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Skogsbruket
– den finlandssvenska skogstidningen
Tidningen Skogsbruket ges ut av Föreningen för
Skogskultur r.f. sedan år 1931. Föreningen har som
uppgift är att allsidigt främja skogsbruket främst inom
landets svenskspråkiga områden.
Skogsbruket är landets enda svenskspråkiga
facktidning för privatskogsbruket. Därför har den
en viktig uppgift att fylla som informationsorgan för
de svenskspråkiga skogsägarna och fackmännen på
området.
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faktafyllda
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Tidningen bevakar utvecklingen av skogssektorn
såväl i hemlandet som utomlands. Den vill
ge allsidig information om skogsbruket och
skogsnaturen och ta upp frågor som är aktuella och
av betydelse för skogsbruket.
Tyngdpunkten ligger på frågor som är viktiga
ur privatskogsbrukets synvinkel. Regelbundet
återkommande innehåll är läget på virkesmarknaden,
skogsvård, naturhänsyn, bioenergi, teknik och färska
forskningsrön.
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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.
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tfn 03 4246 5396 vardagar klockan 8.00–16.00
skogsbruket@jaicom.com
eller fyll i prenumerationsuppgifterna på www.skogsbruket.fi
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Från skogsstrategi till skogsägarbeslut
FINLANS MED SINA drygt 20 miljoner hektar produktiv skogsmark är näst efter Sverige det skogrikaste landet i EU. Därför känns det bra att en
av våra EU-parlamentariker har varit huvudarkitekt för ett klimat- och miljödokument med långtgående verkningar. Efter segslitna förhandlingar
godkände Europaparlamentet i oktober förslaget
till EUs skogsstrategi. Om allt går vägen har vi i
början av nästa år en övergripande färdplan för
skogsfrågor.
Trä är ett klimatsmart material med många användningsområden. Förhoppningsvis visar sig skogsstrategin vara uppmuntrande och även i praktiken
ge möjligheter att utveckla den skogsbaserade bioekonomin och öka användningen av biomassa till
träbaserade produkter. Alla politiska beslut borde
erkänna skogens klimatnytta. Finland har redan
länge fört en ambitiös klimatpolitik, och målet är
att vi ska vara ett klimatneutralt land år 2035, alltså 15 år före EU.
Fotosyntesen är bioekonomins motor och den
maskinen ska vi hålla i gång och underhålla på
bästa sätt. En frisk och välskött skog med gröna
kronor växer bra och binder effektivt koldioxid
från atmosfären i en process som resulterar bland
annat i det som vi kallar stamved. Ju mera skogen
växer, desto mera kol binder den.
Skogen är också ett kollager, men det slutliga
kollagret finns i de långlivade träprodukterna. Trä-

byggande är ett ypperligt exempel på hur inhemsk
råvara kan användas smart. Som bonus får vi en
god doft och stresslindring. Men vi behöver alla typer av träprodukter för att ersätta de fossila materialen, även kortlivade varor och engångsprodukter, så som hygienprodukter. Vi har säkert inte ännu på långt när utnyttjat alla möjligheter att ersätta till exempel plast genom att använda och återanvända trä. Forskarna experimenterar för att hitta nya produkter som i allt högre grad kan komplettera det traditionella sortimentet.
Finlands utsläpp av växthusgaser har minskat
de senaste 20 åren. Under samma tid har skogens
tillväxt ökat med drygt 20 procent och på årsnivå binder skogen nu ungefär 40 procent av landets totala utsläpp av växthusgaser. Den skog vi
har nu, är ett resultat av skötsel och användning
under tidigare årtionden. Och även om vi kan öka
skogens tillväxt förmår den inte att suga upp nuvarande utsläpp. Den enda lösningen är att minska utsläppen.
Skogsstrategierna vimlar av svårbegripliga fraser och komplicerade termer. Vad ska vi som skogsbrukare ta vara på? Det bästa sättet att hantera både klimatförändringens negativa följder och EUs
ännu rätt diffusa skogsstrategi, är att bedriva ett
planenligt och aktivt skogsbruk. Och vi vet hur vi
ska sköta skogen för att den ska må bra och ge oss
många sorters nytta och nöje. •
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Bristfällig
markberedning

Varning för mera sork
Sorkpopulationen har ökat på stora områden sedan i våras, rapporterar Naturresursinstitutet. Speciellt i södra och östra Finland finns det nu mycket sork. Mest
har förekomsten av skogssork och skogsmus ökat. Populationerna av åkersork är
små.
Enligt Naturresursinstitutet påträffas skogssork lokalt mycket rikligt i Östra Finland, Mellersta Finland, Birkaland och Södra Finland.
Institutet påpekar att sorkarna gärna övervintrar i torra vedlider och stugor,
men också i bebodda hus och varnar för sorkfeber. Febern förorsakas av Puumalaviruset som kan smitta människor genom att man andas in damm som förorenats
av skogssorkarnas saliv, urin eller avföring. •

Det brister i markberedningen i samband med naturlig förnyelse, meddelar
Finlands skogscentral.
Skogscentralen granskar årligen
förnyelsen på mer än 1 000 objekt om
sammanlagt 2 500 hektar. I år gällde
granskningen avverkningsytor som ska
förnyas naturligt. Granskningen visar att
plantbestånden börjat växa, på det sätt
som skogsvårdsråden förutsätter, endast
på hälften av den yta som var tänkt att
förnyas naturligt.
Orsaken var till stor del bristande
markberedning. Markberedningen hade
försummats på en tredjedel av den
granskade ytan. Andra orsaker var att
för få fröträd lämnats kvar och att man
försökt förnya skogen naturligt där det
inte fanns tillräckliga förutsättningar.
Enligt Skogscentralen lyckades naturlig förnyelse bäst med tall och björk
Landskapsmässigt lyckades den
naturliga förnyelsen bäst på ytorna i
Norra Karelen, Päijänne-Tavastland och
Södra Savolax. De sämsta resultaten
fanns i Egentliga Finland, Österbotten
och Birkaland. Här lyckades framför allt
naturlig förnyelse av tall dåligt. •

Kemikalier mot eld
Intresset för att ta fram ny utrustning
för att bekämpa skogsbränder är på
uppgång. Kemikalietillverkaren Kiilto
och Elektronikbolaget PPO-Elektroniikka
har tillsammans utvecklat ett preparat
för att stoppa skogs- och markbränder.
Kiilto Pro ForExt är ett medel i vätskeform. Det kan blandas i såväl vattenlednings- som sjövatten i förhållandet
1 till 100.
– Blandningen sprutas utanför brandområdet och bildar där en oantändlig
skyddshinna så att branden inte kan
sprida sig. Medlet verkar under 48 timmar, berättar vd Timo Ohtonen på PPO.
De flesta kemikalier som hittills använts för att bekämpa bränder sprutas
tillsammans med släckningsvattnet
direkt på elden
– Att spruta ett medel direkt på elden
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är dock ineffektivt. Till exempel då man
släcker med hjälp av flyg och helikopter
avdunstar största delen av vattnet innan
det når brandhärden.
Om man får tro tillverkarna är medlet
både billigt och bra. En liter kostar mindre än en tia. Att behandla en hektar
innebär en kemikaliekostnad på mellan
70 och 80 euro.
Vad medlet består av vill de inte
berätta. Ett plagiatförsök har redan uppdagats. Timo Ohtonen betonar dock att
medlet är miljövänligt och fullständigt
giftfritt och att det därför till exempel
inte kan förorena grundvatten.
Orsaken till att de två företagen
lanserar medlet just nu är att både
klimatförändringen och människans eget
beteende leder till allt flera och värre
skogsbränder. Globalt i värden går flera

100 miljarder euro bokstavligen upp i rök
varje år. I fjol var koldioxidutsläppen från
skogsbränderna cirka 7,8 miljarder ton.
PPO-Elektroniikka testade en liknande
produkt redan i slutet av 1990-talet,
men då var marknaden inte mogen för
den. Timo Ohtonen uppskattar att det
nu finns en global marknadspotential på
flera 100 miljoner euro.
SLÄCKANDE SKOGSMASKIN
Också skogsmaskinstillverkaren Ponsse
har fått upp ögonen för brandbekämpningsteknologi. Företaget presenterade
nyligen en släckningsutrustning för ett
par av sina skotarmodeller. Släckningsaggregatet transporteras som en separat enhet till brandplatsen där det läggs
på skotaren och kopplas till skogsmaskinens hydraulik. •
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E-tjänster
väntar på
genomslag
Digitala skogstjänster har inte ännu slagit igenom i
Finland. Endast en fjärdedel av landets skogsägare har
tagit i bruk de nya e-tjänster som lanserats för skogsbruket. Undantaget är Finlands skogscentrals Minskog.fi.
Nästan hälften av skogsägarna har besökt den.
Det här framgår ur en utredning om i vilken utsträckning
skogsägarna använder olika tjänster. Bakom utredningen
står Naturresursinstitutet och Pellervo ekonomisk forskMerparten av de trädslag som växer i Finland är satta på
ning PTT. Den visar också att merparten av skogsägarna
undantag då det gäller att plantera nytt. I praktiken planteras
fortfarande tyr sig till traditionella rådgivningskanaler.
endast gran, tall och vårtbjörk. Resten räknas i promille.
Fyra av fem hade kontakt, åtminstone en gång, med en
Redaktör Maria Latokartano skriver i en artikel för Naturreskogsexpert under treårsperioden 2016–2018.
sursinstitutet, att klibbal, asp, lärk, ek och lönn tillsammans utgör
Även om läget är det samma som för ungefär
endast 0,2 till 0,3 procent av allt som planteras.
20 år sedan, känner många skogsägare till namnen
– Det är oerhört lite, och man kan fråga sig om vi i tillräcklig grad
på flera av de e-tjänster som skogsbolagen och
förbereder oss för klimatförändringen, säger specialforskare Katri
skogsvårdsföreningarna upprätthåller. •
Himanen i artikeln.
Det kunde alltså vara bra att överväga en bredare palett för att trygga
mångfalden och förbereda sig för förändrade klimatförhållanden. I Finland
växer ett 20-tal trädslag naturligt.
Himanen deltar i det så kallade Mekanen-projektet, där man bland annat
reder ut fröförsörjningen för och odlingen av mindre vanliga trädslag.
– Även om vi bra känner till hur det lönar sig att odla vissa trädslag, finns det
också mörkerområden. Tillgången på bra frö- och plantmaterial är bristfällig för
vissa av de sällsyntare trädslagen, säger hon.
Enligt henne skulle det vara bäst att börja med att odla mera vårtbjörk som nu
utgör endast några procent av de planterade träden. Detta bland annat därför
att det finns tillgång till långt förädlade frön.
Mekanen-projketet reder också ut hur stor den industriella efterfrågan på
Har du förlagt gamla nummer
sällsyntare trädslag är.
av Skogsbruket? Eller vill du
– Man kan tänka sig att det finns en efterfrågan om utbudet av råvara är tillkolla vad Skogsbruket skrev
räckligt, säger Himanen. •

Forskare efterlyser
flera trädslag

Läs tidigare
nummer

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. •

Skogsbrukets
utgivningsdagar 2021:
Nr 1
Nr 2
Nr 3
Nr 4

9.2
16.3
13.4
18.5

Nr 5
Nr 6
Nr 7
Nr 8

29.6
14.9
26.10
14.12

Föreningen för Skogskultur
finns på Facebook.
Gilla och följ!
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I oktober klubbade EU-parlamentet
igenom Den europeiska skogsstrategin – vägen framåt. Petri Sarvamaa,
som representerar samlingspartiet
och EPP, är nöjd med resultatet.

