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Storm och snö piskar
Träden tar stryk för miljoner

•  Så blev skogen en framgångssaga  •  Riksdagen behandlar kalhyggen
Tema: Skogsskador

Mångsidig 
skogs-

information
i 90 år!
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”Det blir inga fullånga arbetsdagar 
längre. Jag jobbar ett par timmar i 
taget då det passar.”

5
LEDAREN
Tomas Landers

8
BLÅSTA PÅ MILJONER
Storm och hård vind orsakar flest 
skador i de finländska skogarna.

11
SÅ UPPTÄCKER DU RÖTAN
Fackmannen lär dig viktiga regler.
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VÄRME GÖR GRANEN SJUK
Rottickor och torka kommer i 
klimatförändringens kölvatten.
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OPTIMERADE PLANTOR
Större tålighet mot skadegörare 
målet för granförädling.

SKOGSVETERANEN GEORG BLOMQVIST 
PÅ SIDA 24
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BÄVERN GNAGER 
I SKOGSÄGARNAS FICKOR
Bygger snabbare än människan 
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Visst vill du 
bli medlem? 
Föreningen för Skogskultur r.f. har redan över 
100 år jobbat för skogsbruket i svenskbygderna. 
I dag lägger vi speciell vikt vid olika former av 
informationsspridning på svenska. Som med-
lem bidrar du till Skogskulturs arbete och kan 
påverka föreningens verksamhet.

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

Man kan ansöka om medlemskap via före-
ningens webbsida, ansökningsblanketten 
finns på https://skogskultur.fi/bli-medlem/ 
eller genom att kontakta föreningens 
sekreterare Inge-Maj Boström, 
foreningen.for.skogskultur@gmail.com.

Medlemsavgiften är 15 euro per år. 
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I ÅR DÅ vi skriver 2021 fyller tidningen Skogsbru-
ket 90 år. I denna utgåva noterar vi jubileet med 
några spännande artiklar om skogsbruket förr, nu 
och i framtiden.

I dessa jubileumssammanhang är det alltid bra 
att stanna upp och fundera både bakåt och framåt 
och var vi står idag. Skogsägande och skogsbruk 
är långsiktigt och bör vara hållbart. Skogsbruket 
idag bygger på mer kunskap och erfarenhet än nå-
gonsin. Denna know how utgör grunden för vårt 
brukande som kan skapa allt större och fler vär-
den. Vi formar och skapar bland annat ekonomi, 
biologiska värden, hälsa och välmående, naturvär-
den samt landskapsmässiga värden. Ändå är vi in-
te fullärda och måste hela tiden lära oss mer för 
att skapa ett ännu mer välfungerande och hållba-
rare skogsbruk. 

Grundämnet kol har på senare år visat sig va-
ra ett av de värden vars betydelse ökat mest, spe-
ciellt för samhället i stort. Detta leder också till att 
många andra, och kanske framförallt andra än 
skogsägarna, har en åsikt om dess betydelse och 
skötsel.

Vi utmanas i dessa tider av allt flera konkreta 
frågeställningar. Hur ska vi kunna höja, eller i al-
la fall bibehålla, nivån på produktionen av virke 
samtidigt som vi ska säkra nivån och kvaliteten 

på den biologiska mångfalden? Ska skogen fung-
era som en aktiv kolsänka med substitutionsef-
fekten i fokus där de förädlade skogsprodukter-
na binder kol under en längre tid efter avverk-
ning, eller ska kolet endast lagras i växande be-
stånd? Kan rekreation och mångbruk av skogen 
ske hand i hand med virkesproduktionen? Den 
här utvecklingen prioriterar Skogsbruket högt i 
sin bevakning.

Samhället förändras fortare än någonsin. Vi kan 
knappast föreställa oss hur vardagen kommer att 
se ut om 30 år. Digitaliseringen för med sig myck-
et positivt också för skogssektorn, och förutom en 
massa nya tekniska lösningar, underlättas infor-
mationsspridningen. Detta har också lett till ett flö-
de av så kallade fake news och information som 
presenteras som absoluta sanningar. Men det visar 
sig snabbt att den här informationen inte genom-
gått någon form av källgranskning. Trots digitali-
seringen, som borde göra det kostnadseffektiva-
re att sprida information även på svenska, ser det 
allt annat än bra ut för det svenska språket i det-
ta sammanhang. 

Även om tidningen Skogsbruket inte ännu finns 
att läsa i digital form i realtid, tror och hoppas vi 
att denna papperstidning uppfyller en viktig funk-
tion i Svenskfinland ännu en tid framöver. •

Skogsbruk i nutid, dåtid och framtid

ledaren

TOMAS LANDERS
ORDFÖRANDE FÖR FÖRENINGEN 

FÖR SKOGSKULTUR
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Föreningen för Skogskultur 
finns på Facebook. 

Gilla och följ!

Stockholm får 
trähus 
Det första stora flerbostadsområdet i 
massivt trä i Stockholm börjar ta form. 
Cederhusen, som byggs i Hagastaden, 
är ett av världens största trähusprojekt i 
innerstadsmiljö.

Bakom projektet står den svenska trä-
husbyggaren Folkhem. Det omfattar fyra 
tornhus på mellan 10 och 13 våningar. 
Bygget av det första huset startade i 
oktober och intresset för bostäderna 
uppges vara stort. Hela trästommen, 
som är byggd av korslimmat trä, stod 
klar i mitten av januari.

Husen byggs i flera etapper och blir 
klara under nästa år. Hagastaden är ett 
nytt område som byggs över gränsen 
mellan Stockholm och Solna. Det ska stå 
färdigt år 2030 och omfatta 6 000 bostä-
der och 14 000 arbetsplater. •

Läs tidigare 
nummer
Har du förlagt gamla num-
mer av Skogsbruket? Eller 
vill du kolla vad Skogsbruket 
skrev om för ett eller två 
år sedan? På Skogsbrukets 
webbplats, skogsbruket.fi/ar-
kiv/ 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 utgivnings-
dagen. •

Granskott har förutsättningar för att bli 
en betydande business och kan ge ny 
skjuts speciellt åt naturproduktsbran-
schen. Detta åtminstone om man får tro 
forskare på Naturresursinstitutet som 
förbereder projekt för att nå ut på de 
internationella marknaderna.

Enligt Naturresursinstitutet har de 
finländska skogarna en potential på 
ungefär 80 miljoner kilogram granskott 
per år. Uppskattningen bottnar i ett pro-
jekt där institutet kartlagt hur mycket 
granskott som kan plockas hållbart i de 
finländska skogarna. Nu plockas mindre 
än en procent av den beräknade total-
mängden, och enligt forskarna kunde 
mängden mångfaldigas genom att öka 
plockningen och förädlingsgraden.

Forskarna talar om granskott som 
skogens gröna guld.

– Skogsägarna och plockarna kunde 
sammantaget förtjäna mer än 500 mil-
joner euro per år. Genom förädling till 
olika produkter skulle summan flerfaldi-
gas, säger specialforskare Tuula Jyske på 
Naturresursinstitutet. 

Hon medger att beräkningarna är 
teoretiska. Att komma upp till 500 
miljoner euro förutsätter nämligen att 
man plockar alla dessa 80 miljoner kilo, 
eftersom inköparna betalar 6,25 euro 
per kilo. Ett annat krav är att tillräckligt 
många skogsägare tillåter plockning i 
sina skogar.

”Granskott kan bli stor affär”
Enligt Tuula Jyske är tillgången, såsom 

när det gäller svamp och bär, inte ett 
problem, dock med den skillnaden att 
vädret inte begränsar tillgången på 
granskott.

– Industrin vill köpa mera, men utbud 
och efterfrågan matchar inte varandra 
nu. Därför ska vi undersöka hur plock-
andet kan göras attraktivare, säger hon 
och tillägger att plockningen som en en-
gångsföreteelse inte hämmar tillväxten.

Under våren planerar Naturresurs-
institutet att ordna med namnskydd 
för produkter som innehåller finländ-
ska granskott. Detta för att underlätta 
exportansträngningarna. På agendan 
står dessutom att utreda hur äldre barr 
kan användas på liknande sätt som 
granskott.

Granskotten har en mentolliknande 
smak och innehåller bland annat mycket 
C-vitamin och andra antioxidanter. De 
används framför allt i hälsoprodukter 
och livsmedel, till exempel i yoghurt, 
glass och drycker, men även i kosmetika 
och till och med som snapskrydda.

Tuula Jyske påpekar att man får plocka 
granskott endast om man har tillstånd 
av markägaren. Plockningssäsongen är 
kort, mellan tre och fyra veckor. Skot-
ten måste plockas då granens knoppar 
spricker och börjar utvecklas. Växer de 
sig för stora blir de träiga och smaken 
förändras. •
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Skogskulturs 
sommar-

exkursion är 
uppskjuten till 

juni 2022 
på grund av 

coronaviruset.

OBS! 
Nu stöds beskogning
Lagen om beskogningsstöd trädde, som väntat, i kraft den 1 januari. Det är möjligt 
att ansöka om stöd från och med början av mars.

Skogsbruket skrev i december om beskogningsstödet. Det beviljas för att anlägga 
skog på impedimentmarker, till exempel gamla åkrar och torvtäkter som tagits ur 
produktion. Stöd kan beviljas för oanvända åkrar som inte fått jordbruksstöd sedan 
år 2019.

Ansökan om beskogningsstöd riktas till Finlands skogscentral. Enligt Skogscentra-
len finns det cirka 120 000 hektar mark som lämpar sig för beskogning i Finland. 
Stödsummor och andra villkor för stödet fastställs genom en förordning som statsrå-
det avger. Enligt ett utkast till förordningen skulle stödet vara 1 000–1 500 euro per 
hektar för tidigare torvproduktionsområden och 1 500–2 000 euro per hektar för 
annan mark. Dessutom föreslås ett underhållsarvode, som betalas ut i två rater, på 
900 euro per hektar. •

Liten ökning 
av kalhyggesfritt
Mängden kontinuerlig beståndsvård, eller kalhygges-
fritt skogsbruk, ökade något i fjol, rapporterar Finlands 
skogscentral. Ökningarna noteras framför allt i Lappland 
och Kajanaland. I Nyland var plock- och luckhuggningen 
däremot på tillbakagång.

Enligt Skogscentralen har avverkningarna med metoder 
för kontinuerlig beståndsvård ökat speciellt i torvmarks-
skog. Här är metoderna viktigare än på andra ställen 
därför att skadeverkningarna av kraftig markberedning, 
såsom att sediment och näringsämnen rinner ut i vatten 
dragen, minskar.

Skogscentralen noterar en ökning av kontinuerlig  
beståndsvård även på momark. Enligt centralen är 
platser där skogen redan har flera skikt bäst 
lämpade för kontinuerlig beståndsvård. 
Genom att gallra kraftigt kan man få till  
stånd skiktning i likåldriga skogar. •
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Förlängd jakt  
på rådjur och hjort

På Åland har jakten på rådjur och vitsvanshjort förlängts med en 
månad.
Jakten inleds som tidigare den 1 september men avslutas numera 

den 31 januari. Som förut får man jaga rådjursbockar även mellan den 15 
och den 31 augusti.
– Jägarna har kommit med starka önskemål om en förlängd jakttid för att 

bättre kunna reglera rådjursstammen och öka avskjutningen, säger Robin 
Juslin, jaktförvaltare vid Ålands landskapsregering, som en kommentar till 
beslutet.

År 2019 fällde jägarna drygt 4 500 rådjur på Åland.
Andelen vitsvanshjort har ökat under senare år, främst i den östra skärgår-

den. •
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– Storm och hård vind orsakar klart flest 
skador i de finländska skogarna. Efter det 
följer skador orsakade av snö som framfö-
rallt förekommer i de östra och norra de-
larna av landet, samt skador av granbark-
borre och rotticka, preciserar Heli Pelto-
la, professor vid Östra Finlands universitet 
och expert inom skogsforskning.

Enligt beräkningarna har vind och 
storm under 2010-talet skadat omkring 
20 miljoner kubikmeter skog motsvaran-
de ett ekonomiskt värde på cirka 600 mil-
joner euro. 

Åren 2018 och 2019 toppas statistiken 
av skador till följd av snö och upplega, 
det vill säga ansamling av snö, rimfrost 
och hård is. De berörda områdena finns i 
Kajanaland, Norra Karelen och Norra Sa-
volax där de sammanlagda skadorna be-
räknats till 3 miljoner kubikmeter, mot-
svarande tiotals miljoner euro. Att snön 
kan belasta träden hårt visar en under-
sökning som Naturresursinstitutet utfört. 
I den vägde den största upplegan drygt 
3 000 kilogram.

VARANNAN OFÖRSÄKRAD 
Skadestatistiken återspeglas också i de er-
sättningar försäkringsbolagen betalar ut.

– Stormersättningarna har ökat enormt 
sedan 1990-talet. En annan stor post är 
snöskadorna, även om de inte utgjort nå-
got stort problem i landets södra delar, sä-
ger Ola Lindholm, ersättningsdirektör vid 
LokalTapiola Sydkusten.

Under 2010-talet har de finländska för-
säkringsbolagen årligen i medeltal beta-
lat ut 24 miljoner euro i skogsskadeersätt-
ningar, jämfört med 6 miljoner euro de-
cenniet innan. I snitt har 70 till 80 procent 

Hård vind och tung snö förstör för miljoner
Enligt den riksomfattande skogs-
inventeringen, VMI, förekommer 
skogsskador på cirka 50 procent av 
skogsbruksmarken som är i virkes-
produktion. En kraftig storm eller ett 
tungt snöfall är riskfaktorer som i en 
handvändning kan förstöra år av ar-
bete och tillväxt. 

av de utbetalade ersättningarna varit för 
stormskador. 

Att notera är att omkring varannan 
skogsägare inte försäkrat sin skogsegen-
dom. Närmare 6 miljoner hektar privat-
skog saknar därmed försäkringsskydd. 

