att högklassig konst inte 
bara finns i städerna. Stigen bidrar till en 
levande skärgård, och skapar möten mel-
lan gästande konstnärer och lokalbefolk-
ningen.

Och nej, man måste inte gå stigen utan 
skor. •

TEXT & FOTO: JEAN LINDÉN

Sandra Nyberg noterar nya stigar där 
Barfotastigens besökare gått.

Antti Laitinens Armour (pansar).Hannah Streefkerks Mended tree (repa-
rerat träd).
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RENSNING AV SKOGS- 
OCH ODLINGSDIKEN

Tfn 040 5938 045 | www.lassfolks.fi

ENTREPRENAD

599€

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

SERVICE OCH FÖRSÄLJNING
€€

699€

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

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

Erbjudande!

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

SERVICE AV 
LANTBRUKS-
MASKINER,  

RESERVDELAR,  
TILLBEHÖR, 
OLJOR M.M.

Världens lättaste proffssåg!

699€

Erbjudande!

Stihl MS 261 CM
• Volym 50 cm3

• 3,0 kW • 4,9 kg

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

M-TRONIC styrsystem 
- ingen choke och inga 

justeringar.
Nu även på MS 261 CM  

& MS 201

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

Visst vill du bli 
medlem? 
Föreningen för Skogskultur r.f. har redan över 100 år jobbat 
för skogsbruket i svenskbygderna. I dag lägger vi speciell vikt 
vid olika former av informationsspridning på svenska. Som 
medlem bidrar du till Skogskulturs arbete och kan påverka 
föreningens verksamhet.

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

Som medlem får du också hyra föreningens stuga i Ekenäs 
skärgård till ett förmånligt pris. 

Medlemsavgiften är 15 euro per år. 

Man ansöker om medlemskap genom att kontakta  
föreningens sekreterare 
Inge-Maj Boström, foreningen.for.skogskultur@gmail.com.
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Med sedimenteringsbassänger vill man 
samla upp partiklar som lösgjorts vid 
skogsbruksåtgärder och därmed dämpa 
eutrofieringen, övergödningen, av våra 
vattendrag. De flesta skogsbruksingrepp 
söndrar markytan i någon mån, vilket i 
sin tur påverkar närbelägna vatten. Det 

Råden för hur och var man kan byg-
ga en sedimenteringsbassäng kan 
variera mellan olika myndigheter. 
Men det ideala skulle vara att ut-
veckla metoder som innebär att par-
tiklar inte kommer i omlopp, då skul-
le sedimenteringsbassängen vara 
onödig. 

som startar i små vatten som rännilar och 
bäckar, kommer slutligen att hamna i ha-
vet. Vattenvårdens uppgift inom skogsbru-
ket är att fånga upp jordpartiklar och nä-
ringsämnen innan de når vattendragen.

Sedimenteringsbassänger är en van-
lig vattenskyddsåtgärd i samband med 
iståndsättningsdikning. 

– I dag räknas sedimenteringsbassäng-
en som en basmetod inom vattenvården 
och används egentligen alltid, med undan- 
tag för riktigt små projekt, säger Jaana 
Rintala, överinspektör vid NTM-centra-
len i Egentliga Finland.

Bassängens funktion är att bromsa upp 
vattnets strömningshastighet och att få de 
partiklar som finns i vattnet att lägga sig 
på bassängens botten. En grävd konstruk-

tion fungerar bäst på områden med me- 
delgrov eller grov mineraljord. Däremot är 
den inte särskilt effektiv då det gäller dik-
ning av torvmarker. Den klarar inte heller 
av att binda partiklar i lerjord.

– Men vattenvården borde till en bör-
jan fästa störe uppmärksamhet vid att väl-
ja skogsbruksmetoder som gör att jordpar-
tiklar inte kommer i omlopp. Då skulle se-
dimenteringsbassängerna inte behövas, 
säger Rintala.

UNDERHÅLLET VIKTIGT
Vad är viktigt att tänka på då man bygger 
en sedimenteringsbassäng?

– En viktig, men ofta bristfällig del, är 
att ha en tillräcklig tröskel vid utloppet, 
säger Rintala.

Luddiga regler för 
sedimenteringsbassänger
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SNABBFAKTA OM SEDIMENTERINGSBASSÄNGER

• Är en av flera vattenvårdsmetoder. Andra är exempelvis skyddszoner, 
våtmarker, slamgropar, rördammar, grävningsavbrott och översilningsområ-
den. Man använder ofta en kombination av dessa metoder.
• Passar bäst på medelgrov och grov mineraljord. Inte effektiv på torvmar-
ker eller lerjordar.
• Storleken behöver anpassas till vattenmängden. I praktiken kan sedimen-
teringsbassänger inte användas för större avrinningsområden än 50 hektar. 
• Tumregeln är att dammen ska motsvara minst 0,03–0,08 procent av 
avrinningsområdet.
• Kontinuerligt underhåll, så att bassängen inte hinner fyllas, är A och O. 
Grövre partiklar fyller snabbare bassängen, men finkorniga kommer snab-
bare att ”rymma” innan bassängen är fylld.

Så här kan en sedimenteringsbassäng 
se ut.

Utloppet ska ligga högre än inloppet, 
så att uppsamlingseffekten blir större. På 
webben finna flera olika guider för hur 
man ska gå till väga för att bygga en sedi-
menteringsbassäng. Rintala rekommende-
rar Tapios vattenvårdsguide.

Ilkka Närhi, vattenskyddsexpert vid 
NTM-centralen i Tavastland, vill för sin 
del lyfta fram vikten av kontinuerligt un-
derhåll för att sedimenteringsbassängen 
ska fungera effektivt. 

– Formen ska vara sådan att den pas-
sar för den miljö den befinner sig i och att 
vattnet dröjer kvar i bassängen så länge 
som möjligt, säger han.

Ju lägre strömningshastighet, desto 
bättre chanser har de lösa partiklarna att 
hinna landa på bassängbottnen.

NOGA MED GRUNDVATTNET
Huruvida det krävs tillstånd av myndighe-
ter för att bygga en vattenvårdskonstruk-
tion, såsom en sedimenteringsbassäng, 
varierar något från fall till fall. Enligt vat-
tenlagen ingår ett anmälningsförfarande 
vid dikningar som är större än obetydli-
ga. Anmälningar riktas i sådana fall till 
NTM-centralen, som på basis av anmäl-
ningen bedömer behovet av ett eventuellt 
tillstånd. 

– Enligt vattenlagen är det förbjudet att 
belasta vattendragen utan tillstånd. Då det 
gäller dikningar, som inte är omfattande, 
krävs oftast inget särskilt tillstånd. Men 
rekommendationen är att man i samband 
med dikningar använder sig av sedimen-
teringsbassänger och andra vattenskydds-
lösningar, säger Närhi.

Är det tillåtet att bygga en sedimen-
teringsbassäng på ett grundvattenom-
råde?

– Nej, vanligtvis inte. Och endast i un-
dantagsfall får man rensa diken på grund-
vattenområden, svarar Rintala.

– Jo, det är möjligt om man kan påvi-
sa att det inte medför risker för grundvatt-
net, säger Närhi, och tillägger att det alltid 
krävs ett tillstånd av myndigheterna för ett 
ingrepp på ett grundvattenområde.  

VARIERANDE MÅTT
Det är viktigt att bassängen dimensioneras 
rätt utifrån vattenmängden. Det är också 
bra att hålla i åtanke att hastigheten varie-

rar stort för hur snabbt finkorniga och gro-
va partiklar når bassängbottnen. Rekom-
mendationen lyder att vattnet ska landa i 
en damm som motsvarar 0,03–0,08 pro-
cent av avrinningsområdet. I praktiken 
har också mindre sedimenteringsdammar 
godkänts. 

Var går minimigränsen?
Jaana Rintala vill inte uppge något mi-

nimimått, utan förklarar bakgrunden till 
det rekommenderade måttet.

– Ovan nämnda mått bygger på dimen-
sioner som fastställts för att vattnet ska 
dröja kvar i bassängen tillräckligt länge, 
så att såväl finkorniga som grövre partik-
lar ska hinna lägga sig på bassängbottnen, 
säger hon. 

Riskerna med mindre bassänger är att 
större vattenflöden drar upp jordpartiklar-
na från bassängbottnen och på nytt sätter 
dem i omlopp. 

– Om det inte finns förutsättningar för 
att anlägga en damm, enligt rekommen-
derade mått, måste vattenskyddet plane-
ras på ett annat sätt, säger hon. 

Enligt Ilkka Närhi finns det flera olika 
sätt att beräkna bassängernas dimension, 
och olika myndigheter och aktörer använ-
der olika metoder. 

– Den som handlägger ärendet är här 
ansvarig för vilken norm han eller hon 
godkänner, säger han. •

TEXT: MIA BERG-LUNDQVIST
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Det vanliga är att man anlägger viltvatten 
på öppna platser, ofta i sänkor. Men visst 
händer det att man vill skapa en vatten-
spegling i skogsmiljö, oftast i samband 
med ett kalhygge. Jörgen Hermansson 
betonar att varje viltvatten är unikt, men 
att det i praktiken nästan alltid handlar om 
fördämningar av diken. Avsikten kan va-
ra att återskapa en gammal våtmark eller 
kanske en tjärn.

– Men man får inte skapa vattenele-
ment av sådant som i lagens mening kvali-
ficerar sig som vattendrag. Då bryter man 
mot vattenlagen. Men så länge man håller 
sig till diken, krävs inga tillstånd av myn-
digheter, säger Hermansson.

Om man känner sig osäker, kan man 
kontakta NTM-centralen för rådgivning 
beträffande lov.

HÖGPRODUKTIVT DÅ NYTT
Varför är det bra att skapa ett viltvatten?

– Man skapar en ny form av miljö, en 
kantzon som är fuktig och som inbjuder 
till en frodigare växtlighet och en bra livs-
miljö för bland annat insekter, förklarar 
Hermansson.