EU ger riktlinjer
med ny skogsstrategi
Skogen får en allt större betydelse i diskussionerna om framtidens utmaningar. I EUs färska skogsstrategi balanseras skogens ekonomiska, sociala och miljömässiga funktioner.
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Synen på skog är milt sagt spretig i Bryssel. Olika länder och politiska grupperingar har mycket varierande uppfattningar om hur skogens resurser ska hanteras. Det blev tydligt igen en gång när
Europaparlamentet i oktober debatterade
den skogsstrategi som EU-parlamentarikern Petri Sarvamaa (Saml.) stakat ut.
På grönt håll ansåg man bland annat att
biodiversiteten inte skyddades tillräckligt,
medan Sannfinländarnas åsiktsfränder i
gruppen Identitet och demokrati framhöll
att skog är en nationell fråga.
De flesta tyckte ändå att Sarvamaa tagit olika synpunkter i beaktande och lyckats sammanfatta en strategi som ligger i
linje med de förväntningar och målsättningar som unionen satt upp. Texten Den
europeiska skogsstrategin – vägen framåt
antogs med 462 ja-röster, 176 nej-röster
och 59 nedlagda röster.
– Förhandlingarna var invecklade och
hårda, men jag försökte under hela processen driva en förnuftig och långsiktig linje som bygger på fakta, snarare än
känslor, säger Petri Sarvamaa, som alltså
fungerade som huvudförhandlare i strategiarbetet.
I HARMONI MED ÖVRIGA AVTAL
Att just han fick uppdraget berodde på
hans tidigare aktivitet inom skogsfrågor och att han öppet visade sitt intresse
för att leda strategiarbetet. När han kom
igång i oktober 2019 hade han en rad andra strategier, färdplaner och direktiv att
förhålla sig till. I bakgrunden fanns bland
annat Parisavtalet från 2015 och FNs Agenda 2030, Den europeiska gröna given från
december 2019 och EUs strategi för biologisk mångfald för 2030 som presenterades i maj i år.
– Mitt uppdrag var uttryckligen att utforma en skogsstrategi, där ekonomiska,
ekologiska och sociala frågor balanseras.
Det fanns redan en strategi för biologisk
mångfald och EU:s olika strategier ska inte vara hierarkiska. Därför blir jag upprörd
när jag hör åsikter om att biodiversiteten
fick för litet utrymme i min rapport.
FÖLJER NORDISKA MODELLEN
Enligt Sarvamaa har rapporten bidragit till
att öka förståelsen för att ekologiska och
ekonomiska värden inte behöver ställas
mot varandra i skogsfrågor.
– Visst finns det ännu olika uppfatt-

ningar om skog, vilket är förståeligt eftersom skogarna i Europa är väldigt
olika. Variationerna är beaktade, men
innehållet i strategin bygger i första
hand på den långsiktiga och hållbara
syn på skogsindustri som vi har i Finland och Sverige.
Strategitexten har nu gått vidare till EUkommissionen, som tar in synpunkter från
branschen fram till 4 december. I början
av 2021 är det tänkt att EU-kommissionen
ska anta den som sin färdplan för skogsfrågor inom den gröna given.
– Rapporten sänder ett starkt politiskt
budskap som bygger på fakta. Ett hållbart
skogsbruk kommer att bli en viktig del för
att EU ska uppnå sina klimat- och miljömål, säger Petri Sarvamaa. •

HÖG ANDEL NATURA SKOGAR
I EU finns 16 miljoner privata skogsägare som tillsammans äger omkring 60 procent av skogarna. Cirka
40 procent är offentligt ägda. Den
genomsnittliga privatägda skogen är
på 13 hektar, och omkring två tredjedelar av de privata skogsägarna
äger mindre än 3 hektar skog.
Nästan 23 procent av Europas
skogar finns inom Natura 2000-områden. I vissa medlemsstater
överstiger andelen 50 procent, och
nästan hälften av de naturliga livsmiljöerna i Natura 2000-områdena
utgörs av skog.
Källa: Eurostat

TEXT: JOHAN SVENLIN

EUs skogsstrategi
2021–2027
Europaparlamentet röstade igenom skogsstrategin den 8 oktober och har skickat
den vidare till EU-kommissionen som tog
emot synpunkter av olika parter fram till
den 4 december. Under första kvartalet av
2021 är den tänkt att presenteras som en
färdplan som ingår i EUs gröna giv. Här är
några av huvudpunkterna i korthet:
EKONOMISKT LÖNSAM OCH
MILJÖMÄSSIGT SUND
En hållbar skogsförvaltning bör göra skogarna anpassningsbarare till föränderliga
klimatförhållanden och främja deras miljömässiga, samhälleliga och ekonomiska
hållbarhet, anser ledamöterna. Skogsägare som arbetar enligt principerna om hållbar skogsförvaltning bör erbjudas bättre
ekonomiskt stöd, inklusive ett nytt särskilt stöd för Natura 2000-områden, och
en rättvis ersättning vid ekonomiska förluster i samband med införandet av nya
skyddsåtgärder.
SKOGARNA MÅSTE BLI
MOTSTÅNDSKRAFTIGARE
Parlamentarikerna anser att den nya strategin måste hjälpa till att stärka den europeiska motståndskraften mot katastrofer
och verktygen för tidig varning, så att EU-

länderna kan vara bättre förberedda och
bättre kan förebygga till exempel skogsbränder, översvämningar eller skadedjursangrepp.
De framhåller att klimatförändringarnas
negativa effekter på skogsbränder effektivt
måste bekämpas och insisterar på ordentliga ekonomiska satsningar på forskning
och innovation för att göra skogarna mer
klimatresilienta. Skogsägare bör också erbjudas mer stöd om de vidtar förebyggande åtgärder, hanterar kriser och arbetar för
att återställa drabbade skogsområden, till
exempel genom en ny EU-beredskapsmekanism, enligt resolutionen.
BYGG AV TRÄ OCH BEKÄMPA
ILLEGAL AVVERKNING
Parlamentet vill dessutom att trä främjas
allt mer som ett hållbart byggmaterial och
som förnybar råvara. Den uppmanar också till hårdare tag för att bekämpa den illegala avverkningen, kräver att importerade
produkter måste bli enklare att spåra och
insisterar på att EU gör mer för att främja en globalt hållbar skogsförvaltning. •
JS

Källa EU-parlamentet

Skogsbruket 8/2020 9

FOTO: VILMA ISSAKAINEN

Över en miljon finländare har
deltagit i tävlingen Skogsnöten under sin skoltid.

Forstföreningen
redo att fira superår
Under sina närmare 150 år har Finska Forstföreningen lyckats bra med att
följa sin tid. Det gör att föreningen nästa år kan fira jubileum för ett flertal
lyckade satsningar. Bland nyheterna finns skolbesöken som numera också
görs på svenska.
Då Finska Forstföreningen grundades år
1877 var det med uppgiften att upplysa
finländarna om betydelsen av god och
hållbar skogsvård. Resultatet av insatserna talar sitt tydliga språk.
– Den finländska skogen växer och mår
bra. Bland annat är trädbeståndet numera dubbelt så stort som det var för 50 år
sedan. Vi finländare kan känna oss stolta
över det jobb som gjorts allt sedan de första skogslagarna stiftades för 150 år sedan.
Många länder har under den tiden förlorat sina skogliga tillgångar, vi har dem
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kvar, säger föreningens verksamhetsledare
Kirsi Joensuu.
JUBILEERNAS ÅR
Forstföreningens verksamhet är i dag
främst inriktad på kommunikation, med
fokus på bland annat barn och ungdomar
och på beslutsfattare.
Nästa år kan man på den fronten fira
ett riktigt superår. Skogsnöten, tävlingen
i skogskunskap och -färdighet för högstadieelever, fyller 40 år. Något om genomslagskraften berättar att över en miljon fin-

ländare deltagit i tävlingen under sin skoltid.
Evenemanget Skogsdagarna, som har
skolelever i huvudstadsregionen som sin
målgrupp, fyller i sin tur 20 år, medan beslutsfattare i 25 års tid kunnat hämta skoglig information från den för dem avsedda
Skogsakademin. Webbsajten forest.fi som
publicerar skogsnyheter och information på
finska och engelska har hunnit verka i 15 år.
Adderar man ihop de olika jubileerna
kommer man upp till 100 år, vilka främst
kommer att firas i arbetets tecken.
Vad har gjort de här satsningarna långlivade?
– Förmodligen att de är produkter som
följer sin tid och håller hög kvalitet. Ingen
produkt överlever om den inte är bra eller
utvecklas, säger Kirsi Joensuu.
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Martin Antell för ut skogskunskap till de
finlandssvenska grundskolorna.

Kirsi Joensuu konstaterar att finländarna
har ett nära förhållande till skogen.

BRA MED DEBATT
Skogens betydelse som näring och för den
biologiska mångfalden gör kommunikationsarbetet lika viktigt som någonsin.
I dagens urbana samhälle har människor inte skogen lika nära inpå som tidigare.
Enligt statistiken är avståndet mellan hemmet och skogen numera i snitt 700 meter.
Då människor tillfrågats i undersökningar
har det ändå visat sig att många uppfattar
sig leva betydligt närmare skogen än vad
de i verkligheten gör.
– Det ser jag som ett tecken på att finländarna fortsättningsvis har ett nära förhållande till skogen. Bevis på det har vi
också sett i år, då folk i stor omfattning
sökt sig ut i skog och mark, säger Kirsi
Joensuu.
Att en livlig skogsdiskussion just nu pågår ser hon också som positivt, eftersom
det tyder på intresse och omsorg.
– Viktigt när man diskuterar skog är ändå att komma ihåg att ha ett tillräckligt
långt perspektiv. Effekterna av de åtgärder, som vidtas i dag, syns ordentligt först
om några decennier, säger hon.

genom finansiering av Stiftelsen Brita
Maria Renlunds minne, Föreningen för
Skogskultur och Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden.
Arbetsuppgifterna inkluderar bland annat marknadsföring av tävlingen Skogsnöten och besök hos grundskolor runt om
i Svenskfinland där Martin Antell, i samråd med lärarna, håller lektioner om skog,
skogsbruk och natur.

SVENSK SATSNING
Finska Forstföreningen har ägnat sig åt
skolbesök under en lång tid och kan numera också erbjuda sådana på svenska.
I tidigare nummer av Skogsbruket har
vi kunnat läsa om Martin Antell som i
vuxen ålder bytte bransch och utbildade
sig till skogsbruksingenjör. Som nyutexaminerad fick han i fjol anställning vid Finska Forstföreningen som barn- och ungdomskommunikatör. Den svenska tjänsten är en ny satsning och har möjliggjorts

ÖPPEN INSTÄLLNING
För trebarnspappan Martin, numera också
morfar, är arbetet givande på många sätt.
– Responsen på besöken har varit bra.

Eleverna är väldigt olika men för det mesta mycket intresserade av skog. Till det jag
försöker poängtera hör att det lönar sig att
sköta skogen. En skog som blir bra skött
växer och binder koldioxid, säger han.
Hurdan inställning har dagens elever
till skogen?
– Öppen! De tar till sig av informationen och ibland har det uppstått livliga diskussioner i klassen. Jag har hört att de i
vissa fall fortsatt ännu hemma. Att höra
om alla de produkter, som kan tillverkas
av trä, hör till det som brukar väcka mest
intresse och också förvåning.
Att till exempel glass innehåller karboximetylcellulosa, eller cellulosagummi som framställts av trämassa och att
den ger glassen dess lena och mjuka konsistens, känner många, oavsett ålder, inte till.
Till kommunikationen med de unga
hör också att publicera läromedel. Dataspelet Havina som tar spelaren med på
en tidsresa genom Finlands bioekonomi,
börjande från stenåldern, rekommenderar Martin Antell för var och en att testa.
Enligt honom ger även filmen om kolets kretslopp bra information. Tack vare
understöd av Föreningen Konstsamfundet
kunde den förses med svensk uppläsning
av skådespelaren Sixten Lundberg. •
TEXT: AGNETA SJÖBLOM

FINSKA FORSTFÖRENINGEN
Grundades 1877 för att höja nivån på
landets skogsskötsel samt allmänhetens kunskap om skogsbrukets
betydelse.
I dag är föreningen en samarbetsorganisation specialiserad på skoglig
information. Målsättningen är att
lyfta fram skogens möjligheter samt
att främja förståelsen för en ansvarsfull användning av skogen.
Verksamheten är projektbaserad.
Jord- och skogsbruksministeriet,
Finlands Skogsstiftelse och Metsämiesten säätiö utgör de största
finansiärerna.
Totalt har föreningen 46 samfundsmedlemmar.
Till de synligaste verksamhetsformerna hör skolsamarbetet där
målsättningen är att alla som bor i

Finland ska få grundläggande kunskaper och färdigheter om skog och
skogens användning. Inom ramen för
skolsamarbetet ordnas den årligen återkommande skogstävlingen
Skogsnöten som riktar sig till elever i
årsklasserna 7–9.
Inom Beslutsfattarnas Skogsakademi (Päättäjien Metsäakatemia)
ordnas skogsrelaterade kurser för
inbjudna deltagare representerande
olika samhällssektorer.
Skogsinformation på finska och
engelska publiceras på webbplatsen
forest.fi
AS

