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Visst vill du
bli medlem?
Föreningen för Skogskultur r.f. har redan över 100 år
jobbat för skogsbruket i svenskbygderna. I dag lägger
vi speciell vikt vid olika former av informationsspridning på svenska. Som medlem bidrar du till Skogskulturs arbete och kan påverka föreningens verksamhet.
Skogskultur:
• Ger ut tidskriften Skogsbruket
• Ger ut skogligt informationsmaterial, till
exempel senaste upplagan av Skogsbrukets handbok
som föreningen lät översätta och trycka
• Beviljar stöd för skogsdagar och exkursioner, såsom
Skogsbrukets vinterdagar och Skogskulturs sommarexkursion
• Beviljar reseunderstöd till skolklasser
• Understöder examensprojekt
• Premierar skogsägare, skogsfackmän,
entreprenörer, studerande och aktiva unga.
Man kan ansöka om medlemskap via föreningens 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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Skogsvård ger trygghet
NATURRESURSINSTITUTET och Helsingfors universitet är i slutfasen av en stor kartläggning av skogsägarna i Finland. Motsvarande undersökning har
gjorts två gånger tidigare och vi börjar nu få preliminära resultat över hur skogsägarkåren och
skogsägarnas tankar ser ut idag och vad som förändrats under de senast tjugo åren. En tydlig trend
är att en allt större del av skogsägarna lyfter upp
ekonomisk trygghet som ett centralt mål för sitt
skogsbruk.
Det är inte bara skogsägarna som värdesätter
trygghet. Också skogsindustrin och energiindustrin sätter stort värde på en trygg tillgång på råvaror och även annars ett tryggt och stabilt samhälle.
Det är kapitalintensiv verksamhet och före ett beslut vill man vara säker på att man kan hålla igång
anläggningen i flera årtionden framöver.
Att döma av att vi fått flera positiva investeringsbeslut de senaste åren verkar industrin uppleva Finland som en trygg miljö, det är inte bara
nyheter om pappersmaskiner som tas ur bruk. Det
senaste beslutet i raden är Metsä Groups bioraffinaderi i Kemi, som när det är färdigt kommer att
öka virkesförbrukningen i Kemi med cirka 4,5 miljoner kubikmeter massaved.
Både för skogsägarna och industrin är aktiv
skogsvård en av nycklarna till den önskade tryggheten. En aktiv skogsvård garanterar att vi kan

fortsätta utnyttja vår skogsresurs och att det kommer att finnas ett utbud på virke även i framtiden.
En övertygelse om att det kommer att finnas utbud
på virke öppnar för nya investeringar som skapar
efterfrågan och vi kommer i en positiv situation
där utbud och efterfrågan matar varandra!
Även med tanke på en förestående klimatförändring är en aktiv skogsvård viktig för att trygga
virkesproduktionen. Klimatförändringen för med
sig två stora orosmoln. Det ena är att forskarna
ger prognoser om långa torrperioder under växtsäsongen. Granen är känslig för torka och drabbas lätt av torkstress med ökad risk för barkborreangrepp. Vid skogsförnyelse är det redan i dag
dags att förbereda sig för morgondagens klimat
och undvika gran på torra platser.
Det andra orosmolnet är flera snöstormar i kombination med mindre tjäle. För att minska riskerna för snöbrott och vindskador är det av allt större
vikt att röja plantskogarna i tid och att inte skjuta förstagallringarna på framtiden. Om träden står
för tätt när de är unga får de slanka stammar och
högt uppskjutna kronor. Det ger en förhöjd risk för
snöbrott och vindskador, framförallt efter att beståndet gallrats.
Mot den här bakgrunden är det viktigt att fästa
uppmärksamhet vid skogsvården – det lönar sig i
längden! •
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Stopp för
Nylandsplanen

Plasten tappar terräng
Cellulosabaserade material ersätter
plast i allt flera förpackningar. Bland
andra Stora Enso och svenska BillerudKorsnäs presenterar nya livsmedelsförpackningar.
Stora Enso har börjat tillverka livsmedelsförpackningar av formpressad
fiber vid sin fabrik i svenska Hylten.
Produkerna är förnyelsebara, återvinningsbara och biologist nedbrytbara. De
uppges vara beständiga mot vatten, fett
och olja.

För att svara mot den växande efterfrågan på formpressade fiberprodukter
ökar Stora Enso produktionen både
i Hylten och vid fabriken i kinesiska
Qian´an.
BillerudKorsnäs lanserar tillsammans
med Syntegon Technology en pappersbaserad flow wrap som gör det möjligt
att byta från plast till barriärbestruket
papper då man förpackar konfektyr.
Flow wrap är en typ av flexibla förpackningar för konsumentvaror. •

Uttaget minskade
Det sammanlagda uttaget av virke ur de finländska skogarna var i fjol 65,2 miljoner
kubikmeter, rapporterar Naturresursinstitutetet. Det innebär att avverkningarna
minskade med 11 procent från föregående år.
Enligt de preliminära uppgifterna utnyttjades i fjol 81 procent av det maximala
uttaget i hela landet och i genomsnitt 89 procent under perioden 2016–2020. I fjol
ökade det totala virkesförrådet med 29 miljoner kubikmeter.
Det sammanlagda virkesförrådet i landets skogar uppgår nu till nästan
2 500 miljoner kubikmeter. Enligt Naturresursinstitutet är det maximala uttaget av
gagnvirke och energived 80,5 miljoner kubikmeter per år under åren 2016–2025.
Enligt Naturresursinstitutet växer det finländska trädbeståndet med 108 miljoner
kubikmeter per år. I runda tal är det dubbelt mera än år 1940. •

Föreningen för Skogskultur r.f. håller sitt stadgeenliga
årsmöte fredagen den 23.4.2021 klockan 9.00 på
distans via MS Teams.

Helsingfors förvaltningsdomstol har,
med tre handläggningsbeslut, förbjudit
verkställandet av Nylandsplanens 2050
etapplandskapsplaner för Helsingforsregionen, Östra Nyland och Västra Nyland.
Orsaken är de 35 besvär som anförts
mot planen. Förvaltningsdomstolen
avgör besvären med ett skilt beslut
senare i år.
Skogbruket skrev om landskapsplanen
i höstas efter att arbetet med den väckt
irritation bland skogsägare. Meningsskiljaktigheterna gällde speciellt förfaringssättet med nya skyddsområden. •

Lyft för
webbinarier
Coronapandemin gav ett lyft åt
Finlands skogscentrals webbutbildningar. I fjol deltog 2 160 skogsägare och skogsproffs i dem, mot 234
året innan. Också antalet webbkurser var klart högre till följd av
att pandemin kraftigt begränsade
fält- och klassrumsundervisningen.
Enligt Skogscentralen håller trenden av allt att döma i sig.
Under det här året erbjuder
Skogscentralen ett 40-tal utbildningar. De nyaste bjuder på kunskaper i hyggesbränning, virkesdrivning
under den tjälfria tiden, tjärbränning och tappning av kåda.
Skogscentralen noterade ett
rekord också för de direktsända
webbinarierna i fjol. De var 178 till
antalet, jämfört med 44 år 2019. I
webbinarierna deltog nästan 9 800
personer eller drygt fyra gånger fler
än året innan. •

Anmälan om deltagande senast den 19.4.2021
per e-post på adressen
foreningen.for.skogskultur@gmail.com

Föreningen för Skogskultur
finns på Facebook.

Styrelsen

Gilla och följ!
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Rör dig gärna i naturen, men kom ihåg att iaktta tillräcklig
corona-säkerhet där också andra människor rör sig. Det är
budskapet på Forststyrelsens webbplats utinaturen.fi.
Forststyrelsen förvaltar Finlands 40 nationalparker på statlig mark. På dem finns vandringsleder, grill- och tältplatser och
stugor. Nationalparkerna är populära utflyktsmål, inte minst
under coronapandemin.
Flera av Forststyrelsens rekommendationer är allmängiltiga:
Man bör till exempel hålla två meters avstånd till andra även
i naturen, lägga vikt vid hygienen och följa hälsomyndigheternas rekommendationer.
Forstyrelsen rekommenderar också att man undviker
populära utflyktsmål och rastplatser och att man tar med
sig vägkost som inte behöver värmas vid en gemensam
När Metsä Group börjar bygga sitt nya biokombinat i Kemi blir det
eld.
en veritabel vitamininjektion för virkeshandeln och sysselsättning– Om du tänker övernatta är ett eget tält eller vinden i regionen. Fabriken innebär också ett tillägg för den finländska
skydd en bra idé. Man kan inte alltid garantera ett
exporten.
tillräckligt säkerhetsavstånd i allmänna stugor
Under andra veckan i februari meddelade Metsä Group att, Metsä
och vindskydd, påpekar Forststyrelsen och
Fibre som ingår i gruppen, beslutat bygga det planerade biokombinatet i
hänvisar i övrigt till Institutet för hälsa
Kemi. Investeringen är den genom tiderna största i den finländska skogsoch välfärd. •
industrins historia och går lös på 1,6 miljarder euro. Fabriken beräknas stå
färdig under det tredje kvartalet år 2023 och ersätter då den nuvarande
cellulosafabriken i Kemi.
Det nya kombinatet behöver årligen 7,6 miljoner kubikmeter massaved,
vilket är 4,5 miljoner kubikmeter mera än den nuvarande cellulosafabriken.
Metsä Group räknar med att kunna köpa det mesta virket i hemlandet bland
ägarkunderna i det kooperativa Metsäliitto. I förlängningen tänker Metsä
importera råvara från norra Sverige, uppskattningsvis 1 miljon ton om året.
Av råvaran tillverkar Metsä Fibre årligen 1,5 miljoner ton barr- och lövträdscellulosa samt en rad andra bioprodukter. Omkring 70 procent av
produktionen beräknas gå på export, vilket innebär en exportökning med en
halv miljard euro om året.
Dessutom producerar kombinatet årligen 2 terawattimmar el, motsvarande
2,5 procent av den inhemska elproduktionen. Räknar man in elproduktionen
vid biokombinatet i Äänekoski står gruppen för ungefär 5 procent av den
finländska elproduktionen. Fabriken i Äänekoski var den största investeringen
inom finländsk skogsindustri då den togs i bruk år 2017.
Enligt Metsä Group tryggar investeringen i Kemi inte bara de nuvarande
250 arbetsplatserna. Värdekedjan kring den nya fabriken sysselsätter totalt
cirka 2 500 personer. Det innebär ungefär 1 500 nya arbetstillfällen, de flesta
inom avverkning och transport. Under byggtiden är den sysselsättande effekten cirka 10 000 manår. Nästan hälften av arbetet utförs i Kemi. Under
byggtiden uppskattas ungefär 15 000 personer arbeta för projektet. •

Jätteinvestering ger
fart åt virkeshandeln

OBS!

Skogskulturs
sommarexkursion är
uppskjuten till
juni 2022
på grund av
coronaviruset.
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Coronasäkerhet
i naturen

Vintern satte fart på av
Trots den kalla vintern är drivningsförhållandena inte optimala. Men förutsättningarna för att avverka är ändå betydligt bättre än i fjol. Körvägarna går
att preparera så att de bär maskinerna och det bidrar till en hög drivningstakt
i hela landet.
– Det såg dåligt ut i december som var
ovanligt mild, men i februari hade vi äntligen riktig vinter. Vi har verkligen väntat
på det här och förutsättningarna blir bättre hela tiden, så länge det är kallt. Förhållandena kunde vara bättre men det går i
alla fall att jobba på de flesta skiften nu,
säger Olav Snellman, skogsmaskinsentreprenör för UPM, i mitten av februari.
Med bättre förhållanden syftar Olav
Snellman på att det kom relativt mycket
snö innan marken hann frysa ordentligt.
Under snön var det länge blött.
– Men vi har kunnat ta oss an så kallade vinterstämplingar som i viss mån kräver frusen mark. Det går att preparera körvägarna genom att köra några varv innan
man tar ut virket, förklarar han.
Hur är sikten när det finns mycket snö
i träden?
– Det yr ordentligt när träden fälls, och
det försvårar arbetet en aning. Snödju-
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pet gör också att det är svårare att få rätt
stubbhöjd, säger Snellman.
TAR IGEN EFTERSLÄPNINGAR
I fjol blev många stämplingar, som kräver
frusen mark, oavverkade. Många avverkningar sköts på framtiden.
– Nu åtgärdar vi de stämplingarna. Förra året var hemskt ur ett drivningsperspektiv, och vi var tvungna att ständigt flytta
maskinerna för att hitta skiften som gick
att avverka. Situationen är verkligen betydligt bättre nu.
Kalla vintrar gör också att mycket svåra
avverkningar kan genomföras. I skrivande
stund förbereder Snellman en lång körväg
under en kraftledning, så att ett svåråtkomligt skifte kan avverkas.
– Det är en stor avverkning till vilken
det inte finns någon egentlig väg. Men genom att packa snö, jämna ut vägen och
ploga den håller den också timmerbilar-