Det blir en oas som gynnar många olika 
arter i ett annars kanske ganska enformigt 
landskap. Den fuktiga miljön har klart 
gynnsamma effekter för mångfalden. Stu-
dier visar att viltvattnet är som mest pro-
duktivt just när det anläggs. 

Viltvattnet bör ha någon form av reg-
leringsanordning, så att man kan justera 
vattenmängden enligt behov, men också 

Viltvatten för mångfalden
När jag får samtal av markägare, 
som vill göra en insats för viltet och 
naturen, brukar jag föreslå att de ska 
anlägga ett viltvatten, säger Jörgen 
Hermansson, viltplanerare vid Fin-
lands viltcentral.

helt tömma dammen om så behövs. Det 
kan hända att exempelvis kaveldunet tar 
över viltvattnet efter några år. Då kan man 
tömma viltvattnet och på så sätt ta död på 
kaveldunet. Efter några år kan man åter 
fylla det med vatten, och får då på nytt ett 
högproduktivt viltvatten. 

HANTERLIG STORLEK
Det finns inga standardmått för ett vilt-
vatten; de anläggs i alla storlekar. Men i 
regel handlar det om hanterliga ytor, som 
sällan överstiger ett par hektar. Ju stör-
re vattenområde, desto mera planering 
krävs. Planeringen inleds med en kon-
sekvensanalys; vad betyder den fuktiga-
re miljön för min skog, och kanske ännu 
viktigare, kommer den att påverka gran-
nens mark? 

– Skogen blir obrukbar där marken är 
som blötast, konstaterar Hermansson.

Tumregeln är att ju flackare mark, de-
sto större blir fördämningen. Hermansson 
konstaterar att det är lättare att åstadkom-
ma viltvatten i en kuperad terräng.

– Man måste kanske bygga en lite hö-
gre damm, men man får en klar, kontrol-
lerad yta, säger han.

I flacka landskap med långsmala ägor 
kan det vara utmanande att bygga vilt-
vatten. Då är nästan den enda möjlighe-
ten att gräva en grop med lite vatten, nå-
got som djuren också uppskattar.

– Men då har man skapat något som 
mera påminner om en sedimenteringsbas-
säng. Om så är fallet, behöver man tänka 
på att inte göra kanterna för branta. Viltet 
behöver ha vattnet lättillgängligt.

Under vissa omständigheter kan Ke-
mera-stöd beviljas för byggandet av vilt-
vatten, om det exempelvis fyller kraven 
på återställande av vattendrag i skogen. •

TEXT OCH FOTO: MIA BERG-LUNDQVIST 

I Finland finns många inbitna jägare som 
inte hör till någon jaktförening och därige-
nom inte kan idka jakt på privat mark. Ett 
alternativ för den gruppen är att köpa till-
stånd för att jaga på statens marker. 

– Många av de jägare, som köper små-
viltstillstånd, hör inte till någon jaktföre- 
ning och saknar därför marker att jaga på. 
Men det kan också handla om jägare som 
vill jaga skogsfågel, men inte kan göra det 
i det egna området eftersom stammen är 
för svag. Då är ett alternativ att göra en 
jaktresa till ett tillståndsområde där stam-
men är tillräckligt stark och håller för jakt, 
säger Simon Andersson, jaktplanerare vid 
Forststyrelsen.

Forststyrelsen förvaltar statens jakt-
marker som totalt uppgår till flera miljo-
ner hektar skog. Intresset för att jaga på 
statens marker är stort och år 2019 var an-
talet sålda dygnslov 138 975. Per den 24 
september hade Forststyrelsen sålt 115 919 
dygnslov. 

– Antalet lov, som beviljas och säljs, va-
rierar beroende på områden och utgåen-
de från viltstammarna. Till de populäras-
te områdena kan försäljningen vara över 
på några sekunder när de kommer till för-
säljning. Försäljningen sker i två omgång-
ar per år, den ena i juni och den andra i 
slutet av augusti, upplyser Andersson.

Licenspengarna inbringar intäkter åt 
Forststyrelsen som återinvesterar pengar-
na i naturen och viltvården. År 2019 var 
intäkterna från småviltsloven cirka 2,6 
miljoner euro och pengarna investeras på 
olika sätt. 

– De används till att sköta statens jakt-
marker genom att garantera att det kom-
mer ett förnybart viltbestånd också till föl-
jande säsong. Vi sprider också information 
som gynnar viltet, berättar Andersson.

UTFÖR 800–900 INVENTERINGAR
Inventeringen av viltstammarna, som görs 
årligen, är också en del av viltvården. Från 
juli till augusti ordnas så kallade triangel- 
inventeringar där frivilliga jägare, i sam-

På statens marker är det Forststyrel-
sen som beviljar jakttillstånd. Varje år 
köper tusentals jägare tillstånd och li-
censpengarna återinvesteras i natu-
ren och viltvården. Numera restaure-
ras också viktiga livsmiljöer för viltet. 
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råd med Forststyrelsen, beräknar viltstam-
marna i landet. 

– Mellan 800 och 900 inventeringar 
görs varje år över hela landet, också det 
kräver resurser. Triangelinventeringarna 
hjälper oss att fatta kvotbeslut om anta-
let tillstånd som kan säljas och beslut om 
eventuella restriktioner, säger han.

Under senare år har Fortstyrelsen börjat 
restaurera olika livsmiljöer. Det sker an-
tingen i egen regi eller genom projekt till-
sammans med andra aktörer. Även till de 
här ändamålen nyttjas intäkter från jakt-
loven. 

– Vi har bland annat förbättrat livsmil-
jöer för småvilt, bland annat genom att 
restaurera myrmarker för ripor och kärr-
marker för skogshönsfåglar. Vi har också 
deltagit i projekt med syfte att iståndsät-
ta våtmarker för sjöfåglar, säger han. Res-
taureringsprojekten är en relativt ny före-
teelse och något vi arbetar aktivt för. Fö-
re utgången av 2018 hade totalt 5 200 hek-
tar mark restaurerats. Allt handlar om att 

trygga att vi också i framtiden har en stark 
viltstam.

En annan viktig del av viltvården är 
jakten på små rovdjur, såsom mink och 
mårdhund. 

– I skärgården stöder Forststyrelsen eli-
mineringen av små rovdjur där vi på oli-
ka sätt försöker skydda skärgårdens fåg-
lar. I de områdena är framför allt jakten 
på mink och mårdhund mycket viktig, och 
Forststyrelsen har också hjälpt jaktföre- 
ningar och jägare genom att skaffa fångst-
redskap som kan användas för att under-
lätta jakten.

FYRA TILLSTÅNDSTYPER
Jaktloven som säljs gäller alltså enbart 
på statens marker. Det finns fyra typer av 
småviltstillstånd: jakt på hönsfåglar, jakt 
på sjöfågel och hare, jakt på bäver och jakt 
på små rovdjur. Tillstånden överlappar 
också varandra så att tillståndet för höns-
fågel också inkluderar jakt på allt småvilt 
förutom bäver. 

Tillstånden säljs på Forststyrelsen webb- 
plats elektroniskt men det är också möjligt 
att köpa tillstånden per telefon. 

– Det krävs att den som köper jaktlov 
har ett giltigt jaktkort. Därefter är det ba-
ra att logga in på vår webbutik eller ringa 
Forststyrelsen, säger Andersson.

Storleken på statens marker varierar be-
roende på var de finns. Till exempel i söd-
ra Finland finns små områden på drygt 
600 hektar, medan det finns områden i de 
norra delarna som uppgår till 300 000 hek-
tar. 

– Så våra områden är väldigt varierande 
både storleksmässigt och landskapsmäs-
sigt och dessutom gällande vilka villkor 
som finns med i lovet, säger Andersson. 

De fem populäraste områdena utifrån 
antalet sålda lov i fjol var Puolanka, Östra 
Suomussalmi, Posio, Naruska-Tuntsa och 
Västra Suomussalmi. •

TEXT: CHRISTOFFER THOMASFOLK
FOTO: MAJ-LEN ROOS

Licenspengar gynnar viltvården
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Malmsby skärgårdsjägare i Lovisa är en av 
23 pilotföreningar som medverkar i pro-
jektet som startade upp i fjol.

– I västra Finland har stammen på si-
na håll vuxit sig så stor att man börjat se 
vitsvanshjorten som ett skadedjur. Var-
för inte se potentialen och ta den tillva-
ra i stället, resonerar ordförande Staffan 
Henriksson. 

Gästjakt är i viss mån redan ett bekant 
koncept för föreningen. Ett utbyte med jä-
gare från länder som Rumänien, Ungern 
och Österrike fick sin början då skogsbo-
laget Tornators rumänska landschef, sam-
tidigt en hängiven jägare, var på arbetsbe-
sök i Lovisa. Samarbetet har gett ett stort 
nätverk och varit givande på flera sätt. 

– Att märka hur mycket gästerna upp-
skattar vår hjort- och älgjakt ger ett mer-
värde också åt en själv. På andra håll i Eu-
ropa ägnar man sig främst åt vakjakt och 
smygjakt. För gästerna är det exotiskt att 
få samlas och vara en del av ett jaktlag, sä-
ger Henriksson.

Vill man ta emot stora grupper kräver 

Gästjakt 
decimerar hjortarna
Ökad avskjutning i form av gästjakt och jaktturism samt smidigare försäljning 
av kött. Det är metoder som Välmående av vilt-projektet strävar efter att ut-
veckla, för att få bukt med den ställvis alltför täta stammen av vitsvanshjort. 

det mycket resurser i form av egna jäga-
re, vilt och jakthundar. Betydligt mer lätt-

hanterlig och självgående är då den typ av 
gästjakt som föreningen i liten skala star-
tat upp i höst, och där bågjägare erbjuds 
säsongkort för jakt på ett för dem anvi-
sat område. 