Källa: smy.fi
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Barnen skapar skolskog i Bromarv
Eleverna i Bromarv skola ska få plantera träd och mäta tillväxttakten i skolskogen. Det handlar om ett helhetsperspektiv med allt från hur man tar hand
om växter och träd till att värna om mångfalden.
Ett myller av barn springer omkring och
söker än spadar, än ämbar. Mullhögen
på mitten av tomten minskar snabbt. Någon dirigerar en grupp barn till ena ändan av tomten för att sprida ut pärlhyacinter. En annan grupp gräver ner tulpaner och narcisser i ett rasande tempo. Hugo, 4 år, förevisar Skogsbrukets reporter
hur man planterar en blomlök. Han greppar vant tulpanlöken och placerar den på
precis rätt ställe i myllan. En medhjälpare
fyller snabbt på med lite jord över löken.
Arbetslaget är rutinerat.
Skoldagen i Bromarv skola börjar ta
form och den här dagen ska imponerande 2 200 blomlökar planteras.
– Vi hoppas att de sprider sig och bildar
blomstermattor med åren. På våren ska vi
också plantera träd, berättar Maria Berg,
rektor för Bromarv skola i Raseborg.
PROFILERAR SKOLAN
Hur föddes idén om en skolskog?
– Bromarv byaråd kontaktade oss och
ville veta om vi hade idéer som kunde
hjälpa att lyfta fram och profilera skolan,
berättar Berg.
Under fjolåret hade skolan vatten som
mångvetenskapligt tema. Såväl vatten som
skog är karakteristiska element för Bromarv. Därför kändes det naturligt att ställa
skogen i fokus. Berg konstaterar att barnen
i Bromarv är vana att röra sig i skog och
mark, många har föräldrar som är verksamma inom lant- och skogsbruket.
– Här har vi barn som vet vad en skogsmaskin kostar och som är insatta i de olika arbetsskedena. De kan och vet imponerande mycket.
När idén om en skolskog väl fötts, fattades bara en liten, men viktig, detalj – marken. En privatperson frågade runt om någon i byn kunde upplåta en liten bit mark
och fick snabbt napp. Skolan hade turen
att få användningsrätten till granntomten
som ägs av bybutiken M-Skafferi Ett.
– Butiken köpte marken för ett par år
sedan och har använt den som lagerom-
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råde. Men ägarna tyckte att platsen kunde användas bättre. Det är vi tacksamma
för, säger Berg.
STARTAR FRÅN NOLL
Platsen för skolskogen var tidigare en egnahemstomt, men huset revs för många
år sedan. Det enda som vittnar om detta
är några vildvuxna vinbärsbuskar och ett
äppelträd, som man valt att bevara. När
tomten kom till skolans användning växte där mest gräs och sly. Man började med
att röja fram området, med professionell
hjälp. Men framöver ska det vara dagisoch skolbarnens projekt. De har varit involverade i hela planeringsprocessen och
delgett sina tankar och önskemål om hur
skolskogen ska utvecklas.
– Vi har startar från noll, det här är ett
långsiktigt projekt. Det handlar förstås inte om skogsbruk i traditionell mening,
tanken är att barnen får lära sig hur man
planterar och vårdar träd, säger Berg.
Hon tillägger att dokumenteringsdelen

är viktig. Man kommer att mäta till exempel den årliga tillväxttakten och följa med
hur olika växter klarar sig i olika miljöer.
I planerna ingår att skapa små grupper av
olika trädslag, exempelvis barrträd på ett
ställe, lövträd på ett annat. På önskelistan
finns bland annat en bok.
HELHETSPERSPEKTIV
Skolskogen inkluderar också miljövård
och biodiversitet. På våren byggde man insektshotell och fågelholkar, som man inte
hann hänga upp förrän coronapandemin
ledde till distansundervisning. Men de står
klara att hängas upp nästa vår.
– Vi hoppas att skolskogen lär barnen
hur man tar hand om naturen och skapar en känsla för sin närmiljö, säger Berg.
Tanken är också att skapa trivsamma
uteplatser där man kan njuta av skolskogen med picknick och utelekar.
– Vi har fått vilda förslag om allt från
trädkojor till linbanor, men jag tror att vi
håller oss till fria lekar, skrattar Maria Berg
som hälsar att också andra skolor är välkomna på besök, bara projektet framskridit lite längre. •
TEXT OCH FOTO: MIA BERG-LUNDQVIST

Det fanns gott om hjälpande händer då de
2 200 vårlökarna skulle planteras. Såväl
dagis- som skolbarn hjälpte till.

I Finland finns ungefär 99 000
hektar oanvänd mark där man
kunde plantera skog.

Stöd för beskogning snart här
Nästa år införs sannolikt ett nytt stödsystem för att beskoga mark som inte
längre används. Om riksdagen antar förslaget till en ny lag om beskogning
– vilket är troligt – kan man börja ansöka om stöd redan i början av nästa år.
Beskogningsstöd ska enligt förslaget kunna beviljas för att anlägga skog på så kal�lade impedimentmarker, till exempel åkrar som inte längre används för jordbruk
och torvutvinningsområden som tagits ur
produktion.
Man uppskattar att det finns ungefär
99 000 hektar mark som inte längre är i
användning och som eventuellt kan beskogas. En stor del av dessa områden skulle troligen vara berättigade till stöd.
– Om lagen träder i kraft, så som planerat i början av år 2021, kan markägarna börja ansöka om stöd från och med
början av mars 2021. Datasystem, ansökningsblanketter, anvisningar för att söka
stöd samt utbildningar förbereds som bäst
på Finlands skogscentral med den information som för tillfället är tillgängligt gällande stödvillkoren, säger Sari Aldén, chef
för finansiering och granskning vid Skogscentralen.
ÖKAR KOLSÄNKORNA
Beskogningsstödet är ett led för att öka kolsänkorna och minska utsläppen av växthusgaser från markanvändningssektorn
enligt regeringsprogrammet. Öppna områden, som är viktiga för livsmedelspro-

duktion, landskap och naturens biologiska mångfald omfattas inte av stödsystemet.
Torsdagen den 26 november kom Riksdagens jord- och skogsbruksutskott med
sitt betänkande.
– Om inget oförutsett händer träder
lagen i kraft som planerat, sade Anders
Norrback (SFP), riksdagsledamot och
medlem av jord- och skogsbruksutskottet, vid samma tidpunkt.
Han är för regeringens förslag till beskogningslag.
– Ur klimatsynvinkel är det positivt att
beskoga exempelvis gamla åkermarker
som inte längre erhåller jordbruksstöd.
Då binds mer koldioxid.
Norrback ser också det nya stödet för
beskogning som ett positivt alternativ för
markägarna.
– Ur markägarnas synvinkel innehåller
lagen inget negativt. Den är bra för dem
som vill återbeskoga områden som inte
längre är i bruk, säger han.
BETALAS I TRE RATER
Det är Skogscentralen som beviljar stödet.
Om stödvillkoren förverkligas enligt beredningen betalas stödet i tre delar.

– Den första delen är en fast ersättning
för beskogningen och betalas ut efter redovisningen av den utförda åtgärden. Den
andra och tredje delen är stöd för vård av
arealen som återbeskogas och de skulle
betalas under det andra och det åttonde
året efter att åtgärderna har förverkligats,
säger Aldén.
I slutet av november var stödsumman inte ännu fastställd. Enligt dåvarande uppgifter är minimiarealen, som krävs
för att få stödet, 0,5 hektar, och området bör vara i genomsnitt minst 20 meter
brett. Något tak för storleken finns inte.
Skogscentralen bedömer att de viktigaste
områdena, där beskogning kan bli aktuell, finns i Norra och Östra Finland samt
i Österbotten.
– Största delen av arealen skulle vara
åkermark som inte längre är i användning. Av detta skulle tre fjärdedelar vara
tvinmark, alltså marker med mycket låg
tillväxt, och en fjärdedel torvmark, säger
hon.
Aldén berättar att Skogscentralen fått
många förfrågningar av privata skogsägare om det nya stödet.
– Utgående från förfrågningarna kan
man dra slutsatsen att stödsystemet har
väckt intresse och kommer att utnyttjas,
säger hon. •
TEXT: CHRISTOFFER THOMASFOLK
FOTO: MAJ-LEN ROOS
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Avverkningarna i de finländska skogarna minskar med 12 procent i år. Nästa
år ökar de med 6 procent. Bland annat det framgår ur PTTs senaste prognos
för skogsbranschen. Gott, men hur vet prognosmakarna det? Svar: forskning,
analys, diskussioner och en lagom portion historiekunskap.
Pellervo ekonomiska forskningsinstitut
PTT bedriver tillämpad ekonomisk forskning och sammanställer regelbundet rapporter över resultaten. Forskningen är inriktad på nationalekonomin, lantbruksoch livsmedelsekonomin samt skogs- och
virkesekonomin.
Bäst känt är PTT för sina nationalekonomiska prognoser, som sammanställs två
gånger om året och som undantagslöst citeras i media. Också Finansministeriets,
Finlands Banks, Näringslivets forskningsinsituts (Etla), flera bankers och försäkringsbolags prognoser är givet nyhetsstoff.
I sin färskaste prognos bedömer PTT
att Finlands bruttonationalprodukt backar med 4 procent i år och att tillväxten
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blir 3 procent nästa år. Skillnaderna mellan PTTs och de andra prognoserna är, såsom i allmänhet marginell, även om PTT
räknar med en något snabbare återhämtning än de andra. PTTs nationalekonomiska prognoser har visat sig vara rätt träffsäkra, förutom då oväntade ekonomiska
chocker överraskat. Skillnaderna mellan
de stora prognosmakarnas bedömningar
är sällan stora.
Den skogs- och virkesekonomiska
forskningen är viktig för branschfolket.
Rapporterna publiceras i månadsskiftena
mars–april och oktober–november. Endast
Naturresursinstitutet har en motsvarande
service, dock endast en gång om året.
– Bland våra kunder finns både stora

och små skogsföretag, enskilda skogsägare, ministerier, Finlands skogscentral och
skogsvårdsföreningar. Media, som sprider
informationen vidare, är också en viktig
målgrupp, säger Paula Horne, forskningsdirektör på PTT.
Enligt henne är målsättningen att hjälpa kunderna att förstå sammanhangen
och vad utvecklingen beror på.
VÄRLDSEKONOMIN SOM GRUND
En bedömning om att den finländska pappersexporten minskar med 25 procent i
år och ytterligare 10 procent nästa år, ingår PTTs andra skogsprognos för i år. Den
baserar sig delvis på den nationalekonomiska prognosen, men tar, som alltid, avstamp i den internationella ekonomiska
utvecklingen.
– Finland är ett litet exportdrivet land
som är beroende av världsekonomin och
framför allt av hur ekonomin i våra viktigaste exportländer utvecklas. Därför ut-
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Framtiden
bottnar i historien

FÖLJER MÅNGA OMRÅDEN
En stor del av hennes och hennes kollegers arbete består av att samla in information om skogssektorn. Speciellt synar de
virkesmarknaden, privatskogsbruket, ekonomiska frågor i anslutning till ekosystemtjänster, och marknaderna för skogsprodukter. De intresserar sig också för träbyggande och bioenergiproduktion.
– Vi följer bland annat med vad som
händer i skogen. Vi granskar både utbud
och efterfrågan. Det är viktigt för att bedöma utvecklingen inom skogsindustrin
och annan industri som använder trä. Vi
måste också uppskatta virkesförråden hos
de olika aktörerna för att kunna bedöma
hur avverkningarna utvecklas, förklarar
Horne.
Statistik är en annan viktig ingrediens
för prognosmakarna. De synar tullstatistiken över export och import av virke och
trävaror, skogsstatistik från Naturresursinstitutet och en mängd material från Statistikcentralen. All relevant information matar de in i ett program som analyserar siffrorna.
– Dessutom håller vi regelbunden
kontakt med aktörerna i branschen, både skogsägare och industrin. Detta speciellt för att kunna bedöma framtiden, säger Horne.
För att analysera insamlade fakta tillförlitligt närmar sig gruppen uppgifterna från
olika infallsvinklar.
– Man kan analysera på flera sätt, men
det viktiga är att inte stirra för länge på
den mekaniska analysen. Man måste förstå vilka förändringar som är på gång,
även om det inte finns färdiga modeller
för något. Därför är det av stor betydelse
att gruppen diskuterar för att få fram olika
aspekter på frågeställningarna.
Hon får medhåll av skogsekonom
Matti Valonen, som leder arbetet med
skogsprognosen.
– Vi samlas för ett tiotal diskussions-