– En orsak kan vara att många skogs-
ägare inte bor i närheten av sin skog eller 
saknar annan nära koppling. Som försäk-
ringsbolag tycker vi förstås att det skulle 
vara bra för alla att skydda sin skogsegen-
dom och åtminstone teckna en brand-
försäkring. Med hjälp av god skogssköt-
sel kan skogsskaderisken begränsas i viss 
mån, men naturens krafter är det ingen 
som rår på, säger Ola Lindholm.

SKOGSBRÄNDER ANTAS BLI 
VANLIGARE 
Förstörelse, såsom skogsbränder, kan 
ibland vara en ögonöppnare för riskerna. 
Även om skogsbränderna i Finland till sin 
omfattning varit förhållandevis små kan 
förlusterna för den enskilda skogsägaren 
vara stora.

Millenniets största skogsbrand i Finland 
så här långt, inträffade i Muhos i Norra 
Österbotten i fjol. Drygt 250 hektar 50-årig 
tall- och blandskog förstördes i branden, 
vilket beräknats motsvara en ekonomisk 
förlust på omkring en halv miljon euro. 

Klimatförändringen har beräknats med-
föra att stora skogsbränder på över 10 hek-
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Hård vind och tung snö förstör för miljoner

tar blir vanligare också hos oss. Utveck-
lingen påverkas dock också av faktorer så-
som övervaknings- och släckningsarbetets 
effektivitet, skogsstruktur och skogsvård.

 
ERSÄTTNING AV STATEN
Som skogsägare kan man försäkra sig mot 
många olika typer av skador, däremot in-
te mot skador orsakade av hjortdjur. Er-
sättning för skador orsakade av älg, dov-
hjort, kronhjort, sikahjort, vitsvanshjort 
och skogsvildren betalas i stället ur sta-
tens kassa genom de medel som samlas 
in genom jaktlicenser. Rådjur ingår inte i 
jaktlicenssystemet och ersättning betalas 
därför inte för rådjursskador. 

Förlusten för hjortdjurskador uppgår, 
enligt Naturresursinstitutets uppskattning, 
till 50 miljoner euro om året och består 
främst av försämrad virkeskvalitet, i viss 
mån av utebliven tillväxt. Ibland kan ska-
dorna leda till att hela plantskogen måste 
anläggas på nytt. 

Enligt den riksomfattande skogsinven-
teringen orsakade hjortdjur åren 2009–
2013 kvalitetsnedsättande skador på en 
areal omfattande 520 000 hektar. Mest fö-
rekommande var skador i tallplanteringar 
som stod för 310 000 hektar av den totala 
skadearealen. Siffran motsvarade 16 pro-
cent av plantskogarna.

Vid Finlands skogscentral uppskattar 
man att högst en tredjedel av hjortdjurs-
skadorna anmäls. Nivån på ersättningar-
na samt ersättningströskeln kan tänkas på-
verka intresset. I fjol utbetalades ersätt-
ningar på totalt cirka 1,4 miljoner euro.

Många skogsägare undviker numera 
plantering av tall och lövträd på grund av 
risken att träden blir älgföda. Speciellt i 
Södra Finland har mångfalden minskat 
och planteringarna blivit allt mer grando-
minerade. Då gran planteras på platser där 
tall skulle växa bättre innebär det också 
tillväxtförluster.

FLERA FAKTORER SAMVERKAR
Hjortdjursskadorna klassificeras som bio-
tiska, det vill säga orsakade av levande 
organismer. Till samma kategori hör ock-
så insektsskadorna där granbarkborren är 
den största skadegöraren, följd av tallste-
keln, den sextandade granbarkborren och 
snytbaggen. 

Ofta samverkar biotiska och abiotiska 
faktorer, som då stormar lämnar skadade 
träd efter sig, vilket skapar gynnsamma 
förutsättningar för insekter att föröka sig. 
Granbarkborren, till exempel, förökar sig 
främst i färska vindfällen och var orsaken 
till att 1 500 hektar skog måste kalhuggas 
som följd av stormskadorna i början av 
2010-talet. På senare år har averkningarna 
varit mindre. År 2019 kalhöggs 450 hektar 
på grund av granbarkborren. 

Till biotiska skador hör också svamp-
sjukdomar såsom rottickan som årligen 

beräknas orsaka skogsbruket ekonomiska 
förluster på cirka 45 miljoner euro, främst 
genom tillväxtförluster och reducerad vir-
keskvalitet. 

KLIMATFÖRÄNDRINGEN 
ÖKAR RISKER 
Heli Peltola forskar bland annat i hur kli-
matförändringen påverkar riskerna för oli-
ka skogsskador. Ett varmare klimat för-
väntas gynna flera skadegörare. Bland 
annat kan perioden för bekämpning av 
rottickan genom stubbehandling komma 
att förlängas och bli aktuell i större delar 
av landet. Högre temperaturer skapar ock-
så tryck att på grund av insektrisken tidi-
garelägga gränsen för när vindfällen och 
stormskadat virke ska vara borta ur sko-
gen.

Även om vindstyrkorna inte förvän-
tas tillta, som följd av klimatförändring-
en, kan den minskade tjälen och de blöta-
re vintrarna bidra till att göra träden mer 
utsatta för storm. Stormskadornas omfatt-
ning påverkas också av trädartsval. Risken 
för stormskador är som störst i grandomi-
nerad skog i den sydboreala zonen och 
minst i tallskog i den nordboreala zonen. 
Då plantering av gran gynnas på tallens 
bekostnad ökar risken för stormskador. 

Professor Heli Peltola varnar för att kli-
matförändringen gynnar skadegörare.
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Med varmare och nederbördsrikare 
vintrar ökar likaså riskerna för körskador.

BARRSKOGSNUNNAN BREDER UT SIG 
Också arter som orsakar stor skada på an-
dra håll i Europa kan bli vanligare hos oss 
i och med klimatförändringen.

Barrskogsnunnan är en nattfjäril vars 
larver under perioden maj–juni äter barr 
på både gran och tall. Hittills har arten va-
rit rätt ovanlig i Finland, eftersom de över-
vintrande äggen inte klarar av temperatu-
rer under 30 minusgrader. Som en följd av 
varmare vintrar har barrskogsnunnan bli-
vit allmännare i Södra och Mellersta Fin-
land och för ett antal år sedan totalförstör-
des ett skogsbestånd i Rimito.

Forskare på Naturresursinstitutet tror 
ändå att de kalla sommarnätterna kan 
begränsa artens spridning hos oss. Barr-
skogsnunnan svärmar nattetid under juli–
augusti. Svärmandet minskar då tempera-
turen sjunker under 12 grader och upphör 
vid temperaturer under 8 grader.

Enligt en studie vid Sveriges Lantbruks-
universitet går det inte att generalisera hur 
skadeinsekter kommer att svara på klimat-
förändringen. Ifall de naturliga fienderna 
frodas av värmen kan vissa arter av ska-
degörare också missgynnas.

 
HOTFULLA NYKOMLINGAR 
Det mildare klimatet i kombination med 

internationell handel ökar risken för eta-
bleringen av helt nya arter av skadegörare. 
Ett exempel på det är den asiatiska lång-
horningen som påträffades i björkar på 
ett industriområde i Vanda hösten 2015. 
Skalbaggen, som klassificeras som en far-
lig skadegörare på lövträd, förmodas ha 
tagit sig till Vanda via träemballaget från 
sändningar av prydnadssten från Asien. 

Ett annat exempel är askskottsjukan 
som spridit sig i norra Europa sedan bör-
jan av 1990-talet och förstört askträd ock-
så i södra delarna av Finland. Svampsjuk-
domen har sitt ursprung i östra Asien och 
har troligen förts in till Europa via odling-
en av prydnadsträd. 

Utbredningen av skadegörare av främ-
mande ursprung ses som ett av de största 
framtida hoten mot den inhemska skogs-
sektorn.

HUR GÅR DET FÖR ÄLGEN?
Hur klimatförändringen kan tänkas på-
verka älgstammen är svårt att uppskatta 
eftersom den också regleras av jakt. Det 
är möjligt att ett kortvarigare och tunna-
re snötäcke leder till ökade älgskador. Det 
kan också hända att de allt större stam-
marna av mindre hjortdjur tränger undan 
älgen i delar av landet. 

Populationen av vitsvanshjort har på si-
na håll redan vuxit explosionsartat.

Snötäckets tjocklek kan också tänkas 

påverka förekomsten av små däggdjur, 
så som sorken, som tidvis orsakat till och 
med större skador i plantbestånd än hjort-
djuren. Ett dylikt år inträffade i Södra Fin-
land vintern 2008–2009, då sork totalför-
störde cirka 20 000 hektar ung plantskog. 
Lindrigare skador påträffades på ett områ-
de tre gånger så stort och de ekonomiska 
skadorna beräknas ha uppgått till drygt 20 
miljoner euro.

BÄTTRE MED BLANDNING
Med beaktande av de olika skaderisker-
na skulle det enligt Heli Peltola vara bra 
att ståndortsanpassa sitt skogsbruk och att 
variera mera. 

– Det skulle vara skäl att plantera mer 
blandskog och välja trädslag enligt var trä-
den naturligt trivs bäst, till exempel inte 
plantera så mycket gran på karg mark som 
det görs nu. Det är många gånger lättare 
sagt än gjort, det finns en gräns för hur 
många gånger skogsägare vill mata älgen 
med sina tallplantor. Förhoppningsvis kan 
vi ändå komma långt redan med god skogs-
skötsel och den vägen minska riskerna för 
olika angrepp och skador, säger hon. •

TEXT: AGNETA SJÖBLOM

Källor: Naturresursinstitutet, Finlands skogs-
central, ”Ilmastonmuutos lisää metsätuhojen 
riskejä Suomessa”, Venäläinen m.fl.

SKOGSSKADELAGEN FÖRPLIKTAR
Lagen om bekämpning av skogsskador begränsar 
lagringen av färskt barrvirke i skogen för att mäng-
den skadeinsekter ska hållas under kontroll. 

Barrvirke, som avverkat eller fällts mellan den 1 
september föregående år och den 31 maj inneva-
rande år, ska transporteras bort från skogen under 
perioden juli–augusti. Tidsfristen varierar enligt 
det geografiska läget och typen av virke. 

Också skadat och stormfällt barrvirke måste 
avlägsnas om mängden överskrider angivna grän-
ser. För granskog träder skyldigheten i kraft vid tio 
kubikmeter per hektar, i tallskog vid tjugo kubik-
meter per hektar. Enstaka döda träd lämnas kvar 
för att öka mångfalden.

AS

Källa: Finlands skogscentral
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– Här ser man tydligt en rotansvällning på 
granen ovanför marken. Det betyder inte 
att trädet behöver vara drabbat av rotröta, 
men det kan vara ett tecken på att så är 
fallet. Det är den samlade bilden som kan 
ge en indikation på att något inte står rätt 
till, säger Anders Hjortman, fältchef på 
Skogsvårdsföreningen Österbotten.

Förutom exempelvis svullna rötter i trä-
dens nedre delar mot marken, kan ståen-
de döda träd eller döda träd som blåst om-
kull vara tecken som tyder på att skogen 
är drabbad av rotröta. Hjortman visar en 
gran som blåst omkull och dess rotvälta. 

– Här kan man se små svampar, de är 
rottickor och utgör ett annat exempel på 
att en del av skogen är drabbad av rotröta. 
Att bara peka på en sak behöver inte tyda 
på rotröta men flera sådana här exempel 
ger indikationer på att svampen har angri-
pit skogen, säger han.

SPRIDS UNDER VARMA PERIODER
Granens rotticka, som orsakar rotröta i 
granbestånd, började breda ut sig i Fin-
land på 1970-talet. Förekomsten är rik-
ligast i de södra delarna av landet men 
svampen har de senaste åren också or-
sakat stor skada i Österbotten och läng-
re norrut.

– Generellt i vårt landskap kan man 
räkna med att cirka 5 procent av gransko-
gen är drabbad av rotröta men det finns 
också områden där skadorna uppgår till 
10 procent. Det värsta jag har sett var en 
granskog där en fjärdedel av beståndet var 
rötskadat så det är ett allvarligt problem 
också här, förklarar Hjortman.

Granens rotticka började spridas när 
den maskinella avverkningen bidrog till 
att det blev vanligare att avverka sommar-
tid. Under årets varmare perioder sprids 
svampens sporer med vinden och landar 
på stubbar. 

Enligt Hjortman verkar förekomsten av 
rotröta också vara vanligare i områden där 
nötkreatur tidigare vandrade. Det bidrog 
till att trädens rötter skadades. 

För att förebygga spridningen av rotrö-
ta är stubbehandling med olika prepa-
rat obligatorisk under avverkningar som-
martid. Bekämpningen sker maskinellt 
i samband med avverkningen. För att 
minska risken för att drabbas kan markä-
garen byta trädslag i samband med plan-
teringen. 

– Om rottickan redan har spridits tar 
det många år innan den är borta ur mar-
ken. Det enda man kan göra för att minska 
spridningen är att byta trädslag. Det har 
många markägare gjort genom att i stäl-
let för gran plantera tall eller till och med 
björk. Det är inte bra att plantera fel träd-
slag, men om vi inte ser någon annan ut-
väg är det ett måste, och det är en orsak 
till att andelen tall har ökat mycket i gall-
ringarna, förklarar han.

OLIKA GRADER AV SKADA
Rötan kan drabba träden i olika grader. 

Värst blir det om rotrötan har stigit från 
rötterna och angriper den grövsta delen 
som ska bli stock. 

– I sådana fall kan också andra skade-
görare ha tagit sig in i trädet och skadat 
trädet ytterligare. Förlusterna för markä-
garen kan uppgå till femtio euro per ku-
bikmeter om den bästa delen av stocken 
är förstörd, säger han.

Då säljs de drabbade träden som mas-
saved, om de inte har för stora skador. I 
så fall blir de energived, därmed är kon-
sekvenserna ett mycket sämre netto för 
markägaren.

Hur ska en markägare göra om gall-
ringsskogen är hårt drabbad av rotröta – 
låta den växa eller avverka och plantera 
nytt? 