– Bågjägarna har en viss kvot som de 
får fylla och betalar enligt byte. Konceptet 
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Staffan Henriksson efterlyser en viltgrossist.
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binder inte jaktlagets resurser utan bågjä-
garna jagar självständigt och lägger inte 
jakttryck på området. 

NYTTA AV DIREKTA KONTAKTER
Ökad jakt innebär ökade mängder kött. Ett 
av målen för projektet är att utveckla för-
säljningen av viltkött och kartlägga tillhö-
rande utmaningar. Malmsby skärgårdsjä-
gare planerar, för egen del, inte att satsa 
på köttförädling.

– Köttet brukar ha åtgång bland våra 
medlemmar och i den egna närkretsen, 
men gärna kunde det finnas någon gros-
sist som köpte upp hela kroppar, säger 
Staffan Henriksson.

Styckningskurser, samt träffar mel-
lan dels jägare och livsmedelsmyndighe-
ter, dels jägare och aktörer inom matbran-
schen, kommer att ordnas inom projektet 
i höst och under vintern.

 – Avsikten är att skapa direkta kontak-
ter. Vissa restauranger vill köpa kött men 
vet inte vart de ska vända sig, säger pro-
jektledare Gunnel Englund.

För jägare kan det vara oklart vilka reg-
ler som gäller. Handboken om försäljning 
av viltkött, som nu finns tillgänglig också 
på svenska, är därför ett välkommet till-
skott.

– Även om lagen förändrades redan år 
2012 är det fortfarande många som inte 
känner till att man inte behöver godkän-
da livsmedelslokaliteter för att kunna säl-
ja viltkött, säger Englund.

SVÅRRÄKNADE DJUR
Inom Malmsby skärgårdsjägare är man hit-
tills nöjd med behållningen av projektet.

Projektledare Gunnel Englund.

Projektet Välmående av vilt vill bland annat lära hur man tar till vara och tillre-
der kött av vitsvanshjort. Torsten Mörner, känd svensk veterinär och ordförande för 
Svenska Viltakademin höll en kurs inom under projektet.

– Vi har fått nya kontakter och bra tips 
bland annat om hur man kan arrangera 
kommersiell jakt. En insikt är att det kan-
ske inte behövs speciellt mycket mark-
nadsföring, kunderna hittar ändå till 
dig genom olika nätverk, säger Staffan  
Henriksson.

Just nu finns dock inga planer på att ut-
vidga den egna gästjakten. Skulle det bli 
aktuellt förutsätter det en skälig mängd 
vilt samt givetvis att jakten anpassas till 
viltstammens storlek.

– Om man känner till stammens stor-
lek och struktur kan man bygga upp gäst-
jakt på områden som inte är så känsliga 
och där ha en lite större stam med större 
avskjutning, säger Henriksson.

Till problemen med jakt på vitsvans-
hjort hör att stammen är svårräknad, alla 

uppgifter baserar sig på bedömning. Förra 
vintern gjorde bristen på spårsnö estime-
ringen extra besvärlig.

Enligt Naturresursinstitutets senaste 
siffror skulle tillväxten av vitsvansstam-
men stannat av och till och med avtagit.

– Samtidigt har fler hjortkrockar än tidi-
gare rapporterats, vilket gör det lite motsä-
gelsefullt. Att hjortkrockarna ökat kan för-
stås bero på att den inhemska turismtrafi-
ken tilltog med coronan, men det är spe-
kulationer, säger Gunnel Englund. 

LÅNG PROCESS
Coronan har liksom mycket annat också 
påverkat Välmående av vilt-projektet. Kur-
ser och workshoppar har flyttats fram och 
vissa av dem genomförts på distans.
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Dovhjortar på besök i hästhagen. Stammen är väldigt liten och dovhjorten finns endast på några områden i landet. 
Få jaktlicenser beviljas per år.
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Ett tvåspråkigt nationellt projekt som 
startade i fjol och pågår fram till den 
31 juli 2021.

Vill underlätta nyttjandet av 
vitsvanshjort för jaktföreningar och 
jaktsällskap genom att bland annat 
utveckla hanteringen och försälj-
ningen av kött samt mottagandet av 
jaktgäster.

Enkäten, som utförts i anslutning till Väl-
mående av vilt-projektet besvarades av 
drygt 1 000 föreningar, verksamma på pro-
jektets område.  

Enligt sammanställningen sålde cir-
ka 20 procent av föreningarna kött. Den 
främsta orsaken till att inte sälja var att 
medlemmarna själva ville behålla köttet. 
Också den inverkan man trodde försälj-
ningsverksamheten kan ha på jaktarren-
det, mängden byte samt att man ansåg sig 
ha dålig kännedom om livsmedelslagstift-
ningen, spelade in.

Kötthantering, kraven på faciliteter och 
marknadsföring sågs som utmanande.

SLÄKT OCH VÄNNER BJUDS IN
Närmare 60 procent av de svarande tog 

Få jaktföreningar säljer kött
Köttförsäljning är fortfarande ett rätt 
oprövat område för månget jaktlag. 
Det visar en enkät som Finlands vilt-
central låtit göra i samarbete med 
Åbo universitet.

emot enstaka jaktgäster, drygt 40 procent 
hade haft betalande jaktgäster.

Den absolut vanligaste formen av gästjakt 
var att en medlem hade med sig en släkting 
eller kompis, mot ersättning eller utan. 

Också här var inverkan på jaktarren-
det, bristen på byte och det att medlem-
marna själva vill fälla viltet orsaker som 
nämndes för att inte ta emot gäster. Fak-
torer man trodde kunde öka mottagandet 
var hjälp med det byråkratiska samt en 
större viltstam. 

De föreningar som sålde kött och tog 
emot betalande gäster hade i snitt en högre 
bytestäthet än de föreningar som inte gjor-
de det.

GODA MARKÄGARRELATIONER
I projektets fältrapport granskas också de 
föreningarnas förhållande till markägarna. 

Att jaktlagen genom sin verksamhet bi-
drar till att minska viltskadorna ses av tra-
dition som en väsentlig del av markägar-
nas ersättning. Vanligt är också att kött 
delas ut till markägarna enligt olika sys-

tem, eller säljs förmånligt. Är markägaren 
en institution såsom kommun, kyrka eller 
samfällighet är kompensationen för jakt-
möjligheten ofta ekonomisk – 0,5–1,0 eu-
ro per hektar. 

Några föreningar väljer att betala jakt- 
arrende åt alla sina markägare. 

Traditionerna är långa och jaktförening-
arnas relation till markägarna i regel goda. 
För att säkerställa den goda sämjan är det 
skäl att hålla sig ajour och se till att ha en 
fungerande praxis även i framtiden, kon-
stateras i rapporten. •

TEXT: AGNETA SJÖBLOM

Källor: 
”Metsästysseurojen ja -seurueiden näke-
mykset valkohäntäpeuranlihan myy- 
misestä ja metsästysvieraiden vastaanot-
tamisesta”, av Laura Tuominen och 
Mikael Wikström.

”Hyvinvointia riistasta – kentän loppu- 
rapporti”, av Petteri Pietarinen.

Välmående av vilt
Leds av Yrkeshögskolan Novia i 

samarbete med Finlands viltcentral, 
Brahea Centret vid Åbo universitet samt 
Svenska handelshögskolan i Helsingfors.

Finansieras av Europeiska jordbruks-
fonden för landsbygdsutveckling.

Under jaktsäsongen 2018–2019 
fälldes 52 781 vitsvanshjortar i Fin-
land. Av dessa fälldes 95 procent inom 

projektets verksamhetsområde, det 
vill säga Södra Tavastland, Norra 
Tavastland, Satakunta, Nyland och 
Egentliga Finland.

Handboken för försäljning av vilt-
kött finns på:  www.novia.fi/valmaen-
deavvilt/sv

Källor: novia.fi, riista.fi 

– Det har inte nödvändigtvis varit en 
dålig effekt. Deltagarna har sparat tid och 
pengar då de inte behövt resa, och vi har i 
princip ändå genomfört allt som varit pla-
nerat. Projektet har den vägen också spa-
rat in en del resurser som kommer att an-
vändas till att ordna några extra distans-
träffar, säger Gunnel Englund.

Bland det projektet ännu önskar få till 
stånd hör en utredning över markägar-
nas syn på viltstammarna. Under projek-

tets gång har betydelsen av kommunika-
tion och information blivit tydlig, vilket 
med fördel kunde bli temat för ett fortsätt-
ningsprojekt.

Kurserna, som hölls i samarbete med 
studerande vid Åbo Akademi, gav många 
viktiga infallsvinklar och var samtidigt en 
möjlighet att nå ut till unga vuxna som 
saknar koppling till jakt.

– Det var intressant att notera hur de-
ras synsätt på jakt förändrades under kur-
sens gång. Samtidigt var det en ögonöpp-

nare för mig som jägare att vi borde bli 
bättre på att föra fram nyttan av det vi gör, 
säger Englund.

Man höjer ändå inte imagen över en 
natt. Det samma gäller lösandet av olika 
praktiska problem kring köttförsäljning 
och jaktturism. 

– Förändringen kräver mycket jobb och 
investeringar samtidigt som jakt trots allt 
bara är en hobby för de flesta. •

TEXT: AGNETA SJÖBLOM
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Stefan Hildén i Ingå är skogsägare och ak-
tiv delägare i det lokala väglaget. Han har 
noterat att utkört virke ibland blir kvar-
lämnat vid vägkanten, med påföljden att 
vägunderhåll såsom röjning av vägbranter 
och dikning försvåras. 

– Får stockbilarna allt i lasten går det 
bra, då brukar virkeshögarna försvinna 
snabbt. Blir det däremot några virkesgri-
par över verkar de ibland kunna bli lig-
gande för vad som känns som en orim-
ligt lång tid.

Ett konkret exempel är avlägget på bil-
den där virket väntat på avhämtning re-
dan i tre, fyra års tid. 