na. Det skiftet har väntat två år på att avverkas, berättar han.
Ove Simosas, teamchef för Skogsvårdsföreningen Södra skogsreviret, ger en liknande bild av läget i de östra delarna av
Nyland.
– I februari hade vi 50–60 centimeter
snö i Borgåtrakten och det var blött under snön. Det betyder att skogsmaskinsentreprenörerna var tvungna att trampa för
att det skulle frysa i spåren. Läget var inte optimalt, men vi har skickliga medarbetare som klarar av avverkningarna, säger Simosas.
Och fortsätter:
– Men jag klagar inte. Läget är betydligt bättre än i fjol då det i praktiken var
omöjligt att driva ut virket. Vi är glada för
att vi nu har alla maskinkedjor i drift och
möjligheter att ta oss an även stämplingar
som kräver frusen mark.
Reviret tar inom ramen för sin drivningsverksamhet ut cirka 650 000 kubikmeter virke per år. På grund av fjolårets
milda vinter var man tvungen att skjuta upp många vinterstämplingar till sommaren.
– Men trots att det var torrt och vi i

verkningarna
somras kunde avverka en del av de objekt som sköts upp från vintern, blev
mycket arbete ogjort. Nu fokuserar vi
på att beta av eftersläpningarna, berättar
Simosas.
GOD EFTERFRÅGAN PÅ STOCK
I NYLAND
Han poängterar att gallringarna också ska
skötas, men i första hand åtgärdas äldre
bestånd.
– Grova stämplingar har nu förtur, och
det råder god efterfrågan på stock. Vi måste också planera drivningarna så att vi får
ut virket ur skogarna där vägarna kräver
att det är fruset. I mars kan vi ta oss an
gallringar på marker som var mjuka i februari och utnyttja vägar som håller ännu
i april, förklarar han.
Förhållandena kan variera rätt mycket mellan de östra och västra delarna av
Nyland. I år konstaterar revirinstruktör
Stefan Sundqvist att läget är bra också i
de västra.
– Vi är inte bortskämda med riktiga
vintrar längs sydkusten, och speciellt inte på vårt västliga verksamhetsområde.
Men nu är möjligheterna goda att prepa-

rera vägar, åkrar och basvägar, trots att ett
långt blidväder smälte en stor del av snön.
Så länge vi har minusgrader kan vi packa
snön och avverka. Att lägga ut toppar och
ris på körstråken gör också underverk, säger Sundqvist.
Hur planerar ni drivningarna?
– Det gäller att få ut stämplingarna i
en förnuftig ordningsföljd, för vintern är
trots allt mycket kort och vanligtvis hinner
vi bara verkställa en liten del av behovet.
Också på Åland är vinterförhållandena goda i år.
– För första gången på två år har vi
mycket bra före för virkesdrivning. I mitten av februari fanns det ännu ingen tjäle i åkrarna, men åkrar och vägar höll
bra och det underlättade betydligt, säger
Oskar Qvarnström, skogschef och virkesinköpare på Ålands skogsindustrier Ab.
VOLYMERNA ÖKAR
Enligt Qvarnström rådde det brist på stock
under hösten och därför välkomnas vintern.
– Det här föret gör att vi kan få upp
avverkningsvolymerna, och speciellt timmervolymerna ökar då de djupa marker-

Skogsindustrin välkomnar den kalla vintern som möjliggör avverkningar på
marker som kräver tjäle. Det råder också bra efterfrågan på många sortiment.

na börjar frysa till. Vi har stor efterfrågan
på alla våra produkter, så alla sortiment
är välkomna.
Bolaget siktar på att under vintern bygga ett lager av färdigsågad vara, i första
hand för den åländska hemmamarknaden.
– Fjolåret var ett rekordår vad gäller
hemmaförsäljning, så vi har ännu luckor, som behöver fyllas, i sortimentet. Med
lägre temperaturer brukar också bioenergipriserna börja röra sig åt rätt håll, säger
Qvarnström.
Enligt Thomas Sundqvist, distriktschef
för Metsä Groups Vasadistrikt, gynnas virkeshandeln av en kall vinter. På hans område råder det nu efterfrågan i synnerhet
på sommar- och menföresdugliga stämplingar.
– Det gäller också både gallrings- och
förnyelseavverkningar. Både tall- och
granstock går åt, men nu har vi en lite
större efterfrågan på gran. När det gäller
massaved är efterfrågan jämn på alla sortiment, säger Sundqvist. •
TEXT OCH FOTO:
CHRISTOFFER THOMASFOLK
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Klimatsmart skogsvård
kräver aktivitet

Det råder en traditionell vinter, med mycket snö och kalla temperaturer, och det talas
om den bästa vintern på länge för skogsbruket. Förutom att avverkning och logistik på vissa håll underlättas av en rejäl tjäle, bidrar de låga temperaturerna till att
hålla populationer av skadeinsekter nere,
samtidigt som snön skyddar trädens rotsystem från att frysa.
Den rejäla vintern innebär dock inte att
klimatförändringens långsiktiga hot är ute
ur bilden.
Effekterna av klimatförändringen har
redan en tid synts i skogarna, även om de
konkreta symptomen varierat i olika delar av landet.
– För skogsägarna innebär klimatförändringen att de behöver följa med sina
skogar ännu aktivare och i viss mån även
lära sig nya metoder och rutiner för att
kunna fatta långsiktiga beslut, säger Tiina
Törmänen, expert på klimatsmart skogsvård på skogsforskningsorganisationen Tapio.
Hon konstaterar att effekterna av klimatförändringen varierar i olika regioner
av landet och som ett exempel nämner
hon skogsägare i södra Finland.
– Nu är det många som planerar att förnya sina skogar med gran, men då gäller
det att se framåt och beakta att problemen
med snöbrist väntas öka i södra Finland.
Det leder i sin tur till att marken blir torrare än tidigare och att granen, med sina ytliga rötter, inte nödvändigtvis längre blommar på områden där marken är grovkornig, förklarar Törmänen.
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De negativa effekterna av klimatförändringen kan bekämpas med en
rad konkreta åtgärder. Hittills har råden till skogsägare mest handlat om
att anpassa skogen till förändringarna, men nu betonas också möjligheterna att motverka klimatförändringen med skogens hjälp.

– Klimatsmart skogsvård förutsätter att skogsägarna känner sina marker väl och följer med alla förändringar som sker, säger Tiina Törmänen på Tapio.
MYCKET FORSKNING PÅ GÅNG
Det pågår mycket forskning om klimatförändringens effekter på skogen. I december
gav Naturresursinstitutet, Finlands miljöcentral och Tapio, ut en gemensam rapport med de senaste rönen om klimatförändringens inverkan på skogsbruket och i
februari presenterade Tapio ett paket med
utbildningsmaterial riktat till yrkesskolor

och yrkeshögskolor som utbildar blivande skogsproffs.
– Hittills har råden främst handlat
om hur skogsägare kan anpassa skogen
till förändringarna, men nu tas ett större
grepp så att klimatsmart skogsvård även
innefattar råd om hur skogen, så effektivt
som möjligt, kan binda koldioxid och andra växthusgaser.

VIKTIGT VETA VAD MAN VILL
Samtidigt som tillväxtsäsongen blir längre ökar riskerna för olika typer av skador. Varje årstid har sina utmaningar.
Långa torrperioder vårtid och sommartid begränsar tillväxten och försvagar
motståndskraften mot skadeinsekter hos
träd, medan en kall och regnig sommar
vanligtvis ökar risken för svampangrepp.
Värmeböljor är högsäsong för skogsbränder. Höststormar kan fälla stora mängder träd, vilket kräver mer eller mindre

akuta och oplanerade insatser för att röja upp och få ut träden ur skogen. Vintrar
med korta perioder av tjäle gör att rötterna har svårt att hålla träden upprätta under snöbördor.
– Det här är exempel på vad många
skogsägare redan sett i sina egna skogar.
Även om stormarna inte ökar kan brist på
tjäle bidra till att antalet vindfällen ökar
i framtiden. För skogsägarna gäller det
att se till att trädslagen i deras skogar är
så diversifierade att bestånden klarar av
de allmänt växande riskerna, säger Tiina
Törmänen.
Hon framhåller också vikten av att varje skogsägare har uttalade målsättningar
med sina skogsskiften.
– En del skogsägare kanske vill få ut så
mycket virkesintäkter som möjligt av sin
skog och andra kanske vill låta vissa delar
av skogen stå helt fredade. Oberoende av
vad man som skogsägare vill göra med sin
skog är det viktigt att man har en plan, säger Tiina Törmänen. •
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Inom skogsforskningen finns det olika metoder och även motstridiga åsikter,
men Törmänen framhåller att de råd som
ges, till bland annat skogsägare, bygger på
gedigen forskning och tillförlitlig kunskap.
– Råden beaktar i högre grad olika växtmiljöer och regionala skillnader. Det är bra
att det ständigt förs en diskussion och att
nya forskningsrön uppmärksammas. Den
samlade kunskapen behöver komma ut till
skogsägarna så att de kan se till att deras
skogar mår bra och bidra till att dämpa klimatförändringen.

TEXT: JOHAN SVENLIN

Klimatsmart skogsbruk innebär skogsbruksåtgärder som effektiverar kolbindningen och kolförråden i skogen. Sådana åtgärder är till exempel gödsling,
iståndsättningsdikning, förnyelse med förädlade frön och plantor, så snabb förnyelse som möjligt efter avverkning och förnyelse och beskogning av underproduktiva skogar.
Kolförråden utökas bland annat genom att omloppstiden förlängs, hyggesfritt skogsbruk idkas på torvmark och lågproduktiva utdikade myrar återställs. I
områden med långsammare tillväxt och i specialområden satsas på skogens roll
som ett kolförråd.
Källa: Forststyrelsen
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KLIMATSMART SKOGSBRUK I PRAKTIKEN

– Temperaturen fortsätter stiga globalt, även i Finland.
– Torkan kommer att förvärras i områden som sedan tidigare är torra, i Finland
ökar problemen under vår och sommar.
– Solskenet ökar under sommaren, men höst och vinter blir mörkare.
– Regnmängden kommer att variera stort mellan olika områden, extremnederbörden ökar både i Finland och globalt, snölasterna blir tyngre och regnskurarna hårdare.
– Fukten ökar i norr.
– Vindarna kommer att variera kraftigt mellan olika decennier, och eftersom
tjälperiod blir kortare förväntas stormskadorna öka i skogen.
Källa: Meteorologiska institutet
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KLIMATFÖRÄNDRINGENS EFFEKTER I STORA DRAG
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– Genom att röja och utföra första gallringen i tid förbättrar man förutsättningarna att få en livskraftig blandskog, säger Henrik
Östman, lärare i skogsbruk på Yrkesakademin i Vasa.

Blandskogen vinner terräng
När klimatförändringen ställer nya krav på skogen utpekas blandskog som en
av de effektivaste metoderna för att bedriva ett klimatsmart skogsbruk. Fördelarna med blandskog blir allt mer uppmärksammade och det syns också
när skog förnyas.
Under andra halvan av 1900-talet var den
rådande modellen att man planterade ett
trädslag, tall eller gran, beroende på marktyp. Under 2000-talet har monokulturens
baksidor blivit tydliga. Några av de mest
talande argumenten för blandskog ur ett
skogsvårdsperspektiv är att träden får starkare motståndskraft mot stormar och skadeangrepp, samtidigt som artrikedomen
växer. Det finns en utbredd förhoppning
om att blandskog ökar, men uppgifterna
om hur stor andel av landets totala skogsareal som kan klassas som blandskog varierar i olika inventeringar.
– En inventering av statens skogar visar att 14 procent av skogsarealerna be-
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står av både barr och lövträd, medan en
annan inventering, som utgick från enskilda trädslag, visar att uppemot en tredjedel
är blandskog, berättar Saija Huuskonen,
specialforskare på Naturresursinstitutet.
STÖRRE HÄNSYN TILL MILJÖ
Blandskog är hennes forskningsområde
och hon ser ökningen av blandskog som
en kombination av flera faktorer. Bland
annat har industrins metoder för anskaffning av skogsråvara utvecklats.
– Metoderna för att förnya skogen har
också förändrats mycket under de senaste årtiondena. Tack vare gynnsammare
markberedning och förädlade frön och

plantor sker den tidiga tillväxten snabbare
än den gjorde på 1900-talet.
Hon tillägger att skogsägarnas intresse
för klimat och biodiversitet ökat.
– För skogsägare finns också en rad andra värden än virkesintäkter. Många uppskattar att ströva i naturen och blandskog
ger en behagligare naturupplevelse än ett
ensidigt artbestånd, säger Huuskonen.
FÖRDELARNA ÖVERTRUMFAR
NACKDELARNA
Enligt Huuskonen är potentialen för
blandkultur störst i södra och mellersta
Finland. Hon tar inte ställning till huruvida den ekonomiska avkastningen ökar eller minskar med blandskog, eftersom prisförhållandena mellan olika trädslag spelar
in och förändras över tid, men hon konstaterar att det finns en inbyggd ekonomisk fördel i en minskad risk för att trädbestånd slås ut av stormar eller skadean-