– Om det är fråga om ett hårt drabbat 
bestånd, kan det löna sig att avverka gall-
ringsskogen och plantera nytt. Men rotrö-
tan är mycket sällan så utbredd, säger 
Hjortman. •

TEXT: CHRISTOFFER THOMASFOLK 
FOTO: PETER NORDLING

Rinnande kåda, stående döda träd, 
utsvällda rötter ovanför marky-
tan. Det kan vara tecken på att barr-
skogen har drabbats av rotröta. En 
svamp som kan orsaka stora förlus-
ter för markägare.

Rötan tär på din plånbok
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Man räknar med att den nordiska vintern 
förflyttar sig i genomsnitt tio kilometer 
norrut varje år, och har gjort så under de 
senaste 30 åren. Värmen, som leder till en 
längre växtperiod, har hittills haft en posi-
tiv effekt på tillväxten. Men det finns ock-
så nackdelar. Med en stigande medeltem-
peratur ökar även olika sorters skador. Det 
gäller för våra trädslag att anpassa sig till 
klimatförändringarna. Granen är här käns-
ligare än både tallen och björken, vilka 
båda har större anpassningsförmåga och 
mer djupgående rotsystem.

Granens största gissel är rotrötan, som 
sprids av granens rotticka. Andelen röt-
skadat virke kan vara upp till fyrtio pro-
cent av stämplingspostens virke. Rottick-
an kan sprida sig såväl under som ovan-
om marken. Under marken sprider den sig 
via svampmycel, ovan marken via luftbur-
na sporer. Sporerna kan sprida sig till och 
med hundratals kilometer, men smittoris-
ken är störst i samma trädbestånd och i 
närliggande bestånd. Rottickan börjar pro-
ducera sporer då temperaturen stiger till 
5 grader.

– I praktiken innebär det att perioden 
då tickan producerar sporer hela tiden blir 
längre, konstaterar Annikka Selander, 
skogsvårdsexpert vid Finlands skogscen-
tral.

SJÄLVFÖRVÅLLAT PROBLEM
Hon konstaterar att problemet med rotrö-
tan är självförvållat i Finland. Man börja-
de med sommaravverkningar i större ska-
la under 1970-talet, och det var då rotrö-
tan fick ett starkt fäste i södra Finland, 

Prislappen för skador på granen 
uppvisar en stigande trend. Klimat-
förändringen är den gemensamma 
nämnaren för många skador. Men 
visst har granen sin plats i den finska 
skogen också i framtiden – men kan-
ske i mindre omfattning än nu.

Granen kä mpar mot varma vintrar

Rotröta har blivit ett gissel i granskogar-
na. Granens rotticka är den största bo-
ven i dramat.
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Granen kä mpar mot varma vintrar
speciellt längs kusten. Spridningsområdet 
växer norrut i takt med att värmesumman 
ökar. Då rottickan väl fått grepp om ett 
område är den svår att bli av med. Stub-
barna är inkörsporten till nya sporinfek-
tioner. Fruktkropparna, det vill säga tick-
orna, växer dolda för ögat under stubbar 
och på undersidan av rötskadade lumpar.

– Man kom i gång med stubbehandling-
arna först på 1990-talet, så det fanns gott 
om tid för rottickan att etablera sig i våra 
skogar, säger Selander. 

I dag är stubbehandlingen lagstadgad 
på avverkningar under riskperioden, det 
vill säga från början av maj till slutet av 
november. Stubbehandlingen görs med 
avverkningsmaskinen vid fällningen av 
stammen med bekämpningsmedlet urea, 
eller med ett biologiskt preparat som 
innehåller sporer av pergamentsvampen 
Phlebiopsis gigantea. Det är viktigt att he-
la stubben täcks ordentligt med bekämp-
ningsmedlet. De första tre timmarna efter 
avverkningen är de mest kritiska för smitt-
spridning. Man kan inte göra sig av med 
rottickan genom stubbrytning eller hyg-
gesbränning. 

SVÅR ATT UPPTÄCKA
Det att rottickan oftast inte resulterar i 
några yttre attribut, som ger signalerar om 
att trädet är drabbat, gör den extra lömsk. 
Den sprider sig från rotsystemet upp i 
stammen längs kärnveden. 

– Den yttre veden ser för ögat frisk ut, 
grovlekstillväxten är oftast helt okej, lika-
så kronans utseende. Att trädet är drabbat 
kommer oftast som en otrevlig överrask-
ning först i det skedet då avverkningarna 
kommer igång, säger Selander.

Man har uppskattat att rötskadan i ge-
nomsnitt når upp till fyra meters höjd i 
stammen. Men undantag finns, och man 
har stött på granar med rötskador som 
nått upp till tolv meters höjd. I prakti-
ken betyder en skada av den här typen att 
skogsägaren går miste om värdefull stock, 
som i stället säljs som massaved, till ett 
klart lägre pris.

Vid vinteravverkningar är spridnings-
risken nära på obefintlig. Men i prakti-
ken kan man inte enbart ty sig till vinter-

avverkningar. Det skulle inte vara ekono-
miskt hållbart, virkesbehovet skulle inte 
täckas och det skulle inte heller finnas till-
räckligt med drivningsresurser. Lösning-
en måste med andra ord finnas dels i de 
förebyggande metoderna, dels i framtida 
förädlat plantmaterial som är resistenta-
re mot rotröta. Forskning på detta områ-
de bedrivs redan nu i samarbete mellan 
svenska och finska forskare.

TORKA STRESSAR 
Men det är inte bara rottickan som är ett 
problem för granen i samband med kli-
matförändringarna. Granen är det träd-
slag som drabbas värst av de allt mildare 
vintrarna på grund av sitt ytliga rotsystem. 
Tjälen förankrar träden bättre i marken, 
vilket i sin tur minskar risken för vindfäl-
len. Då vintrarna blir allt kortare och var-
mare, förlängs den tjälfria perioden och 
ökar risken för stormskador. Stigande tem-
peratur kan i sin tur öka antalet stormar 
och åskväder. En skadad skog är extra ut-
satt för skadeinsekter. Drivningsskador-
na blir också fler, då allt fler avverkningar 
sker under den tjälfria perioden.

Granens ytliga rotsystemet är också ett 
problem vid torra perioder.

– Torra försomrar i kombination med 
vattengenomsläpplig mark gör att granen 
börjar lida av torkstress, säger Selander.

Stressade granar löper större risk för 
alla typer av angrepp, men alldeles sär-
skilt av granbarkborren. Under långa, 
varma somrar hinner granbarkborren 
föröka sig i två omgångar, vilket förvär-
rar problemet. 

Granbarkborren trivs bra i vindfäl-
len och på skadade och överåriga granar. 
Men då stammen är hög kan den ge sig 
på friska träd med en brösthöjdsdiameter 
på minst 20 centimeter. Tecken, som tyder 
på att ett träd fått besök av granbarkbor-
ren, kan vara brunt, fint gnagmjöl på bar-
ken eller nere vid stambasen. Rinnande 
kåda kan också vara ett symptom att hålla 
ögonen på. Ett angrepp av granbarkborren 
för med sig blånadssvamp som missfär-
gar veden. Virket kan fortfarande använ-
das som sågvirke för ändamål där miss-
färgningen inte är av betydelse. 

Det gäller att få ut virket så länge trä-
den är levande. När granarna dött och bar-
ken faller av, har barkborren redan läm-
nat dem. Rekommendationen är att lämna 
kvar dessa träd i skogen för att öka mäng-
den död ved. Barkborren angriper och för-
ökar sig endast i träd med levande och 
saftig innerbark. Som förebyggande åtgärd 
ska obarkat virke transporteras bort innan 
den följande generationens barkborrar fly-
ger ut och angriper nya träd.

SÅ MINSKAR SKADERISKERNA
Annikka Selander lyfter fram fyra punk-
ter för att förbättra granens växtmöjlighe-
ter och minska skaderiskerna. Punkt ett är 
att man odlar granen på rätt slags marker. 
Man ska välja en plats som har tillräckligt 
med näring och vatten för att granen ska 
kunna växa bra och utvecklas till ett tim-
merträd. En frisk mo med medelgrov eller 
finkornig jord lämpar sig väl, liksom även 
en lundartad mo. 

Punkt två är en skogsvård som utförs 
vid rätt tidpunkt under trädets hela livs-
cykel. Många av granens krämpor, speci-
ellt angrepp av skadeinsekter, kommer när 
beståndet är över 20 centimeter i diame-
ter i brösthöjd. 

Den tredje tumregeln är att anpassa 
omloppstiden till granens hälsotillstånd. 

– Man ska inte töja mycket på granens 
omloppstid, utan göra slutavverkningen 
medan skogen är i gott skick. När bestån-
det är förnyelsemoget och tillväxten av-
tagit, höjs risken för skador, konstaterar 
Selander.

Som sista råd rekommenderas att man 
anlägger blandskogar för att minska ska-
derisken. Tallen lämpar sig inte på bördiga 
marker, eftersom den där tenderar att ut-
veckla många och grova grenar. Däremot 
är ett inslag av naturligt uppkommen frö-
sådd av vårtbjörk på dylika ställen ett bra 
alternativ. Björken kan med fördel finnas 
med också i de äldre utvecklingsklasserna. 
Utöver att blandskogen minskar skaderis-
ken, är den också bra för den biologiska 
mångfalden i skogen. •

TEXT: MIA BERG-LUNDQVIST
FOTO: PETER NORDLING
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I fröplantager kan man välja ut de kva-
litativt bästa träden med bra volym och 
kvalitetsegenskaper. Förädlingsarbetet är 
en långsam process, eftersom det kan drö-
ja 15–20 år innan en planta börjar gene-
rera frö i sådana mängder att det är lön-
samt att skörda. Därför finns det inte sär-
skilt mycket exakta siffror på en aggrege-
rad nivå om skillnaden mellan träd från 
beståndsfrö och plantagefrö, beträffade 
egenskaper och skadebenägenhet. Däre-
mot har det gjorts rätt mycket demonstra-

Förädlingsarbete är en långsam pro-
cess, men målsättningen är att få 
fram superplantor för gran i större 
mängder. Man vill också få till  
gemensamma användningsrekom-
mendationer för Finland, Sverige, 
Norge och eventuellt Baltikum.

Superplantan 
ska rädda granen

tionsförsök i mindre skala, vilka tar fram 
tendenser som talar till det förädlade frö-
ets fördel på en mängd punkter. 

EKONOMISK BETYDELSE
I Sverige anlades de första fröplantager-
na under 1940-talet. Fram till år 1970 ha-
de svenskarna anlagt 574 hektar av tallfrö- 
plantager och 234 hektar granfröplanta-
ger. Idag är de inne på den tredje omgång-
en av fröplantager, med ena foten inne i 
den fjärde omgången. Dessa fröplantager 
kommer i första hand att använda avkom-
mor till testade plusträd. 

De nya plantagerna förväntas ge en be-
tydligt högre genetisk vinst än de tidigare 
fröplantagerna. För tallfröplantagerna räk-
nar man med en genomsnittlig högre till-
växt på 23–27 procent jämfört med bästa 
proveniens av beståndsfrö. Motsvarande 
siffra för granen är 25–27 procent. I prakti-
ken kommer tillväxten dock att vara något 

mindre på grund av inkorsning av vildpol-
len. Men om man räknar med en praktiskt 
utnyttjad vinst om tjugo procent, innebär 
det en virkesproduktion som motsvarar en 
extra årsavverkning vart femte år. Det har 
med andra ord konkret betydelse i reda 
pengar för skogsägaren.

LÄGRE SKADEBENÄGENHET
Volymtillväxten är en central punkt då det 
kommer till fröförädling, men också andra 
ärftliga egenskaper är av intresse, såsom 
förebyggande av olika slags skador. Rotrö-
tan, som är ett gissel för speciellt granen, 
går till exempel i viss mån att förebygga 
med hjälp av förädling.

– Vi har i dag en effektiv markör som 
kan användas för att identifiera mer rotrö-
teresistenta avkommor från utvalda för-
äldrar i granförädlingsprogrammen, sä-
ger Malin Elfstrand, forskare vid Sveriges 
lantbruksuniversitet. 
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Hon tillägger att arvbarheten för rotrö-
teresistens, det vill säga måttet på hur stor 
andel av egenskapernas variation som be-
ror på arvet, ligger i intervallet 30–60 pro-
cent. Här finns med andra ord mycket mer 
att hämta på molekylära markörer i gran, 
något man forskar intensivt kring både i 
Sverige och Finland (Naturresursinstitu-
tet). En molekylär markör är en identifier-
bar DNA-sekvens som kan användas för 
att identifiera nedärvningen av en egen-
skap, till exempel rotröteresistensen. Un-
der fjolåret inleddes också ett pilotprojekt 
hos Skogforsk i Umeå där avsikten är att 
skapa en plantskolescreening för törska-
tesvampen.

De stora svenska skogsbolagen besluta-
de nyligen att göra en ny omgång fröplan-
tager, det vill säga den fjärde omgången, 
med bara det allra bästa materialet. 

– Vi påbörjar eventuellt screeningen 
för att sålla bort de känsligaste genoty-
perna ur förädlingsprogrammet redan un-
der detta år. Det kommer att ge mer plan-
tor med starkare resistens, säger Andreas 
Helmersson, forskare vid Sydsvensk Gran- 
förädling.

ÄRFTLIGHETEN AVGÖR
Vad man kan och inte kan åstadkomma 
med hjälp av förädling är knutet till hur 
pass ärftliga olika egenskaper är. Skador 
av djur och insekter; såsom fejningsska-
dor, betesskador, gnagningsskador, ger låg 
heritabilitet (statistiskt mått på en egen-
skaps ärftlighet). Det samma gäller för an-
lag för sprötkvistar och dubbelstammar, 
där arvbarheten grovt ligger kring fem 
procent. Här är chanserna små att påver-
ka genom förädling.

– Eftersom dessa egenskaper inte har 
lika hög arvbarhet som till exempel höjd 
och diameter, vet vi inte vilka träd som i 
detta avseende är att föredra framom an-
dra, konstaterar Helmersson.