– Är virket fortfarande köparens eller 
kan väglaget puffa det till skogs eller fö-
ra bort det? Och vem kan man i sådant 
fall fakturera för jobbet? Det skulle vara 
bra att veta vilka regler som gäller, säger 
Hildén. 

OFTAST EN SKÄLIG FÖRKLARING 
Olika bolag kan ha olika regler men van-
ligtvis ska virkestransporten vara gjord se-
nast två till tre år efter att avverkningen 
blivit färdig, säger Henrik Holmberg ut-
vecklingschef vid Skogsvårdsföreningen 
Södra skogsreviret. 

Vanligtvis behöver skogsägaren ändå 
inte vänta fullt så länge. För energiveds-
sortiment, det vill säga grot, helträd eller 
rundvirkestravar som ska flisas på plats, 
kan lagringstiden däremot dra ut.

Övergivet virke, som ingen vill kännas 
vid, är vad Holmberg känner till inget ut-
brett problem.

– Om sista gripen lämnas kvar brukar 
det vara något man kommit överens om 
med skogsägaren som får fria händer att 
till exempel hugga det till ved. 

För virkeshögar som blir liggande vid 
vägen en längre tid finns enligt Holmberg 
oftast någon skälig förklaring. En av dem 
kan vara dålig framkomst.

Vems ansvar är virke som blir kvar 
vid vägkanten? Hur lång är en rimlig 
förvaringstid? Regler och praxis kan 
variera, men uppstår problem kring 
virkesavhämtningen går de för det 
mesta att lösa. 

Gammalt virke försvårar vägskötsel

– Är risken att man skadar vägen så 
att reparationskostnaderna överstiger vär-
det på virkeshögen, kanske man lämnar 
kvar virket och försöker transportera bort 
det senare. 

Givet är att skogsbolagen och transport-
företagen försöker se till att virkestran-
sporterna blir genomförda på ett logistiskt 
och ekonomiskt sätt. 

– Har man något annat virke på kom-
mande i närheten vill man kanske vän-
ta på det. 

Behoven på fabrikerna kan likaså bidra 
till att påverka prioriteringsordningen.

Den mänskliga faktorn ska heller inte 
glömmas bort. Att chauffören kvitterar fel 
kan säkert förekomma. 

DIREKTKONTAKT LÖSER DET MESTA
Virke, som blivit inmätt och som skogs-
ägaren fått betalt för, rekommenderar 
Henrik Holmberg att man kontaktar köpa-
ren om, innan man skrider till några eg-
na åtgärder. 

– Oftast löser det sig genom att höra av 
sig och säga till. Om virket, trots allt inte 
kan avhämtas inom rimlig tid, kan det i 
vissa fall säkert vara skäligt att skogsäga-
ren ersätts, säger han.

Som skogsägare är det skäl att läsa det 
finstilta i virkeskontraktet. Särskilda krav 
gällande bland annat lagringsplatser och 
väganvändning ska stå inskrivna i tilläggs-
villkoren. 

Då det gäller förvaring av virke mås-
te också den så kallade insektlagen beak-
tas. Den föreskriver inom vilka tider virke 
ska transporteras bort från avverknings-
platser och avlägg för att insekter, som för-
orsakar skogsskador, inte ska kunna spri-
da sig. Det är då fråga om gran- eller tall-
virke. Lagen berör inte virkeshögar på un-
der 10 kubikmeter. 

”ENLIGT EGET GOTTFINNANDE” 
SLCs bok Förvaltning av enskilda vägar  
specificerar inte tidsgränser för virkeshö-
gar vid vägkanten. I kapitlet, som hand-
lar om virkestransporter, konstateras där- 
emot att virkesköparen har rätt att utan 
ersättning använda säljarens vägar och 
markområden, samt sådana enskilda vä-
gar som säljaren är delägare i. Vidare fast-
ställs att: ”Virkesköparen planerar trans-
porterna av virke enligt eget gottfinnan-
de”, samt att: ”Skogs- och virkesbolagen 
borde ansvara för hela sin drivnings- och 
transportkedja på ett sätt att vägarna och 
väglagen inte förorsakas onödiga skador 
och kostnader.”

Den som skräpar ner ska enligt lag stä-
da upp efter sig.

 ”Ofta är det ändå väglaget som sköter 
om städningen. Det är svårt att hitta en 
betalare för eventuella kostnader.” •

TEXT: AGNETA SJÖBLOM
FOTO: STEFAN HILDÉN

Det här virket har redan väntat flera år på att bli avhämtat.
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Tjädern är Finlands största skogshönsfå-
gel och är utspridd i stort sett över hela 
landet. Stammen är i dag stabil med ett 
genomsnittligt bestånd på 750 000 fåglar, 
men har minskat kraftigt de senaste 40–
50 åren. Den enskilt största orsaken är att 
spelplatserna har försvunnit när gammal 
skog har avverkats. 

– Trots att aktörerna inom skogsbruket 
vidtar flera åtgärder än tidigare för att ta 
hänsyn till skogshönsfåglar såsom tjädern, 
har vi längs hela kusten en svagare tjä-
derstam än i många andra delar av lan-
det. Det är lite oroväckande, säger jakt-
chef Stefan Pellas vid Finlands viltcentral 
Kust-Österbotten.

Bland skogsbolagen är det idag kutym 
att ta bättre hänsyn till småvilt och skogs-
fåglar genom att lämna viltbuskage i sam-
band med förhandsröjningen. Det innebär 
att grupper av sly lämnas kvar som skydd 
för djuren. 

Så skyddas skogshönsfåglarna
Antalet tjädrar har minskat kraftigt 
de senaste fyrtio åren. I dag tar man 
inom skogsbruket bättre hänsyn till 
skogshönsfåglarna, men trots det 
är stammen fortsättningsvis svag i 
många områden. 

I dag eftersträvar skogsbolagen att vidta åtgärder för att skapa bättre livsmiljöer för 
skogshönsfåglar. Att lämna viltbuskage är ett exempel, säger Daniel Bäck på Metsä 
Group. 
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– Det belastar inte på något sätt markä-
garna. Att lämna viltbuskage hämmar inte 
tillväxten och kvarlämnade träd och bus-
kar som enris, undertryckta granar, al och 
sälg har inget ekonomiskt värde i sig, men 
är viktiga för viltet, förklarar Daniel Bäck, 
operativ förman vid Metsä Groups Vasa-
distrikt.

MÄRKER UT BON 
Enligt Bäck placerar skogsmaskinsentre-
prenörerna ut fiberband om de stöter på 
skogshönsbon i samband med avverk-
ningar och lämnar ett insynsskydd på den 
platsen, till exempel en sparträdsgrupp. 
Skogsbolagen undviker också att avver-
ka stämplingar med mycket lövinslag un-
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Vi erbjuder bygg och renoveringstjänster
till både privatpersoner och företag!

der häckningstider för att inte förstöra få-
gelbon. 

– Ifall vi känner till en spelplats är vi 
försiktiga med att avverka skog i det när-
området på våren, säger Bäck.

Gammal skog med glesa steniga eller 
bergiga områden är de bästa spelplatser-
na för tjädrarna. Då andelen gammal skog 
minskat har också de naturligaste spel-
platserna försvunnit. Det finns heller inget 
egentligt register över spelplatser. 

– Om en markägare vet om spelplatser 
för tjädrar kan de ritas in i skogsbrukspla-
nen, föreslår Bäck. 

Det har visat sig att tjädrarna hittar till-
baka till gamla spelplatser, trots att miljön 
har förändrats. 

– Tjädrar finns i dag också i yngre sko-
gar och därmed finns tecken på att de kan 
anpassa sig trots att gammelskogen har 
försvunnit. De verkar trivas bra i yngre 
skogar med rikligt med bärris, säger Bäck.

Han får medhåll av Stefan Pellas som 
konstaterar att tjädrarna i dag drar nytta 
av ytor som har föryngrats. Men trots det 
är det av stor vikt att man inom skogs-
bruket beaktar spelplatserna, och nu på-
går ett projekt för att kartlägga tänkbara 
spelplatser. 

– Finlands viltcentral deltar i projektet 
där man utifrån satellitbilder försöker av-
göra vilka områden som kan vara spelplat-
ser för tjädrarna. Vi skulle alla ha stor nyt-
ta av sådan information, anser Pellas.

DIKEN BLIR DÖDSFÄLLOR
Dikning av torvmarker har också lett till 
att livet försvårats för fåglarna. 

– Djupa diken kan bli dödsfällor för 
småvilt. Djuren ramlar i och kan inte ta 
sig upp. Predatorer som skogsmård och 
mårdhund påverkar också starkt stammen 
av skogshönsfåglar.

Han konstaterar att mycket har blivit 
bättre men att mera kan göras för att ga-
rantera en tillräckligt stor stam av skogs-
fågel. Han nämner Sverige som exempel. 

– Där går skogsbolag, som har egna 
marker, med fågelhund för att kontrollera 
om det finns skogsfågelkullar på områden 
som ska avverkas. Om det finns, kan det 
leda till att avverkningen skjuts upp. Det 
är inte obligatoriskt men många skogsbo-
lag har ett sådant förfarande. Det kunde vi 
ta efter i Finland, säger Pellas. •

TEXT: CHRISTOFFER THOMASFOLK
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Skog betraktas allmänt som en trygg och 
långsiktig investering. När ekonomin 
präglas av ett kontinuerligt lågt räntelä-
ge kan skogsägande ge en relativt hög av-
kastning med en låg risk, jämfört med till 
exempel sovande pengar på ett bankkon-
to. Men trots att räntan legat på bottenni-
våer på senare tid är det ganska ovanligt 
att inköp av skogsfastigheter finansieras 
med banklån.

– Det förekommer, men inte i någon 
stor omfattning. Det är vanligare att kun-
der köper hemman eller åkermark där 
skog ingår, säger Kristian Sillanpää, kre-
ditchef på Kvevlax Sparbank.