BLANDSKOGENS PLUS OCH MINUS
(enligt Saija Huuskonen)
jordmånens egenskaper förbättras och strukturen diversifieras
växtarterna ökar i antal
antalet fågelarter ökar
antalet livsbiotoper ökar
växtligheten diversifieras och ökar i volym
starkare motståndskraft mot flera betydande svamp- och insektsangrepp,
däribland rotröta och granbarkborre
+ blåbärsskördarna ökar
+ uppfattas i rekreationssyfte ha större estetiskt värde
+ bättre livskraft och motståndskraft mot skador säkrar kapaciteten som
kolsänka
– risken för älgskador ökar
– svampar, som angriper olika trädslag, kan spridas lättare
+/– ingen stor inverkan på virkesproduktionen

grepp. En starkare motståndskraft kan bli
mycket värdefull när de yttre förutsättningarna förändras.
– Skogen måste anpassas när klimatet
ställer nya krav. Nya hot kräver att skogarna är livskraftiga, att de har en biologisk
mångfald för att långsiktigt kunna producera virke och fungera som effektiva kolsänkor, säger Huuskonen.
På frågan om det finns nackdelar med
blandskogar svarar hon:
– I ungskog som innehåller mycket
lövträd finns det en risk för älgskador,
men fördelarna väger nog mycket tyngre när man ställer plus och minus mot
varandra.
SKOGSÄGAREN FÄLLER SISTA ORDET
Om man tittar rent ekonomiskt på skogsförnyelse lönar det sig att kalkylera och
sprida riskerna över en lång tid framåt.
Många av skadorna, som drabbar skog,
är specifika för enskilda trädslag, och om
ett trädslag slås ut fortsätter de andra att
växa. Tallbestånd är mest utsatta för älgskador, medan granbestånd kan drabbas
av en rad andra typer av skador, däribland
torka, vindfällen, snölaster och insektsangrepp.
Blandskog kan växa både på karga och
bördiga marker, och i samband med förnyelse lönar det sig för skogsägare att låta
utvärdera sin skogsmark.
– Skogsfackmännen har ett stort ansvar
i att bedöma marktypen och andra yttre
förutsättningar när en skog ska förnyas.

De ger goda råd enligt sin expertis, men
det är viktigt att skogsägaren fattar beslutet om vad som ska planteras, säger
Henrik Östman, lärare i skogsbruk på Yrkesakademin i Vasa.
Enligt honom är skogsägare generellt
mycket intresserade av att plantera blandskog.
– Det är en mycket positiv trend att
blandskog ökar. En bidragande orsak är
att industrin har utvecklats enormt sedan
1980-talet, då tall var mest efterfrågat.
TIDIG GALLRING AVGÖRANDE
I modern skogsvård ingår mycket annat
än virkesproduktion. Biologisk mångfald
är numera en hederssak inom skogsbruket.
– Landets skogsägare har mer och mer
insett fördelarna med att främja viltvård
och skapa biotoper för smådjur, insekter
och svampar. Det här är också en del av
en livskraftig blandskog, säger Östman.
När det gäller att välja trädslag för
blandskog rekommenderar han ett huvudträdslag med ett till tre kompletterande trädslag. Om marken passar för både
tall och gran kan båda med fördel planteras. Lövträd kommer att hitta till förnyelseytan genom frön som sprids.
När det sedan är dags för röjning och
gallring, är det viktigt att livskraftiga träd
av olika slag tillåts fortsätta växa. Valet av
trädslag avgör också landskapsbilden för
en lång tid framåt.
– Det kräver ett vant öga att välja ut vil-
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Tiina Huuskonen betonar att skogen
måste anpassas då klimatet ställer nya
krav.
ka träd som ska gallras och vilka som ska
fortsätta växa. Ofta är det skogsmaskinsförare som fattar besluten i praktiken, och
de har ett stort ansvar, säger Östman som
till vardags utbildar blivande skogsmaskinförare.
EN FRISK ROT
HÅLLER TRÄDET STÅENDE
Han påminner om vikten av att skogsägaren ser till att första gallringen görs i tid.
– Tyvärr sker den ofta för sent. När man
röjer och gallrar tidigt släpper man också
ljus och värme ner till marken, vilket höjer marktemperatursumman och gynnar
utvecklingen av trädens rotsystem, förklarar han.
Rotsystemet har en stor betydelse för
trädets överlevnadsförmåga. En av de fördelar som träden drar nytta av i blandskog
är att rotsystemen lägger sig på olika nivåer under marken. Björken, som tappar sina löv till vintern, går inte lika djupt med
sina rötter som tallen.
– Det bidrar till att förbättra trädens
stormfasthet, men också till att undvika
rotröta, som ofta sprids när rötter av samma trädslag kommer i kontakt med varandra, säger Östman.
När blandskogen kommit till avverkningsskedet gäller samma sak som för
skog med ett dominerande trädslag – om
röjningar och gallringar gjorts enligt boken borde det finnas gott om stockvirke. •
TEXT: JOHAN SVENLIN
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Markberedning håller
baggen stången
Om snytbaggen får fritt spelrum
orsakar den med sin aptit på bark
stor dödlighet bland barrträdsplantor. Bra markberedning är en effektiv åtgärd mot den kostsamma baggen, men också försök med giftfria
beläggningsskydd har gett goda resultat.
Snytbaggen förekommer i princip i hela
Finland. Den dras till färska hyggen och
kan stå för omfattande skador då den
kommer åt att gnaga på barken till nysatta plantor.
– Avverkningstidpunkt, trädsort och
skyddsåtgärder påverkar skadornas omfattning. Utan åtgärder kan upp emot
80 procent av plantorna lätt dö, säger
Markku Remes, ledande expert på skogsvård vid Finlands skogscentral.
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Som en bidragande orsak till de stora
skadorna nämner Remes snytbaggens livslängd. En snytbagge kan leva upp till fyra år, vilket ger gott om tid att orsaka förstörelse.
VARMARE KLIMAT KAN ÖKA RISKEN
Markberedning, i form av högläggning,
ses allmänt som ett effektivt skydd mot
snytbaggen. På mineraljordar kan högläggningen skydda på flera sätt. Då regnet stänker upp sand på plantan skapas
en skyddande beläggning mot snytbaggens bett, en effekt som också utnyttjats i
nya plantbehandlingsmetoder.
Därtill kommer skrämseleffekten. På
ljus mineraljord är den mörka baggen en
färdigserverad godbit för naturliga fiender
såsom trastar och sädesärlor. På mörk humus och torvmark kan snytbaggen däremot känna sig trygg, vilket ökar behovet
av andra skyddsåtgärder.

Kvaliteten på markberedningen och
högläggningen är viktig, påpekar Jaana
Luoranen, specialforskare vid Naturresursinstitutet. Bland annat bör mineraljorden, som omger plantan, vara ren och
ha en diameter på 20 centimeter.
– En bra utförd markberedning ger redan ensam ett hyfsat skydd, men kompletterande åtgärder behövs, inte minst med
tanke på att klimatförändringen förutspås
öka risken för snytbaggeangrepp, säger
Luoranen.
I ett varmare klimat kan snytbaggehonan lägga ägg under en längre period, och
utvecklingen från ägg till vuxen försnabbas. Med högre temperaturer förlängs också växtsäsongen under vilken snytbaggen
gnager på plantor.
LOVANDE FÖRSÖK MED GIFTFRI
BELÄGGNING
Markberedning i kombination med ke-

I verkligheten är snytbaggen 8–14 millimeter lång.

misk behandling av plantor har länge varit det brukliga och beräknas kunna ge ett
upp emot 90-procentigt skydd mot snytbaggen. I takt med strängare miljökrav har
de kemiska skyddsmedlen blivit färre, och
svagare, och de skyddar inte långvarigt.
I Sverige har de så kallade insekticiderna fasats ut efter hand för att sedan i fjol
vara helt förbjudna. En liknande utveckling kan vara att vänta också i Finland,
tror både Jaana Luoranen och Markku
Remes.
Till giftfria beläggningsskydd, som utvecklats och gett goda resultat i Sverige,
hör Conniflex, en beläggning av bionedbrytbart lim och sand som appliceras på
plantan och hindrar snytbaggen från att
gnaga på stammen. Om dess effektivitet i finländska förhållanden pågår som
bäst ett fältförsök i samarbete mellan Naturresursinstitutet, Svenska Skogsplantor,
skogsbolaget Tornator och det svenska fröoch plantbolaget BCC. I försöket har Conniflexbehandlade, kemiskt behandlade
och obehandlade granplantor planterats
på kontinuerligt markberedda försöksfält
och på fält utan markberedning.
Efter den första växtsäsongen kunde
ingen skillnad noteras i skyddseffekten.
Resultaten från den andra växtsäsongen
är ännu inte heltäckande, men tyder på
att sandbeläggningen ger ett långvarigare
skydd än den kemiska behandlingen. Av
plantorna med beläggning hade 36 procent gnagspår, av de kemiskt behandlade
60 procent. De slutliga resultaten av försöket blir klara i höst.
STRUT AV PAPP INTE SÅ POP
Arbetet med att hitta metoder för att förhindra snytbaggens angrepp har pågått i
flera decennier, till och med i sekel.
Bland de giftfria alternativen hittar man
också barriärskydd som fästs runt plan-

tan, genom åren har det förekommit i olika material och utformning. Den senaste versionen i raden är Multipro, ett strutliknande skydd, tillverkat av självförmultnande papp. Att skyddseffekten avtar efter
ett år i kombination med att appliceringen åtminstone hittills varit för arbetsdryg
och därmed kostsam, har gjort att pappskyddet inte slagit igenom på bred front.
FÖR- OCH NACKDELAR
MED HYGGESVILA
Till skötselåtgärder, med vilka man kan
försvåra snytbaggens framfart, hör hyggesvilan om vars nytta åsikterna går
aningen isär.
– Snytbaggen är som aktivast under
det första året efter en slutavverkning. Genom att vänta med planteringen går det
att märkbart minska snytbaggeangreppet.
Minussidan med hyggesvilan är att vegetationen, som konkurrerar med plantorna, ökar. Att skjuta upp föryngringen innebär också en viss ekonomisk förlust, säger
Markku Remes.
Att vid avverkningen lämna kvar skuggande träd kan ha en dämpande effekt.
– För det krävs att man lämnar så mycket som omkring 100 stammar per hektar,
det vill säga motsvarande ett skärmbestånd. Träden skuggar och svalkar, vilket
gör miljön mindre gynnsamt för snytbaggen, säger Remes.
Kvarlämnade träd förmodas också
minska plantangreppen genom att erbjuda snytbaggen alternativ föda.
Även plantans egenskaper har betydelse i kampen mot snytbaggen.
– De allra minsta plantorna ger snytbaggen sig inte på. Å andra sidan är en
grövre planta med tjockare bark bättre
rustad för att klara ett angrepp. De plantor, som i dagsläget används i Finland, är
alla av en storlek som snytbaggen gillar
Om den kemiska behandlingen försvinner
som alternativ borde vi antagligen börja
använda större plantor, eller ta i bruk nya
skyddsmetoder, säger Jaana Luoranen.

LOCKAS AV RÖK
Snytbaggen är en doftorienterad insekt
som dras till doften av färsk barrträdsved.
Inte ens fackmän känner alla gånger till att
risbränning på ett hygge under våren ökar
risken för snytbaggeangrepp, liksom hyggesbränning överlag.
– Doften av rök är som ett lockrop för
snytbaggen, det finns några exempel där
risbränning lett till att hela planteringar
förstörts, berättar Markku Remes.
Doften är också orsaken till att snytbaggar ibland påträffas vid virkesupplag och
timmerhusbyggen, dock utan att förorsaka någon skada. •
TEXT: AGNETA SJÖBLOM
FOTO: POND5

I Norden förekommer fyra olika
snytbaggearter. Den art som oftast
avses är vanlig snytbagge, Hylobius
abietis.
Den vuxna snytbaggen är 8–14
millimeter lång, brun-svart till färgen
med gula, lite håriga fläckar. Den
har också en tydlig ”snabel” eller ett
snyte.
Snytbaggeproblemet är förknippat
med kalhyggesbruk. Hyggesdoften
lockar till sig flygande snytbaggar,
de färska stubbarna blir yngelplatser
och de nysatta plantorna föda. En
del baggar finns kvar på hygget även
under andra sommaren medan larverna utvecklas i stubbarnas rötter.
Snytbaggen har en klar preferens
för tunn bark från barrträd men gnager i viss mån också på lövträd och
bärris. Plantor som angrips och blir
ringbarkade dör för det mesta.
Snytbaggen svärmar på våren när
temperaturen når upp till 18 grader.
Källa: Svenska Lantbruksuniversitetet
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Jonas Johansson, 14 år, har siktet inställt på att bli jordbrukare på hemgården med skogsbruk som ett specialintresse.