Egenskaper, som däremot har rätt hög 
arvbarhet, är grenvinkel och grengrovlek. 
Den senare har givetvis också ett samband 
med hur man sköter trädbeståndet och 

hur tätt träden står. Men även genetiken 
är av betydelse. Problemet är här snarast 
den ekonomiska aspekten. Man utförde 
rätt mycket mätningar av dessa egenska-
per i Sverige i början av 2000-talet, men 
mätningarna ansågs vara för tidskrävande. 
Frågan är om kvistens vinkel är av så stor 
betydelse att det är värt kostnaden och ar-
betsinsatsen. För dagens limträfabriker är 
densitet och stora volymer av större vikt 
för att kunna konkurrera med andra bygg-
material, exempelvis betongelement.

SPRICKOR OCH FORMSTABILITET
Man har också i viss mån undersökt det 
faktum att en del granar fått stamsprick-
or under torra år. De här granarna har haft 
klenare cellväggar än andra träd. Denna 
skada har observerats endast på ett fåtal 
granar, men resurserna räcker inte till för 
att mäta även denna egenskap. Det finns, 
trots allt, ett samband med vedens densi-
tet som man kan utnyttja. 

– Vi har också ganska nyligen gjort en 
studie om granvirkets formstabilitet, det 
vill säga fibervinkeln, säger Helmersson.

Man har sågat upp plankor från ett av-
kommeförsök och granskat hur mycket 
plankorna vrider sig i samband med tork-
ningsprocessen. Detta är en ärftlig egen-
skap som kan förbättras genom förädling.

SUPERPLANTOR
Efterfrågan på förädlat granfrö i Sverige 
är större än tillgången. Man räknar med 
att plantagefröna täcker ungefär hälften 
av plantbehovet. Underskottet täcks i takt 
med att nya plantager anläggs och man 
tror att balans mellan efterfrågan och ut-
bud nås år 2030. 

Södra Skogsägarna, Sveriges största 
skogsägarförening, har gjort ett försök att 
snabba upp processen på fröplantager. 
Föreningen har startat en växthusplantage 
för gran i Falkenberg. Högkvalitativt gran-
frö ska planteras i sticklingssäckar och ge-
nerera upp till en miljon sticklingar per år. 
Då sticklingarna drivs upp i växthusmiljö, 
elimineras risken för vildpollinering. Om 
SE-plantor (frösticklingar) slår igenom, 
kan man börja se en prisdifferentiering på 
skogsplantor i Sverige.

– Plantorna kommer att vara optimera-
de på alla sätt och vis, helt på en annan 
nivå än i en normal fröplantage. Man ska 
kunna skilja mellan planta och en super-
planta, betonar Helmersson.

• Skogsförädlingen har framskridit 
i ganska jämn takt i Sverige och 
Finland.
• I Finland är fortfarande cirka 250 
hektar gamla granfröplantager 
och 1 380 hektar tallfröplantager 
i bruk. En del gamla plantagerna 
har avvecklats.
• Fram till år 2018 har man hos 
oss anlagt ytterligare 196 hek-
tar av granfröplantager och 446 
hektar tallfröplantager med längre 
förädlat material. Förädlingsgra-
den i dessa plantager står i princip 
på samma nivå som tredje om-
gångens plantager i Sverige. 
• Även i Finland har man börjat 
planera en ny omgång plantager, 
det vill säga en finsk motsvarighet 
till det som kallas fjärde omgång-
en i Sverige. 

Väntetiden från anläggning till dess att 
plantagen börjar producera frö varie-
rar mellan plantager och trädslag. För 
en granplantage tar det normalt minst 
tio år innan kottproduktionen börjar. Fo-
tot är taget på Ålbrunna fröplantage i 
Sverige.  

SKYDDA MERA SKOG
Förädlingsarbetet är en kontinuerlig pro-
cess, där det ständigt finns ny terräng att 
vinna. Inom de närmaste fem till tio åren 
hoppas forskarkåren bland annat få till 
stånd ett screeningprojekt för skadegöran-
de svampar, specifikt granrosten. Man vill 
också förbättra vedkvaliteten genom att 
integrera densitet som en förädlad egen-
skap. 

– Det skulle också vara viktigt att få till 
gemensamma användningsrekommenda- 
tioner för Sverige, Finland, Norge och 
eventuellt Baltikum. 

Helmersson efterlyser gemensamma 
databaser där alla får ta del av testresul-
tat, så att man kan göra informativa plant-
val och få den bästa avkastningen.

– Vi kan till och med skydda mera skog 
om vi odlar mera biomassa där den växer 
bäst, säger han. •

TEXT: MIA BERG-LUNDQVIST

Fotnot: Mats Berlin och Adam Klingenberg 
vid Mellansvensk Granförädling har även 
bidragit med fakta till denna artikel. 
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– Se på det här. Flera hektar skog står i 
vatten och det här är ett faktum också på 
många andra ställen i Sideby. Bara i vår 
by beräknar jag att det finns över femtio 
bävrar, och på hela Kristinestadsområdet 
finns det troligen hundratals. De sprider 
sig norrut hela tiden, säger Tomas Teir, 
skogsägare i Sideby. 

De senaste åren har han och många an-
dra skogsägare i Sideby noterat en stor ök-
ning av bäverstammen i Sydösterbotten. I 
takt med att antalet bävrar stiger har också 
skadorna i skog och mark skjutit i höjden.

– I vårt område har skog dött eftersom 
träden har stått i vatten, och när terräng-
en är våt ökar också risken för stormska-
dor. Hur stora områden, som drabbas, be-
ror på terrängen. Är det flackt kan flera 
hektar drabbas. Även jordbruksmark har 
drabbats, det är svårt att få en lönsam od-
ling på åkrar som är översvämmade. Det 
är för jäkligt, konstaterar Teir.

KOMMER SÖDERIFRÅN
Bäverstammen har varit stabil i landska-
pet Satakunta, och det är därifrån bävern 
har vandrat norrut längs den österbottnis-
ka kusten. Bävern blir ett problem när den 
bygger dammar i vattendrag, till exempel i 
bäckar och diken. 

Den bygger dammar för att höja vatten-
nivån så att ingången till boet, som grävs 
först, ska hamna under vattnet. Sedan kan 
djuren ta sig obemärkt och säkert in ge-
nom ingången till boet som är ovanför vat-
tenlinjen och därmed är torrt. 

En damm kan minska vattenflödet be-
tydligt och den kan höja nivån i vattendra-
get med upp till en meter. Resultatet blir 
översvämningar med efterföljande skador, 
vilket tydligt framgår när Tomas Teir före-
visar en damm i skogen. 

Bävrar dränker skogs- och åkermark
Bäverstammen har ökat betydigt 
i Sydösterbotten, vilket har lett till 
skador i skog och mark. Och antalet 
bävrar fortsätter öka, eftersom det 
är en utmaning att få tillräckligt med 
licenser för jakten, anser både mark-
ägare och jägare.

– Bävrarna är skickliga byggare och här 
ser du hur stora projekt det handlar om, 
säger han, och ställer sig på den lägre si-
dan av dammen.

– Skillnaden här är över en meter, kon-
staterar han.

I närheten av den nuvarande dammen 
finns rester av en gammal damm som Teir 

– Bävrarna kan fälla många stammar när de bygger dammar. Här är en bit där bar-
ken ätits bort, säger Ingemar Teir som har skjutit omkring tio bävrar i Sideby. 

Tomas Teir (till vänster) och hans son Ingemar har förstört många dammar som bäv-
rarna byggt i Sideby. Antalet bävrar har ökat snabbt och de anser att det måste bli 
lättare att få licens för att minska stammen. 
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Bävrar dränker skogs- och åkermark

rev i höstas. Han och hans söner samt an-
dra markägare i området har rivit ett tju-
gotal dammar, men det har inte löst pro-
blemen. 

– Några dagar efter att vi rivit dammen 
är djuren tillbaka. På bara några dagar har 
de byggt en ny damm. Dessutom har de 
lärt sig att bygga dammar i områden dit 
man inte kan ta sig med grävmaskin eller 
traktor, förklarar han. 

Dammar får förstöras mellan den 15 ju-
ni och den 31 oktober. Enligt EU är bä-
vern fredad under övriga tider eftersom 
den inte kan bygga nya dammar om vatt-
net är isbelagt, vilket skulle bidra till att 
boöppningen blir synlig och risken för rov-
djur öka. 

– Så nu får vi inte riva dammar och 
det är, enligt mig, det första problemet. En 
enkel lösning för att få bukt med bäver-
stammen är att ta bort den här begräns-
ningen. Om vi fick riva dammar kontinu-
erligt skulle bävrarna inte kunna breda ut 
sig och föröka sig lika snabbt som nu, an-
ser Teir.

BERÄKNAS I UNDERKANT
Bredvid honom sitter Jarl Bergkulla, 
verksamhetsledare för Lappfjärdsnejdens 
jaktvårdsförening. Han bedömer att bäver-

stammen är beräknad i underkant efter-
som det är svårt att räkna djuren. 

– Licenstilldelningen baseras på be-
räkning av bon och dammar. De uppgif-
terna ska föras in i ett datasystem, men 
det är inte många jägare som har tid med 
skrivbordsarbetet. Det gör att stammen är 
mångdubbelt större än rapporteringarna 
visar, säger han.

Därför tilldelades jaktvårdsföreningen 
för få licenser förra året, enligt honom. 

– Vår jaktvårdsförening ansökte i fjol 
om 35 licenser men beviljades endast 18. 
Det är en orsak till att stammen fortsät-
ter växa.

Sexton licenser utnyttjades, men enligt 
Bergkulla är orsaken till att inte fler djur 
fälldes att intresset för jakten är litet. Men 
det hoppas han förändras i framtiden. 

– Nu finns det fler jägare som vill jaga 
bäver, och även rapporteringen av dam-
mar har ökat bland kåren, vilket är po-
sitivt med tanke på att problemet växer.

Tomas Teirs son Ingemar Teir har de 
senaste åren skjutit tio bävrar.  

– Jakten går ut på att sitta och vänta 
på rätt tillfälle. Det tog 22 timmar innan 
jag sköt min första bäver, så jakten är ut-
dragen. Men det är viktigt att vi reduce-
rar djurstammen som orsakar skada. Det 

handlar om viltvård och den biten måste 
skötas, konstaterar Ingemar Teir. 

Han och hans far poängterar att de in-
te motsätter sig en viss utbredning av bä-
vern i Finland. 

– Bävern hör till vår natur och vi har 
ingenting emot att den finns i områden 
där den inte orsakar problem. Men där 
trycket blir för hårt måste det vara lättare 
att få vidta åtgrder. 

Det gäller inte minst när det för de 
markägare, som drabbats, är svårt att få 
ersättning för skadorna. Som det är nu ska 
varje enskild markägare, som drabbats, 
lämna in en skadeanmälan skilt. 

– I Österbotten finns många små skogs-
skiften och därför kan det handla om 
många markägare som drabbas. Dessut-
om ska varje fastighet anmälas skilt för 
sig och det gör att en del inte orkar ta itu 
med skadeanmälningarna. Samtidigt kos-
tar det hundratals euro att göra en anmä-
lan och ersättningarna är för små, säger 
Ingemar Teir.

”GÖR JAKTEN FRIARE!”
Förra året försökte flera skogsägare i Sideby 
lämna in en gemensam ansökan till Finands 
viltcentral efter att skogsvårdsföreningen 
hade gjort en värdering. Men det dög inte. 

– Det krävs en skild värdering för var-
je fastighet, så det var inte möjligt, berät-
tar Ingemar Teir.

Tomas och Ingemar Teir samt flera an-
dra markägare är besvikna på myndighe-
terna som de anser agerar kraftlöst. De  
drar paralleller mellan bäver och skarv, 
andra fåglar samt varg. 

– Populationerna av skarv och varg har 
kunnat öka i och med att myndigheterna 
inte tar itu med problemen förrän det blir 
ett problem. Jag ser samma problematik 
med bävern, säger han.

Enligt Teirs och Bergkulla är lösning-
en följande: 

– Ta bort begränsningarna för när dam-
mar får rivas och gör jakten friare. Tyvärr 
fungerar det så i Finland att det måste 
uppstå skador innan någonting sker. Nu 
är processen att söka ersättning för svår 
och därför är summorna, som staten be-
talar för bäverskador, för liten för att ha 
någon effekt. På sikt står vi inför ett stort 
problem, säger de. •

TEXT OCH FOTO: 
CHRISTOFFER THOMASFOLK

Så här kan det se ut i skogsområden när bävrarna byggt dammar och höjt nivån i 
vattendragen. I värsta fall kan den här skogen dö när rötterna ligger under vatten.
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Det var år 2019 som medborgarinitia-
tivet Kalhyggen till historien överläm-
nades till riksdagen. Bakom initiativet 
stod miljöorganisationerna Finlands na-
turskyddsförbund, Birdlife Suomi, Lu-
onto-Liitto, Greenpeace och Natur och 
Miljö. Ståndpunkten i initiativet är att 
kalhyggen är dåligt för både den biolo-
giska mångfalden och för skogens funk-
tion som kolsänka. Rent konkret kräver 
initiativet ett förbud mot kalavverkning 
i statligt ägda skogar. I praktiken är det 
Forststyrelsen som förvaltar statens sko-
gar och där praktiseras redan kontinu-
erlig beståndsvård, parallellt med kalav-
verkning.

– Vi vet att en stor del av finländarna 
ogillar kalavverkningar. Man skulle helst 
vilja att skogen ser ut som en skog. Man 
kan ta ut virke då och då, men de här sto-
ra ödsliga områdena vill man inte ha, sa-
de Berndt Nordman, verksamhetsledare 
på Natur och miljö, till Svenska Yle i en in-
tervju 2018, medan namninsamlingen för 
medborgarinitiativet ännu pågick.

SÖKER KONSENSUS
Efter att initiativet fått sina 50 000 under-
skrifter, vidareförmedlades det till Riks-
dagens Jord- och skogsbruksutskott. Där 
sitter 17 riksdagsledamöter från samtliga 
riksdagspartier och deras uppgift, även 
när det gäller det aktuella initiativet, är 
bland annat att ta in expertutlåtanden och 
utforma ett betänkande som ska presente-
ras i riksdagen.