Christer Nyback, regiondirektör på Ak-
tia i Åboland, har samma erfarenhet:

– De skogsköp som vi är med och fi-
nansierar hör vanligtvis ihop med åker-
mark och produktionsbyggnader. En li-

Svårt finansiera skogsköp med enbart lån
Skogens tillväxt är hög, medan ränteläget är fortsatt lågt. Det låter lockan-
de att köpa skog med lånat kapital, men det har inte hittills blivit någon stor 
trend. Det finns vissa problem med skogsinköp för lånade pengar.

ten trend som vi noterat när lantbruk läg-
ger ner verksamheten, är att åkermarken 
kommer till försäljning medan skogen blir 
kvar i släktens ägo, säger han.

AFFÄRER OCH PRIS RUSAR I HÖJDEN
Handeln med skogsfastigheter har ändå 
ökat markant i hela landet, inte minst un-
der de senaste tio åren. Efterfrågan och 
priset på skogsfastigheter har i vissa regio- 
ner rusat i höjden (se tabell med Lantmä-
teriverkets statistik). I Österbotten har an-
talet affärer och snittpriset per hektar stigit 
med mer än 50 procent sedan 2009. Även i 
Egentliga Finland har både antalet affärer 
och snittpriset ökat explosionsartat mellan 
2009 och 2019. De högsta hektarpriserna 
noteras i Nyland och de lägsta i Lappland. 
På Åland har prisnivån visserligen sjun-
kit mellan åren 2014 och 2019, men efter-

som det där görs färre än tio affärer per år 
kan en enskild affär påverka snittpriset så 
att en allmän jämförelse inte är tillförlitlig.

– De skogsfastigheter, som läggs ut till 
salu, går åt snabbt, utan att bankerna nöd-
vändigtvis är inblandade som finansiärer. 
Det finns köpare som kompletterar sitt 
skogsägande eller investerare som vill di-
versifiera sin portfölj. De kan också an-
vända avkastning från andra investering-
ar för att finansiera köpet, säger Nyback.

AMORTERINGAR 
FRÅN VIRKESINTÄKTER
När prisnivåer och budgivning skenar 
iväg är det viktigt för köparen att noggrant 
överväga sitt beslut. I synnerhet om sko-
gen ska finansieras med lånat kapital.

– Lönsamheten beror på flera faktorer, 
bland annat vilken typ av skog det hand-
lar om och i vilket skede skogen befinner 
sig. Den som investerar i skog bör ha en 
lång placeringshorisont, men om man har 
amorteringar att sköta är det förstås bra 
om åtminstone en del av beståndet kan 
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Svårt finansiera skogsköp med enbart lån

SKOGEN SOM PLACERINGSOBJEKT 
– NÅGRA CITAT FRÅN WEBBEN:

aktia.fi:
”Skog är ett allt populärare placeringsobjekt och kan ses som ett alternativ om 
du vill fördela din förmögenhet i olika tillgångsslag. Skogens reella avkastning 
under en längre tidsperiod är enligt undersökningar 2–5 procent. Den varierar 
inte så mycket från år till år och kan närmast jämföras med statsobligationer.”

upmmetsa.fi:
”Skogen ger sin ägare utmärkta möjligheter till en jämn nettoavkastning på 
3–4 procent oberoende av konjunkturer och variationer i världsekonomin. 
Skogsfastigheterna har behållit sitt värde eftersom prisutvecklingen för skog 
och virke har gått jämnt uppåt under årens lopp.”

sparbanken.fi:
”Skogen är ett placeringsobjekt med låg risk och passar bra för att sprida pla-
ceringarna. God skogsvård och förnuftig placering av vinsterna förbättrar di-
na avkastningsmöjligheter. Låg risk och jämn avkastning lockar till att placera 
i skog. Utöver den egentliga virkesförsäljningen kan du som skogsägare sälja 
skogsenergi till exempel till energiverk. På lång sikt är skogens avkastnings-
procent rätt låg. Dina möjligheter att göra vinst på skogen är bättre ju mera 
du som skogsägare själv kan göra skogsvårdsarbete.”

STATISTIK FRÅN 
LANTMÄTERIVERKET:
Fastigheter med enbart skogsmark, 
obebyggda, över 2 ha (antal affärer 
och snittpris per hektar)

Nyland: 
2009:  45 5 081 € 
2014:  59 5 177 € 
2019:  115 5 785 €

Egentliga Finland: 
2009:  86 4 853 € 
2014:  157 5 291 € 
2019:  185 5 437 €

Österbotten: 
2009:  225 2 143 € 
2014:  252 3 052 € 
2019:  296 3 472 €

Åland: 
2009:  5 4 274 € 
2014:  6 5 270 € 
2019:  9 4 722 €

avverkas i ett tidigt skede, säger Christer 
Nyback.

Bankerna kommer överens med kun-
den om amorteringarna för skogslån, hur 
ofta och på vilka datum de ska skötas.

– Ofta sker amorteringen en gång per 
år, när ägaren fått in intäkter från avverk-
ningar. Lånetiden kan diskuteras, men 
vanligtvis kommer vi överens om att åter-
betalningen sker inom tio år. För att nyin-
köpt skog ska bli lönsam förutsätts nog att 
skogsägaren sätter en del eget arbete på 
skogsskötsel, tillägger Kristian Sillanpää.

RÄNTA SOM KONSUMTIONSLÅN
Prissättningen på lån för skogsköp är all-
mänt högre än för till exempel bostads-
köp, och den som vill låna för att köpa 
skog får räkna med räntenivåer mellan 2,5 
och 3,5 procent.

– Prissättningen ligger på samma nivå-
er som för konsumtionslån och bestäms 
utifrån flera faktorer, främst säkerhet och 
kundförhållandet i stort, säger Sillanpää.

Skogen, som man köper, kan fungera 

som säkerhet för ungefär 60 procent av 
köpesumman.

– Vi pantsätter inte det växande bestån-
det utan endast markytan. Det innebär att 
det blir svårt att finansiera ett inköp en-
bart med lån, det behövs egna medel el-
ler andra säkerheter för att få ihop till ett 
lån som täcker köpesumman, förklarar 
Christer Nyback.

Även om skog anses vara en trygg in-
vestering finns det risker. Det händer att 
skog brinner ner eller drabbas av storm-
skador. Både Kvevlax Sparbank och Aktia 
rekommenderar att pantsatt skog är för-
säkrad.

– Säkerhetsfrågorna kring lån för köp av 
skog innebär en del utmaningar för ban-
kerna, men eftersom vi på Aktia pantsät-
ter endast markbotten räknar vi med att 
vi säkrat värdet på skogsområdet, trots att 
beståndet skulle försvinna, säger Christer 
Nyback. •

TEXT: JOHAN SVENLIN
FOTO: MAJ-LEN ROOS
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Med hjälp av aktivt kol renas både dricks- 
och avloppsvatten och det används även 
till exempel för luftrening och i andnings-
skydd. Hittills har merparten av det akti-
va kol som används i Europa importerats 
från andra världsdelar vilket innebär att 
det finns en global och växande marknad. 

– Vår målsättning är att om tio år ha tio 

Vapo vill raffinera mera torv
Statliga energikoncernen Vapo Oy 
vinner ny terräng inom torvbusines-
sen. I början av september presente-
rade företaget en fabrik för aktivt kol 
i Ilomants. Den tas i bruk kring års-
skiftet, men den fortsatta utveckling-
en av nya torvprodukter är oviss på 
grund av en allt hårdare beskattning 
av torven. 

procent av den europeiska marknaden, sa-
de Vapos vd Vesa Tempakka vid presen-
tationstillfället.

Tekniken för att göra aktivt kol av torv 
har utvecklats inom Ventures-enheten 
(ung. Nya lösningar). Tempakka betonar 
att anläggningen är synnerligen miljövän-
lig eftersom produktionen kräver endast 
torv, hög temperatur och vattenånga.

– De centrala delarna av Ilomants kom-
mer dessutom att värmas upp med fabri-
kens överskottsenergi. Fabriken släpper 
över huvud taget inte ut avloppsvatten 
som kräver extra rening. Den sysselsätter 
totalt cirka 50 personer och målsättning-
en är att under det första året omsätta 15 
miljoner euro med god lönsamhet. Råva-
ran är 150 000 kubikmeter torv från loka-
la torvtäkter, sade Tempakka.

Enligt honom har Vapo för avsikt att 

inom tio år skapa en omsättning på över 
100 miljoner euro av aktivt kol och an-
nan myrbiomassa som förädlas till helt 
nya produkter med högt förädlingsvärde. 
Konceptet kan mångfaldigas på andra håll 
i Finland där det finns tillgång till torv på 
nära håll.

LÅNG UTVECKLINGSCYKEL
Ventures-enheten leds av Mia Suominen. 
Hon berättar att det tog inemot sex år att 
utveckla tekniken för att framställa hög-
klassigt tekniskt kol ur torv.

– Produktutveckling av tekniskt avan-
cerade produkter tar helt enkelt lång tid. 
Vi talar om raffinaderiverksamhet där vi 
förädlar råvaror ur naturen till högklassi-
ga, nya produkter. Målsättningen med al-
la nya produkter är att ta tillvara alla torv-
fraktioner på ett energisnålt sätt och med 
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ÖRFIL AV REGERINGEN TILL TACK
Regeringen avgav sin budgetproposition 
för år 2021 strax efter invigningen av fa-
briken i Ilomants. I den föreslår regering-
en att beskattningen av torv i det närmas-
te fyrfaldigas för att försnabba avveckling-
en av torvdrivna kraftverk. Tempakka an-
ser att det är kortsiktigt tänkt eftersom det 
behövs råvara för att göra de nya produk-
terna.

– Redan med nuvarande beskattning 
och pris på utsläppsrätter hade använd-
ningen av energitorv halverats minst fem 
år före den tidsgräns som regeringen tidi-
gare hade uppställt, säger han. 