möten under arbetets gång. Mellan mötena utreder var och en sina respektive delområden, och vid följande möte funderar vi vad uppgifterna betyder till exempel för virkeshandeln, säger Valonen som
själv forskar i den mekaniska skogsindustrin och i höst medverkat i prognosen för
sjunde gången.
Enligt honom är de sista diskussionerna, då alla fakta ska samordnas, de viktigaste. Under processen för skogsekonomerna också en aktiv dialog med den nationalekonomiska gruppen och med PTTs
prognoschef. Dessutom träffar de utomstående experter som representerar fältet.
HISTORIEN VIKTIG FÖR FRAMTIDEN
Också historiska kunskaper kan spela en
avgörande roll för att förstå dagsläget och
för att kunna dra de rätta slutsatserna om
framtiden. Det är till exempel bra att minnas vad som hänt då Ryssland chockat virkesmarknaden med oförutsedda tullar och
importrestriktioner. Effekterna av coronapandemin och digitaliseringen har redan
ett givet kapitel också i den här historieskrivningen.
Paula Horne konstaterar att strukturen
i den finländska skogsindustrin genomgår
en betydande omvälvning.
– Efterfrågan på tryckpapper sackar och
exporten minskar med inte mindre än 25
procent i år. Förändringen kommer att vara bestående, efterfrågan på papper landar
på en ny nivå, bedömer hon.
Effekter av detta har redan talat sitt tydliga språk. Till exempel stänger UPM landets sista moderna pappersmaskin som
finns i Kaipola vid årsskiftet. Flera omstruktureringar torde vara på kommande.
– Ingen kunde förutspå vad coronan
skulle föra med sig. Nu har vi en lång period med distansjobb, och det leder till att
allt fler dokument hanteras endast elektroniskt. I länder utan hembärning av dagstidningar går folk inte längre till kiosken
för att hämta tidningarna. Men också utan
coronan, minskar användningen av tryckpapper trendmässigt, säger Horne och påpekar att trender, som varat längre än ett
halvår, ofta blir ett nytt normalt.
KARTONG OCH CELLULOSA
BALANSERAR
I stället seglar kartongen nu upp som den
viktigaste exportprodukten för skogsindustrin. Tillsammans med cellulosan ska
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gör de här uppgifterna en viktig grund, säger Horne.
Hon basar för forskningen kring skogsoch virkesekonomin på PTT och sammanställer resultaten till rapporter. Till forskningsgruppen hör ytterligare tre forskare.
– På hösten kan vi redan rätt väl summera upp det pågående året och bedöma
resten av det. Utgående från det kan vi
också prognostisera följande år, säger hon.

Välj enligt vad som passar längdmässigt
Paula Horne betonar vikten av att diskutera när man gör prognoser.
den, enligt PTTs höstprognos, bära upp
den kemiska skogsindustrin.
Enligt den växer också efterfrågan på
mjukpapper globalt. Till följd av coronan.
Folk vill till exempel ha engångsservetter -näsdukar och -handdukar, i stället för
motsvarande produkter av tyg.
För sågarna är situationen däremot svår
till följd av stora mängder stormskadat
virke på marknaden. PTT räknar med ett
tapp på 13 procent för sågarna i år. Men
ett ökande gör-det-själv-byggande har satt
fart på den inhemska efterfrågan på sågvaror.
LJUSNING NÄSTA ÅR
Enligt PTT repar sig virkesmarknaden nästa år. Då det gäller exporten faller pappersvolymerna med ytterligare 10 procent och
priset med en procent. För cellulosa, kartong, sågvaror och faner räknar institutet
med ökande volymer och lite högre priser.
Och hur blir det sedan? Hur långa prognoser kan man göra?
– Om man vill ha en noggrannhet på
en procentenhet, är det bäst att hålla sig
till det innevarande året och det följande.
Vi har faktiskt gjort en prognos för den
allmänna utvecklingen inom skogssektorn fram till år 2050, men här handlar
det mera om att granska olika scenarier än
om renodlad prognos, konstaterar Paula
Horne.
Hur scenarierna ser ut avslöjar hon inte, eftersom det gäller ett beställningsjobb
för en kund som vill hålla informationen
för sig själv. •
TEXT: PETER NORDLING
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Väderdata
underlättar
riskplanering
Ett varmare klimat förbättrar tillväxten i Finlands skogar men samtidigt ökar
riskerna för bland annat insektsangrepp, stormskador och skogsbränder. Tack
vare avancerade meteorologiska data är det möjligt att anpassa skogsbruket
på lång sikt med tanke på både framtida avkastning och skogens betydelse i
kampen mot klimatförändringen.
Finlands meteorologiska institut (FMI) är
en av de viktiga källorna till dynamiska
väderdata som ger viktiga planerings- och
beslutsunderlag för verksamheter som är
beroende av väder och vind. Till exempel
skogsbruket får på det här sättet vederhäftiga fakta för att på lång sikt kunna vidta åtgärder för hållbar verksamhet gällande avverkning, skogsvård och markberedning.
Grunden för FMIs tjänster är institutets avancerade beräkningsmodeller gällande hydrologi, meteorologi och klimatologi och en lång erfarenhet av att jobba
med stora datamängder.
– Klimatförändringen har tagit sig uttryck i form av kortare vintrar och mer extremväder, vilket också innebär förändrade förutsättningar för skogsbruket. Skogsvägarnas och skogsmarkernas bärighet
på vintrarna är exempelvis inte längre en
självklarhet. För att kunna göra upp bärighetskartor krävs dynamiska och aktuella
väderdata, säger meteorologen och kontaktchefen Tuomo Bergman på FMI.
Han konstaterar att FMIs väderleksrapporter och stormvarningar är allmänna
tjänster som vem som helst har tillgång
till. Då en stormvarning ges är det dock
för sent för en skogsägare att vidta någ-
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ra åtgärder med tanke på den aktuella situationen.
– Vår betydelse för skogsbruket ligger
närmast i att vi tillsammans med skogsorganisationerna och skogsbolagen undersöker hur exempelvis klimatförändringarna påverkar skogarnas tillväxt på lång
sikt. Därför har vi inte några privata kunder när det gäller tjänster för skogsägare,
säger Bergman.
KLART SNABBARE
UPPVÄRMNING I FINLAND
Ett exempel på samarbetet mellan FMI och
de stora skogsaktörerna är en undersökning som Tapio Oy beställt gällande klimatförändringens effekter i Finland ur
skogsvårdssynpunkt. Enligt studien har
temperaturen i Finland hittills stigit ungefär dubbelt mera än det globala genomsnittet och uppvärmningstakten väntas
vara snabbare också i framtiden.
– Enligt det värsta scenariot kan medeltemperaturen i Finland ha stigit med över
fem grader i slutet av seklet om de internationella klimatmålen inte uppnås. På vintern förutspås temperaturökningen vara
1,5–2 högre än på sommaren, vilket innebär att skogsbrukets utmaningar ökar ytterligare, säger Kalle Vanhatalo på Tapio Oy.

Han koordinerar arbetet med att förnya skogsvårdsrekommendationerna, och
enligt honom borde arbetet med att stärka skogens klimatuthållighet intensifieras
omedelbart, eftersom seklets återstående
80 år är en kort tid ur skoglig synvinkel.
– De skogsförvaltningsbeslut, som tas
nu, kommer att påverka strukturen i framtidens skogar och därmed hur skogarna
kan anpassa sig till förändrade klimatförhållanden. Samtidigt är skogarna viktiga
eftersom fossila råvaror kan ersättas med
förnybara. Skogarna binder dessutom kol
och kan därför bidra till att minska klimatförändringen. Skogsägarna kan sedan
prioritera i vilken proportion deras skogar
ska binda kol, vara naturreservat eller avverkas, säger Vanhatalo.
SKOGSÄGARNA MÅSTE
AGERA KLIMATHÅLLBART
Studien bekräftar att klimatförändringen
kan öka den totala tillväxten i Finlands
skogar men att den samtidigt ökar risken
för skogsskador särskilt gällande granskogar.
– Till exempel risken för insektsskador
kan öka avsevärt. Därför gäller det att verkligen försöka se långt in i framtiden när
man till exempel väljer trädslag. Granen
gynnas exempelvis inte av uppvärmningen på samma sätt som andra trädslag och
är dessutom speciellt utsatt för insektsangrepp, säger forskare Ilari Lehtonen
vid Meteorologiska institutet.
De mildare vintrarna innebär också nya
utmaningar för avverkning och logistik.

Därför är riskhantering en integrerad del
av de rekommendationer för skogsförvaltning vilka förs fram i studien.
– De nuvarande skogsvårdsrekommendationerna innehåller olika skogsvårdsalternativ som skogsägarna kan välja mellan, exempelvis utgående från hur olika
åtgärder påverkar det ekonomiska utfallet,
vattendragen eller den biologiska mångfalden. Nu har klimathållbarheten tagits med
som ett nytt perspektiv i helheten, berättar Vanhatalo.
Utgående från den nu avslutade studien
kan rekommendationerna enligt honom
kompletteras med nya klimatrekommendationer för att minska riskerna i framtiden.
– Skogsägarna behöver information om
hur det förändrade klimatet påverkar skogarna och vilken typ av skogsvård som
kan vara att föredra på lång sikt. Därför
behövs nya alternativa rekommendationer
för hur skogarna kan anpassas till klimatförändringen och samtidigt mildra klimatförändringen, säger Vanhatalo.
FMI leder också studien Säätyö (ung.
Väderarbete) som finansieras av Jord- och
skogsbruksministeriet och som pågår till
slutet av år 2020. Den är mera inriktad på
att utveckla konkreta väder- och klimattjänster för skogsbruket.
ÖKAD AVDUNSTNING
ÖKAR BRANDRISKEN
I artikeln Climate change induces multiple risks to boreal forests and forestry
in Finland: A literature review i den ve-

tenskapliga publikationen Global Change
Biology har Lehtonen och andra forskare under ledning av ledande forskare Ari
Venäläinen på FMI och professor Heli
Peltola vid Östra Finlands universitet sammanställt forskningsresultat gällande hur
klimatförändringen påverkar landets skogar.
I artikeln betonas främst hoten från
skogsbränder, skadeinsekter och torka.
– Risken för skogsbränder ökar då somrarna blir varmare och vattnet avdunstar
snabbare än tidigare. Torrare marker innebär automatiskt en ökad risk för skogsbränder, säger Ilari Lehtonen.
Han är medskribent till artikeln och har
doktorerat på den ökade faran för skogsbränder och upplega, det vill säga då snö
samlas på trädens grenar.
– Skador till följd av snö och upplega
kan uppkomma i skogen var som helst i
Finland om träden utsätts för en alltför
stor viktbelastning. Risken för träden är
särskilt stor när belastningen utvecklas på
en kort tid till följd av snöblandat regn eller underkylt regn. Då risken ökar i norra Finland på grund av ökad nederbörd
minskar däremot risken för snöskador på
träden i södra Finland där nederbörden ofta kommer i form av regn, säger Lehtonen.
SKADEINSEKTER OCH
MJUK VINTERMARK
Skadeinsekter, exempelvis granbarkborren, får allt gynnsammare levnadsförhållanden då klimatet blir varmare. Skadeområdet rör sig kontinuerligt längre norr-

ut, samtidigt som nya arter av skadeinsekter kan dyka upp, lockade av det varmare
klimatet. Enligt artikeln har även rottickan, som orsakar rotröta i både gran och
tall, blivit allt allmännare och väntas sprida sig ytterligare på grund av det varmare klimatet.
– Då tjälen inte går i jorden på samma
sätt som tidigare, ökar risken dessutom
för stormskador då den frusna marken inte stöder trädens rötter. Därför kan stormskadorna öka trots att våra klimatmodeller visar att klimatförändringen inte nödvändigtvis skapar starkare vindar i framtiden, säger Lehtonen.
Ur artikeln kan man plocka fram hur
kombinationen av abiotiska (icke levande
faktorer som torka och vind) och biotiska
(exempelvis skadeinsekter och svampar)
orsaker kan leda till omfattande skogsskador. Den detaljen beaktas ändå inte alltid
när klimatförändringens påverkan på skogarna debatteras.
– När till exempel en storm lämnar
efter sig en mängd vindfällen i skogarna skapas en ypperlig grogrund för granbarkborren. Det här ser man bra exempel på i Mellaneuropa och Kanada där
kombinationen av stora skogsbränder,
stormskador och granbarkborrar har raderat jättelika skogsområden. Samtidigt
har den gigantiska mängd koldioxid, som
varit bunden i skogarna, frigjorts, säger
Ari Venäläinen. •
TEXT: BO INGVES
FOTO: POND5

Skogsbruket 8/2020 17

Karl-Gustav Lindh har ständigt nära
till skratt.

Han
gillar

folk, skog och sin grävmaskin
Det är ett ensamt och ansvarsfullt arbete att vara skogsentreprenör.
Karl-Gustav Lindh är själv skogsägare och därför vet han också som skogsentreprenör hur kunderna vill ha sina dikningar och markberedningar.