– Jord- och skogsbruksutskottet har en 
stark tradition, liksom Grundlagsutskottet, 

Riksdagen behandlar 
omtvistade kalhyggen
I slutet av år 2020 blossade en ilsken 
debatt upp där det tvistades om vil-
ken typ av avverkning som bäst bin-
der kol. Under våren väntas ett be-
tänkande som bygger på medbor-
garinitiativet Kalhyggen till historien 
komma upp i riksdagen.

att eftersträva konsensus och undvika stri-
der mellan olika partier. Vi arbetar på ett 
ansvarsfullt sätt för att uppnå resultat som 
alla accepterar, säger Peter Östman, KDs 
representant som nu är inne på sin andra 
period i utskottet.

Sedan år 2019 har utskottet kallat in en 
rad olika experter för att ge utlåtanden om 
kalhyggen och klimatkonsekvenser. Arbe-
tet har pågått rätt lugnt innanför utskot-
tets väggar, men i november hettade dis-
kussionen till i medierna, när ett expert-
utlåtande hade läckt ut från utskottets be-
redning.

ÖVERRASKANDE RESULTAT
Enligt en artikel i Metsälehti från 19 no-
vember bidrar kalhyggen till att skogen 
binder mer kol, inte mindre, vilket länge 
varit den gängse uppfattningen. Det var 

Hannu Ilvesniemi, forskningsprofessor 
på Naturresursinstitutet, som i sitt utlåtan-
de till utskottet hänvisat till Biosoil-projek-
tet där han själv medverkat som forska-
re. Inom Biosoil undersöktes skogar i Fin-
land på ett allmänt plan, inte för att jäm-
föra kontinuerligt skogsbruk med kalav-
verkning. På 630 olika platser i Finland 
togs det under 1980-talet jordprov, som 
sedan jämfördes med nya prov år 2006. 
Upptäckten om jordmånens kapacitet att 
binda kol gjorde forskarna vid sidan av 
de frågor som projektet egentligen skul-
le studera. 

– Det samlade kollagret i jordmånen 
ökar ju större trädbestånd som växer där. 
Det effektivaste sättet att binda kol är att 
säkra en god tillväxt i skogen och att för-
nya ekonomiskogarna i tid, sammanfatta-
de Ilvesniemi i Metsälehti-artikeln.

Medborgarinitiativet om förbud mot kalavverkning i statligt ägda skogar kan få re-
geringen att knaka i fogarna, eftersom De gröna står starkt bakom initiativet, med-
an Centern inte stöder förslaget.

FO
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FÖRBEREDER NY ARTIKEL
Artikeln väckte starka reaktioner och snart kritiserades Biosoil som 
källa, eftersom resultaten inte publicerats i någon vetenskaplig tid-
skrift. I en artikel som Yle publicerade 9 december kritiserade Yrjö 
Norokorpi, docent i skogsvetenskaper på Helsingfors universitet, att 
det i medier spritts opublicerade forskningsresultat som går emot 
gängse uppfattning. Norokorpi fick stöd av Heljä-Sisko Helmisaari, 
professor i skogsvetenskaper på Helsingfors universitet.

– Efter att träden avverkats blir jordmånen en källa till utsläpp un-
der några decennier, framhöll Helmisaari i Yle-intervjun.

Även Helmisaari har bidragit med expertutlåtande till Jord- och 
skogsbruksutskottets beredning.

När Skogsbruket får tag på Ilvesniemi på telefon i januari är han 
fåordig och reserverad.

– Diskussionen hamnade på ett sidospår. Jag håller nu på att förbe-
reda en artikel för att publicera resultaten i en vetenskaplig tidskrift. 
Det enda jag vill säga vid det här tillfället är att våra forskningsresul-
tat inte ger stöd för att man skulle välja endast en avverkningsmetod.

RISK ATT UTVIDGAS TILL PRIVATA SKOGAR
I början av februari samlas utskottet igen för några sista expertutlåtan-
den och sedan ska ledamöterna diskutera sig fram till ett betänkande 
att presentera inför riksdagens plenum.

– Vi har tystnadsplikt om vad som diskuteras inom utskottet un-
der behandlingens gång. Ur min synvinkel är förbudet som föreslås i 
medborgarinitiativet inte rätt väg att gå. Jag har inget emot kontinu-
erlig avverkning, men tycker inte att man ska gå in för att välja en-
dast en avverkningsmetod, säger Anders Norrback, SFPs represen-
tant i Jord- och skogsbruksutskottet. 

Även Peter Östman ser fördelar med kontinuerligt skogsbruk i vis-
sa typer av skogsmark, men inte heller han stöder medborgarinitiati-
vet, av flera orsaker.

– Om det skulle godkännas finns det en stor risk för att det snart 
skulle komma att utvidgas till att gälla även privatägd skog, inte bara 
statligt ägd. Dessutom anser jag att Forststyrelsen redan beaktar bå-
de biologisk mångfald och klimatåtgärder på ett ansvarsfullt sätt i sin 
förvaltning av statens skogar.

HUNDRA ÅR AV BRA BALANS
Norrback och Östman har inte låtit sig påverkas av debatten mellan 
forskare i medierna. De är eniga om att skogsbruket i Finland balanse-
rar miljöhänsyn med ekonomiska intressen på ett framgångsrikt sätt.

– I politiken måste vi göra en helhetsbedömning av forskarnas of-
ta snävt specialiserade rön. När man ser hur våra skogar utvecklats 
under de senaste 100 åren, beträffande både tillväxt och artrikedom, 
kan man konstatera att vi gjort mycket rätt. Många glömmer bort att 
kalavverkning ger större tillväxt och därmed binds mer kol i skogar-
na på lång sikt, framhåller Norrback.

– Finland är på många sätt ett föregångsland när det gäller 
hållbart skogsbruk. Det bygger på ett gemensamt ansvarstagan-
de mellan skogsägare och skogsindustrin, där även skogsvårdsfö- 
reningarna och andra institutioner bidrar med sin expertis. Finlands 
yta täcks till tre fjärdedelar av skog och vi har en stor del av Europas 
strikt miljöskyddade skogar, så jag tycker nog att vi redan nu tar ett 
stort ansvar för hållbarhet, tillägger Östman. •

TEXT: JOHAN SVENLIN
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Företaget Lunds Transport har i dag två 
timmerbilar av modernaste slag med kran-
hytt som underlättar lastningen framför 
allt när det regnar och är kallt. Den ena 
bilen kör för Metsä Group och den andra 
för Skogsreviret Nyved Ab. Bröderna Ben 
och hans bror Jens har ansvaret för varsin 
bil tillsammans med två anställda chauffö-
rer, medan pensionerade pappan Ulf ryck-
er in vid behov.

– Jag har kvar yrkeskortet och det är 
riktigt roligt att vara i gång med det här 
jobbet ibland. Jag har framför allt kört 
under veckosluten eftersom förarna mås-
te ha en lagstadgad två dygn lång vila var-
je vecka, säger Ulf Lund.

Men pekskärmen med online-informa-
tion om lastnings- och lossningsplatserna 
rör veteranchauffören inte. I dagens värld 
kommer uppdragen nämligen via uppkö-

Familjeföretaget håller timret i rullning
Ben Lund i Lovisa är lastbilsföretaga-
re i tredje generationen. Dagens in-
ternetuppkopplade arbetsmiljö och 
ombonade förarhytt är något annat 
än när hans far Ulf började köra tim-
mer på 1960-talet och tillsammans 
med en hjälpkarl drog upp stockarna 
på lastbilen med en vajerkran place-
rad bakom hytten.

parnas internetbaserade tjänster. Då Ulf 
Lund kör bilen är det därför sonen Ben 
som ger honom en skriftlig körorder utgå-
ende från programmets uppgifter.

– Den molnbaserade tjänst som Metsä 
Group använder heter LogForce och jag 
kan administrera den på distans på da-
torn. I början var jag emot det här pro-
grammet men det har visat sig vara rik-
tigt bra när kartorna numera fungerar ex-
akt och verkligen underlättar arbetsplane-
ringen. Jag har till och med kunnat admi-
nistrera verksamheten under semesterre-
sor, säger Ben. 

KÖRSTRÄCKAN OCH 
VIRKESMÄNGDEN AVGÖR
Ben Lund berättar att när han godkänner 
ett lass i LogForce-tjänsten visar program-
met exakt var virket finns och ger föraren 
online-information om tidtabeller och an-
dra väsentliga detaljer. När lastningen är 
färdig ska alla detaljer anmälas i program-
met så att fabriken vet exakt vad som är 
på kommande. 

– Programmet visar också när fabriken 
håller öppet, vilket kan vara väsentlig in-
formation. När lasten är körd slår jag in ki-
lometerarna i systemet och sedan fakture-
ras jobbet automatiskt utgående från vir-
kesmängden, säger han. 

Eftersom den teoretiskt kortaste rutten 

inte alltid kan användas, godkänns en dif-
ferens på fem procent mellan hur många 
kilometer som anmäls och hur lång sträck-
an är enligt programmet. 

– Om det finns en bra orsak kan ock-
så större differenser godkännas. Till ex-
empel från dagens lastningsplats finns det 
en kortare väg till Kotka men den är just 
nu stängd för tung trafik, säger Ben Lund.

ÖVERLAST BLIR DYR
Dagens timmerbilar är högteknologiska 
också gällande lastkranen med vidhäng-
ande hytt á ungefär 100 000 euro. Den har 
bland annat en inbyggd våg som håller re-
da på hur mycket bilen har lastat. 

– Vikten är en väsentlig fråga efter-
som det är viktigt att lasta så mycket som 
möjligt men inte mera än tillåtet. Alla fir-
mor betalar egentligen i dag för en total-
vikt på 76 ton, vilket innebär en last på 
50 ton, men ingenting för överstigande 
vikt. Går det 3 ton över gränsen halveras 
betalningen och är totalvikten över 80 
ton betalas ingenting för frakten. Det är 
alltså ingen idé att lasta för mycket, sä-
ger Ben Lund.

Han berättar att timmerbilarna tidiga-
re körde så gott som dygnet runt i åtta 
månaders tid för att sedan hålla sommar-
paus då fabrikernas förråd var fyllda. Pre-
cis som i andra branscher är det numera 
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Familjeföretaget håller timret i rullning
just-on-time-leveranser som gäller, vilket 
innebär att Lunds Transports två bilar nu-
mera kör året om.

– Timmerbilarna agerar nu rullande 
lager som ser till att industriprocesserna 
rullar året om, utan att fabrikerna behöver 
binda pengar i lagerhållning. Det innebär 
mera jobb och större ansvar för timmerbi-
larna, något som vi ändå inte får något ex-
tra betalt för, säger Ben Lund.

HALVERADE TRANSPORTMÄNGDER
Nedkörningen av pappersindustrin i Fin-
land syns i företagets arbetsmängd. Lunds 

Här kommer 25 meter virkesbil med 50 
ton timmer vilande på dragbilens och 
släpvagnens bankar.

Chauffören Frank Schröder har jobbet 
för Lunds Transport i över fem års tid. 

Transport hade fyra bilar som mest, men 
transportmängderna minskade under 
2010-talet så att antalet har halverades till 
två.

– Ännu år 2018 körde vardera bilen 
200  000 kilometer, men 2020 rullade de 
endast cirka 100 000 kilometer. Nedgång-
en började hösten 2019, sedan kom pap-
persarbetarnas strejk i januari 2020 och i 
mars bröt coronakrisen ut. En i och för sig 
positiv följd är att vi det senaste året haft 
ledigt under många veckoslut och att bi-
larna ofta står några timmar på nätterna, 
säger Ben Lund.

Den lite långsammare takten var inte 
enbart av ondo, för han var sjukledig un-
der en stor del av fjolåret när en stor sena 
brast vid höger knä i februari.

– Jag slintade på trappsteget och föll 
mot stödtassen då jag hörde att strejken 
var slut och skulle hämta telefonen från 
bilen för att börja ordna med jobbet igen. 
På sjukhuset kunde man inte direkt diag-
nostisera vad det var fråga om, utan det 
märktes först en vecka senare. Följden var 
en större operation och en lång konvale-
cens som gjorde att jag kunde börja jobba 
på nytt först i november, säger Ben Lund.

SNABBA RYCK OM VÄGEN HÅLLER 
Det råder i alla fall full sysselsättning när 
Skogsbruket åkte ut i skogen för att se när 
en av företagets två timmerbilar lastade. 
Det visade sig nämligen att chauffören 
Frank Schröder hade varit så effektiv att 
bilen redan stod klar att starta mot Kotka-
mills såg i Kotka när vi kom till platsen. En 
förklaring till snabbheten var att det fanns 
rejält med svängutrymme på lastplatsen 
vilket underlättade jobbet.

– Det här var en perfekt plats men of-
ta är det tyvärr ganska trångt om salighe-
ten, så att släpet måste lämnas en bit ifrån 
lastplatsen. Då är man tvungen att fila av 
och an längs skogsvägen för att föra last 
till släpet och sedan ännu lasta bilen. Ef-
tersom varje kilometer kostar, kunde det i 
vissa fall vara lönsammare för markägar-
na att fylla på med grus på vägen för att 
öka bärigheten så att den tål vikten av en 
fullastad bil, säger Ben Lund.

Företagets bilar kör numera nära hem-
knutarna i Andersby i Lovisa. De fles-
ta som bor här är bekanta med familjen 
Lund sedan gammalt, och det har inte 
uppstått några stridigheter med dem som 
bor längs de mindre sandvägarna. 