Beslutet att kraftigt höja skatten på en-
ergitorv sätter enligt Tempakka inte enbart 
Vapos framtid på spel, utan i förlängning-
en hela skogsindustrins väl och ve. Några 
dagar efter fabriksinvigningen den 10 sep-
tember visade det sig att hans klara bud-
skap till regeringen hade klingat för dö-
va öron.

– I bästa fall kan vi fatta investeringsbe-
slutet om nästa fabrik för aktivt kol nästa 
sommar. Det förutsätter dock att den för-
sta fabriken kör igång utan problem och 
att de politiska besluten inte försvårar rå-
varutillgången, sade han.

Enligt Tempakka kan utvinningen av 
torv nämligen upphöra på många håll i 
landet. 

– Då de politiska beslutsfattarna nu yt-
terligare vill försnabba stängningen av en-
ergitorvtäkterna kan det gå så att det in-
te finns tillräckligt med jobb åt entrepre-
nörerna. Det innebär i sin tur att det är 
risk för att vi inte får tillräckligt med råva-
ra för att utveckla nya produkter. Det är å 
sin sida ett villkor för att vi ska kunna in-
vestera och sysselsätta folk på olika håll 
på landsbygden i Finland också i framti-
den, säger han. 

Han är uppgiven över regeringens skat-
tebeslut speciellt eftersom försäljningen 
av energitorv hade sjunkit med 20 pro-
cent under det första halvåret. 

– I år har försäljningen av annan torv, 
exempelvis växttorv och torv som an-
vänds i hönserier och ladugårdar, för för-
sta gången i företagets historia varit stör-
re än försäljningen av energitorv, noterar 
Tempakka. •

TEXT: BO INGVES
FOTO: VAPO

minimala utsläpp. De nya produkterna 
med högt förädlingsvärde kommer huvud-
sakligen att gå på export, säger hon. 

ÅRSTILLVÄXTEN AV TORV 
STÖRRE ÄN UTVINNINGEN
Suominen berättar att basen för aktivt kol 
traditionellt är brun- eller stenkol, det vill 
säga fossila råvaror.

– Aktivt kol, som görs av torv, är något 
helt annat eftersom årstillväxten av torv i 
Finland överstiger utvinningen; man kan ta-
la om en långsamt förnybar råvara. I fjol 
utvanns cirka 14 miljoner kubikmeter torv 
och i år är mängden klart mindre då använd- 
ningen av energitorv gått ner, säger hon.

Vid sidan av tillverkningen av aktivt kol 
har Vapo kommit längst i utvecklingsfasen 
då det gäller förädling av humussyror. De 
kan användas bland annat till att effekti-
vera växternas förmåga att ta upp näring, 
vilket gör det möjligt att minska använd-
ningen av konstgödsel till exempel i jord-
bruket. Enligt Suominen ser Vapo en stor 
affärsmöjlighet i de här så kallade biosti-
mulanterna. 

– Biostimulanter är ingen ny uppfin-
ning, de har funnits redan i något decen-
nium. De ersätter inte gödsel men gör att 
växterna tar upp näringen effektivare, vil-
ket innebär att användningen av gödsel 
kan minskas. Det har inte tidigare gjorts 
biostimulanter av torv, den traditionella 
råvaran är brunkolsbaserad leonardit, som 
definitivt är en fossil råvara, säger hon.

Vapo räknar med att kunna lansera de 
första humusprodukterna gjorda av torv 
år 2024. Ur torv kan man också utvinna 
olika biologiskt baserade hartser och vax-
er för många ändamål.

– Att utveckla helt nya produkter av så 
kallade myrbiomassor, exempelvis torv 
och mossa, är tidskrävande och det be-
hövs i tillägg också basforskning. Därför 
har vi inlett ett Refinery-program med en 
budget på fem miljoner euro som delvis 
finansieras av Business Finland. Inom ra-
men för programmet har vi bland annat 
donerat en professur till kemiska institu-
tionen vid Jyväskylä universitet med ut-
trycklig inriktning på basforskning kring 
myrbiomassor, säger Suominen.

Enligt Mia Suominen tog det sex år att 
utveckla aktivt kol av torv.

Har du synpunkter 
på tidningen eller 
vill du ge oss ett 
artikelförslag?

Du kan ge respons 
per e-post till 

skogsbruket@nordinfo.fi 
eller per post till adressen 

Skogsbruket, 
c/o Oy Nordinfo Ab 

Lillviksvägen 6
02360 Esbo.

Du kan också ringa 
redaktionen direkt på 

tfn 050 559 5778.

Har du flyttat?
Adressförändringen 
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 www.skogsbruket.fi
eller genom att ringa

 Jaicom, 
tfn 03 4246 5396.
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En doft av begynnande höst möter mig i 
skogen. En härlig doft av fuktig mossa, 
nerfallna barr och kottar, av murknande 
trädstammar och färska svampar. En an-
genäm doft av höstlig skog, en doft som 
endast tillfälligt bryts av stanken från en 
ruttnande svamp som mörk och slem-
mig ligger i mosstäcket under en gran.

Än räcker värmen till för barfota-
vandring i skogen. Nakna fötter skän-
ker vandraren en omedelbar kontakt 
med naturen. Det är hälsosamt för bå-
de kropp och själ. Svampkorgen är med 
den här gången och kameran som alltid. 
Det är kantarellerna som fått mig att ta 
med korgen. En korg som i normala fall 
är otymplig att ha med sig under vand-
ringar i skogen.

Knäppandet från en ensam rödhake är 
det enda ljud om hörs i skogen. För öv-
rigt är det tyst. När jag hittar den första 
kantarellen noterar jag ett annat ljud – 
ilandet från närgångna myggor som gör 
sitt bästa för att få sig en stärkande blod-
måltid. De flesta möter sitt öde, tillplatta-
de mot ena kinden eller hårbottnen, men 
ett par tre stycken flyger bort tungt las-
tade med blod medan jag rensar kanta-
rellen som vuxit upp bland gräs och ris. 

INSEKTSANGREPP
Sedan möter jag en bekant hjortstig som 
jag slår in på. Det brukar finnas kantarel-

ler intill stigen där tre vindfällen blocke- 
rar stigen och tvingat hjortarna att gö-
ra en liten omväg. Jag passerar riskor, 
kremlor, soppar och flugsvampar som 
växer enskilt eller i små grupper bland 
träden. Sedan hittar jag kantarellstället 
där kantarellerna växer i lockande rader.

Här slår jag mig ner och plockar kan-
tarellerna i sakta mak, rensar dem med 
kniven och lägger dem i korgen. Stack-
myror springer över fötterna och biter 
sig fast kortare stunder. Enstaka myror 
söker sig in i byxornas mörker och vär-
me men där får de snabbt respass när 
de biter sig fast i känsligare skinn. Älg-
flugor kompletterar trion av närgångna 
småkryp i skogen. Jag har tappat räk-
ningen på alla älgflugor som landat på 
mig och som jag automatiskt förpassat 
till sällare jaktmarker. 

INGA SVAMPAR UTAN TRÄD 
OCH TVÄRTOM
Där jag sitter och fyller korgbottnen med 
kantareller har jag ett tiotal andra svam-
par inom synhåll från stigen. Svampar-
nas fruktkroppar får skogsbottnen att 
blomma under höstdagarna: i brunt, 
vitt, rött, gult, svart och grönt. Under 
markytan breder svamparna ut sitt my-
cel och bildar tillsammans med trädens 
rötter mykorrhiza eller svamprot. Det är 
i marken svamparna lever sitt egentliga 

liv för att under hösten skjuta sina spor-
bildande fruktkroppar ovanom marken.

Mykorrhizan eller svamproten är livs-
nödvändig för skogens träd och risväx-
ter. Svamproten suger vatten och nä-
ringsämnen ur marken som träden får 
tillgång till medan svamparna i sin tur 
får kolhydrater från träden. Den här 
samlevnaden eller symbiosen är så långt 
utvecklad att träden och de andra väx-
terna inte klarar sig utan svamparna 
medan svamparna inte klarar sig utan 
träden och andra växter. Dessutom skyd-
dar mykorrhizan växternas rötter mot 
sjukdomar. 

En del svampar kan leva i symbi-
os med endast ett trädslag, till exempel 
lärksoppen som är knuten till lärken. An-
dra trivs med flera olika trädslag. Kanta-
rellen är en mångartssvamp som växer 
tillsammans med många olika trädslag 
medan röd flugsvamp är mykorrhizabil-
dande med björk och gran. 

Det är fascinerande att sitta på hjortsti-
gen och leva sig in i den väv av samlev-
nad och intim symbios som svamparna 
och träden skapat under tidens gång – 
och som även frambringat så många go-
da fruktkroppar att njuta av för männis-
kan, hjortdjuren, svampmyggorna och 
sniglarna. •

TEXT OCH FOTO: HANS HÄSTBACKA

Samlevnad på trädrotsnivå                         
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kolumnen

JAN HEINO
FORSTRÅD OCH SMÅSKOGSÄGARE

MÅNGA ANSER ATT regeringens program borde skrotas 
därför att coronakrisen gjort dess mål omöjliga att nå. 
Det här gäller i ännu högre grad för de strategier och 
mål som gäller skogsnäringen. Att de tappat sin grund 
är nu mer än uppenbart. Allt fler fabriker stängs, he-
la branschen backar.

Många strategier har siktat på att förnya skogsnä-
ringen. Den äldsta är skogsklustrets forskningsstrategi 
(2006), den kändaste är bioekonomistrategin (2014), 
den digraste den nationella skogsstrategin (senaste 
2019) och den färskaste är skogsindustrins klimat-
vägkarta (2020).

De har haft som mål att näringen växer betydligt, 
dess förädlingsvärde ökar och större klimat- och sam-
hällsnytta uppstår. Detta skulle ske mest så, att nya 
skogsprodukter ersätter fossilbaserade. Det har sat-
sats mycket på allt från infrastruktur till forskning, fö-
retagsstöd och sänkta skatter.