Årets skogsentreprenör i Svenskfinland
2020 heter Karl-Gustav Lindh och han beskrivs av sina samarbetspartner som glad,
effektiv, noggrann, ansvarsfull och professionell i sin yrkesverksamhet. Vi träffar honom en kall måndag i oktober i Söderby, Kronoby där han tar en paus i arbetet med en markberedning för att ta emot
priset. Förutom äran och berömmelsen består det av ett köpkort till webbshoppen
Uittokalusto och en korg med godsaker.
Den tvåmanstarka delegationen, som
fått i uppdrag att dela ut priset, består
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av Robert Lindqvist, vice ordförande för
Föreningen för Skogskultur och Tommy
Åman, kundansvarig på Otso Skogstjänster i Kustösterbotten. Det var nu fjärde
gången Föreningen för Skogskultur utsåg
Årets skogsentreprenör.
– Karl-Gustav Lindh arbetar helhjärtat
i skogen, han har alltid humöret på topp,
han kritiserar inte andras arbete och han
tar hänsyn till markägarnas önskemål,
sammanfattar Lindqvist när han överräcker priset.
– Lindhs arbete bäddar för hela skogs-

brukets lönsamhet i tiotals år framöver.
Avkastningen för skogsbruket påverkas
stort av hur dessa arbeten lyckas eller
misslyckas. Planeringen av de större projekthelheterna rinner ut i sanden om inte
det praktiska arbetet utförs noggrant, til�lägger Åman.
INGEN BRIST PÅ JOBB
Att K-G Lindh är en glad typ visar sig genast stämma – skrattet bubblar ständigt
upp när han pratar om sitt jobb. De övriga omdömena bygger på den professionalitet och servicevillighet som han under
28 år som grävmaskinsentreprenör generöst strött omkring sig.
– Jag började med det här 1992, då som
anställd på Österbottens skogsnämnd.

Ganska snart kom en ny konkurrenslag
som krävde att tjänsterna skulle läggas ut
på anbud. Sedan dess har jag haft flera olika uppdragsgivare. Det har nog alltid funnits jobb, berättar han.
Grävmaskinen, den Caterpillar som varit hans trotjänare sedan mars 1998, har
gått drygt 28 000 timmar med Lindh vid
spakarna. Underhållet sköter han själv.
– Nästa grej som ska bytas är svänglagret. Den här maskinen kommer att gå
jämnt ut med min karriär, säger han och
skrattar.
Lindqvist och Åman är snabba att påpeka att åtminstone Lindh själv kommer
att behövas länge ännu i de österbottniska
skogarna, vilken grävmaskin han än har
tillhanda.
SVÄVANDE GRÄVMASKIN
Lindh och hans grävmaskin har varit med
om mycket i vått och torrt, bokstavligen. En
vårvinterdag 2002 höll de på med en skogsdikning åt en privatperson, när underlaget gav vika, grävmaskinen sjönk och blev
snett stående under vatten i fyra dygn.
– Markägaren hade kört med snöskoter för att pressa snön på ena sidan av diket, men jag trodde att båda sidorna var
pressade. Snön hade tinat upp och plötsligt kändes det som om hela grävmaskinen
svävade, minns Lindh.
Maskinen föll på sidan så att två tredjedelar låg under vatten, inklusive motor
och elektronik. Karl-Gustav Lindh tog sig
lyckligtvis ur maskinen på ett säkert sätt.
– Det här hände en onsdag förmiddag
och på söndag eftermiddag fick vi upp
grävmaskinen. Motorn och elektroniken
gick snabbt att fixa, men tyvärr var den
genomdränkta stolen våt fyra veckor efteråt, skrattar Lindh.
FÄRRE ÖGON I SKOGEN
Sedan 1992 har världen förändrats på
många punkter, det gäller också inom
skogsbranschen. Digitaliseringen och globaliseringen har lett till flera omorganiseringar, vilket har inneburit en större ansvarsbörda för skogsentreprenörerna. De
ska numera ständigt vara tillgängliga, kunniga på lagstiftning, dataprogram och miljövård samt sköta administration, bland
annat rapporteringen om hur olika projekt förverkligats.
– Skogsbolagen har lastat över mycket ansvar på entreprenörerna, som i sin

Robert Lindqvist (längst till vänster) och Tommy Åman (längst till höger) är eniga om
att Karl-Gustav Lindh och andra skogsentreprenörer gör ett ovärderligt arbete för
framtidens skog.
tur har stått för en stor del av det arbete
som gett de finländska skogsbolagen ekonomiska framgångar på världsmarknaden.
I dag finns färre ögon i det dagliga skogsarbetet och entreprenörerna är värda ett
stort erkännande för sina insatser, säger
Lindqvist.
Karl-Gustav Lindh håller med om att
ansvarsbördan ökat under åren.
– Numera kommer arbetsordrar och
kartor elektroniskt och jag rapporterar till
min förman, som finns i Seinäjoki, när arbetet är utfört. Det ligger på mitt ansvar
att allt blir bra.
JOBBAR TROTS VARGAVINTER
Som skogsägare vet han vilket resultat
markägarna vill ha. Mottot är att ”man
ska laga som åt sig själv”.
– Senast i våras planterade jag i min
egen skog, så jag vet vad det innebär. Varje gång jag gör en markberedning tänker
jag på den stackare som ska plantera där.
Jag försöker göra varje hög så bra som
möjligt för den som ska plantera i den.
Markberedning och dikning begränsas i
viss mån av vinter och tjäle. Rutin och lokalkännedom gör att Lindh ändå har jobb
året om.
– Steniga partier fryser vanligtvis så hårt
att de inte går att bearbeta, därför är en
fördel att ha flera dikesplaner aktiva samtidigt. Inför den här vintern har jag sparat
ett område i Forsby, där jag kommer att
kunna gräva fast det blir riktigt kallt.
Rutinen har också gjort att han har satt

en köldgräns för sitt eget arbete.
– Förr var man lite galnare och det har
hänt att jag dikat i minus 32 grader, men
det skulle jag inte göra längre. Det kostar
på för mycket.
HUMÖRET ETT VIKTIGT
ARBETSREDSKAP
Även om han arbetar effektivt, hinner
Lindh njuta av sitt jobb och av kontakten med naturen. Ibland kan dock naturen komma lite för nära.
– För några år sedan strök två vargar
omkring i Seljes, där jag då höll på med
ett jobb. Det var nog ganska spännande att
gå en och en halv kilometer från grävmaskinen till bilen i mörker och se vargspår i
ficklampsskenet, minns han.
Han känner sig ändå trygg i sin grävmaskin, och på frågan om han har något tillhygge i hytten tar med ett stort skratt fram
en röd flugsmälla ur hyttens dörrfack.
– Jag har ju den här, den kommer till
användning mest på sommaren.
Humöret är också ett viktigt redskap
i soloarbetet. Trots att han kontinuerligt
håller kontakt med yttervärlden via telefon, är arbetet ute i skogen ensamt. Många
arbetspass avverkas utan att han ser en
enda människa på hela dagen.
– Ja, man ska nog vara lite av en enstöring i det här jobbet, nickar han och
skrattar. •
TEXT: JOHAN SVENLIN
FOTO: JOHANNES TERVO
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Det finns många hållbart odlade julgranar till salu i Finland inför jul, men
ytterst få kan säljas med tillägget att
de är PEFC-certifierade. Orsaken är
att fast själva granen har vuxit i en
certifierad skog, måste hela kedjan,
inklusive den slutliga säljaren, vara
dokumenterad och certifierad.

Julgranen

på väg mot PEFC-certifiering

Kravet på certifiering gäller också i de fall
då säljaren samtidigt är den som har odlat
granarna i en PEFC-certifierad skog.
– För att virke av något slag som helst
ska kunna kallas certifierat måste certifieringen gälla hela kedjan, även om samma
person skulle sköta om alla skeden i leveranskedjan från skog till konsument, säger Auvo Kaivola, generalsekreterare för
PEFC Finland.
Han förklarar att när ett träd fälls i en
PEFC-certifierad skog är det certifierat ända tills någon transporterar det vidare. Är
den aktören, eller någon annan aktör i leveranskedjan inte certifierad, är virket inte spårbart enligt PEFC-kriterierna och kan
därmed inte säljas som certifierat.
– Trädet ska entydigt kunna spåras ända
till avverkningsplatsen på ett sätt som bestäms i certifieringsreglerna, säger Kaivola.
RISK FÖR FALSARIUM
UTAN CERTIFIKAT
Julgranens hållbarhet, ur skogscertifieringssynvinkel, är enligt Kaivola inget problem då det gäller lokala försäljare som
säljer sina egna närproducerade granar.
– Det kan däremot vara svårt att veta
exakt var en viss gran är odlad då det gäller större grossister som levererar massor
med granar till olika delar av landet. I det
skedet kan det vara av betydelse för köparen att granarna är certifierade så att granens ursprung är klart, säger han.
Ett problem för många julgransodlare,
som skulle vilja sälja certifierade granar,
är att största delen av julgranarna odlas
på nedlagda åkrar eller motsvarande ställen och inte kan omfattas av PEFC enligt
de nuvarande reglerna.
– Därför diskuteras nu ett tillägg till PEFC som gäller certifiering av julgranar som
odlas på andra ställen än på skogsmark,
om de i övrigt fyller certifieringskriterierna
gällande bland annat användning av gödsel. Tillägget skulle omfatta såväl enskil-
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da skogsägare som gruppcertifiering. PEFC-standardiseringsgruppen förhåller sig
positivt till tanken, och om det går som
tänkt kan en certifieringsmöjlighet snart
öppnas för regelrätta julgransodlingar, säger Kaivola.
SÄLLSKAP EFTERLYSER
GENOMSKINLIG LEVERANSKEDJA
I Finland finns, förstås, ett julträdssamfund, Joulupuuseura. I fjol restes enligt
föreningens beräkningar ungefär 1,4 miljoner julgranar av vilka nästan en miljon
är odlade granar. Ur egna skogar tas fortsättnings ungefär 300 000 granar medan
importen står för ungefär 150 000 träd.
Föreningens ordförande Juha Ruuska

säger att en inhemsk julgran är lika grön
som dess färg, eftersom koldioxidavtrycket
är endast cirka två kilo, bland annat därför
att den vanligtvis skaffas i närmiljön och
bränns till energi efter användning.
– Att fälla en julgran minskar inte heller
skogarnas tillväxt eftersom det alltid planteras en ny gran i stället. Då granarna växer på gamla åkrar eller under ellinjer binder de under sin växtperiod på cirka 10 år
betydligt mera kol jämfört med alternativet gräs och sly.
Att odla julgranar är numera ett åretruntjobb som sysselsätter odlaren med familj och på större odlingar även anställd
personal. Därför ser Ruuska fram emot
att granar som odlas på annan mark än

Mikael Sundbäck (andra från vänster)
står för ansningen av julgranarna
men försäljningen är ett gemensamt
familjeprojekt som involverar också
hustrun Camilla och barnen Johan och
Ann-Sofie.
måste fraktas antingen med båt, pulka eller snöskoter om isen redan lagt sig.
– För att få jämna och täta julgranar
klipper jag julgranarna två gånger per år
under de 8 till 12 år det tar för en julgran
att växa sig till sin rätta storlek. Vi planterar varje år nya granplantor som då är två
år gamla. När man klipper julgranen gäller det att se till att man kapar toppen vid
ett grenskott som pekar mot norr. Då växer granen sig rak eftersom växterna alltid
strävar i riktning mot solen, alltså mot söder, säger han.

skogsmark också kunde certifieras enligt
PEFC.
– Svårigheten även i det fallet är att
gruppcertifieringen skulle gälla endast odlingen. Framför allt på större orter ser vi i
alla fall ett klart behov av att få till stånd
en genomskinlig leveranskedja från odlare till konsument, så att exempelvis inte
utländska granar skulle blandas samman
med inhemska, säger Ruuska.
FÅREN GÖDSLAR OCH RÖJER
Mikael Sundbäck på Sundö gård på Pellinge är en av veteranerna då det gäller odling och att sälja julgranar vid ån i Borgå.
Starten gick för över 30 år sedan. Till en
början utgjordes försäljningen av natur-

granar men numera vårdas granarna ömt
och ansas ett par gånger per år.
Som oftast gällande julgranar, är Pellinge-granarna hållbart odlade. En del av
dem odlas så att det planteras dubbelt upp
med gran på ett avverkningsområde och
sedan tas hälften bort i form av fina julgranar efter 10–12 år. Andra odlas på gamla åkrar som annars skulle ligga i träda.
– En del av våra julgransodlingar finns
på en holme där våra får går på bete under sommaren. Fåren håller undervegetationen kort samtidigt som de gödslar marken, säger Sundbäck.
Han berättar att det kan ligga flera strapatser bakom de julgranar som odlas på
holmen då de beroende på väder och vind