– Det är egentligen ganska enkelt – frå-
gar man om lov får man tillstånd, men 
frågar man inte är man i strid med väg- 
ägarna. De flesta förstår i alla fall att virket 
måste fraktas och bråkar inte i onödan, sä-
ger Ben Lund. •

TEXT OCH FOTO: BO INGVES

Ulf Lund (till höger) fick sitt eget lastbilstillstånd 1967 och grundade kommanditbola-
get Lunds Transport 1990. Nu är sonen Ben vd för företaget och ansvarig för den ena 
av företagets två timmerbilar.
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När Bo Dahlin – från årsskiftet professor 
emeritus vid avdelningen för skogsveten-
skaper vid Helsingfors universitet – om-
beds att sammanfatta det senaste seklet 
inom finländskt skogsbruk säger han så 
här:

– På 1920- och 30-talen ökade efterfrå-
gan på trävaror och på papper i världen, 
och det ledde till en framgångssaga för 
Finlands skogsindustri, som hade utveck-
lats under många decennier före det. Ka-

Välfärden kommer från skogen

Skogen har varit en mycket bra  
affär för Finland. På 1960-talet kom 
merparten av landets exportvaror 
från skogsindustrin, men andelen 
har sjunkit sedan dess, och under 
2000-talet har skogsindustrin utma-
nats att hitta nya nischer.

I det praktiska skogsbruket märks 
två stora milstolpar under de se-
naste 90–100 åren – övergången till 
trakthyggesbruk och mekaniseringen 
av arbetet.

paciteten och logistiken fanns därmed på 
plats för att kunna möta den ökade efter-
frågan.

För statsmakten hade skogsfrågor länge 
varit högt prioriterade eftersom skogen 
gav Finland både arbetsplatser och bety-
dande exportintäkter. 

Finland hade för övrigt under tre peri-
oder (1922, 1924 och 1937–39) en skogs-
expert som statsminister, Aimo Kaarlo 
Cajander. Han var professor i skogsvär-
deslära och blev även internationellt känd 
som skogsforskare.

MER KALHYGGEN
I en skogslag från mitten av 1600-talet he-
ter det att ”skog icke må skövlas” och i en 
lag från slutet av 1800-talet infördes en 
återbeskogningsplikt – allt för att garan-
tera att det fortlöpande skulle finnas virke 
att leverera till skogsindustrin.

Efter andra världskriget ökade avverk-
ningstakten avsevärt och det ledde till en 
stor förändring – blädningsbruket (då man 
avverkar de största träden efter hand och 
får en skog med träd i olika åldrar) ersattes 

till stor del med trakthyggesbruk (då man 
avverkar i stort sett alla träd på en yta och 
ersätter dem med en ny generation).

– Kalhyggen förekom förvisso även på 
1920- och 30-talen, men på 1940-talet blev 
det mer ett tvång att avverka allt på en yta 
med tillräckligt gammal skog. Det berodde 
på att det blev för dålig tillväxt med bläd-
ningsbruk, säger Bo Dahlin.

Trakthyggesbruket ledde bland annat 
till ett ökat behov av odlade plantor vilket 
i sin tur ledde till en utveckling av plant-
skolebranschen.

FÄRRE JOBB, MEN MERA KAPACITET
– Nästa stora utvecklingssteg kom med 
mekaniseringen – först ersatte motorså-
gen timmersvansarna och yxorna och se-
dan kom skördarna och gjorde hela job-
bet. Hästarna försvann ur skogarna och 
ersattes av traktorer och småningom kun-
de virket transporteras på bilar istället för 
att flottas på vattendragen, summerar Bo 
Dahlin.

Stockflottning i Vanda å cirka år 1900.
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SKOGSBRUKET OM 
SKOGSBRUKET UNDER 
90 ÅR

I år fyller tidningen Skogsbruket 90 
år. Det första numret publicerades 
i januari 1931. Sedan dess har tid-
ningen kommit ut oavbrutet, med 
undantag för ett nummer som 
uteblev under vinterkriget.

I stället för att blicka tillbaka på 
tidningens historia fokuserar vi vid 
detta jubileum på skogsbrukets 
utveckling under ungefär nio de-
cennier. Längre fram kan du också 
läsa om hur skogsbruket förväntas  
se ut i framtiden. Dessutom har vi 
träffat en skogsnestor som upplevt 
det flesta skedena av den moder-
na skogshistorian.

Jobbet under handkraftens dagar var 
både tungt och farligt, olyckor med dödlig 
utgång var inte ovanliga. Mekanisering-
en ledde till att antalet arbetsplatser i det 
praktiska skogsbruket sjönk avsevärt med-
an avverkningskapaciteten ökade enormt.

– Skogsmaskinerna har utvecklats och 
förbättras efterhand och Finland har blivit 
en stormakt inom det området, konstate-
rar Dahlin.

NY INRIKTNING 
Trakthyggesbruket, med slutavverkning, 
förnyelse, ungskogsskötsel och gallring, 
har varit dominerande sedan 1950-talet. 

– Men i dag har det blivit mer omdis-
kuterat och i den nya skogslagen har man 
öppnat upp för olika möjligheter. Det är 
nu mer upp till skogsägaren vad han eller 
hon vill göra i sin skog och fullt möjligt att 
exempelvis satsa mer på blädningsbruk, 
om man föredrar det. Jag anser att Finland 
måste utnyttja sin råvara, men vi går mot 
en användning med fler dimensioner än 
för 90 år sedan. Nu väger man även in till 
exempel hälsa och rekreation när man dis-
kuterar kommande drag i skogspolitiken.

SKAPAT ETT VÄLSTÅND
Henrik Meinander, professor i historia 
vid Helsingfors universitet, konstaterar att 
finländarna kunnat bo på dessa nordliga 
breddgrader och skapa ett välfärdssamhäl-
le tack vare att man utnyttjat skogens re-
surser under flera århundraden. 

– För att kunna skapa ett välstånd i ett 
land krävs att man kan exportera varor 

som ger ett överskott. Skogen gjorde att 
Finland blev en del av världsekonomin re-
dan på 1600-talet, säger han.

Skogen har använts på olika sätt. Sved-
jebruket gav förutsättningar för odling av 
bland annat säd och för uppkomsten av 
beten för boskap. Under 1600-talet blev 
tjära en betydande exportprodukt. Det 
byggdes fartyg på löpande band i Euro-
pa, och för underhållet behövdes tjära i 
stora mängder. Sverige hade monopol på 
tjärbränning och den största delen av tjä-
ran brändes i den östra riksdelen, alltså i 
Finland. 

OLIKA SÄTT – INGA LUCKOR
Efter tjärbränningen kom nästa skede – 
export av sågade trävaror till bland annat 
de centraleuropeiska länderna. Det skedet 
följdes i sin tur av etableringen av pap-
persfabriker och exporten av framför allt 
tidningspapper för världsmarknaden.

– Det ena skedet överlappade det an-
dra. När en inriktning mattades av tog 
nästa vid, det blev inga luckor, säger 
Henrik Meinander.

Enligt honom har Finlands geografiska 
läge varit en fördel för exporten. 

– Vi ligger tillräckligt nära stora markna-
der och vår politiska kultur har gynnat in-
vesteringar i infrastruktur. Sedan kan man 
tillägga att vårt insjösystem är som gjort för 
skogsindustri. Förr gick transporterna av 
virke till sjöss och det är ingen slump att 
många städer och tätorter vuxit upp kring 
älvmynningar och i närheten av forsar.

Antalet skogsägare per capita är högt i 

Finland. Det har i sin tur betytt att många 
fått direkt del av framgångskakan och fått 
extra kapital att investera i och förbättra 
exempelvis sitt jordbruk.

NYA TIDER
På 1960-talet var skogsprodukter domine-
rande varor i Finlands export, år 1983 stod 
de för 37 procent av exporten och 2018 för 
21 procent enligt Uppslagsverket Finland 
och Naturresursinstitutet.

Finsk pappersindustri med försäljnings-
organisationen Finnpap nådde stora vo-
lymer med konkurrenskraftiga priser och 
upplevde en guldålder fram till början av 
2000-talet. Men den ökade digitalisering-
en ledde till att efterfrågan på tidnings-
papper sjönk kraftigt och pappersfabriker 
stängdes. 

Däremot har näthandeln ökat snabbt 
och därmed behovet av bra förpackningar 
av kartong. Industrin har vädrat morgon-
luft och nya storsatsningar, såsom Metsä 
Groups jättefabrik i Äänekoski, har gjorts.

– Det gäller att hitta nya användnings-
möjligheter för skogens produkter. Trä är 
att föredra som energi istället för fossila 
bränslen, papper är bättre än plast, texti-
lier kan tillverkas av träfibrer och fler hus 
kan byggas av trä, säger Bo Dahlin. •

TEXT: HELENA FORSGÅRD 
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– Finlands senaste skogslag tar hänsyn 
till fler dimensioner i användningen av 
skogen, säger Bo Dahlin, professor eme-
ritus i skogsvetenskaper. 

Stockflottning i Vanda å cirka år 1900.

Professor Henrik Meinander framhål-
ler att skogen utgör grunden för det fin-
ländska välfärdssamhället. Vårt geogra-
fiska läge är en fördel för exporten.



24  Skogsbruket 1/2021

Med cirka 70 års erfarenhet av skogsarbete 
på olika nivåer är det lätt att kalla Georg 
Blomqvist en av Ålands främsta skogsve-
teraner. Som riktigt ung var han med och 
jobbade i familjens skog och uppgifterna 
blev mer avancerade efter hand.

– Jag minns bland annat vintern 1956 då 
jag var 18 år. Då arbetade min bror och jag 
i landskapets skog och fällde stock. På den 
tiden gjordes allt med handkraft. Man stod 
i varsin ända av en såg och drog den fram 
och tillbaka. Det var tungt, jo, och det gäll-
de att vara stark och uthållig, säger han.

Något år tidigare hade han praktiserat i 
de skogar som ägdes av landskapet Åland. 
Åren 1956–1957 gick han i Ålands lant-
mannaskola och år 1959 var han skogs-
praktikant i Sverige.

Vid Ekenäs forstinstitut, som det hette 
på den tiden, började han utbilda sig till 
forstekniker år 1961.

Som nyutexaminerad började han arbe-
ta som instruktör för Ålands skogsvårds-
förening, ett jobb han hade 36 år innan 
han gick i pension 1998.

VILKEN UTVECKLING!
Under de dryga tre decennierna fick han 
uppleva den tekniska utvecklingen som 
radikalt förändrade skogsbruket. Ännu i 
början av 1950-talet gjordes det mesta för 
hand i skogen. Man fällde träd med såg, 
kvistade med yxa och körde ut virket med 
häst och släde. Det behövdes många hän-
der om man skulle få ihop större mäng-
der. På den tiden fanns många skogsarbe-
tare från fastlandet på Åland.

– En del av dem var nästan obegripligt 
duktiga då det gällde att orka jobba. Bön-
der, som ägde skog, var också självverk-
samma under vintern.

De första motorsågarna började använ-
das på 1950-talet.

– En av de första, som jag kom i kon-

Åländsk skogsveteran:

Jag trivs fortfarande bra i skogen

Georg Blomqvist har sedan unga år 
varit engagerad i skogsbranschen 
– först som skogsarbetare, därefter 
under drygt tre decennier som in-
struktör för Ålands skogsvårdsföre- 
ning. 

I dag är han 82 år och fortfaran-
de aktiv, både i den egna skogen och 
som förvaltare av en församlings 
skogsinnehav. 

takt med, var så tung att vi forslade den 
till skogen på en dragkälke. Den gick en-
dast att använda i upprätt läge, den stan-
nade om man svängde på den. De åländs-
ka skogsägarna var ivriga att ta till sig ny-
modigheter och en ny uppgift för oss i 
skogsvårdsföreningen var att ordna kur-
ser i motorsågsanvändning. Specialister 
från Finland kom till Åland och ledde kur-
ser, minns Georg Blomqvist.

Den första specialbyggda skogstraktorn 
togs i bruk på Åland 1963.

NÄSTA STEG
Föregångarna till dagens skördare kom på 
1970-talet, de kvistade och kapade men 
fällde inga träd. Georg Blomqvist minns 
när den första maskinen, som hyrdes från 

fastlandet, kom till Åland 1973. Skogsar-
betare hade först fällt träd som låg på skif-
tet och väntade på underverket som skulle 
göra resten av jobbet. Men maskinen fat-
tade eld och brann upp och skogsarbetar-
na fick reda upp allt med sina motorsågar.

Företaget Carl Rundberg blev först med 
att köpa en skördare till Åland, det sked-
de år 1982.

När skördarna tog över minskade en 
arbetsuppgift för instruktörerna för att 
på sikt nästan försvinna – nämligen att 
stämpla skog eller att märka ut de träd 
som skulle stå kvar vid en avverkning el-
ler gallring.

– Numera får maskinförarna en instruk-
tion av uppdragsgivaren och gör urvalet 
på basis av den.
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Georg Blomqvist har sett en enorm ut-
veckling av skogsbruket under sin livs-
tid. Han säger att skogarna är betydligt 
bättre skötta i dag än när han började 
arbeta för Ålands skogsvårdsförening i 
början av 1960-talet.

Åländsk skogsveteran:

Jag trivs fortfarande bra i skogen
BÄTTRE SKÖTTA SKOGAR
Skogsbruket på Åland har utvecklats kraf-
tigt sedan början av 1960-talet. 

– Skogarna är betydligt bättre skötta 
och tillväxten är i dag dubbelt så hög som 
den var när jag började jobba för skogs-
vårdsföreningen. Då fanns det knappt 
några plantskogar, eftersom avverkning-
en legat på en låg nivå. År 1963 plante-
rades 53 hektar och den andelen öka-
de sedan stadigt. År 1993, som var ett 
toppår, var vi uppe i 370 hektar, berättar 
Georg Blomqvist.

På 1960- och 70-talen var det för övrigt 
vanligt att abiturienter planterade skog 
under instruktörernas övervakning under 
några vårveckor.

I mitten av 1950-talet uppgick avverk-

ningarna till cirka 60 000 kubikmeter, och 
år 1992 var de uppe i 230 000 kubik.

– För en skogsfackman är det mest till-
fredsställande att se välskötta bestånd 
med bra tillväxt, och för att nå dit måste 
skogen behandlas olika i olika skeden. Det 
blir inget bra resultat om man låter skogen 
sköta sig själv.