Målen är i sig bra. Men har de nåtts? Har satsning-
arna haft avsedd effekt? Hur har världen och näring-
ens läge förändrats? Det här har man inte tagit en se-
riös titt på inom näringen och samhället. 

Detta är märkligt, för näringens effekter har redan 
länge delvis gått åt fel håll. Många goda saker har utan 
tvivel skett, från bättre ekonomi till investeringar i 
Finland. Men omsättningen och mängden nya pro-
dukter har inte vuxit nämnvärt. Förädlingsvärdet har 
minskat, jobben likaså. Också rotpriserna har över tid 
stampat på stället.

Nu har coronakrisen gjort att klyftan mellan from-
ma förhoppningar och krassa realiteter blivit bråd-
djup. De strategier och prognoser, som byggt på sta-
bil tillväxt för skogsnäringen, har föråldrats. Världen, 
ekonomin och näringens världsmarknad kommer in-
te att vara sig lika efter krisen.

Det här gäller särskilt tryckpapper. Dess konsum-

tion har sjunkit 30 procent år 2020, till stor del per-
manent på grund av fortsatt digitalisering och dis-
tansformer som blir bestående. Produktionen krym-
per 10–15 miljoner ton fram till år 2030. Stora massa- 
volymer kommer därmed ut på marknaden. Och 
många pappersmaskiner börjar tillverka kartong- och 
hygienprodukter. Efterfrågan på dem växer, men in-
te lika mycket som tryckpapprets minskar. Skogs-
industrins världsmarknad riskerar att minska under 
2020-talet, med bygg- och nya produkter som un-
dantag.   

Finlands skogsnäring har tuffa tider framför sig. 
Dess export har minskat en femtedel i år. Också om 
ny kapacitet kommer till under 20-talet, läggs sanno-
likt mer ned. Skogsanvändningen sjunker till 55–60 
miljoner kubikmeter per år. Näringen och dess sam-
hällsroll är därmed snart i kris, om man inte hittar 
nya knep att vända utvecklingen.

Vad göra? Jared Diamond har i sin tankeväckande 
bok Upheaval (2019) använt lärdomar från personers 
kriser i sin analys av hur stater – till exempel Finland 
efter andra världskriget – hanterat sina kriser. Myck-
et passar in på Finlands skogsnäring nu.

Det som först behövs är mod. Mod att erkänna att 
man är i kris, att göra en ärlig bedömning av läget, 
att inte skylla på andra. Sen ska problemen avgrän-
sas, hjälp mottas och väl avvägda förändringar göras, 
med tidigare kriser och andras lösningar som mall.
Vad betyder detta? Den nöten borde skogsnäringen 
och samhället försöka knäcka. Näringen har fortfa-
rande en stor potential till en central klimat- och sam-
hällsroll. Vägen dit blir dock en annan än den som 
lett till nuläget. •

Fotnot: Upheaval har översatts till finska och bär ti-
teln Mullistus.

Efterlyses: 
ärlig bild av skogsnäringens situation

JAKOB DONNER-AMNELL
FORSKARE VID ÖSTRA

 FINLANDS UNIVERSITET
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Torolf Beckman är en stor skogsägare med åländska mått mätt, men en annorlunda sådan. Han växte upp i Marie-
hamn och har inga ”skogsgener” alls i släkten. Det var i stället hans intresse för aktiehandel som ledde in honom på 
skogsvägen. Han köpte sitt första skifte som en ren investering och sedan dess har det blivit många fler.

Sjömannen blev intresserad skogsägare:

Jag har börjat från noll 

Torolf Beckman var mer hemma-
stadd i staden och på sjön än i  
skogen när han började köpa  
skogsskiften för cirka 20 år sedan. 
Numera är han en engagerad 
skogsägare som ser skogen som  
en långsiktig investering.
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samlat grepp över mina skiften. Jag är för-
modligen en av de medlemmar som anli-
tar föreningens tjänster allra mest och jag 
är mycket nöjd med den service jag får. 
När jag köpt ett nytt skifte går Mikael och 
jag igenom vad som behöver göras och i 
viken ordning. Men jag köper inte per au-
tomatik allt han säger utan det blir en del 
diskussioner ibland, säger Torolf Beckman.

Han har också ofta anlitat skogsvårds-
föreningens personal för röjning.

NÅGOT PÅ GÅNG HELA TIDEN
Torolf Beckman är inte självverksam men 
mån om att sköta skogen så bra som möj-
ligt för att få bästa tänkbara avkastning. 
Därför är något hela tiden på gång i hans 
skiften. I vinter är avverkningar på kom-
mande och nästa år planteringar.

– Jag ser också till att det byggs vägar 
och anläggs diken om det anses nödvän-
digt. Det är roligt att ha något att funde-
ra på, säger han. För min del ser jag till 
att det avverkas kontinuerligt, oavsett pri-
set. Det är rena rama kapitalförstöringen 
att inte gallra när det är tid för det. Jag är 
också intresserad av hur jobbet utförs och 
brukar besöka skiftena när entreprenörer-
na är igång. Jag har hittills haft fyra fält-
granskningar, som utförts av skogsbruks-
byrån vid Ålands landskapsregering, i min 
skog. Då har man granskat att ingreppen 
uppfyllt de krav som gäller enligt PEFC-
standarden, säger han.

Skogsägarna väljs ut slumpmässigt för 
fältgranskningen, och Beckman säger sig 
vara enbart stolt och glad över att hans 
skiften kommit i fråga flera gånger.

– Jag har fått ett kvitto på att skogarna 
skötts bra och det bidrar också till värde-
stegringen.

GÄRNA FÄRRE RÅDJUR
Många skogsägare tycker om att jaga. 
Beckman hör inte till dem. Han jagar över-
huvudtaget inte.

– Men jag låter i regel dem som tidi-
gare jagat på ett skifte, som jag köpt, att 
fortsätta med det. Det är bara bra att man 
skjuter bort rådjur. Det finns för många av 
dem på Åland och de ställer till skador i 
skogen – men om Berglund vill att jag ska 
spara buskage och snår för att gynna viltet 
så brukar jag följa de råden, säger han. •

TEXT OCH FOTO: HELENA FORSGÅRD

Mikael Berglund på Ålands skogs-
vårdsförening brukar gå igenom Torolf 
Beckmans nyförvärv.

– Jag är inte självverksam men mån om 
att skogen ska skötas på bästa sätt för att 
ge bra avkastning, säger Torolf Beckman.

Det senaste skiftet på cirka 35 hektar 
köpte han för drygt ett år sedan. Det var 
ett område med i huvudsak avverknings-
mogen skog där vissa partier blev illa åt-
gångna i stormen Alfrida, som drog över 
Åland i början av januari 2019.

– Stormskadorna reddes upp i början av 
det här året och virket var i hyggligt bra 
skick trots att det legat ungefär ett år. An-
delen stock blev cirka 60 procent. Mark-
beredningen gjordes med grävmaskin i 
mars och april och efter det kunde om-
rådet planteras. Det blev med andra ord 
en kort omloppstid från upparbetning till 
plantering och det är jag nöjd med, säger 
Torolf Beckman.

REN OCH SKÄR PLACERING
Torolf Beckman är en annorlunda skogs-
ägare. Han föddes i Mariehamn, pappan 
jobbade på kontor och hans farfar var 
präst. Ingen av dem ägde skog eller var in-
tresserad av skogsbruk. Själv har han job-
bat till sjöss som styrman, först på lång-
fart och senare, innan han gick i pension, 
på Viking Lines passagerarfartyg. 

– Jag växte alltså inte upp med en röj-
såg i ena handen och en motorsåg i den 
andra. Jag har inte heller ärvt skog utan 
börjat helt från noll. 

Handel med aktier har dock intresserat 
länge. Han har följt med börserna och han 
har köpt och sålt. För cirka 20 år sedan 
började även skogen intressera. Inte som 
en plats för jobb, rekreation eller jakt utan 
rätt och slätt som en investering.

– Ålänningarna blir allt fler men ande-
len mark växer inte. Därför kan man tro 
på en framtida värdestegring på marken i 
sig. Men hur bra affär ett köp av ett skif-
te de facto blir – ja, det vet jag först när 
jag säljer det.

PRISET AVGÖR ALLTID
I dagsläget äger han ett flertal skiften i oli-
ka kommuner på Åland. Han följer hela ti-
den med vad som bjuds ut, men säger sig 
ha blivit mer kräsen med åren.

– I början bjöd jag på allt, men nu för-
söker jag få innehavet mer samlat till kom-
muner som Saltvik och Sund. Det blir ra-
tionellare när man ska avverka, säger han.

När han började dyka upp på skogsauk-

tioner undrade många vem den utomstå-
ende spekulanten var. Det var nämligen 
ganska givet på förhand vilka som skul-
le närvara och Torolf Beckman var ett nytt 
ansikte i skaran av hugade spekulanter. I 
dag är det annat.

– Nu kan jag även bli uppringd av per-
soner som vill sälja skiften, säger han.

Men han hugger inte på allt som bjuds 
ut. 

– Jag köper inte till vilket pris som helst 
utan bestämmer på förhand hur högt jag 
kan gå. Jag kan också tänka mig att sälja 
något av mina skiften om priset enligt mig 
är det rätta. Eftersom det inte handlar om 
någon släktskog har jag inga känslomäs-
siga band till den.

NÖJD MEDLEM
Han säger att han får rejäl valuta för sin 
medlemsavgift till Ålands skogsvårds-
förening. Instruktörerna har delat upp 
Ålands kommuner mellan sig, men ordnat 
det så att Beckman har en huvudkontakt 
på föreningen, Mikael Berglund, trots att 
han har skiften i flera kommuner.

– Det blir redigast så. Mikael har ett 
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– Det samlades en tillräcklig värmesumma 
under sommaren, så att till och med frö-
na i norra Finland hann mogna, konstate-
rar Pekka Helenius, forskare vid Naturre-
sursinstitutet.