NATURLIGA GRANAR
POPULÄRARE IGEN
Till Sundö gårds ägor hör ungefär 80 hektar skog som sköts och avverkas enligt
vanliga skogsvårdsprinciper.
– Julgranarna är ett kapitel för sig. Vi
började år 1990 med naturgranar men sedan blev odlade, symmetriska granar populära. De senaste åren har kunderna igen
faktiskt börjat fråga efter naturliga granar
i allt högre grad. Kanske det får börja bli
mera vildvuxet igen i planteringarna, säger Sundbäck.
Sundö gårds granförsäljning är ett riktigt familjeprojekt där barnen Johan och
Ann-Sofie ställer upp som frivilliga försäljare. När Skogsbruket besöker gården
på farsdag är de båda hemma för att fira
sin pappa, som har lovats en god middag.
Johan är agrolog till utbildningen och
då han bor i Borgå har han som hobby
att hjälpa till med diverse skogsarbeten i
hemmaskogen. Ann-Sofie har valt en helt
annan bransch och läser cellbiologi vid
Åbo Akademi. Båda tycker att julgransförsäljningen är trevlig avkoppling och ställer gärna upp för familjen veckan inför jul.
– Det är med en viss spänning vi väntar på årets försäljning och hur den påverkas av coronakrisen. Kanske flera kommer för att köpa granen direkt från gården,
funderar den samlade familjen då vi går
en runda till några närbelägna julgransodlingar. •
TEXT OCH FOTO: BO INGVES
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Diskussionen kring sjuka hus har eskalerat under 2000-talet och även
rapporterna om fuktskador och problem med inomhusluften i nybyggda hus har ökat. Som en följd av detta har byggandet av timmerhus ökat,
dels eftersom de anses trygga med
tanke på inneklimatet, dels därför att
de tack vare nya tillverkningsmetoder kan designas allt mångsidigare.
Timmerhusens andel av småhuspaketen
ökade snabbt under det förra decenniet i
Finland. Samtidigt har användningen av
timmer som byggmaterial utvidgats till
nya sektorer som radhus, daghem, skolor
och andra offentliga byggnader.
En intressant detalj är, att fast det totala byggandet av småhus har halverats från
drygt 16 000 under toppåret 2007 till cirka 7 000 i fjol, omsatte timmerhusförsäljningen på hemmamarknaden ändå i det
närmaste lika mycket i fjol som 2007, eller
närmare 200 miljoner euro enligt statistik
från branschföreningen Hirsitaloteollisuus
(Timmerhusindustrin).
Timmerhusbranschens stora problem
är att värdet på exporten, enligt statistik
från Hirsitaloteollisuus, har minskat från
155 miljoner euro toppåret 2007 till endast 50 miljoner euro i fjol. Både 2018 och
2019 var riktigt dåliga år för de timmerhustillverkare som var beroende av exporten. Symptomatiskt är att flera tillverkare
gick i konkurs i fjol.
Nedgången i exporten beror främst på
att försäljningen till Ryssland har rasat,
från 50 procent av branschens totala exportvolym 2011 till endast cirka 10 procent
2019. Ljusglimtar är att exporten till Tyskland och Norden samtidigt har ökat klart
sedan 2011. Problemet är att exporten, räknat i euro, har halverats under samma tid
vilket innebär att vägen tillbaka till samma exportvolymer som för tio år sedan
är lång.
HANDSKEN ÄR KASTAD
På hemmamarknaden går det dock bättre
för timmerhusen. Deras andel av småhusbyggena var i fjol cirka 400 färdighus och
totalt 1 300 huspaket, visar statistik från
marknadsundersökningsföretaget Rakennustutkimus RTI.
– Timmerhusens andel av småhusför-
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Både uppåt och

säljningen ökade under 2010-talet från cirka 10 procent till cirka 25 procent 2019.
Till en början var ökningen en procentenhet per år, men de senaste åren har marknadsandelen ökat med 2–3 procentenheter årligen, säger vd Aarne Jussila på Rakennustutkimus.
Trots att årets början indikerade en klar
uppgång, gällande byggande av nya egnahemshus, väntas den totala mängden
byggstarter av småhus ligga kvar på cirka 7 000. Orsaken till att farten avtog efter
den lovande inledningen är givetvis coronakrisen, som är den okända faktorn också med tanke på nästa års försäljning.
– Trots att antalet nybyggen inte ökar i
år, ser det ut som om timmerhusens andel av färdighusförsäljningen stiger till cir-

ka 500 och totalt till cirka 1 400 i år. Den
stora ökningen sker alltså för färdighusen,
säger Jussila.
Enligt honom omsätter timmerhusbranschen, inklusive semesterbostäder, gårdsbyggnader och andra typer av hus, sammanlagt cirka 300 miljoner euro i Finland.
– Positivt är att byggandet av semesterbostäder igen har börjat öka, och då är
timmer det huvudsakliga byggmaterialet,
säger Jussila.
Konkurrensen har ytterligare skärpts
då hustillverkaren Kastelli nyligen började göra färdighus av timmer och siktar på
att vara den största enskilda leverantören
av timmerhus på hemmamarknaden i Finland 2023.
– Småhusbyggandet är överlag i ett

nedåt för timmerhusen

brytningsskede där trenden går mot mindre hus också i stadsmiljöer. Då timmerhusen uppfyller kraven på ekologiskt byggande och bra inomhusluft är det här en
bra tid att gå in på den marknaden. Vi har
totalt sålt cirka 30 000 egnahemshus och
tror att vi med vår erfarenhet och säljorganisation kan få en stark ställning också gällande timmerhus, säger Kastellis vd
Joran Hasenson.
MÖJLIGGÖR KOLNEUTRALT
BYGGANDE
Världens första helt kolneutrala bostadsområde ska byggas i Tusby på ett område
invid bostadsmässområdet 2020. Bakom
projektet ligger Hirsitaloteollisuus. På det
två kvarter stora området kan byggas bo-

städer för ungefär 200 familjer i småhus,
radhus och små våningshus.
– Projektet stöder Finlands ambition att
vara kolneutralt år 2035. Utvecklingsarbetet har finansierats bland annat genom
Miljöministeriets träbyggnadsprogram.
Förutom koldioxidneutralitet är målsättningen att skapa ett människonära stadsbyggande, säger Seppo Romppainen, vd
för Hirsitaloteollisuus.
Han berättar att åtta orter var aktuella för pilotprojektet och att alla erbjöd ett
område.
– Tusby valdes tack vare att området
möjliggjorde ett luftigt byggande med olika typer av hus. Kommunaltekniken var
dessutom till en del utbyggd, vilket innebär att byggandet kan inledas snabbt, till
och med redan i början av 2021. En viktig målsättning med projektet är att ta
fram lösningar för hur stockhus passar in
i stadsmiljöer, säger Romppainen.
Arkitekturenheten på tekniska fakulteten vid Uleåborgs universitet ansvarar för
den estetiska delen av projektet. Professor
Janne Pihlajaniemi konstaterar att timmer är ett intressant byggmaterial ur arkitektonisk synvinkel.
– Vi har i vårt forskningsprojekt Moderni hirsikaupunki (ung. En modern timmerstad) skapat specialkompetens för hur
byggnader av timmer kan inlemmas i en
stadsliknande miljö på bästa sätt. I arkitektoniskt hänseende finns det fortfarande mycket att utveckla på det här området. Speciellt intressant är det att utreda
hur en ökad användning av timmer i husbyggandet kan minska vårt koldioxidavtryck, säger han.
BINDER KOLDIOXID
Romppainen säger att trähus överlag, och
i all synnerhet timmerhus, är verkligt ekologiska val eftersom de binder koldioxid
för en lång tid. Han nämner att Finlands
äldsta timmerhus, biskop Henriks bönehus i Kumo, har minst 550 år på nacken.
– Lika lång tid har kolet varit bundet i
timret. I fjol producerades 85 000 kubikmeter industriellt framställt timmer vilket
binder 44 000 ton koldioxid. Det i sin tur

motsvarar koldioxidutsläppen från drygt
23 000 bilar som i medeltal kör 14 000 kilometer per år. För att göra det ännu personligare: Träet i ett typiskt timmerhus på
150 kvadratmeter binder över 30 000 kilogram koldioxid vilket kompenserar användningen av en familjs förbränningsbil
i 15 års tid, säger han.
Romppainen betonar att en eventuell
fördubbling av den totala försäljningen av
timmerhus från dagens läge inte innebär
ett krav på större avverkningar.
– Över 70 procent av det sågade virket
exporteras. Exporten är ändå inte ett självändamål för sågarna. En del av det som nu
exporteras kunde i stället säljas i Finland,
säger han. •
TEXT: BO INGVES
FOTO: HIRSI-KASTELLI

NYA EGENSKAPER
Hus av massivt timmer har en
värmebuffrande förmåga och goda
hygroskopiska egenskaper i form av
att timret kan magasinera och fördela värme och fukt. Timmerhusen
får därmed ett utjämnat inomhusklimat och riskerna för kondensskador är obefintliga.
Timmerhusindustrin har utvecklat sin råvara så att ett timmerhus
av idag kan vara byggt av traditionellt massivt timmer som kännetecknas av att det spricker upp
eller av lamelltimmer där två eller
fler träsegment limmas ihop med
kärnveden vänd utåt så att timret
varken spricker eller vrids vid väderleksförändringar. Det nyaste är
lamelltimmer, som inte sätter sig,
med korslimmade furulameller och
möjliggör bland annat moderna
stadshus med nollknutar samt en
kombination av olika byggmaterial.
BI
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Pengar växer på träd
Parasitsvampen sprängticka växer främst på björkträd och har länge
använts som en medicinalsvamp i
Asien. Tillgången på naturlig svamp
är begränsad men nu har man börjat odla den genom att ympa den på
björk på områden som inte kan användas för skogsbruk.

Den nya boken Pakuri –
kasvata ja tienaa ger en
bred bild av odling av
sprängticka, något som
kan vara ett alternativ att
få pengar ur björkskog,
till exempel på sumpiga
marker.

I Finland har man under de senaste åren
forskat mycket kring odling av sprängticka
och tagit fram metoder som gör det möjligt att kultivera svampen. För den som
vill veta mera om odling av och marknaden för sprängticka utkom nyligen boken Pakuri – kasvata ja tienaa (Sprängtickan – odla och förtjäna) av vetenskapsförfattaren Anne Helenius och utgiven av
Metsäkustannus.
– Skogsägarna ser sprängtickan huvudsakligen som en rötsvamp och observerar inte den jättelika marknaden runt om
i världen, säger hon.
Det speciella med sprängtickan är att
den enligt Helenius trivs i princip på vilken björk som helst, även på våtmarker
som saknar betydelse för skogsbruket.
– Vid ympningen borras ett hål i trädet,
i det slår man in en träplugg med svampmycel. Ett träd kan ge tre skördar under
cirka 25 år innan det måste fällas, säger
hon.
Sprängtickan, på latin Inonotus obliquus, är en rötsvamp som på det norra halvklotets barrskogsområde angriper
björkar och andra lövträd. Sporerna tar sig
i naturen in i träden via skador i barken.
Normalt angriper den inte friska träd.
– I kampen mellan träets fysiologiska försvarsmekanism och svampsporerna bildas en utväxt på trädet. Vanligtvis
är utväxten svart på ytan och ser förkolnad ut medan den på insidan är korkaktig
i nyanser från orange till kaffebrunt. Ympen ska alltid slås in i friska björkar, säger
Helenius.

ägarna ekonomiska förluster. Framför allt
björkar i Finlands nordliga delar är drabbade av svampen. Marknaden för sprängtickan är stor, men den räknas som nylivsmedel i EU.
– Det innebär att EU-kommissionen
måste ge ett skilt försäljningstillstånd för
produkter som innehåller sprängticka, undantaget exempelvis teliknande drycker.
Naturvårdsinstitutet, Pro Pakuri Finland
och Ruralia-institutet ansöker som bäst
om att få svampen klassad som livsmedel
i EU. Det skulle öka marknaden betydligt
då svampen i dag säljs främst till Fjärran
östern, säger Helenius.
Enligt henne har man i Finland inte ännu skördat odlad sprängticka eftersom de
första kommersiella försöken inleddes för
cirka fem år sedan, och det dröjer 5–8 år
innan utväxten är tillräckligt stor för att
skördas.
– Men enligt Naturresursinstitutet ser
det ut som om ympodlingen kan bli en
framgång, säger hon.