Årets skogsbrukare 2020:

”Roligast att köra röjsåg”
Jonas Johansson var en ivrig deltagare på kursen 4H i skogen som hölls
på Åland i fjol. Rentav så intresserad att han senare fick motta utmärkelsen ”Årets skogsbrukare 2020” av
Finlands svenska 4H.
– Det roligaste med skogsjobbet är
att köra röjsåg, säger Jonas Johansson.
Men än så länge – han har precis
fyllt 14 år – får han inte göra det ensam utan endast under uppsikt av en
vuxen.
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Ålands 4H ordnade skogsbrukskursen i
samarbete med Ålands skogsvårdsförening, och det var föreningens instruktör
Mikael Berglund, som höll den utgående från det kompendium som Finlands
svenska 4H producerat. Fem ungdomar
deltog.
– Det var ett digert material att gå igenom – fördjupat och vettigt upplagt. Jag
sade åt deltagarna att om de kan allt,
som vi ska gå igenom, slår de nästan
oss fackmän på fingrarna, säger Mikael
Berglund.
Kursen bestod av fem moduler med äm-

nen som skogsvård och skogens växtplatser, skogsförnyelse med planteringsteknik, plantskogsvård och biologisk mångfald, arbetsredskap och säkerhet och arbete med röjsåg.
– Vi besökte också Ålands skogsindustriers anläggning och vi hade en skogsdag med praktiskt arbete, berättar Jonas
Johansson.
Då medverkade en van skogsarbetare och visade hur man hanterar röjsågen
på ett bra och säkert sätt. Det var överlag
mycket fokus på säkerhet och rätt utrustning under kursen.

EN BRA KURS
Det var Jonas mamma som såg att kursen skulle ordnas och tyckte att den skulle passa för honom.
– Det var en bra kurs. Det kändes aldrig tråkigt att fara i väg på den. Man fick
lära sig mycket, säger han.
Det bästa med skogsarbetet är enligt
Jonas att köra röjsåg – att röja gräs eller
sly. Han har röjt en del i familjens skog
och rensat upp i diken. Haken är dock att
så länge han är under 16 år får han inte
göra det utan sällskap av en vuxen.
Familjen bor på gården Nybonds i Lumparby, den är inriktad på uppfödning av
tjurar. Pappa Kent Johansson brukar vara med i skogen när han hinner – men
han hinner inte lika ofta som Jonas skulle vilja.
– Jag jobbar inte speciellt mycket i vår
skog nuförtiden. Det blev en del upprensning efter stormen Alfrida och vi har en
första gallring på kommande, men den lejer jag bort när det blir dags, säger Kent
Johansson.
STORT INTRESSE
FÖR SKOG OCH JAKT
I motiveringen till utmärkelsen Årets
skogsbrukare 2020, som Finlands svenska 4Hs styrelse delar ut och som gick till
Jonas Johansson, heter det att ”Jonas har
visat ett stort intresse för skog och jakt,
och visat stort engagemang för Ålands
4Hs skogliga verksamhet. Han har aktivt
deltagit i de skogskurser Ålands 4H arrangerat i samarbete med Ålands skogsvårdsförening och har till följd av det under sommaren kunnat sysselsätta sig med
att röja gräs och sly med röjsåg”.
– Det var roligt att få den, säger han.
Han har också nyligen deltagit i en 4Hkurs för blivande jägare och den avslutades med att han klarade proven för jaktkortet. Också det är en kurs, som berömmer han för bra innehåll med många praktiska moment.
I slutet av januari – precis innan tiden
för rådjursjakten gick ut för den här gången – fällde han sitt första rådjur från ett
jakttorn i närheten av hemmet.
– Det finns gott om rådjur i skogarna,
säger han.
DRAR GÄRNA IGEN
Skogsvårdsinstruktör Mikael Berglund är
redo att dra nya kurser om intresse finns.

– Det är uttalat att vi ska ha mer kursverksamhet i föreningen och att vi ska ha
kurser som passar för olika typer av skogsägare. Det blev ett tomrum på kursfronten när Ålands naturbruksskola lades ned
år 2011.
När det gäller kursen för 4H-ungdomarna säger han:
– De var otroligt duktiga allihop och
med på noterna. En förhoppning från vår
sida är att vi kan väcka ett djupare intresse för skogsbruk och kanske få någon att
börja utbilda sig vidare inom skogsbranschen. Vi har brist på skogsfackmän inom
snart sagt alla sektorer, säger han. •

Har du synpunkter
på tidningen eller vill
du ge oss ett
artikelförslag?
Du kan ge respons
per e-post till
skogsbruket@nordinfo.fi
Du kan också ringa
redaktionen direkt på
tfn 050 559 5778.
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Lång kö

till skärgårdsavverkning

Förr koncentrerades avverkningar i skärgården till vintern då isarna lagt sig
och var tjocka nog att köra på. För Mikael Söderström och Johan Loukiainen
är det tvärtom. När istäcket breder ut sig får det Västanfjärd-baserade familjeföretaget Beaver Energys virkespråmar vila i hamnen i Strömma medan
man ägnar sig åt jobb på fastlandet.
Den milda vintern gjorde föregående säsong rekordlång. Från våren 2019 fram
till januari 2021 jobbade Mikael ”Micke”
Söderström och Johan Loukiainen med
skärgårdsavverkning mer eller mindre
nonstop, bortsett från en kort paus på våren då virkeshandeln stod stilla på grund
av pandemin.
Efterfrågan på företagets tjänster är
stor, och skogsägare som beställer avverkning kan räkna med att få vänta på sin tur
i omkring ett år. Som så ofta är djungeltelegrafen den bästa marknadsföraren.
– Får vi en stämpling ute på en holme
kommer det ofta grannar och frågar om
vi inte kan avverka deras skog på samma
gång. Det betyder att arbeten som står i
kö kan få vänta lite till, eftersom det med
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tanke på logistiken är bäst att ta alla jobb
som ligger nära varandra på samma gång.
De flesta skogsägarna är ändå förstående
till hur vi jobbar. Också väder och vind påverkar tidtabellen. Vi kan inte lägga ut om
det blåser över 10 meter i sekunden, säger
Mikael Söderström.
SKOGEN I BLODET
Mikael Söderström är skogsbruksentreprenör i tredje generationen. Hans farfar
började i tiden med häst och släde och
hans pappa köpte sin första skotare kring
i början av 1970-talet. Mikael Söderström
minns hur han som barn var med när pappa jobbade som entreprenör för RaumaRepola i samma skärgårdsskogar där han
nu själv är verksam.

Yrkesbanan för egen del var rätt given.
Sin första skördare köpte han 1993, några år senare blev han entreprenör. Som företagare inriktad på skärgården kring Kimitoön har han verkat sedan 2016, med
Johan Luokiainen som parhäst i skotaren.
Jobbet är en livsstil och inget han skulle
byta ut i första taget.
– Man kan ta Micke ur skogen men
inte skogen ur Micke, säger hans hustru
Catharina Mansnerus Söderström.
PLANERINGEN VIKTIG
Beroende på typ av stämplingar och väderlek ligger mängderna som företaget avverkar mellan 10 000 och 15 000 kubikmeter om året.
För att allt ska löpa är drivningsplaneringen viktig. Finns det förutsättningar att
ta i land? Hur långa blir utkörningssträckorna för skotaren?
Hjälp har man av Pontus Enestam som
har hand om den byråkratiska delen av affärerna.
Lilla pråmen Niko, som används för att
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Mikael Söderström, Catharina Mansnerus Söderström och Johan Loukiainen.

köra iland maskinerna, kan gå på ett djup
om 50 centimeter medan stora pråmen
Saku, som kan ta upp emot 800 kubikmeter virke, beroende på sin last, behöver
drygt 2 meter.
Bogserbåten Teppo drar virkespråmen
till hemmahamnen som finns i närheten
av Strömma kanal. Området som företaget hyr av Svenska Litteratursällskapet,
nuvarande ägare till Strömma gård, är både kultur- och industrihistoriskt värdefullt
men det är läget som styrt valet av hamn
– härifrån finns hela verksamhetsområdet
inom räckvidd och båt- och bilförbindelserna till skogsindustrin är goda.
LÖNSAMHET FÖR ALLA
Avverkningar i skärgården har ibland stupat på skogsbolagens bristande intresse
för att köpa upp svåråtkomligt virke. På
Beaver Energy har man löst det genom att
själv ta rollen som uppköpare och mellanhand. Virket köps på rot av skogsägarna och förmedlas vidare till skogsbolagen,
med virkesbil, lastfartyg eller pråm.

– Tidigare sorterade vi massaveden
men det har vi slutat med och delar nu
enbart upp i massaved och stock. Att ha
färre sorter underlättar när lagrings- och
transportmöjligheterna är begränsade, säger Mikael Söderström.
Planering och effektivitet är a och o för
att få ekonomi i skärgårdsavverkningarna.
– Drivningskostnaderna är så klart högre då man ska ha både pråm och bogserbåt och transportsträckorna är långa, men
målsättningen är att avverkningen ska vara lönsam också för skogsägaren, säger
Mikael Söderström.
Virkeskvaliteten är det i regel inget fel
på.
– Det finns väldigt bördiga marker ute i
skärgården. Granarna är ofta nätta och fina, medan tallarna är kvistiga och knotiga.
MÅNGKUNNIGHET ETT MÅSTE
Utöver logistiken kan tillgången på arbetskraft vara en utmaning då det gäller
skogsarbete i skärgården. Alla kan inte köra bogserbåt och en del vill inte ha långa
arbetsresor som dessutom kan vara kalla,
mörka och blåsiga.
För den som är verksam i skärgården
gäller det också att vara lite av en tusenkonstnär; att kunna skruva och serva själv
och se till att, förutom tillräckliga mängder
bränsle och stubbehandlingsmedel, också
ha med sig en arsenal av reservdelar. Går
en slang sönder är det lång väg efter en ny.
– Man kan aldrig ha för mycket grejer
med sig. Det hör till de saker man lär sig,
konstaterar Mikael Söderström.

Företaget har också sett till att ha många
ben att stå på. Utöver avverkning erbjuder det allt från plantering och röjning till
markberedning, dikning och iståndsättning av ängar. För tjänster man inte själv
kan erbjuda samarbetar man gärna med
lokala entreprenörer, till exempel Ronny
Holmström som är specialiserad på trädfällningar av det mer krävande slaget.
– På öarna kan det ibland finnas träd
som vuxit sig riktigt höga samtidigt som
sommarstugorna ligger tätt och ellinjerna
löper kors och tvärs. Då kallar vi Ronny
till hjälp. Att ha bra utrustning och gå varsamt fram i terrängen är en del av vårt varumärke.
UTVIDGAR MED FLISNING
Verksamheten har utvidgats efter hand.
Till de senaste investeringarna hör en flistugg.
– Möjligheten att ta till vara grot hör
till det första som skogsägare brukar fråga om. I synnerhet sommarstugeägare vill
få bort grenar och ris. Vi kan flisa på plats
och frakta flisen i land i containrar, eller
på holmen, säger Mikael Söderström.
Genom flisningen får man bättre ekonomi i tillvaratagandet av energiveden,
något som annars kan vara rätt olönsamt
i skärgården.
Dumpern som skaffats för transporten
av flistuggen öppnar också upp för möjlighet till nya tjänster, till exempel transport
av små byggnader. •
TEXT: AGNETA SJÖBLOM
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Död ved räddar liv
Nu finns det mera död ved i de finländska skogarna än någonsin. Men
experterna anser att det behövs mera – mycket mera. Endast så kan vi
slå vakt om mångfalden och rädda
en mängd arter som hotar dö ut.
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Enligt statistik från Naturresursinstitutet
finns det omkring 50 miljoner kubikmeter död ved i de finländska skogarna. Det
är något mera än under senare hälften av
1930-talet då man började föra statistik.
Speciellt under 1960-, 1970- och 1980-talen var död ved en bristvara. Då var den
sammanlagda volymen endast 25–30 miljoner kubikmeter. Efter det har volymen
varit ökande.
Den senaste riksskogstaxeringen (RST
12), som gjordes åren 2014–2016, visar att
det finns 5,7 kubikmeter död ved per hektar skogsmark. Mest död ved fanns det i
de åländska (9,8 m3/ha) och lappländska
(10,8 m3/ha) skogarna. Mätningen visar
också att mängden död ved ökat i södra Finland och minskat något i norra Finland.
Riksskogstaxeringarna utförs numera av Naturresursinstitutet och har gjorts
med mer eller mindre jämna mellanrum
sedan 1920-talet. Intervallen är oftast fem
till tio år, och den senaste var den tolfte i
ordningen.
När det gäller ekonomiskogarna är situationen sämre. I dem finns det i medeltal bara 4 kubikmeter död ved per hektar.
Och faktum är att Finland ligger risigt till
i en europeisk jämförelse.
– Trots att vi anser oss vara världsbäst
på skogsvård hör Finland till de områden
som har minst död ved i Europa. Efter oss
ligger endast Danmark, Storbritannien,
Portugal, Serbien, Cypern och Albanien,
konstaterar Lauri Saaristo, ledande expert
på skogsforskningsorganisationen Tapio.
Orsakerna är lika enkla som naturliga:
Vi har alltid behövt brännved. Skogsbrukshistorien är lång, och präglas av ökande
effektivitet, från svedjebruk via hästassisterad verksamhet till dagens skogsmaski-

Många arter är beroende av träd
som lämnas kvar att förmultna i
skogen.

ner. Vi har helt enkelt inte lämnat nåt kvar
för att dö och förmultna.
– I princip har man säkert velat bruka
skogen på ett hållbart sätt, men man har
inte förstått hur viktig den döda veden är
för djur och små organismer. Upp till 25
procent av arterna i skogen är beroende av
trä som förmultnar, säger Saaristo.