Georg Blomqvist har också varit ak-
tiv i Ålands skogsmannaklubb, en före- 
ning som bildades 1962 för skogsfack-

folk. Han har innehaft posterna som ord-
förande, viceordförande och sekreterare. 
Förutom klubbmöten och exkursioner ar-
rangerar föreningen varje år skogsfärdig-
hetstävlingar för medlemmarna. 

EGET FÖRETAG
Georg Blomqvist lade inte skogsarbetet 
på hyllan när han gick i pension för drygt 
20 år sedan. Via det egna företaget Blom-
qvists skogstjänst har han bland annat ut-
fört värderingar av skog, till exempel vid 
arvsskiften eller när nya kraftledningar 
dragits eller befintliga breddats.

– Men nu håller jag på att avveckla fö-
retaget, säger han.

Han, som varit en flitig orienterare, har 
också planerat två längre vandringsleder 
på Åland – en på 40 kilometer i Jomala 
och en på 25 kilometer i Lemland – på 
uppdrag av respektive kommun.

Det ligger mycket arbete bakom dem. 
Först rekognoscering med hjälp av kartor 
och sedan en genomgång på ort och stäl-
le för att hitta den bästa tänkbara drag-
ningen och därefter diskussioner, ibland 
långa och knepiga, med berörda mark-
ägare.

– Jag ser fortfarande till att Lemlands-
leden är i skick, att märkningen syns och 
att leden är röjd. 

FÖRSAMLINGENS SKOG
Han har också ansvarat för skötseln av 
den skog på 300 hektar som ägs av Lem-
land-Lumparlands församling i över 50 år. 

– Där avverkas normalt mellan 800 
och 1 000 kubikmeter varje år, vilket ger 
ett tillskott till församlingskassan på runt 
20 000 euro. Efter stormen Alfrida blev det 
dock ett betydligt större uttag och det ty-
värr till ett dåligt pris. Många skogar i just 
Lemland-Lumparland blev illa åtgångna. 
Flera 50–60-åriga bestånd, med bra till-
växt, blev sorgligt nog helt förstörda, sä-
ger han.

Själv har han ett skogsinnehav på un-
gefär 50 hektar. Han planterar, röjer och 
ser till att ha ved för att värma det eg-
na huset.

– Det blir inga fullånga arbetsdagar 
längre, jag jobbar ett par timmar i taget 
när det passar. Jag behöver motion och 
trivs fortfarande mycket bra i skogen, sä-
ger han. •

TEXT OCH FOTO: HELENA FORSGÅRD
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Experter spår 
skogsbrukets framtid
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Henrik Andersson (HA), vd för skogsför-
valtningsbolaget Oy Stockfors Ab, represen-
terar skogsägarna och skogsyrkesmännen, 
medan specialforskare Sauli Valkonen 
(SV) på Naturresursinstitutet represente-
rar forskningsvärlden.

Vad tror du att skogens och 
skogsägarens roll är om 50 år? 
HA: Skogen fortsätter att vara viktig för 
Finland men sättet hur den utnyttjas tror 
jag att förändras. Om 50 år är säkert det 
som kallas härlighetsvärden i Sverige än-
nu viktigare än i dag. Jag tror inte att sko-
gens roll som råvaruleverantör minskar, 
eftersom det positiva med skogen är att 
den förnyar sig, vilket ger industrin en 
chans att producera etiskt hållbara pro-
dukter av eller utgående från trä.

SV: Rollerna är väl ungefär de samma 
om 50 år som i dag, men skogarna kom-
mer säkert att användas mångsidigare. Det 
kommer att finnas kvar gamla skogar som 
duger att vandra i och beundra och som 
är viktiga för djur och växter. Skogsägarna 
torde i alla fall fortsättningsvis bestämma 
om sina marker och hur skogen används. 

Vilken blir skogscertifieringarnas 
betydelse med tanke på produktion 
och miljövärderingar?
HA: Skogscertifiering är ett sätt att ”brän-
da” skogen och certifieringssystemen är 
i många länder strängare än den egentli-
ga lagstiftningen. Problemet är att syste-
men borde förena olika värden på ett bätt-
re sätt, som läget är nu ser miljöfolket och 
skogsägarna olika på hur skogar kan skö-
tas. Därför tror jag att det kommer att dy-
ka upp flera nya certifieringssystem un-
der decenniernas gång. Jag hoppas också 
att samarbetet över certifieringsgränserna 
ökar. Polariseringen kom igen fram i med-

borgarinitiativet gällande statens skogar, 
men om 50 år hoppas jag att man har kun-
nat enas om gemensamma skogsvårdsme-
toder. 

SV: Jag är fortsättningsvis lite skeptisk 
gällande certifieringar. Till en del har cer-
tifieringssystemen gjort gott, exempelvis i 
form av träd som sparas vid avverkningar 
i skogarna. Men om alla parter vill, kunde 
de utvecklas till en betydande och viktig 
samarbetsform, vilket jag hoppas sker un-
der de följande fem decennierna.

Hur tror du att klimatförändringen 
påverkar skogsbruket?
HA: Skogsbruket spelar en avgörande roll 
i kampen mot klimatförändringen, efter-
som det torde vara det enda kostnads-
effektiva sättet för Finland att uppnå de 
klimatmål som staten förbundit sig till. Vi 
har i ett stort perspektiv tillräckliga area-
ler, men då arealerna i södra Finland är 
34 hektar i genomsnitt, kanske man inte 
har stort intresse av att freda en betydande 
del av det. Då tjälen uteblir allt oftare, blir 
drivningen av virke svår på vintern, vilket 
kommer att innebära att skogsmaskiner-
na kommer att förändras då industrin vill 
ha virkesströmmar året runt. Ett varmare 
klimat ger en större tillväxt i skogarna för 
andra träd än gran, som är det träd som 
lider mest av klimatförändringen. Föränd-
ringen kan vara en möjlighet men då mås-
te skogarna redan nu börja prepareras. Kli-
matet i södra Finland är nu som i Skåne 
på 1990-talet, får se vad läget är om 50 år. 
Först och främst ska vi därför se vad man 
gör söderut, där man har tagit steget bort 
från monokulturer. 

SV: Skogsbruket och skogsvården drab-
bas snart ännu hårdare av nya hot som till 
exempel torka och värme, insekter, svam-

Ingenting är så lätt att sia i som fram-
tiden, speciellt om den ligger 50 år  
framåt i tiden. Det finns inget facit, 
och därmed kan man i princip gissa 
lite vad som helst. För att penetrera 
några möjliga scenarier med trovär-
dighet frågade Skogsbruket två er- 
farna experter vad deras kristall- 
kulor visar. 

Sauli Valkonen.Henrik Andersson.
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par och stormar. Det har redan i decennier 
odlats mycket monoton granskog, som är 
mest utsatt för skogsskador. Skadade träd 
måste avverkas, vilket inte är bra för na-
turen och skogsekonomin. Inom en nä-
ra framtid börjar man på många håll fa-
vorisera blandskog, men då skogen växer 
långsamt är det en lång process. Förädlade 
plantor som bättre står emot klimatföränd-
ringen anges ofta som en lösning, men jag 
tror inte speciellt mycket på det eftersom 
det finns så många olika hot som de fram-
tida träden måste förädlas mot.

Vad gör man av och med trä om 50 år? 
HA: Grundpaletten ser förmodligen i hög 
grad ut som idag, men sågresterna föräd-
las i högre grad i biomassafabriker, och 
den sågade andelens förädlingsvärde är 
högre än tidigare. All betong i bärande 
konstruktioner kan exempelvis bytas ut 
mot trä. Redan nu finns drönare som kan 
fotografera varje träd enskilt och ge träden 
gps-koordinater. Det ger i sin tur helt nya 
möjligheter att planera avverkningarna av 
optimala träd för olika specialprodukter. 
Det blir spännande att se hurdana tekno-
logier som gör insteg i skogarna.

SV: Jag hoppas att utvecklingen av nya 
produkter sker snabbare än nu, för vi kla-
rar oss inte bara med att exportera mas-
sa. I framtiden tror jag att många nya pro-
dukter inte är gjorda av trä utan av träfiber 
som omformats på olika sätt. Däremot tror 
jag att trä håller ställningarna som bygg-
material och i snickeriprodukter.

Ökar eller minskar skogsbrukets 
betydelse i Finland? 
HA: Skogsbrukets betydelse ökar säkert 
under de kommande decennierna på det 
personliga planet, medan inkomstsidans 
betydelse minskar. Å andra sidan kommer 
det att uppstå nya produkter som i allt hög- 
re grad behöver jungfrufiber. Ett exempel 

på det är Kotkamills plastfria barriärkar-
tong för livsmedelsbruk. 

SV: Skogsbrukets relativa betydelse 
kommer säkert att minska då helt nya 
branscher utvecklas med hjälp av bland 
annat artificiell intelligens.  

Hur ser allemansrätten ut år 2071?
HA: Fast allemansrätten inte är en lag 
uppfattas den av allt flera som en rättig-
het utan skyldigheter. Det leder till pro-
blem och därför hoppas jag att statusen 
uppgraderas, för just nu finns det inget in-
strument för att hjälpa markägarna att sty-
ra användningen av sina marker. Jag hop-
pas att de positiva sidorna finns kvar år 
2071, så att det inte blir som på andra håll 
i Europa, där man inte över huvud taget 
får röra sig på privat mark.

SV: Det kan hända att man måste infö-
ra vissa begränsningar gällande allemans-
rätten om skogarna i allt högre grad tas 
över av kommersiell verksamhet som sli-
ter på skogarna men inte gagnar skogs-
ägarna. Den europeiska trenden har gått 
mot en ökad användning av skogarna i re-
kreationssyfte, och en utvidgning av al-
lemansrätterna, eftersom friluftsliv är bra 
för folkhälsan. Om å andra sidan utländ-
ska massatillverkare köper upp en stor del 
av skogarna kan de ha en annan syn på 
sina marker. Befolkningstillväxten ökar 
pressen på användningen av skogarna, 
åtminstone i tillväxtcentren, och vi får se 
om alla kulturer sätter så högt värde på att 
röra sig i skogen.

Vilka råd för framtiden ger du markägarna?
HA: Jag skulle stärka skogsegendomens 
stresstålighet för klimatförändringen. Det 
innebär till exempel blandskog och att för-
länga omloppstiden för andra träd förut-
om gran. Den ska ha kort omloppstid och 
så lite gallringar som möjligt för att mins-
ka skaderisken. För ett förnuftigt skogs-

bruk krävs också bra vägar och att sköt-
selingreppen görs i tid, så att skogen blir 
livskraftig och tål stress bättre. Gamla sko-
gar kan göras till skyddsområden som li-
var upp skogen och har sin plats i eko-
systemet. Men enbart gamla skogar är in-
te bra med tanke på till exempel kolbind-
ning. Därför hoppas jag att vi har båda ty-
perna av skogar också om 50 år.

SV: Nu borde man absolut satsa på 
att skaffa kompetens gällande alternativa 
skogsbruksmetoder såsom kalhyggesfritt 
skogsbruk och blandskogar. Båda kan va-
ra vägar mot skogar som både växer bra 
och klarar av klimatförändringarna.

Hur kan skogsägandet tänkas 
förändras med tanke på exempelvis 
landsbygdens avfolkning?
HA: Avfolkningen innebär att servicen för-
svinner, inklusive tillgången till skogsar-
betare. Under de kommande decennier-
na kommer betydelsen av skogsvårdsfö- 
reningarnas eller motsvarande organisa-
tioners rådgivning kontinuerligt att öka. 
Därför borde de lokaliseras till platser 
där människorna finns. Skogsägandet lär 
splittras ännu mera, men jag hoppas att 
skogsfastigheterna inte blir ännu mindre. 
Därför är det bra att statsmakten sponsrar 
bildandet av samfällda skogar, vilket ger 
skalfördelar trots att man fortsättningsvis 
äger sin skog.

SV: Om det byggs många nya massa-
fabriker under de närmaste decennierna, 
måste utbudet av virke effektiveras och 
priset på trä hållas i schack. Statsmakten 
har gjort förändringar i skogsägandet i stil 
med möjligheten till samfällda skogar för 
att göra det möjligt att skapa större helhe-
ter och öka virkesutbudet. Företag med ki-
nesiska ägare börjar kanske hyra skog för 
att garantera råvarutillgången. •

TEXT: BO INGVES

GRÄVSKOPOR
Tillverkas i olika modeller enligt kundens önskemål.

Reparationer och slitstål

BR Bäcklund
Tel. 364 3140

Gruvvägen 5, 66200 Korsnäs

Har du flyttat?
Adressförändringen gör du 

enkelt via webben,
 www.skogsbruket.fi eller 

genom att ringa
 Jaicom, tfn 03 4246 5396.
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Ny upplaga av 
Skogsbrukets handbok

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

Beställningskupong (Var god texta)

Föreningen för
Skogskultur

betalar portot

Jag beställer                       stycken Skogsbrukets handbok

Boken/böckerna skickas till

Namn

Adress

Postnummer och postort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Föreningen för Skogskultur
INFO Handbok15
Kod: 5001298
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

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

Priset för en 
bok  är 50 €

(inklusive moms) 
+ porto.

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

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

Priset för en 
bok är 50 € 

(inklusive moms) 
+ porto

25 €

Beställningskupong (var god texta)

Jag beställer  _____ exemplar av Skogsbrukets handbok.

Boken/böckerna sänds till

Namn

Adress

Postnummer och ort

Telefon

Föreningen för 
Skogskultur 

betalar portot

Föreningen för Skogskultur
INFO Handbok15
Kod: 5001298
00003 SVARSFÖRÄNDELSE
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År 1913 fredades skogsrenen i Finland, 
i det dåvarande ryska storfurstendömet. 
Men fredningen kom för sent och eka-
de tomt i forna skogsrensmarker. Lan-
dets sista skogsrenar sköts bort i början 
av 1900-talet i östra Finland. Dessförin-
nan hade de sista skogsrenarna i meller-
sta och västra Finland stupat för jägar-
nas kulor i slutet av 1800-talet. 