HOPP OM LIVSMEDELSSTATUS
Sprängtickan är normalt en illa sedd
svamp i Finland, eftersom den ger skogs-

YMPPLUGGAR FRÅN ÖSTERBOTTEN
Största elen av den sprängticka som säljs
runt om i världen kommer från Sibirien.
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Pakuri - kasvata ja tienaa
Författare:
Anne Helenius
Utgivare:
Metsäkustannus, 2020
Pris: 29 euro
www.metsalehti.fi
Ett problem är att den växer vilt och att
kvaliteten därför varierar. I Finland finns
en handfull företag som odlar ympar för
sprängticksodling som ger en mera kontrollerad kvalitet.
En av ymptillverkarna är Näckrosgården, som grundats av paret Michelle Ferm
och Robin Libäck, i Korsholm i Österbotten. Företaget är specialiserat på att
odla gourmetsvamp som leveras färsk till
kunderna året om, men har också börjat producera ymppluggar med mycel av
sprängticka.
Pluggarna har kostat kring två euro
men företaget har tagit fram en ny och
billigare tillverkningsmetod som till hösten kommer att sänka priset till cirka 1,30
euro.
– En plugg ger ungefär ett kilo sprängticka per skörd och varje björk kan stå
värd för 4–5 sprängtickor. Kilopriset för
en färdig produkt är cirka 25 euro. Den
som har en skog med björk som inte duger till virke har alltså en gyllene chans att
ändå få ut en hel del pengar ur skogen, säger Libäck. •
TEXT: BO INGVES
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Grovtickan sticker upp
Rätt ofta växer grovtickan upp ur marken som en vanlig matsvamp trots att
den är en ticka, en rötsvamp som ger
upphov till brunröta i det angripna trädet. Får grovtickans fruktkropp växa i
fred breder den ut sig ordentligt, till och
med i flera våningar.
Grovtickan är både knölig och luden, rostbrun med gröngul kant där
tillväxten sker utåt runtom hela tickan, som en bucklig och illa åtgången
diskus eller varför inte som en läckert lockande flervåningspizza. Med
rottickan har naturen varit frikostig i
formgivningen och färgsättningen av
den ovanjordiska fruktkroppen, men
läcker som en pizza är den oätliga
rottickan definitivt inte.
Rottickans fruktkropp år ettårig och
hårdnar med tiden då den är klar att
sprida miljontals sporer ut i lufthavet.
Men innan fruktkroppen hårdnar kan
vassa och spirande grässtrån växa rakt
genom tickan. Det berättar mera om
grässtrånas förmåga att obevekligt växa
uppåt mot ljuset rakt genom främmande vävnader, än om rottickans oförmåga att hindra gräsets gröna spjutspetsar
att tränga genom fruktkroppen. Kampen om utrymmet är en ständigt pågående process där den vassaste och tuffaste vinner.
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TALL OCH LÄRK FAVORITER
Där rottickan sticker upp ur marken växer alltid i närheten en gammal tall eller ett äldre lärkträd, rottickans favoriter bland barrträden. Rottickans fruktkropp har vuxit upp från trädets rötter,
där tickan rumsterar om efter behag och
sprider sin brunröta allt vidare i trädets
rotsystem under årens gång. En brunröta som även når upp i stammen som urholkas allt mera tills en hård höststorm
knäcker trädet nere mot marken till. Och
det är förstås rottickans huvuduppgift,
att sakta men säkert bryta ner det gamla
barrträdet och återföra näringsämnena
till skogens och trädens kretslopp.
För den som inte känner till rottickan kan det stormknäckta barrträdet komma som en överraskning. Ingenstans på
trädstammen eller runt basen har tickan
skvallrat om sin närvaro och sitt arbete i
det fördolda. De enstaka fruktkropparna
strax ovanom marken en god bit från trädet har inte knutit an till den gamla tallen eller det åldriga lärkträdet en bit bort.
Men visst kan grovtickan vara helt ärlig i sitt uppsåt och låta enstaka fruktkroppar växa upp ur marken vid trädets
bas eller lågt nere på stammen. Då är
budskapet lika tydligt som hos de andra tickorna som växer fram på trädens
stammar på varierande höjd, beroende

FOTO: PETER NORDLING

under kronorna
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på var tickan fått sitt rotfäste och lyckats urholka trädstammen med sitt rötangrepp.
MÅNGA LEVER PÅ TICKAN
Det finns naturligt nog många organismer som lever på och av rottickans barriga offer. I det långsamma nedbrytningsarbetet av de gamla träden deltar bakterier, svampar och insekter. Samtidigt
finns det insekter som lever i den murknande och ihåliga miljö, som grovtickan
skapar, utan att delta i själva nedbrytningsarbetet. En av våra stora och vackra blomflugor, den röda stubblomflugan,
är en sådan insekt. Den här stiligt svarta
blomflugan, med rödgul bakkropp, lägger sina ägg i tallstubbar eller håliga tallar som är angripna av grovtickan och
där regnvatten samlats.
I de vattenfyllda stubbarna eller håligheterna lever larverna av den röda
stubblomflugan och liknar mest av allt
små ljusa minikorvar försedda med en
lång snorkel som de andas genom. Larverna kallas råttsvanslarver. För röda
stubblomflugan är grovtickans närvaro
nödvändig och den berättar om en långt
gången specialisering, knuten till gamla
barrträd och till gammal skog. •
TEXT: HANS HÄSTBACKA

kolumnen

TAGE FREDRIKSSON
BRANSCHCHEF PÅ BIOENERGI RF

Bioenergi för 2000-talet
FÖRNYBAR ENERGI har länge varit i ropet av många goda orsaker. Klimatet, sysselsättningen och samhällsekonomin tjänar på att ersätta importerad fossil energi med förnybar inhemsk energi.
Bioenergin har i Finland främst varit träbaserad,
men användningen av biodrivmedel och biogas har
också ökat märkbart.
Det som i dag är vardag var utopi för 20 år sedan.
I dag finns det knappast ett energibolag som inte har
skogsflis i sitt urval av energiformer. Bark, spån och
andra biprodukter är eftertraktade och har hela tiden
nyttjats inom skogsindustrin. Överskottet har främst
sålts till energibolagen.
Förbudet mot att använda kol i energiproduktionen
träder i kraft år 2029. De få, men stora energibolag
som ännu använder kol, har gjort upp planer för att
avveckla användningen, och det är klart att träbränslena spelar en viktig roll i de allra flesta fall. Ny kapacitet, som kan använda biomassa för främst värmeproduktion, har byggts ut och mera byggs.
En landsomfattande förändring i energisystemet är
att minska användningen av torv. Det kommer sig av
både politisk motvind och utsläppshandel, där torvförbränningens koldioxidutsläpp räknas på samma
sätt som utsläppen från de fossila bränslena.
Stigande priser i utsläppshandeln ökar intresset att
byta bort torven mot någon annan energiform, och då
blir skogsflis i många fall aktuellt, inte att förglömma
värmepumpar, spillvärme och i framtiden geovärme.
Fjärrvärmen har hittills ökat, men konkurrensen från
fastighetsvisa värmepumpar har klart ökat, och det
gäller för energisektorn att anpassa sig till en hårdare konkurrens.

Den som räknar ihop dagens kolförbrukning och
torvförbrukning och tror att allt detta ska bytas mot
träbränsle, räknar fel. Omvandlingen inom energisektorn är omfattande och betyder bland annat att elproduktion med någon form av bränsle minskar. Nya anläggningar producerar ofta endast värme eller en mindre mängd el än tidigare. Omvandlingen gäller alla
bränslen, inklusive träbränslen som omdirigeras, och
betyder ett klart bortfall i den totala bränsleförbrukningen i framtiden. En elektrifiering av värmesektorn
i form av värmepumpar ger värme från mark, hav och
olika spillvärmekällor. Detta är trenden, men utvecklingen sker inte speciellt snabbt.
Säkert är i varje fall att efterfrågan på träbaserade
bränslen ser bra ut för det årtionde som börjat. Det
stöder också skogsbruket som alltid siktar på att producera grovt timmer. Skogsbränslet är ett bra komplement i ett lönsamt skogsbruk. Just nu importeras
dessvärre betydande mängder skogsbränsle, vilket i
det skogrika Finland känns konstigt. Importen borde
ersättas med inhemsk råvara.
EU har varit en viktig motor för att öka användningen av förnybar energi, nu siktar unionen på att
höja ambitionsnivån när det gäller att minska utsläppen och öka andelen förnybar energi. Samtidigt ser
man över spelreglerna för avverkning och användning av virke. Där finns alltid risker för skogsbruket som helhet och speciellt för energisektorn. Kunskapen om och förståelsen för skogsbruk är liten i
Bryssel. Tack vare skogsbruket har Finland, liksom
andra skogsbruksländer, klarat sina klimatåtaganden
för 2020 bra. Då ska vi klara oss också år 2030 med
vettiga spelregler. •
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Språkvetaren
som blev lantbrukare
Maria Lill-Smeds är i sin egenskap av
verksamhetsledare för 4H i staden
bekant för många unga i Borgå. Själv
bor hon i Lindkoski i Lappträsk där
hon tog över hemmagården för åtta
år sedan i ett generationsskifte.
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Hon är riktigt nöjd med sitt liv just nu, då
hon har kunnat skapa en lämplig mix av
arbetet på 4H, jord- och skogsbruket på
hemgården och fritidssysslor.
– Många bönder arbetar väldigt mycket och unnar sig allt för lite fritid. Men
då människan är en helhet bör det finnas

också annat än jobb i livet, säger Maria
Lill-Smeds.
Generationsväxlingen år 2012 gick smidigt då hon inte har några syskon och hade en gemensam vilja med föräldrarna.
– Vid den tiden läste jag nordiska språk
vid Helsingfors universitet, men i bakhu-

Den här plantskogen är viktig för Maria
Lill-Smeds, för hon planterade den tillsammans med sin pappa 2013 när hon
hade tagit över gården i ett generationsskifte.

vudet hade jag nog hela tiden tanken på
att fortsätta driva gården. En expert på
Nylands Svenska Lantbrukssällskap skötte de praktiska arrangemangen och banken pappersarbetet, så att allt blev gjort
på rätt sätt. Av samma orsak har jag hela
tiden anlitat en bokförare som är specialiserad på jordbruk och skog. Gällande planering och rådgivning för skogsarbetet är
Skogsvårdsföreningen Södra skogsreviret
och skogsbolagen i regionen till stor hjälp,
säger Lill-Smeds.
MYCKET ATT LÄRA ÄNNU
Livet leker också på andra sätt. Maria
Lill-Smeds flyttade ihop med Mathias
Fredriksson i grannbyn Pockar för ett par
år sedan. Han är i samma ålder och har på
samma sätt tagit över sin hemgård, också den med en lämplig blandning av åker
och skog.
– Mathias försöker i så hög grad som är
möjligt vara självverksam och ekologisk.
Han är erfarnare än jag då det gäller att
arbeta med motorsåg, och jag har lärt mig
mycket av honom då det gäller praktiskt
skogsarbete, säger Lill-Smeds.
För att ytterligare förkovra sig deltog
hon hösten 2019 i en motorsågskurs för
kvinnor. Reviret ordnade den, och hon
skulle gärna gå också en djupare utbildning när en sådan arrangeras för kvinnor.
– Vi var nio deltagare på kursen som
räckte en dag. Kursen leddes av skogsmästare Boris Lindström och instruktör
Sebastian Tennberg. De var mycket kompetenta och kursen var så intressant och
lärorik att den kunde ha varit ännu längre, säger Lill-Smeds.
Fast röjsågen inte ännu sjunger dagligen är hon en aktiv skogsägare som ofta
går ut i skogen för att verkligen veta vad
hon har på sina ägor.
– Jag borde oftare ta med mig röjsågen
och lite aktivare putsa upp i plantskogarna, men jag är ännu i inlärningsfasen, vad
gäller praktiskt skogsbruk, säger hon.
Slutavverkningarna och gallringarna
sköts huvudsakligen av entreprenörer
men drömmen är att hon och Mathias i

framtiden själva tillsammans kunde sköta
gallringarna i sina skogar.
– Jag har en processor som kvistar
och kapar träden till rätt längd. Men för
att få det att gå ihop krävs det pengar till
en ny lastare samt mycket tidsplanering
och pusslande för att det ska gå ihop ekonomiskt. Därför har vi inte ännu nått så
långt, säger hon.
HÅLLBART KAN VARA LÖNSAMT
Lill-Smeds berättar att där Mathias tänker
mera ekologiskt är hon i högre grad en traditionell skogsägare.
– Det viktig för mig som skogsägare är
att göra markberedning och planterar ny
skog efter en avverkning. På mitt långsträckta område finns inga sällsynta skogstyper men jag kan tänka mig att man ska
lämna högstubbar och till exempel grupper
av naturvårdträd som skydd för djur. Min
princip är att ett hållbart skogsbruk även
kan vara ekonomiskt lönsamt, säger hon.
Lill-Smeds förstår att många tycker att
det är förkastligt att avverka skog, men
hon betonar att skogen har ett kretslopp
som man genom god skogsvård kan försöka efterlikna.
– Jag har sett så kallade hemskogar där
allt ligger huller om buller på ett, i mitt
tycke, sorgligt sätt. Kanske min inställning
har att göra med att min skog inte ligger
nära huset och att jag inte dagligen ser hur
det ser ut efter en avverkning. Men jag är
nöjd så länge jag kan sköta skogen så att
den växer på nytt, säger hon.
SPEJAR PÅ INSEKTSANGREPP
Granbarkborren är ett otyg i Lappträsk
och även Lill-Smeds skog har drabbats. En
av orsakerna till att hon ofta går ut i skogen är att hon följer med om träden angripits av insekter.
– Då gäller det att vara aktiv och veta var granbarkborrarnas samhällen finns,
så att angripna träd kan tas bort i så god
tid att de duger till annat än flis. Det förutsätter att man går i skogen och ser var
det finns till exempel gnagmjöl vid roten
av trädet eller bark som lossnat. Den här
sommaren var angreppen inte så svåra,
men invid en avverkningsplats har flera
träd torkat på grund av granbarkborrar
som flyttat i samband med avverkningen, säger hon.
När hennes föräldrar drev gården var
hon tillsammans med sin pappa i skogen

och tog bort enskilda angripna träd. Själv
känner sig Maria Lill-Smeds inte ännu mogen att köra en skogsmaskin i skogen.
– Det är en konst i sig att hantera lastaren; efter en halv timme är jag helt slut
i hjärnan när jag funderar på hur jag ska
få gripen att röra sig som jag vill. Överlag har jag långa utkörningssträckor som
kräver tjäle för att inte marken ska skadas
vid avverkning. På grund av granbarkborreangreppen har jag dock varit tvungen
att ibland låta plockhugga vissa områden
också på sommaren, säger hon. •
TEXT OCH FOTO: BO INGVES