MÅNGA ARTER HOTADE
Man räknar med att drygt 800 av de totalt
cirka 10 000 arter som förekommer i skogarna är hotade till sin existens. Av dem
är cirka 40 procent eller drygt 300 hotade därför att det inte finns tillräckligt med
död ved.
Största delen av de arter, som lever

SEN START
Först på 1990-talet, då skogslagen förnyades, började det finska skogsbruket fästa
uppmärksamhet vid behovet av död ved.
Man började skydda värdefulla naturobjekt, lämna levande naturvårdsträd och
död ved, då det visade sig att flera arter var
utsatta och till och med hotade försvinna.
Nu slår den nationella skogsstrategin
2025 fast att mängden död ved i ekonomiskogarna ska ökas till i genomsnitt fem
kubikmeter per hektar.
– Målet är förnuftigt och realistiskt. Avsikten är inte att få en jämn spridning av
den döda veden. I en ekonomiskog är det
bättre med färre och större områden med
till exempel 50–100 kubikmeter död ved
plus mindre grupper av naturvårdsträd,
säger Lauri Saaristo.
Enligt honom kan mängden död ved
öka betydligt redan genom att man följer
skogsvårdsrekommendationerna. De ger
bland annat praktiska tips om att lämna
kvar speciellt grövre förmultnande träd i
skogen, att inte köra över dem med maskiner, utan att köra runt eller flytta dem.
Saaristo understryker att långt förmultnade och stora döda lövträd är speciellt
värdefulla för mångfalden.
VILL HA MERA
Enligt Lauri Saaristo går utvecklingen i rätt
riktning.

DÖD VED
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på död ved, utgörs av svampar, mossor,
lavar och insekter. Många djur, såsom
hackspettarna, är beroende av dessa.
Till exempel liten hackspett och vitryggig hackspett livnär sig uteslutande på insekter som lever i död ved.
Förra vintern följde Lauri Saaristo med
utvecklingen på att granbestånd som drabbats av barkborrar i utkanten av Nickby
i Sibbo.
– På området fanns några tiotal döda
granar, och där kunde man iaktta alla de
arter av hackspettar som förekommer i
Finland, berättar han.
Saaristo, som rör sig mycket i naturen,
har också lagt märke till att skogsägarna
ofta tar ut träden i fel skede.
– Skogsägarna borde skärpa sig. De
borde avlägsna försvagade träd innan de
angrips av barkborrar och inte avverka
dem först då barkborrarna tagit livet av
dem. Då barkborrarna lämnat träden borde de få stå kvar.

Lauri Saaristo föreslår bland annat en
naturvårdsstiftelse för att ersätta skogsägarna för död ved.
– Men det behövs rejält mera död ved
om vi vill garantera mångfalden av insekter, svampar och mossor, säger han.
Han tar inte direkt ställning till hur
mycket död ved det borde finnas i ekonomiskogarna.
– Förberedelserna för följande nationella skogsstrategi börjar småningom. Under
följande strategiperiod, som gäller utvecklingen under åren 2025–2035, är det bra
att sätta ribban något högre, säger han.
Han lyfter också fram att de stora finska
skogsbolagen fäster stor uppmärksamhet
vid biodiversiteten. Ett av dem uppger sig
redan ha nio kubikmeter död ved per hektar i sina skogar och en målsättning om att
nå 21 kubikmeter år 2100.
SKOGSÄGARNA BEHÖVER
INCITAMENT
Vem ska stå för fiolerna för att öka mängden död ved i ekonomiskogarna?
Enligt det nyligen uppdaterade Metsoprogrammet kan man sälja ett skadat objekt till skydd. I övrigt är det tunnsått med
finansiering.
– Ett nytt sätt kunde vara en naturvårdsstiftelse som tar emot donationer,
placerar pengarna och delar ut avkastningen som ersättning för åtgärder som
ökar mångfalden, föreslår Lauri Saaristo.
Han efterlyser också flera och bättre incitament för skogsägarna att lämna flera
sparträd och spara mera död ved.
– I praktiken behöver det faktiskt inte kosta skogsägaren nåt att öka mängden
död ved i skogen. Det finns skogsområden som är så svåra att avverka och komma åt med maskiner att det inte finns ekonomi i att sköta och avverka dem. Och
säg den granplantering som lyckas till ful-

Död ved är det gemensamma
namnet för lågor (döda, liggande
träd), torrakor (döda träd som
står), högstubbar (stående döda
träd som fått kronan avbruten)
och annat trädmaterial som
börjat förmultna. Högstubbar
kan också skapas i samband med
avverkningar. Då kapar man på
3–4 meters höjd.
Enskilda skadade träd och
enskilda vindfällen och vanliga
stubbar, vilka lämnats kvar i skogen är exempel på död ved.
Död ved är nödvändig som
livsmiljö för svampar, mossor,
lavar och insekter. Bland dem är
många arter hotade.

lo på varje ar. Att lämna de döda träden
kostar inget.
Om ägarna måste offra produktiv skogsmark till förmån för naturen börjar det kosta pengar. Då är skogsägarna tvungna att
besluta hur mycket de kan ge avkall på.
POSITIV INSTÄLLNING
Idag utnyttjas över 97 procent av ekonomiskogarna för sitt egentliga ändamål.
Över hälften av landets skogsägare har i
undersökningar, som Naturrerursinstitutet
och producentorganisationen MTK utfört,
meddelat att de är villiga att upplåta mera
skog för naturvårdsändamål än precis det
lagen och certifieringen kräver.
Lauri Saaristo framhåller att en större
satsning på död ved kan betala tillbaka
sig om man tänker på virkesproduktionen.
– Då ökar också till exempel antalet
ugglor och hackspettar som ser till att sorkar och skadeinsekter inte får för starkt
fotfäste. Murkna träd och stubbar är bra
för skogsmarken och förbättrar levnadsmöjligheterna för till exempel svamparnas mycel. Och vill man gardera sig mot
de risker, som klimatförändringen för med
sig, är död ved, vid sidan av blandskog, en
central metod.
– Därför är jag säker på att många
skogsägare är villiga att satsa mera på naturen. •
TEXT: PETER NORDLING
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Tallen brädar granen
i färsk forskning
Granen behöver tillgång till humus för att växa bra, medan tallen är mycket bättre på att tillgodogöra sig kväve och klarar sig bättre i ren mineraljord.
Det här är ett av resultaten som svenske Oscar Nilsson kommit till i sin forskning för den avhandling han disputerade på vid Sveriges Lantbruksuniversitet i höstas.
Oscar Nilsson har under fyra och ett halvt
år studerat och jämfört tillväxten mellan
gran och tall på samma mark, dels i etableringsfasen, dels efter 57 år.
I bestånden som var 57 år visade sig
det rena tallbeståndet innehålla 126 procent mera stamved jämfört med den rena
granskogen på samma mark. Ståndortsindexet var 24–28, det vill säga vad man betecknar som en mellanmark och som är en
vanlig skogsmark i Sverige. Oscar Nilssons
avhandling indikerar att vi kanske ska anlägga tall på högre ståndortsindex än vad
vi tidigare trott.
Den Svenska jägmästarutbildningen
(motsv. forstmästare i Finland) startade
1829, varför är vi fortfarande inte säkra
på om tall eller gran växer bäst?
– Jag trodde knappt på detta själv under mina första år som doktorand, jag
tänkte att det måste finnas massor av studier som fastslår vilket trädslag som växer
bäst på en given mark, men när man undersöker saken finns det väldigt få jämförande undersökningar där man undersöker tallen och granen på samma mark.
Studierna, som har gjorts, gäller oftast ett
trädslag för sig där man undersöker tillväxten.
Oscar Nilsson belyser framför allt tre
frågor i sin avhandling. Dels har han studerat granens och tallens tillväxt de första sex åren på samma mark och jämfört
hur fort de växer beroende på olika markegenskaper, dels har han undersökt tillväxten under en längre tidsperiod och
jämfört trädslagen med varandra, också
på samma mark. Där har han undersökt
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tallens och granens tillväxt i monokultur
och i blandskog. Den tredje delen är en
litteraturstudie av förväntade effekter på
ekosystemtjänster och biologisk mångfald
när man ersätter tallskog med granskog.
– I etableringsstudien undersökte vi
etablering och tidig tillväxt hos granen
och tallen de första sex åren, och vi skapade extrema miljöer genom olika markbehandlingar. En markbehandling var att
vi tog bort allt organiskt material så att vi
bara hade kvar mineraljord, där vi sedan
planterade gran och tall. I den andra extrema miljön rörde vi om jorden ned till 60
centimeters djup, det vill säga att humus
och mineraljord blandades. Det här skedde på totalt fyra lokaler, två i norra Sverige
och två i södra Sverige med en bördig och
en mager mark i var landsända.
Resultatet var att tallen växte förhållandevis bra där man tog bort all humus och
planterade i ren mineraljord, medan granen stod stilla eller växte väldigt långsamt.
I den sydliga, bördiga lokalen växte tallen
lika bra, oavsett om all humus var borttagen eller fanns kvar omrörd i jorden medan granen behöver tillgången till humus
för att växa bra. Det enda försöket, där
granen växte ungefär lika bra som tallen,
var i den markbehandling där jorden var
omrörd i den sydliga bördiga lokalen. I alla andra försök växte tallen bättre de första sex åren.
– Försöken visar att granen behöver en
närmare tillgång till näringen, som den
får via humus, än tallen. Tallen verkar
komma åt näringsämnen även i den rena
mineraljorden men det gör inte granen.

Varför det är så vet vi inte, och vi undersökte om det kan bero på att tallen kan
kvävefixera i finrötterna (dvs. ta upp kväve genom luften) och trots att tallen verkar ha högre kvävefixeringskapacitet än
granen kan det inte, vad vi kan förstå, förklara skillnaderna i upptag av kväve, säger Oscar Nilsson.
Hur kan man översätta dina resultat till
praktiska råd för en privat skogsägare?
– Var försiktig med att plantera gran i
ren mineraljord där det är långt ut till det
organiska materialet som finns där, för då
finns det en risk att granen står still eller
växer mycket långsamt innan den kommer åt näringen. Ett alternativ kan vara att
vända upp marken vid planteringsplatsen
i en omvänd torva så att man får mineraljord högst upp och humus längre ned under plantan.
Oscar Nilsson har också jämfört tillväxten av gran och tall i byn Främlingshem,
i Gästrikland. För 57 år sedan såddes en
blandning av tall och gran. Senare är det
röjt så det har skapats 30 olika ytor på
samma mark, 10 rena tallbestånd, 10 rena granbestånd samt 10 blandbestånd. De
här 30 ytorna har ungefär samma stamantal idag, granbestånden har något högre stamantal. Forskarna har uppmätt 126
procent mer stamved i den rena tallskogen än i den rena granskogen. Och det på
vad man brukar beteckna en mellanmark,
mellan 24 och 28 i ståndortsindex.
Det har förvånat forskarna att det är så
stor skillnad i resultatet mellan tall och
gran. Nu får man komma ihåg att det här
gäller i Främlingshem, därmed inte sagt
att det gäller överallt. Men dessa försök,
och även de fåtal andra som finns, indikerar att tallen är konkurrenskraftig eller
har högre tillväxt även högt upp i bördighetsklasserna.
– Exakt var gränsen går för vid vilket
ståndortsindex granen växer bättre är

Oscar Nilsson på jakt efter finrötter för
att ta med sig till labb där de senare
analyseras för kvävefixering.
svårt att säga, men antagligen högre än
många tror. Är man osäker kan en blandskog vara ett bra alternativ, då ser man
vilka träd som utvecklar sig bäst under resans gång, säger Oscar Nilsson.
Angående försöken i Främlingshem ser
man att den rena tallskogen växer bättre
än blandskogen, men i blandskogen händer några intressanta saker. Till exempel
verkar tallen inte känna av granen och
granen blir ett undertryckt bestånd som
lider hårt av konkurrensen från tallen. Tallen blir grövre och växer som i ett reduce-

rat förband om den står i ett blandbestånd
med gran jämfört med om den står i ett
rent tallbestånd.
Oscar Nilsson gjorde också en litteraturstudie på vad som händer om man skiftar från tallskog till granskog.
– Förenklat kan man säga att det blir
mycket mörkt i en granskog, vilket medför
att skiktet, delvis eller helt försvinner. Bärriset, i form av lingon, blåbär och ljung,
vilka är viktig föda för fåglar och klövviltet, försvinner. Vill man inte ha en monokultur kan en blandskog vara ett alternativ. Den ger också en slags försäkring om
något skulle hända ett av trädslagen, för
då har man det andra kvar. Man kan även
se vilket träd som växer bäst och bestäm-

ma senare i röjningen eller gallringen om
man ska satsa på ett trädslag eller behålla
båda, säger Oscar Nilsson.
Han nämner Drettingemetoden, där
man har frötallar och sedan planterar gran
under dem och på så sätt får en blandskog.
Vilka lärdomar av din forskning kan de
privata skogsägarna dra nytta av?
– Att tallen gör sig bra ganska högt upp
i bördighetsklasserna och att en blandskog kan ge ett antal fördelar. Och valet
av trädslag är mycket viktigt, eftersom
det påverkar mer än bara produktionen
av timmer. •
TEXT OCH FOTO: PER JONASSON
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Trivs i skogen,
vill bli virkesköpare
24 Skogsbruket 2/2021