Vi kan tacka värmen och torkan som-
maren 2018 både för den generösa gran-
kottsskörden ifjol och för årets tallkotts-
skörd. Det årliga behovet av barrträdsfrö 
i Finland är drygt 9 000 kilogram, vilket 
innebär cirka två miljarder frön. Av denna 
mängd går 8 000 kilo till skogssådd med 
tallfrö. Vid plantskolorna används cirka 
500 kilo tallfrö och cirka 1 000 kilo gran-
frö. Det går flera år mellan de goda kottår-
en, därför är det viktigt att vara alert med 
insamlandet de år skörden är god.

MOGNADSPROCESSEN VIKTIG
Tallkottsfrön plockas huvudsakligen vid 
fröplantager av kontrakterade plockare. 
Norra Finland utgör undantaget, där 
plockar man också frön i ekonomiskogar.

– Det har att göra med att antalet frö- 
plantager är få i norra Finland. Man sam-
lar därför frön också i ekonomiskogar i 
samband med slutavverkningar, berättar 
Helenius.

Då man samlar kottar är det viktigt att 
fröet hunnit mogna tillräckligt, eftersom 
mognaden påverkar fröets grobarhet och 
hur länge fröet kan lagras. Hur snabbt 
mognadsprocessen framskrider, hänger 

Rikligt 
kottår för 
tallen

Det är ett bra kottår för tallen i hela landet. Vi får tacka den varma och torra 
sommaren år 2018 för den rikliga skörden.

samman med hur varm sommaren varit. 
Under en sval sommar, finns det risk för 
att fröna i norra Finland inte mognar till-
räckligt innan plocksäsongen. 

Under normala år kan man börja in-
samlandet i mitten av september, men om 
möjligt är det bra att vänta till början av 
oktober. Insamlingsarbetet kan oftast fort-
gå fram till årsskiftet då snö och köld sät-
ter stopp för arbetet.

– Om temperaturen sjunker snabbt ef-
ter en längre tid av milt väder, kan det-
ta påverka fröets kvalitet negativt, säger 
Helenius.

GÖR PROVANALYSER
Hur vet man att en kotte innehåller frön 
av god kvalitet?  

– Man strävar efter att försäkra sig om 
kvaliteten genom provanalyser på det 
tilltänkta insamlingsområdet, berättar 
Helenius.

Kottfröna som samlats in för att ana-
lyseras röntgas och eller sätts att gro i ett 
frölaboratorium. Med hjälp av röntgen 
kan man bedöma hur anatomiskt moget 
ett frö är och utifrån analysen prognostise-
ra den förväntade grobarheten. Proven är 
speciellt viktiga då det gäller granen som 
är utsatt för skadeangrepp av såväl kott- 
och fröinsekter som av sjukdomar, såsom 
svampangrepp av grankotterost. Granen 
har också flera tomma frön än tallen.

LÅNG LAGRINGSTID
Om testerna ger goda resultat fortsätter 
arbetet med själva insamlingsarbetet. De 
skördade kottarna behöver snabbt skyd-
das mot fukt och kyla. Efter att kottarna 
samlats in, inleds processen med kläng-
ning. Det innebär att kottarna värms 
upp för att öppna sig och släppa ut frö-
na. Därefter tröskas kottarna, exempelvis 
i en nättrumma som skakar ut fröna. Här 
är det viktigt att fröet inte får klämska-
dor, eftersom ett frö med en spricka är 
obrukbart. Efter klängning och tröskning 
av tallkottar finns normalt 15–25 procent 
av fröna kvar i kottmassan. Därför klängs 
tallen ibland två gånger.

Därefter avlägsnas vingarna från frö-
na genom våtavvingning, en teknik där 
man med hjälp av vatten, och en svag luft-
ström, avlägsnar frövingarna. Slutligen 
rensas skräp och alltför små frön bort. Det 
är viktigt att fröet till 100 procent är rent 
och grobart för att kunna användas vid 
enkornssådd på plantskolorna.

– Till sist torkas och lagras fröna inn-
an de läggs i en kyl eller frys. Nedfrysta 
kan de lagras upp till tio år utan att kva-
liteten märkbart påverkas, säger Helenius 
och tillägger att nya grobarhetstester görs 
innan försäljning efter så pass långa lag-
ringstider. •

TEXT OCH FOTO: MIA BERG-LUNDQVIST

Tallens fröcykel är treårig. Det tar nära 
tre år från det att blomman initierats i en 
knopp till dess att fröna faller ur kotten. 
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virkesmarknaden

SKOGSBRUKSMETODERNA har debatterats flitigt under de se-
naste åren. Motståndet mot kalhyggen har varit starkt, och 
kontinuerlig beståndsvård har fått hård kritik. Konfrontation 
är dock meningslöst. Det optimala sättet för tillväxt beror på 
vilka mål skogsägaren har. Målen för ägandet varierar, och 
de flesta har flera mål samtidigt. Men det är skogen som sät-
ter de största begränsningarna då det gäller valet av skogs-
bruksmetoder.

Plockhuggning av de största träden var i tiderna den van-
ligaste formen av skogsbruk i Finland. Privatskogslagen, som 
trädde i kraft år 1928, förde med sig likåldriga bestånd och kal-
huggning för att öka virkesproduktionens effektivitet. Då pap-
pers- och cellulosaindustrin växte på 1950-talet förändrades 
skogsbruksmetoderna mestadels till odling av likåldrig skog. 
Likåldrigt skogsbruk har alltså funnits under en relativt kort 
tid, bara under en generation av träd, då den varit nästan den 
enda skogsbruksmetoden.

De finländska skogsägarnas rätt att besluta om sina egna 
skogar ökade i och med en lagändring år 2014. Skogsägarna 
kan efter det själva bestämma hur de sköter sina skogar och 
när och hur de avverkar. Kontinuerlig beståndsvård blev lätt-
are och de stränga kraven och ålderskrav togs bort, vilket var 
en förutsättning för reformen. Skogsplanteringen måste dock 
också i fortsättningen vara kontinuerlig – tillväxten måste ga-
ranteras.

I forskningsprojektet Skogsägare 2020 undersöktes skogs-
ägarnas attityder till skogsbruk i likåldriga och olikåldriga 
strukturer ur flera synvinklar. Flera populära termer, såsom 
kalhygge och kontinuerlig beståndsvård, användes för de oli-
ka skogsbruksmetoderna. När termerna inte var bekanta för al-
la uppfattades de på olika sätt och ledde bland annat till miss-
visande forskningsresultat. 

En allmän slutsats är dock att kontinuerlig beståndsvård har 
blivit vanligare i Finland under de senaste sex åren. Det vanli-
gaste är att metoden används i delar av skogarna, medan störs-
ta delen fortfarande utgörs av likåldriga bestånd. 

Det är bara sex år sedan skogslagen ändrades, vilket är en 
kort tid sett ur ett virkesperspektiv. Om en skogsägare vill 
förändra sättet att bruka sin skog, måste han eller hon vän-
ta tills ett bestånd befinner sig i ett lämpligt utvecklingsstadi-
um. Skogsägaren kanske redan har fattat sitt beslut att tilläm-
pa kontinuerlig beståndsvård, även om det inte ännu är dags 
att genomföra förändringen. Detta återspeglas inte heller i an-
mälan om användning av skog eller i skogens struktur.

De, som arbetar inom skogsbruket, spelar en viktig roll för 
att lyssna på och uppfylla skogsägarnas önskemål om hur de 
vill sköta sin skog. De flesta skogsproffs kan ge råd och pla-
nera för olika metoder, men kompetensen och kunskapen om 
hur skogarna ska skötas bör gå obruten genom hela plane-
rings- och åtgärdskedjan.

Under de kommande decennierna kommer anmälan om 
användning av skog och finsk skogsägarforskning att visa 
om skogsbruksmetoderna verkligen har förändrats. Enligt de 
forskningsresultat, som nu föreligger, kan tillämpningen av 
kontinuerlig beståndsvård i alla skogar öka särskilt därför att 
antalet skogsägare över 65 år, antalet kvinnliga skogsägare och 
de som äger mindre än 10 hektar, ökat. Å andra sidan tilläm-
par andra skogsägare kontinuerlig beståndsvård i åtminstone 
några av sina skogar.

Kanske är det dags för ett både-och-tänkande istället för 
ett antingen-eller-tänk. Det är bättre för virkeköparna att en 
skogsägare, som inte vill kalhugga, har en alternativ skogs-
bruksmetod. Om det inte finns ett alternativ kanske ägaren av-
står helt från virkeshandeln. •

Alternativa metoder behövs!

PAULA HORNE
FORSKNINGSDIREKTÖR, 

PELLERVO EKONOMISKA 
FORSKNING
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– Vad menade du med att gräva ned mårdhunden du hämtade 
hem, skulle den inte tillredas?

TOK

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

till din tjänst

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

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

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

www.skogsbruket.fi
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Ny upplaga av 
Skogsbrukets handbok

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

Beställningskupong (Var god texta)

Föreningen för
Skogskultur

betalar portot

Jag beställer                       stycken Skogsbrukets handbok

Boken/böckerna skickas till

Namn

Adress

Postnummer och postort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Föreningen för Skogskultur
INFO Handbok15
Kod: 5001298
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

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

Priset för en 
bok  är 50 €

(inklusive moms) 
+ porto.

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

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

Priset för en 
bok är 50 € 

(inklusive moms) 
+ porto

25 €

Beställningskupong (var god texta)

Jag beställer  _____ exemplar av Skogsbrukets handbok.

Boken/böckerna sänds till

Namn

Adress

Postnummer och ort

Telefon

Föreningen för 
Skogskultur 

betalar portot

Föreningen för Skogskultur
INFO Handbok15
Kod: 5001298
00003 SVARSFÖRÄNDELSE