DETTA ÄR 4H
Maria Lill-Smeds började på deltid
som verksamhetsledare för 4H i
Borgå år 2017. Föreningen grundades för drygt 90 år sedan och
är i grunden en rådgivningsorganisation för unga på landsbygden,
men verksamheten har utvecklats
enligt tiden.
– Klubbarna får forma sin
verksamhet ganska fritt inom
ramen för organisationens regler,
vilket innebär att det ligger lite av
företagande i att vara verksamhetsledare för en 4H-klubb, säger
Lill-Smeds.
De yngsta deltagarna, i åldern
7–13, år deltar i gruppverksamheten medan det ordnas längre
kurser för lite äldre medlemmar. I
samband med dem får man enligt
Lill-Smeds också prova på arbetslivet och kan exempelvis åka på
något nordiskt 4H-läger eller delta
i en nordisk ungdomsvecka.
– I Borgå upprätthåller vi arbetspoolen Tjänsteringen genom
vilken ungdomar kan få jobb. Våra
äldre deltagare kan även prova
vad det innebär att vara företagare inom ett alldeles eget 4H-företag med stöd av en vuxen handledare. Vi vill att barn och unga ska
få många praktiska färdigheter och
växa upp till företagsamma, idérika och ansvarskännande vuxna,
säger Maria Lill-Smeds.
BI
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Middagen som skingrar mörkret
Nu behövs goda rätter som lyser upp
mörka vinterkvällarna. Njut i sällskap
av familjen eller goda vänners lag.
Servera med ett glas medelfylligt eller fylligt rödvin. •

DUVBRÖST MED
TRATTKANTARELLSTUVNING
Recept för 3–4 personer
2 duvbröst per person
salt
peppar
smör att steka i
dekorera med färska örter och rörörda
tranbär eller lingon
Putsa duvbrösten och torka dem.
Salta och peppra.
Bryn båda sidor i smör i het stekpanna. Stäng av spisen och låt vila under
lock i cirka 10 minuter. Köttet bör vara
lätt rosa. Du kan kolla med en stektermometer att innertemperaturen är cirka
55 grader.
Skär upp och servera med trattkantarellstuvning, ugnsbakade morötter och
potatis.

UGNSBAKADE MORÖTTER
4–6 morötter, skalade och halverade
olivolja
grovt havssalt
rosmarin, torkad eller färsk
Lägg morötterna i en form. Ringla över
olivolja, strö över havssalt och rosmarin.
Baka i ugn, 200 grader, i cirka 50 minuter. Känn med en sticka att de är mjuka.

SNABBPICKLAD RÖDLÖK MED
HONUNG
2 rödlökar skivade i tunna ringar
1 msk honung
2 msk vitvinsvinäger
Koka upp. Låt sjuda 5–10 minuter. Klart!

TRANBÄRSMUFFINS
De här muffinsarna blir perfekt kladdiga
och kan serveras varma med vaniljsås,
vaniljglass eller andra favoriter till adventsmiddagen. Eller ta med i ryggsäcken till skog och jakt!
Recept till 12 stycken
2 ägg
3 dl socker (2 dl till smet 1 dl till tranbär)
80 g smält smör
2 dl mjöl
2 tsk bakpulver
1 tsk vaniljsocker
1 msk potatismjöl
200 g frusna tranbär. Använd färska om
du har.
pudersocker
Vispa ägg och 2 deciliter socker pösigt.
Rör ned mjöl- och bakpulverblandningen samt det smälta smöret.
Blanda tranbären med 1 deciliter
socker och 1 matsked potatismjöl.
Använd muffinsplåt, då blir muffinsarna stadigare. Smörj formarna. Klicka
i smeten.
Lägg på tranbären och tryck ner dem
lätt i smeten. Sockra på ytan.

SMÖRGÅS MED YTTERFILÉ
AV ÄLG OCH PICKLAD RÖDLÖK
Älgkött på mörk sirapslimpa eller så
kallad skärgårdslimpa är en höjdare!
Fungerar utmärkt som förrätt. Dagen
efter gör du en lunch- eller mellanmålssmörgås på resterna. Om det blev något
över.
mediumstekt älgfilé
pepparrotskräm
picklad rödlök
mörk limpa
svartpeppar
färsk timjan
Börja med bredbar pepparrotsost, fyll
på med tunt skivad älgfilé, garnera med
picklad rödlök. Vrid några tag med svartpepparkvarnen över och strö över färsk
timjan eller valfri ört.

Grädda i ugn på 200 grader 15–20 minuter. Håll koll så ytan inte blir för mörk.
Låt svalna något innan du plockar ut
muffinsen ur formen.
Sikta över pudersocker och garnera
med tranbär.

TRATTKANTARELLSTUVNING
1 liter färska trattkantareller, rensade
1 gul lök, fint hackad
2 dl grädde
smör att steka i
salt och peppar
Stek löken i smör i en gryta.
Tillsätt svampen, stek 5–10 minuter
på medelvärme. Om svampen avger
mycket vätska kan man hälla bort eller
låta koka in den.
Pudra över mjölet och låt puttra några
minuter.
Salta och peppra enligt smak.
Tillsätt grädden och låt sjuda någon
minut.
Servera.
TEXT OCH FOTO: DANIELA ANDERSSON
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Transport & Jordbyggnad
Grusservice & Sprängning
Virkeshuggning & Utkörning
Maskinflyttning & Bergskross
Bergskrossning med larvkross

GRÄVSKOPOR

Betongelement
Väggar
Balkar
Pelare
Specialelement
Mats: 0505259118
Mats.lindborg@jesika.fi
www.jesika.fi

Tillverkas i olika modeller enligt kundens önskemål.
Reparationer och slitstål

BR Bäcklund
Tel. 364 3140
Gruvvägen 5, 66200 Korsnäs

En hobby som
LÖNAR sig
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

JOBO ST50

Tillförlitlig CAN-bus
styrning med både
längd- och diametermätning (option).

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

SYKETEC

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

PAULA HORNE
FORSKNINGSDIREKTÖR,
PELLERVO EKONOMISKA
FORSKNING

Fart på virkeshandeln efter dyster start
FÖRRA ÅRET minskade antalet rotköp i privata skogar med nästan en tredjedel jämfört med föregående år. Handelsvolymen
sjönk klart mer än avverkningarna, så de rotköpta virkesbestånd, som ackumulerades i skogarna år 2018, minskade. Antalet leveransköp minskade, relativt sett mindre, med fem procent.
Under de första månaderna i år kollapsade virkeshandeln
till följd av att strejker minskade virkesanvändningen. Men
särskilt i september ökade handeln redan avsevärt, och bortfallet i virkeshandeln under januari–september, var bara sju
procent, jämfört med förra året.
I september hade rotköpen beträffande timmer återgått till
samma nivå som förra året. Marknaden för talltimmer har i år
varit klart tystare än grantimmermarknaden. Handelsvolymen
för grantimmer i september var redan större än i september
förra året, medan rotköpen av talltimmer i januari–september
fortfarande visade ett minus på åtta procent, jämfört med motsvarande period förra året.
I synnerhet på marknaden för massaved har också rotköp av
tallmassaved minskat under januari–september. Jämfört med
samma period förra året är nedgången fortfarande nästan tjugo
procent. Handelsvolymen för björkmassaved är fortsättningsvis ungefär en tiondel mindre än förra året. För granmassaved
ligger rotköpen ungefär på samma nivå som i fjol, då nedgången bara är fyra procent.
Trävaruhandeln avtog under hösten förra året, men nu ökar
volymen vertikalt, på årsnivå med tre procent, jämfört med
förra året. Det finns ingen liknande återhämtning i leverans-

handeln, men volymen på virkesförsäljningen kommer att vara cirka en femtedel lägre än förra året. Totalt sett är handeln
med virke från privata skogar en procent mindre än förra året.
I år fokuserar handeln mera än de senaste åren på förnyelseavverkningsbestånd. Importerat trä uppfyller massaindustrins
virkesbehov.
De genomsnittliga årspriserna för rotköp av timmer sjönk
med mer än en tiondel förra året på grund av lägre exportpriser inom trävaruindustrin. Istället förblev de genomsnittliga
massavedspriserna under nivåerna för 2019. Mellan januari
och september i år har genomsnittspriserna på tall- och grantimmer sjunkit med ytterligare 4–6 procent jämfört med motsvarande period i fjol. Priset på talltimmer har sjunkit något
brantare än priset på grantimmer. Priset på tallvedmassa har
också sjunkit relativt mer än för granvedsmassa, även om prisutvecklingen på massaved har varit måttligare än på timmer
Det genomsnittliga årspriset på timmer vid rotköp kommer,
enligt PTT:s prognos, att sjunka med tre procent i år, jämfört
med förra året. Priset på tallstammar sjunker mest, ungefär fyra procent, medan utvecklingen av priset på björktimmer är
mer sluttande. Utvecklingen återspeglar de sjunkande exportpriserna på sågat virke och en ökning av exporten av billigare
varor. Nästa år beräknas de genomsnittliga årspriserna på talloch grantimmer stiga måttligt, jämfört med årets genomsnittspris, om avverkningsförhållandena i början av året är normala. I år kommer de genomsnittliga årspriserna på massaved att
vara mindre än en procent lägre än förra året. Det genomsnittliga årspriset på massaved torde stiga något nästa år. •
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till din tjänst
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 område annonsören betjänar. Skicka in annonstexten till
skogsbruket@nordinfo.fi.

Österbotten
• Skogsförbättring i Pedersöre med omnejd. Vänd- och fläckhögläggning, skogsdikning mm. H. Sundqvist, tfn 050 0363 608.
• Skogsservice M. Björk utför manuella skogsvårdsarbeten samt trädfällning 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 Sydösterbotten, 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 Pedersöre, 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 transport 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 specialavverkningar i Terjärv med omnejd, tfn 050 366 0860.

TOK
Har du flyttat?
Adressförändringen gör du enkelt via webben,
www.skogsbruket.fi eller genom att ringa
Jaicom, tfn 03 4246 5396.

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.
– Kan det möjligen vara en muntergök eller en toksprätta?
– Enligt fågelboken kan den gyllene hjässan tyda på en luciferus
idiotis!
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Du kan också ringa redaktionen direkt på
tfn 050 559 5778.

• 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 utförs 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 Kimitoön. 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.

Skogsbruket 1|2021

kommer den 9 februari

Tema: Skogsskador

www.skogsbruket.fi
Skogsbruket 8/2020 35

* . QG7 1 *

Det första numret av tidningen Skogsbruket
kom ut 1931. Under dessa 90 år har mycket
hänt inom skogsbruket och mycket kommer
att hända också i fortsättningen.
Vi tackar alla våra läsare och medarbetare för
året som gått och fortsätter också nästa år med
att ta upp intressanta ämnen för var och en
som är intresserad av skog.