Skogsbruk för hela slanten. Det är
det som gäller för Lucas Granlund
som blev skogsägare i fjol. Nu utbildar sig 23-åringen från Nykarleby till
skogsbruksingenjör, och i framtiden
vill han arbeta som virkesköpare.
– Vi har alltid haft skog i vår släkt, så
man kan säga att jag har vuxit upp i skogen. Redan som liten väcktes ett intresset för skogsbruk och det har vuxit hela tiden. Jag trivs bäst i skogen, säger
Lucas Granlund.
Ända sedan barnsben har han haft siktet inställt på att själv bli skogsägare. Det
blev han förra sommaren när han köpte
skog i hemkommunen.
– Då var tiden den rätta och jag hittade några lämpliga skiften. För mig handlar
skogen om en investering som jag tänker
förvalta enligt bästa förmåga. På sikt ska
jag utöka mitt innehav, säger han.
Med förvalta syftar han på att vara en
aktiv skogsägare – något som är självklart
för honom med tanke på hans bakgrund.
Redan som ung var han med i skogen och
utförde olika skogsarbeten med sin far.
– Genom åren har jag röjt, förhandsröjt och planterat, och det ska jag fortsätta med i min egen skog. Gallringar brukar jag inte utföra själv, men om jag får
tid över kan jag mycket väl tänka mig att
göra det också.
Genom att vara aktiv läggs grunderna
för ett effektivt skogsbruk. Målet, som de
flesta aktiva skogsägare har, är att genom
skötsel på sikt säkerställa virke av bästa
kvalitet.
– Jag idkar ett skogsbruk som bidrar
till fina stockar. Ju större andel stock i
slutskedet, desto högre netto. För mig är
det naturligt att se till att investeringen
ger högsta möjliga avkastning, förklarar
Lucas Granlund.
SIKTAR PÅ STORBOLAG
För två år sedan började han studera till
skogsbruksingenjör i Ekenäs. Han trivs
bra med studierna och framtidsplanerna
är redan klara:
Traditionellt ekonomiskogsbruk fungerar
bäst om man vill ha inkomster från skogen, säger Lucas Granlund som studerar
till skogsbruksingenjör.

– Det finns flera alternativ för en skogsbruksingenjör, men nu vill jag börja jobba som virkesköpare för något av de större bolagen. Det känns nu som det intressantaste arbetet.
Lucas Granlund har goda erfarenheter
av att sälja virke. Nyligen tog han själv in
anbud från olika köpare och kom till slut
överens med en aktör.
– Jag tyckte inte att det var svårt att göra virkesaffärer, utan upplevde att jag hade kontroll. För mig är priset det viktigaste och jag var nöjd med kontraktet som vi
gjorde. Tack vare att jag kände köparen
från tidigare kunde jag lita på att allt gick
enligt regelverket, säger han.
Just nu pågår många olika diskussioner om skogsbruket, diskussioner som inte förbigår honom eller studiekompisarna
i Ekenäs. Vissa krafter propagerar starkt
för ett utökat skydd av skog och andra vill
gå så långt att förnyelseavverkning i statliga skogar ska förbjudas.
– Jag tror inte att reglerna för det jag
tycker är ett hållbart skogsbruk kommer
att ändra särskilt mycket i framtiden. Inte
ens trots att bland annat högre krav på att
skydda skog nu står på agendan. Jag tycker också att de som vill freda skog ska köpa den själv och göra just det. Det alternativet finns ju.
– Men privata skogsägare, som inte vill
eller har något värdefullt att freda, ska inte tvingas att göra det. Det är helt fel väg
att gå, anser Lucas Granlund.
Kan du tänka dig att freda skog?
– Skulle jag ha viktiga livsmiljöer vore de fredade men nu har jag inga sådana.
För mig handlar det om att den ekonomiska ersättningen är tillräcklig stor.
MÅSTE VARA EKONOMISKT
Lucas Granlund har inget emot plock- och
luckhuggning – det vill säga kontinuerlig beståndsvård som de senaste åren har
lyfts aktivt fram som ett alternativ till traditionellt skogsbruk.
– Men det känns som om de som för
fram det alternativet inte själva är aktiva skogsägare. Plockhuggning kan göras
på vissa marker, men det krävs också ett
mycket stort kunnande. Det finns ingen
ekonomi i att köpa in de tjänsterna som
skogsägare. Traditionellt ekonomiskogsbruk är det som fungerar om man vill ha
inkomster av skogen, säger han.
En annan aspekt är att det krävs bland-

skog för att effektivt kunna idka kontinuitetsskogsbruk.
– Alla skogar, som sköts, består främst
av jämnåriga bestånd. Så det är inte så
där bara att börja med plockhuggning. För
mig är förnyelseavverkning, när skogen är
mogen, det bästa alternativet. Man glömmer också lätt att vi skogsägare planterar ny skog efter avverkningen. Jag har
marker där jag kan lämna fröträd och förnya ytan naturligt. Plantering behöver inte vara det enda alternativet när man förnyar skogen.
Hans studiekompisar tänker i samma
banor.
– I skolan delar de flesta mina åsikter
om skogsbruk. Åtminstone i min klass är
vi traditionella och har ett ekonomiskt
tänk kring skogsbruket.
LÄMNAR VILTBUSKAGE
Lucas Granlund är också en inbiten jägare. Helst jagar han älg, hjort och rådjur.
– Men om jag har en ledig dag i slutet av augusti deltar jag också i andjakten, säger han.
För honom är viltet en del av naturen
och när han röjer lämnar han gärna viltbuskage.
– Jag eftersträvar att inte röja för glest
utan lämnar gärna små granar och rönnar
som älgarna tycker om. Jag vet inte om
det bidrar till att minska skogsskadorna av
älg, men djuren behöver också mat. Naturlig förnyelse bidrar också till mer plantor, så för min del gör det inte så mycket om en del tallplantor stryker med på
grund av älg.
När han inte jagar spenderar Lucas
Granlund gärna tid i skogen och arbetar.
– Det bästa med skogsarbete är att insatserna ger tydliga resultat. Det är en
skön känsla att färdigställa en röjning för
resultaten syns direkt. Det är en orsak till
att jag tycker om att arbeta i skogen, säger han.
Han visar ungskogen som han köpte
i somras och där finns mycket jobb som
väntar när snön smälter.
– Den här skogen har inte skötts på tjugo år, och det finns otroligt mycket att göra. På grund av att slyet har tagit över har
tillväxten inte varit den bästa, men det går
att förbättra tillväxten genom röjning. •
TEXT OCH FOTO:
CHRISTOFFER THOMASFOLK
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Lätt att köra in i skogen – konsten
Skogarna ligger allt oftare långt från
hemmet, och en vanlig bil räcker inte alltid till för den aktiva skogsägaren som inte vill fastna på första lilla
sten. Ett terränggående fordon kan
vara ett alternativ att ta sig till skogen, in i den och ut ur den.
Den här artikeln handlar inte om att man
som skogsägare nödvändigtvis måste skaffa ett terränggående fordon, utan om vilket tilläggsvärde ett sådant fordon kan ge.
Som Skogsbrukets ciceron fungerar Arctic Trucks vd Ville Viikari som har utbildat tusentals människor från både Finland
och andra länder i terrängkörandets ädla
konst. Frekventa kunder för honom är försvaret och olika myndigheter.
Jag fick vara med på en lärorik dag på
Viikaris övningsområde i Ylike i Borgå i
samband med en provkörning av nya Toyota Hilux. Den var fabriksutrustad och hade normala dubbade vinterdäck, men tog
sig fram på ställen som kändes helt omöjliga för en vanlig dödlig.
– På välunderhållna skogsvägar kan
man klara sig bra med en vanlig framhjulsdriven bil om föret är bra. Problemet är att den vanligtvis måste lämnas
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just då den behövs som bäst, det vill säga
när terrängen blir utmanande. I det skedet
är en fyrhjulsdriven bil med hög markfrigång och lågväxel det enda som gäller, åtminstone om man vill komma ut ur skogen igen, säger Viikari.
PICKUP ÄR BÄTTRE ÄN SITT RYKTE
På frågan om vilken typ av terränggående
fordon som lämpar sig bäst för den aktiva
skogsägaren är svaret entydigt:
– Som skogsarbetare har du ofta verktyg med dig ut i skogen. Då är en pickup,
med eller utan kåpa, det överlägset bästa fordonet. Det är enkelt att slänga upp
verktygen på flaket, och du behöver inte
vara rädd för kväljande bensinlukt eller att
det rinner ut olja i bilen.
Pickuper ses av många, framför allt
stadsbor, som det ultimat onödiga fordonet. Enligt Viikari har den som säger att
biltypen är onödig aldrig kört offroad.
– Förutom skogsarbetare finns många
andra yrkesgrupper som i jobbet måste ta
sig till avsides belägna ställen dit man inte kan komma med en vanlig bil, säger
Viikari.
DÄCKET HÅLLER GREPPET
I Arctic Trucks kombinerade service- och

bilombyggnadsverkstad i Söderkulla i Sibbo har Viikari för intervjutillfället ställt
upp olika attribut för skogsgående fordon.
Först och främst ser man raden av olika
däcktyper, som alla faktiskt är typgodkända för personbilar, fast de största närmast
ser ut som traktordäck.
– Även om bilen i övrigt har de rätta attributen för terrängkörning hjälper det inte mycket om däcken inte får fäste. Fast
däcken vid första påseendet ser likadana
ut skiljer de sig verkligt mycket från varandra. Till exempel det största däcket är
gjort för riktigt besvärlig, gyttjig terräng.
Det tar sig nog fram på alla ställen men
har en tendens att gräva sönder marken
under sig. Därför lämpar det sig inte på
känslig skogsmark, säger Viikari.
Han konstaterar att Finland har förmånen att ha en däcktillverkare som är specialist på nordiska förhållanden och som gör
däck också för terrängkörning.
– När däcken är planerade på rätt sätt
har de både gott grepp och är skonsamma
mot underlaget. Fast friktionsdäck är tysta och fungerar bra på landsväg och snö,
behövs dubbdäck om man ska köra på is
och sörja och inte vill fastna med spinnande hjul i en uppförsbacke i skogen. Om
man inte behöver köra i extremt utmanan-

Två versioner av offroadbil – Ford Ranger Raptor och en kraftigt ombyggd Chevrolet Blazer som numera heter Arctic Trucks 44. Numret kommer från däckens tumstorlek vilket innebär att de har en diameter på över en meter och gräver sig fram också
i riktigt djup snö.
Med uttag för en löstagbar dragkrok både framtill och baktill går det behändigt att
montera en elvinsch enligt behov.