En kortsiktig rovdrift, genom hän-
synslös jakt och fångst, ledde till utrot-
ning. Så gick det även med bävern som 
blev det första inhemska däggdjur som 
försvann ur vår fauna genom jakt och 
fångst några årtionden före skogsrenen. 

Bävern återkom genom utplantering av 
djur från Norge, där den europeiska bä-
vern till all lycka hade överlevt. Samtidigt 
passade man på att plantera ut kanaden-
sisk bäver i Finland, av idel okunskap och 
stor iver, till stort förfång för den euro-
peiska bävern. Men skogsrenen återkom 
på ett övertygande sätt till Finland, på eg-
na klövar som följde skogsrenens gamla 
vandringsleder mellan öst och väst.

VANDRADE IN FRÅN RYSSLAND
I de stora ryska ödemarkerna hade 
skogsrenen överlevt krigsåren och åter-
hämtat sig numerärt. De årstidsbundna 
vandringarna sträckte sig småningom till 
Kuhmos ödemarker på den finska sidan 

av gränsen och gav upphov till en livs-
kraftig stam av skogsrenar på 1960-talet. 
På 1970-talet fångades ett antal skogsre-
nar in och transporterades till ett hägn i 
Salamjärvi nationalpark i Suomenselkä-
området, där landets sista skogsrenar i 
västra Finland en gång levt. 

Suomenselkä-området var en given 
plats för det djärva försöket att återin-
föra skogsrenen till mellersta och västra 
Finland. Man ville skydda skogsrenen 
mot tamrenen som den lätt korsar sig 
med. Tamrenen härstammar från fjällre-
nen och båda är nära släkt med skogsre-
nen. Genetiskt sett hör alla tre till sam-
ma art och korsar sig fritt och framgångs-
rikt sinsemellan när tillfälle ges. Skogsre-
nen är högbentare än tamrenen och fjäll-
renen och har därtill en högrest hornkro-
na för att kunna röra sig smidigare i sko-
gen. Skogsrenens typiska särdrag förstörs 
lätt genom avel med tamren och fjällren. 

Skogsrenstammen i Kuhmo hade 
också börjat minska, på grund av hård 
markanvändning i form av kalhyggen 
och dikningar plus ett ökat predations-
tryck från en stark vargstam, även den 
invandrad österifrån. Vargen är skogs-
renens främsta naturliga predator (djur 
som äter djur) och behövs i det ekologis-
ka sammanhanget för att hålla skogsre-
nen vild, vaksam och snabbklövad. 

UPPFÖDNINGEN LYCKADES
Uppfödningen av skogsrenar i hägn lyck-
ades bra. När de hägnade skogsrenarna 
släpptes fria spurtade de rakt in i den na-
turliga biotop de behöver: ohuggen tall-
skog med renlav på markbottnen och 
odikade myrar med omkringliggande 
skogar där grantätningar och slingran-
de bäckfåror med rik vegetation är vikti-
ga för de kalvande renkorna eller vajor-
na på våren. 

Skogsrenen lever i hög grad även ute 
på öppna myrar där sommarbetet för va-
jorna med kalvar är viktigt. Öppen myr-
mark skyddar samtidigt skogsrenen från 
överraskande rovdjursattacker under 
sommaren och under höstens brunst då 
skogsrenarna samlas i större och min-
dre flockar.

Att en nationalpark spelade en cen-
tral roll i skogsrenens återkomst till mel-
lersta Finland skänker skogsrenens mo-
derna historia i landet ett vackert skim-
mer. Våra nationalparker är grundade 
främst för människans behov av vand-
ringar och lägerliv i skyddad natur. Att 
de även kan vara avgörande för att räd-
da hotade arter eller bädda för återkoms-
ten av en förvunnen art är synnerligen 
tilltalande. •

TEXT OCH FOTO: HANS HÄSTBACKA

Skogsrenens återkomst                        

Skogsrenen är högbent och tju-
rarna eller sarvarna ståtliga med 
sina stora hornkronor.    
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kolumnen

JAN HEINO
FORSTRÅD OCH SMÅSKOGSÄGARE

VI LEVER I EN TID när åsikter i många fall väger lika 
tungt som kunskap. Skogsbruket hör till de näring-
ar som ständigt är i skottgluggen. Det är inte ett 
dugg förvånande, eftersom skogen som miljö betyder 
mycket för väldigt många. 

Om vi för enkelhetens skull håller oss till vårt eget 
land i resonemanget, kan vi lugnt konstatera att eko-
nomiskogsbrukets ställning är både stor och viktig. 
Men samtidigt är det en ställning som ständigt måste 
försvaras. Och det är här vi behöver tänka till. 

Så här fungerar det: Den som hinner presentera en 
fråga först har ett försprång. I mediabranschen bety-
der det rent konkret att det som först publiceras som 
en nyhet är det som de flesta kommer ihåg och sätter 
tilltro till. Hur sakliga motargumenten på insändarsi-
dan än må vara, hur tunga namn som än underteck-
nar, är det ändå nyheten som triumferar. 

Vi ska inte falla i gropen och beskylla media för 
oseriös verksamhet. Det finns gott om proffsiga jour-
nalister och sakliga redaktioner. De osakliga gör vis-
serligen skada, men där har fakta, i vilket fall som 
helst, ingen chans att bryta igenom. 

Vi bör kika bakom rubrikerna och fundera över var 
nyheterna uppstår. Håller vi oss till ämnet skog, be-
höver vi inte leta länge på webben för att hitta akti-
va påverkare med stor genomslagskraft. Problemet är 
att skogsbrukets sakkunskap oftast kommer i form av 
försvar och motargument.

De sakliga debattörerna – försvararna – gör ett vik-
tigt och bra jobb, men de behöver sällskap av den 
fortlöpande informationen. Vi ska komma ihåg att 

den som har kunskap i ett ämne inte sväljer en bras-
kande nyhet. 

Så: Hur kan skogsbrukets sakkunskap dels nå över 
nyhetströskeln, dels agera som initiativtagande infor-
matör på webben? 

Ett verktyg är marknadsföringens specialgren 
”storytelling”. En grundregel inom marknadsföring-
en är att berätta nio gånger och sälja en gång. Ge-
nom att fortlöpande berätta om processen bakom 
produkten bygger marknadsföraren upp både förtro-
ende och relationer. I skogsbrukets verklighet hand-
lar det om att berätta vad aktörerna gör och varför 
de gör just så. 

En del guruer inom ”storytelling” hävdar att en be-
rättelse inte ska innehålla sakinformation. Jag som 
jobbat praktiskt med ”storytelling”, jämsides med 
journalistik, säger att en berättelse utan kärna är bort-
kastad. Däremot bör berättaren veta hur man bygger 
en berättelse så att den inte uppfattas som ett försök 
till försäljning. Jämsides med seriös journalistik och 
god debatteknik är ”storytelling” ett viktigt och an-
vändbart verktyg när det gäller att nå allmänheten. 

Jag hade förmånen att några gånger få inbjudan 
till skogsdagar för pressen. Så här i efterhand kan 
jag konstatera att informationen från skogsproffsen 
var en form av ”storytelling”, kryddad med fakta och 
praktiska demonstrationer ute i skogen. De artiklar 
och program jag såg var intressanta och välgjorda. 
Konceptet kanske kan omformas för nutidens tids-
brist som gör att många redaktioner använder socia-
la medier som källa och inspiration? •

Försvarare eller informatör?

ANNE MANNER
ÄR SKOGSBRUKSINGENJÖR, 

VD FÖR EXISTENS ANDELSLAG, 
CHEFREDAKTÖR OCH FÖRFATTARE. 
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Skog må icke skövlas
Boken handlar om föreningens verksamhet 
under åren 1910–2010. 

Den historiska delen är skriven av 
Bertel Widjeskog. Anekdoterna från fältet har berättats 
av skogsfackmän och är illustrerade av Torolf Finnbäck. 
Det högklassiga svartvita bildmaterialet är från 
Torsten Ranckens bildsamling.

Boken med hårda pärmar har 100 sidor.
Pris: 10 euro + porto

Beställ av oss!
Pris:

10 euro
+ porto

Du kan beställa böckerna genom att sända mail till 
foreningen.for.skogskultur@gmail.com
eller genom att ringa tfn 046 5365 400.

Granfrönas uppbrott
Boken skildrar granfrönas resa från kotte till 
växtplats. Fröna ger sig ut på en spännande resa 
mot okänt mål. Den underhållande och uttrycks-
fulla sagan håller också rent vetenskapligt.

Boken med hårda pärmar har 40 sidor.
Pris: 15 euro + porto

Pris:
15 euro 
+ porto
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virkesmarknaden

VI HAR lämnat år 2020, som på flera sätt var svårt, bakom oss. 
Många minns framför allt coronan. Viruset fick oförutsägbart 
allvarliga effekter, och påverkade vardagen för oss alla.

Pandemin medförde tragiska insjuknanden och till och 
med dödsfall, dessutom led ekonomin. Ekonomin i vårt ex-
portdrivna land bromsade delvis in och många branscher 
befann sig i stora svårigheter. Skogsindustrin erbjöd i varje 
fall produkter som fortfarande behövdes, till och med i stör-
re utsträckning än tidigare. Coronan påverkade faktiskt vir-
kesaffärerna inom privatskogsbruket förvånansvärt lite. I ja-
nuari och februari i fjol var rotköpspriserna lägre än nu, gäl-
lande alla trädslag. Detta trots att pandemin, som fortfaran-
de verkade  avlägsen, inte påverkade priserna. Vår skogsin-
dustri strejkade och många skogsmaskiner väntade länge på 
att det skulle bli riktig vinter.

På årsnivå kommer antalet rotköp i fjol att vara på ungefär 
samma nivå som år 2019. Antalet leveransköp kommer å an-
dra sidan att vara cirka en femtedel lägre än föregående år. An-
talet leveransköp utgör dock endast drygt en tiondel av antalet 
affärer inom det privata skogsbruket. När handelssiffrorna för 
december publiceras, visar de om antalet affärer inom privat-
skogsbruket var högre eller lägre än under år 2019. Hur som 
helst är det bara fråga om några procent.

Stockhandeln var till och med livligare än under år 2019. 
Men då mattades handeln av redan på tröskeln till sommaren 
och föll med drygt 40 procent jämfört med år 2018. År 2020 

innebar alltså ett lyft för handeln med stock, men den kom na-
turligtvis inte nära de tidigare rekordåren. Handeln med mas-
saved var däremot mindre än under 2019. Nedskärningen av 
kapaciteten inom pappersindustrin minskar i fjol.

Även om handeln med stock ökade, sjönk priserna något. I 
fjol tappade det genomsnittliga rotköpspriset för tallstock mest 
i jämförelse med föregående år, cirka tre procent. Genomsnitts-
priset för grantimmer närmade sig 59 euro per kubikmeter i he-
la landet, vilket är ungefär fyra euro mera än medelpriset för 
talltimmer. Därmed stannar priset för grantimmer endast en 
procent under 2019 års nivå.

När det gäller affärerna med massaved utvecklades priset 
och volymerna på motsatt sätt. Antalet affärer minskade, men 
de årliga genomsnittspriserna hölls på föregående års nivå. 
Det är möjligt att decemberstatistiken gör att snittpriset till 
och med blir högre än föregående år. I ljuset av statistiken 
fram till november är det årliga genomsnittspriset för gran-
massaved till och med högre än för föregående år. Detta trots 
att användningen av granmassaved i tillverkningen av meka-
nisk massa minskar.

Den ökade efterfrågan på timmer i slutet av året ingav hopp 
också för utvecklingen i år. I Finland planerar skogsindustrin 
fortfarande nya produktionsanläggningar. De kommer att öka 
efterfrågan på timmer i hela landet. Till och med södra Fin-
land fick vinter i början av januari, så avverkningsförhållande-
na kanske blir ungefär som under en normal vinter. •

Inte illa, trots pandemin

PAULA HORNE
FORSKNINGSDIREKTÖR, 

PELLERVO EKONOMISKA 
FORSKNING
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– Du har rätt, jag ser numera sämre på nära håll, men du skall 
veta att jag fortfarande kan känna igen en idiot på långt håll!

TOK

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

till din tjänst

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

• Utkörning och transport av virke, ved mm. utförs med traktor 
i området Jakobstad-Vörå-Maxmo, Andreas, tfn 040 860 4749.
• Sprängningsarbeten utförs i Pedersöre med omnejd, 
tfn 050 534 8565. 
• Käld skogsservice utför manuell röjning, plantering och gallring 
i Karleby och Pedersörenejden, även inhoppare i skogsmaskin, 
tfn 041 435 8089.
• Skogsavverkning utförs med gallringsskördare, även huggning av 
tomter, virkestransport med traktor, röjning mm. utförs i Vasa med 
omnejd, tfn 050 322 0567.
• Maskinell avverkning med smidig skördare samt utkörning och trans-
port av virke i Korsholm-Korsnäs. Kenneth Forsman, tfn 050 351 3197.
• Gallring och utkörning av virke utförs med Norcar 600, 490 
i Nykarleby med omnejd, P. Blomqvist, tfn 050 349 2888. 
• Skogsvårdsarbeten och avverkning, planering, värdering av skog 
och rådgivning i Nykarlebytrakten, Smedskog, tfn 050 466 4970. 
• Slyröjning av skogsbilvägar utförs i Närpes-Malax-Korsnäs 
området, tfn 050 344 3181, Tobias Dahlblom.
• Slyröjning av skogsbilvägar utförs i Närpes–Korsnäs området, 
tfn 040 750 7929. 
• ITA Nygård Ab utför röjningar, skogsvårdsarbeten och specialav-
verkningar i Terjärv med omnejd, tfn 050 366 0860.

En hobby som
LÖNAR s ig

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

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

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

JOBO ST50

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

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

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

Prenumerera 

Uppvakta

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

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

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

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

– den finlandssvenska skogstidningen

Åtta 
 36-sidiga, 
faktafyllda
nummer 
per år!

Presentkort

bruketSkogs

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

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

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

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

Mångsidig 
skogs-

information
i 90 år!