är att komma ut igen
de natur räcker det vanligtvis med normala däck som är av rätt dimension för
din bil och som har tillräckligt bra offroad
egenskaper, säger Viikari.
BOTTENPANSAR ÄR A OCH O
I amerikanska filmer ser man ofta stora bilar som dessutom är utrustade med däck
av extra stora dimensioner. Riktigt stora
däck höjer markfrigången och har sin betydelse om bilen ska kravla över riktigt
stenig terräng men är inte något som Viikari förespråkar för den vanliga skogsarbetaren.
– För att lägga extra stora däck under
en bil krävs att fjädringen byggs om en hel
del. Det innebär att det är en ganska dyr
operation som jag tycker ska göras bara då
den extra höga markfrigången verkligen
behövs och inte bara är för syns skull. För
att skydda underredet rekommenderar jag
i stället att man alltid låter montera ett ordentligt bottenpansar som skyddar till exempel oljetråget, säger Viikari.
Trots rätta däck, fyrhjulsdrift och lågväxel kan en bil fastna i terrängen. Beroende på, på vilket sätt den fastnar finns
det olika sätt att komma loss. Viikari har
en arsenal med trick för hur man ska göra om man trots allt fastnar med bilen, vil-

ket alla som kör offroad gör i något skede.
– I snöföre är en spade den enklaste
och billigaste utrustningen som kan hjälpa en att klara av överraskande svåra situationer. Ett enkelt sätt att öka däckens
grepp när det riktigt kniper är att tömma
dem på luft, så att de i det närmaste går
på fälgarna. Så måste jag nyligen göra i en
slalombacke när bilen plötsligt vände sig i
sidled. Lutningen var ungefär 25 grader så
goda råd var dyra, men jag kunde vända
bilen i rätt riktning, säger Viikari.
ELEKTRISKA HJÄLPMEDEL
Eftersom det är illa för däcken att köra på
fälgarna gäller det att pumpa däcken så
fort som möjligt.
– Därför är det bra att ha med en kompressor i bilen. Eftersom en bra och effektiv kompressor, som tar strömmen direkt
från batteriet, är ytterst hållbar är det en
bra idé att satsa lite mera pengar på kvalitet. Då talar vi om prisklassen 200 – 300
euro, säger Viikari.
När det riktigt kniper kan man behöva
en elektrisk vinsch, även om den kanske
inte hör till terrängförarens nödvändigaste grundutrustning.
– Med en vinsch går det att ta sig ur alla möjliga knipor, och den som jobbar i

Arctic Trucks Finlands vd Ville Viikari och
ett amerikanskt monsterdäck som är
som bäst i lervälling men som är ytterst
hårdhänt mot normal skogsmark.
skogen kan också använda den till annat.
Det mångsidigaste och förmånligaste sättet att skaffa en vinsch är att ha en löstagbar dragkrok med fästen både framtill och
baktill på bilen och eluttag som tar strömmen direkt från batteriet. Då går det lätt
att montera vinschen när den behövs och
även att flytta den mellan olika fordon, säger Viikari. •
TEXT OCH FOTO: BO INGVES
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Vem som helst som äger skog kan få sin mark
ekocertifierad. Man har uppskattat att över 95
procent av skogs- och tvinmarken i Finland,
impedimenten inkluderade, uppfyller kraven
för ekocertifiering. Produkter som kommer
från ekocertifierade skogar och myrar kallas
vildväxande ekologiska produkter. I praktiken
handlar det ofta om olika sorters bär, men
också andra naturprodukter såsom sprängeller lackticka, björksav, vilda örter och granskott.
– Det som kan säljas som vildväxande ekologiska produkter finns listat i EUs förteckning
över växtprodukter, förtydligar Tomas Räfså,
överinspektör vid NTM-centralen i Österbotten.
Systemet med att ekocertifiera skog, eller
uppsamlingsområden som de också kallas,
har funnits i Finland i cirka 20 år. Någon rusningen efter ekocertifikat har det inte varit,
men som Räfså konstaterar:
– Man lägger in en ansökan bara om man
har praktisk nytta av ett ekocertifikat. Systemet upplevs fortfarande som relativt nytt. Jag
tror att skogsägarkåren avvaktar hur systemet
utvecklas.

Ingen rusning
efter ekocertifikat
I tjugo års tid har man kunnat ekocertifiera sin skog för att sälja naturprodukter med ekostämpel. Systemet är flexibelt, men rätt kostsamt, speciellt för små aktörer.
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TVÅ MODELLER
För den som vill ekocertifiera skog finns i princip två vägar; grundmodellen, som ibland
också kallas skogsägarmodellen, och disponentmodellen. I grundmodellen sköter skogsägaren ansökningsprocessen hos NTM-centralen, och står för kostnaderna. Till fördelarna
med grundmodellen hör att det är skogsägaren själv som får ett ekocertifikat.
– Det betyder att skogsägaren kan samla
produkter på sina certifierade områden och
sälja dem vidare som ekologiska produkter,
förklarar Räfså.
I disponentmodellen förbinder sig skogsägaren endast till att inte använda förbjuda insatsmedel på sina ekocertifierade marker. En
disponent sköter allt administrativt och står
för alla kostnader. Men ekocertifikatet tillfaller i denna modell disponenten, inte skogsägaren.
Disponentförfarandet kan utövas på olika
sätt. Några disponenter samlar kanske själva
in naturprodukter som de säljer vidare. Men
det är också möjligt att disponentens enda
verksamhet är att sköta ekocertifieringsprocessen och sedan sälja kartor över ekocertifierade områden till intresserade företag som vill
sköta själva plockandet.
– Det är exempelvis fallet med Youngfour,
som ekocertifierat väldigt stora områden i

PRESTIGEFRÅGA
Vilka är de ekonomiska fördelarna med
disponentmodellen?
– Det har jag svårt att uttala mig om.
Det finns säkert många olika typer av arrangemang. I många fall tror jag att skogsägaren inte får någon ekonomisk ersättning alls, säger Räfså och tillägger att det
för skogsägarens del kan handla om andra
former av mervärden.
Det kan exempelvis finnas en viss prestige i att låta ekocertifiera sin skog, det
är också möjligt att drivkraften är att man
vill gynna gröna värderingar. Ekocertifieringen kan ytterligare medföra positiva
samhälleliga ringeffekter i form av nya företagsetableringar eller nya nischer för redan etablerade företag.
I disponentmodellen handlar det oftast
om produkter som omfattas av allemansrätten. Därför är det inte fråga om ett renodlat arrendeförhållande mellan skogsägaren och disponenten. Om disponentföretaget däremot är intresserat av produkter som inte hör till allemansrätten, såsom
granskott, ympade tickor eller björksav,
måste det göras ett separat avtal, som sannolikt omfattar ekonimisk kompensation,
med markägaren.
KOSTSAMT SYSTEM
Skogsägaren väljer själv om han eller hon
låter ekocertifiera alla sina marker eller
bara vissa områden. Så länge man är med
i systemet lyder man under Ekokontrollen och blir granskad minst en gång per
år. I disponentmodellen utför en granskare
vid NTM-centralen granskningen. I skogsägarmodellen sköter en underleverantör,
på uppdrag av NTM-centralen, ofta jobbet. Granskaren har gått behövliga kurser
och fått fullmakt av Livsmedelsverket att
utföra uppdraget för NTM-centralens räkning. Grundtaxan är 140 euro och därutöver debiteras 91 euro per påbörjad timme, vilket kan vara en kännbar utgift för
ett enmansföretag med liten omsättning.
Är det ekonomiskt vettigt för ett litet företag att ansluta sig till det här systemet?
– För en mindre verksamhet är det
kanske inte ekonomiskt försvarbart. Vil-

ket mervärde ekocertifikatet ger måste var
och en själv ta ställning till, säger Räfså.
Han tillägger att mervärdet i pengar inte
alltid är helt klart. För större företag, speciellt de som är inriktade på en internationell marknad, kan det vara av stor betydelse att kunna marknadsföra sina produkter som ekologiska. Men certifieringen
kan vara till gagn också på den inhemska
marknaden, trots att den är mindre.
– Jag ser det som att mervärdet omfattar två aspekter. Dels torde man ha en
konkurrensfördel i att få avsättning för sina produkter, dels kan man troligtvis begära ett lite högre pris för ekologiska produkter, säger Räfså.
TRE ÅRS OMLÄGGNINGTID
Från det att man anmäler till NTM-centralen att man önskar ekocertifiera sin skog,
finns det normalt en omläggningstid om
tre år innan området får ekostatus. Men
om man kan bevisa att förbjudna insatsmedel inte använts under de tre senaste
åren, kan ekostatus beviljas genast. En av
systemets fördelar är att ekocertifieringen
inte ska utgöra ett hinder för att bedriva
ett aktivt skogsbruk.
– I praktiken handlar det om att man in-

te använder sig av förbjudna insatsmedel,
såsom kemiska gödselmedel vid vitaliseringsgödsling, exemplifierar Räfså.
Man får inte heller utföra stubbehandling med urea, utan ska istället välja ett
biologiskt preparat som innehåller sporer
av pergamentsvampen Phlebiopsis gigantea. Glyfosatpreparat för bekämpning av
sly eller liknande är också förbjudna.
FLEXIBELT SYSTEM
Till systemets fördelar hör också flexibiliteten. Man kan när som helst lägga till och
ta bort områden ur Ekokontrollen. Det senare är avgiftsfritt. Om man exempelvis
står i beråd att kalavverka ett skogsparti, har man kanske inte under de närmaste åren någon större nytta av att hålla just
den delen av marken ekocertifierad. Men
under vissa faser kan det också vara lönsamt att ansluta sig till systemet.
– Det har under senare år blivit populärt att låta ympa in spräng- och lackticka
i träden. Då det börjar bli aktuellt att skörda, kan det vara lönsamt att ekocertifiera
området, för att få ut bästa möjliga försäljningspris, säger Räfså. •
TEXT OCH FOTO: MIA BERG-LUNDQVIST

Säljer ekologisk björksav
Magnus Dalkarl i Vörå har valt att ekocertifiera sin skog via disponentmodellen.
Han tappar björksav i sin skog och säljer
den vidare till Ab Arctic Birch Oy.
– Det var ett uttalat krav av företaget
att skogen skulle ekocertifieras. Företaget skötte ansökningsprocessen och inkluderade flera skogsägare i samma ansökningsomgång, säger Dalkarl, som anser att disponentmodellen passat hans behov bra.
I Dalkarls fall handlar det om en produkt som inte faller inom ramen för allemansrätten, eftersom man inte får tappa
sav på andras marker utan lov. Dalkarl utför det praktiska arbetet med savtappandet och opererar som underleverantör för
Arctic Birch.
Björksaven är bara en del av Dalkarls
näringar. Han bedriver också ett aktivt
skogsbruk på sina marker.
– Ekocertifieringen har inte inneburit
några besvär. Jag säljer virket på rot, och

FOTO: AB ARCTIC BIRCH OY

Lappland, främst Forststyrelsens marker,
berättar Räfså.
Man kan säga att det ofta ligger större ekonomiska intressen i bakgrunden för
disponentmodellen.

det enda som faller på min lott är att meddela köparen att bekämpningsmedel inte
får användas. Men det kräver ingen större
ansträngning. •
MB-L
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under kronorna

•

•

Ratatosk ränner upp och ned
Ett smackande läte och snabba kloskrapanden mot skrovlig bark väcker mig ur
mina funderingar under dagens strövtåg.
Jag har överraskat en ekorre som gömd
bakom en trädstam varit nere på marken.
Nu rusar ekorren upp i trädet, i skydd
av stammen och grova grenar. Halvvägs
upp i trädet stannar ekorren och kikar
ner mot den tvåbenta fridstöraren.
Den yviga svansen knycker åt sidorna
och de sista smackande lätena hörs. Sedan lugnar ekorren ner sig och konstaterar att fridstöraren är en av många tvåbeningar som han sett efter att ha utvidgat sitt granskogsrevir till människans
bebyggelse i början av vintern. Ekorrens
naturliga reflexer och instinktiva flykt,
för att undgå jagande mård och hök, har
fått honom att fly upp i trädet.
Vi betraktar varandra en kort och intensiv stund. Fint avtecknar sig ekorrens
sädrag: den täta och övervägande grå
vinterpälsen, öronens långa täckhår, de
svarta och långa morrhåren och de stora ögonen som ger ett vitt synfält framåt,
åt sidorna och snett bakåt. Det gäller att
i tid upptäcka snabbvingade och snabbfotade fiender som gärna smörjer kråset
med läckert ekorrkött.
När jag sakta höjer kameran och
tar några bilder stelnar ekorren till och
får ett skrämt uttryck i ansiktet. I nästa stund sviker ekorrens nerver. Nervöst
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smackande rusar den upp i trädkronan
och kastar sig ut i luften, över till en
grupp med stora granar där den snabbt
försvinner i granarnas täta och skyddande barrkjolar.
BUDBÄRARE I VÄRLDSTRÄDET
Jag kommer att tänka på Ratatosk, den
mytologiska ekorren i det väldiga världsträdet Yggdrasil. I den fornnordiska gudasagan om världsträdet, som för övrigt
var en ask, levde Ratatosk ett slitsamt
liv. Hans uppgift var att ränna upp och
ner i världsträdet för att förmedla skällsord mellan en namnlös örn i askens krona och draken Nidhögg vid dess rot.
Örnen och draken hatade varandra i
djupet av sina själar. Ratatosk fick slita ont för att hinna förmedla alla skällsord mellan örnen och draken. När Fimbulvintern som förebådade Ragnaröken
kom, frånsade sig Ratatosk rännandet
längs Yggdrasils stam och smet in hos
dvärgarna Brock och Sindre. Där slog
han sig till ro framför dvärgarnas ässja
och fick njuta av värme och vila en tid
innan världsträdet gick under.
En mer lämplig karakteristik kunde
ekorren knappast ha fått än den som
Ratatosk förärades i gudasagan; alltid nervös och på språng upp och ner
längs trädstammar och med smackande skällsord strömmande ur munnen när

någon fara hotar. Är man ekorre måste
man vara nervigt uppmärksam och hellre slå larm en gång för mycket än en
gång för lite.
FRÖN FRÅN 100 KOTTAR OM DAGEN
Men när ekorren får vara i fred i vinterdagen är han strängt sysselsatt med
att skala grankottar eller tallkottar för att
komma åt de feta och kolhydratrika fröna som är ekorrens normala vinterföda.
Från en enda grankotte plockar ekorren
i sig mellan 100 och 200 energirika frön.
I medeltal skalar en ekorre tjugofyra kottar i timmen. När dagsverket på drygt
100 kottar är avklarat är ekorren både
mätt och en aning fetare än på morgonen. Hullet, som ekorren lägger på sig
under ostörda dagar, kommer väl till
pass under ovädersdagar då ekorren ligger i sitt varma bo av grankvistar, mossa
och skägglav tills ovädret är över.
Under dåliga kottår lever skogens
ekorrar ett uselt liv med svälten som
ständig följeslagare. Då är höstens torkade svampar och äldre kottar gömda i förnan viktiga tillskott till ekorrens nödföda på granens blomknoppar. Då är snön
under många granar garnerad med grenarnas yttersta skott som ekorrarna bitit
av för att komma åt blomknopparna. •
TEXT OCH FOTO: HANS HÄSTBACKA

kolumnen

NILS TORVALDS
SKRIBENTEN ÄR LEDAMOT
AV EUROPAPARLAMENTET
SFP/RENEW EUROPE

När får vi en saklig skogsdebatt?
PÅ SÄTT OCH VIS känner jag igen mönstret. När uppgörelsen med världens kolonialistiska förflutna började
på 1960-talet försökte vi omplantera världens orättvisor i vår närmiljö och i Finlands historia. Det är en del
av en kunskapsprocess, som sedan måste växa till sig,
få schatteringar och – i bästa fall – bli en världsbild –
en världsbild som har sin motsvarighet i verkligheten.
Samma mönster finns nu i diskussionen kring biologisk mångfald. Det är naturligtvis en oerhört viktig diskussion, som dessutom anknyter till hur virus sprids
och blir livshotande. Men på samma sätt som på 60-talet för diskussionen in på vår närmiljö. Schatteringarna uteblir och den framväxande ekologiska världsbilden hänger därför inte riktigt ihop med en oerhört invecklad och utmanande verklighet. När det här sedan
ideologiseras, det vill säga blir en del av en starkt politiserad rörelse med sina inbyggda strävanden efter inflytande, låser man lätt fast världsbildens utveckling i
någonting skevt.
Så håller det på att gå för vår skog.
Oron över att världens lungor ska skövlas är naturligtvis mer än berättigad, men skillnaden mellan Amazonas och vår boreala skog är enorm. Vi vet – eller
borde veta – sedan Charles Darwin, att mutationer är
en långsam process. Ju mera invecklad organismen är
desto långsammare blir den. Virus kan, som vi har lärt
oss under den senaste tiden, mutera snabbt. Men för
mera invecklade organismer är mutationerna ofta negativa och skapar ingen ny organism som bättre än tidigare har anpassat sig till en allt mindre ekologisk nisch.
Mutationer är alltså ofta biologiska återvändsgränder.
Amazonas biodiversitet har skapats under miljontals år. Vår boreala skog har bara haft på sig ungefär

10 000 år. Vår skog består därför huvudsakligen av generalister, det vill säga arter som klarar sig också under ganska varierande omständigheter.
Men vad innebär den här insikten om man vänder
upp och ner på resonemanget och tittar på världen från
den stora biodiversitetens synvinkel? Den här frågan
har biologen Edward O. Wilson funderat mycket på.
Han står för initiativet ”Half-Earth”. Tanken är att slå
vakt om diversiteten genom att skydda halva jorden.
Idén får naturligtvis pulsen att gå upp i varv för varje
normal skogsägare.
Men forskarna David Olsen och Eric Dinerstein tog
utmaningen på allvar och kom fram med ett förslag om
hur det kunde genomföras på ett någorlunda sakligt
sätt. Slutresultatet blev en förteckning över 846 ekologiska områden. En del små och starkt begränsade, andra lite större, några stora.
Ett av de största går under beteckningen ”Scandinavian and Russian Taiga”. Det är ett område som sträcker sig från Norge till Uralbergen. Det kännetecknande för det här området är dess relativa biologiska fattigdom. Inom området finns dessutom ganska mycket skog, som på det hela taget är orörd (därav de ryska skogsbränderna).
I områdets utkanter finns det dessutom arter, som
har nått den yttre gränsen för sin nisch. Till den kategorin hör flygekorren (på engelska Siberian flying
squirrel). Vi har alltså några udda arter och en del fåglar som har drabbats illa av att småbrukens mjölkekonomi har upphört. Men allmänt taget klarar sig den
boreala skogen ganska bra – också om vi grundar en
ny fabrik i Kemi.
Den vägen kan vi ersätta fossila produkter. •
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DRADRA
NYTTA
AV AV
STATENS
STÖD
NYTTA
STATENS
STÖDFÖR
FÖREGNAHEMSHUS
EGNAHEMSHUS
SOM
BYTER
UT
OLJEUPPVÄRMNINGEN!
SOM BYTER UT OLJEUPPVÄRMNINGEN!
Vi säljer, installerar och servar
pelletsbrännare, -pannor och
-kaminer.
MAGATURBO
MA23
VEDPANNA
Ring, så berättar vi mer!

Wahlroos
Verkstad
Wahlroos
Verkstad

www.wv.fi
Malax
Malax
06-365 710506-365 7105

MÖRE
SKOGSVAGN +KRAN
6570
Ett parti med
kran 6.6m,
vagn 9 ton

PÖRTOM BIL & TRAKTOR
* Brännoljeförmedling
* Märkesservice
* Traktor och
tröskreparationer
* Reparation av alla
fordon och småmaskiner
* Shell o. Akcela
oljeprodukter
* Avgas-, bromstest o. besiktningsservice samt OBD-test
* Rökgasmätning av
dieselbilar
* Däck o. fälgförsäljning,
även lantbruksdäck
* Hydralslangpressning

Velkmossv. 4, Pörtom
Rune: 0500-560 974
Tony: 040-564 6334

Pris 12.500€
+ moms 24%

V E R K S TA D

-

AC-service
Bensin- o. dieselavgastest
4-hjulsinställningar
Bromstest även för
4-hjulsdrivna bilar
- Service och reparationer

personbilar, lastbilar, truckar m.m.

-

Har du flyttat?
Försäljning av däck i
alla prisklasser!

Besiktningstjänster
Däckbyten, balansering
Diagnostisk felsökning
Kamremsbyten

Industrivägen4,4,68500
68500Kronoby
Kronoby
Industrivägen
Tel. (06) 8345
verkstan@multi.fi
Tel.227
(06)8345
8345
227
Tel.
(06)
227
Jonas050-5814
050-5814880
880 Carl-Oscar
Carl-Oscar 050-5845
050-5845 237
237
Jonas
32 Skogsbruket 2/2021

Adressförändringen
gör du enkelt
via webben,
www.skogsbruket.fi
eller genom att ringa
Skogsbrukets
prenumerationsservice,
tfn 03 4246 5396.

virkesmarknaden

PAULA HORNE
FORSKNINGSDIREKTÖR,
PELLERVO EKONOMISKA
FORSKNING

Verktyg för klimatanpassning
KLIMATFÖRÄNDRINGEN har debatterats flitigt, och betydande
åtgärder vidtas för att Finland ska uppnå koldioxidneutralitet fram till år 2035. Skogarna spelar en viktig roll som kolsänkor och -reserv för att mildra klimatförändringen. Av någon anledning talar man mindre om att anpassa skogarna
till klimatförändringen.
Klimatförändringen ökar skogens tillväxt, men samtidigt
ökar riskerna för våra skogar. För att säkerställa ett hållbart
skogsbruk måste alla aktörer hantera de väder- och klimatrelaterade riskerna så att de kan förbereda sig för klimatförändringen.
På virkesmarknaden påverkar avverkningsförhållandena
köpvilligheten och priset. Av allt att döma försämrar klimatförändringen förhållandena på vintern. Tjälen går inte tillräckligt djupt, eller kanske uteblir, och nederbörden kommer
i form av regn. Klimatförändringen kan öka de varma vintrarna och göra vädret ännu mer varierande. Snö- och vindskador kan också öka i skogen. Det är viktigt för virkeshandeln att träd avverkas och körs ut strax efter förstörelsen. Det
är därför bra att kunna bedöma vilka områden som är mest
utsatta för förstörelse. Ännu bättre vore det om förändringarna i avverkningsförhållandena och förekomsten av avskogning kunde förutsägas.
Verktyg för detta behov ger forskningsprojektet Säätyö
som leds av Meteorologiska institutet. Forskarna har utvecklat olika kartprodukter och en tjänst för att observera snöoch vindskador på träd, samt metoder för övervakning och
prognoser för avverkningsförhållandena i terrängen.
På Finlands skogscentrals karttjänst kan du till exempel
se om din egen skog för närvarande hotas eller har hotats av
en ökad risk för snöskador under vintern. Riskbedömningen
uppdateras dagligen med den senaste väderinformationen.
En riksomfattande riskkarta, som motsvarar den genomsnitt-

liga snöbelastningen under en längre period, finns på Naturresursinstitutets sidor. Östra Finlands universitet har utvecklat en metod som är lämplig för detaljerad kartläggning av
regionala variationer i vindrisk.
För att stödja planeringen av avverkningar har Säätyöprojektet utvecklat en serviceprodukt som anger matjordens
fukt och bärighet. Förutom 10-dagarsprognosen testade projektet också nyttan av långa prognoser under tre månader.
Pellervo ekonomisk forskning har, för sin del, undersökt
hur väder- och klimatprodukter kan överföras till skogsbrukare så effektivt som möjligt och vilken nytta skogsbrukarna kan dra av dessa. Information om vindriskvariationer kan
till exempel användas vid planering och avgränsning av slutavverkningar.
Information om snö- och vindrisk kan minska sannolikheten för avskogning och ekonomiska förluster, eftersom
man då kan beakta klimatriskerna i skogsbruket. För dem
som jobbar med skogen blir det lättare att upptäcka eventuella skador då de har information om skaderiskerna. Information, och framför allt en prognos för bärighet och avverkningsförhållanden, visade sig ge betydande fördelar för planeringen och genomförandet av avverkningar. Information
om markens bärighet gör det möjligt för maskinoperatörerna att planera lämpliga spår så att skadorna på den återstående skogen blir så små som möjligt. Information om och
prognoser för markfuktighet kan också utnyttjas för att bestämma tidpunkten för åtgärder såsom markberedning och
plantering.
Att mildra klimatförändringen och dess väderpåföljder är
en långsiktig politik, och resultaten syns inte ännu på många
år. Innan det kan man dock förbereda sig och planera skogsbruk och avverkningar så att skadorna och avverkningsproblemen minimeras. •
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till din tjänst
På den här annonsplatsen får privatpersoner, enmans- och
familjeföretag annonsera ut sina tjänster gratis. Som villkor
för annonsering gäller att tjänsterna ska anknyta till skog
och att annonsören är prenumerant på tidningen. Det är
viktigt att det ur texten, max 112 tecken, framgår vilket område annonsören betjänar. Skicka in annonstexten till
skogsbruket@nordinfo.fi.

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

TOK

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

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

JOBO ST50

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

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

SYKETEC

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

– Hur vi lyckats göra så jämna snökuber? Enkelt, vi lånade din
balmaskin!
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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 utförs i Vörå med omnejd, B. Svens, tfn 050 350 7249.
• Maskinell gallring med Norcar 600 i Österbotten, S. Ahlback,
tfn 050 518 1054.
• Vägsladdning, slyröjning och övrigt underhåll av skogsvägar
utförs mellan Vasa och Oravais, tfn 0500 138 414.
• Närtransport av virke, gallringsavverkning, röjning mm. inom
Norrskogs område, I. och A. Nynäs, Finnäs gård, Eugmo,
tfn 050 598 3149 eller 050 562 2449.
• Maskinell gallring och slutavverkning i Korsholm-Malax,
H. Skog, tfn 0500 160 669.
• Skogsavverkningar utförs med gallringsskördare i norra
Österbotten, J. Slotte, tfn 0400 139 508.
• Skogsdikning, skogsvägar och markarbeten utförs inom
Vasaområdet, tfn 0400 867 373.

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

dig
Mångsisskog on
ti
informaår!
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– den finlandssvenska skogstidningen
Tidningen Skogsbruket ges ut av Föreningen för
Skogskultur r.f. sedan år 1931. Föreningen har som
uppgift är att allsidigt främja skogsbruket främst inom
landets svenskspråkiga områden.
Skogsbruket är landets enda svenskspråkiga
facktidning för privatskogsbruket. Därför har den
en viktig uppgift att fylla som informationsorgan för
de svenskspråkiga skogsägarna och fackmännen på
området.

Åtta
36-sidiga,
faktafyllda
nummer
per år!

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.

Prenumerera
Finland:
Åland:

		

Utrikes, EU länder:
Utrikes, övriga länder:

78,00 (inkl. moms 10 %)
71,00 (moms 0 %)
93,00 (inkl. moms 10 %)
85,00 (moms 0 %)

Uppvakta

Prenumerationsavgiften
är avdragbar
i den egna
beskattningen
av skogsfastigheten.

Skogsbruket

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.

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

Presentkort

