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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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ledaren

TOMAS LANDERS
ORDFÖRANDE FÖR FÖRENINGEN
FÖR SKOGSKULTUR

FOTO: POND5

Skogsbruket viktigt i kommunalvalet
MAN HÖR DÅ OCH DÅ folk upprepa rådet som Mark
Twain gav för över 100 år sedan: ”Investera i
mark, det tillverkas ingen ny längre”. Detta stämmer fortfarande, men idag handlar det snarare om
i vilken takt markarealer på olika sätt försvinner
som produktiv skogsbruksmark ur vägen för byggande, avsättningar och andra markanvändningsformer. Bland annat av dessa orsaker känner jag
mig priviligierad som skogsägare. Jag känner också ett ansvar för att sköta skogen hållbart och aktivt.
Bland Finlands hundratusentals skogsägare
finns nästan lika många målbilder för skogsägandet. I detta temanummer av tidningen försöker vi
genom flera djupgående skogsägarintervjuer och
artiklar förstå hur skogens värden byggs upp och
vad som gör att skogsägandet är populärare än någonsin. Detta trots att det är oerhört långsiktigt,
innebär ett stort ansvar och sällan ger en enorm
avkastning. Vi har aldrig tidigare haft lika många
skogsägare som nu, och det reella priset för skog
har aldrig varit så högt som idag. Genom olika
skogsägarenkäter har man speciellt bra koll på hur
skogsägarna tänker och hur tänkesättet förändrats
med åren.
Ett skogsköp är inte bara ekonomi, det skall bli
lyckat för alla parter, också socialt. Affären ska landa rätt både för säljare och köpare, kanske även
för den äldre generationen, för barnen, syskonskarorna och gärna grannarna. Arrondering och skogens utvecklingsklasser lär vara allt svårare att urskilja i prissättningen. Studier visar att virkesförsäljningen är det viktigaste för mindre än hälften

av skogsägarna. Det finns däremot helt andra drivande värden som stiger fram, men som är svåra
att beakta i värderingsmodellen, till exempel olika känslor som att äga, att kunna forma naturen
själv eller att kunna konstatera: ”För mig gäller inte allemansrätten”. Dessa känslor behöver komma
fram i ljuset för att vi ska se alla möjligheter som
en fastighet rymmer.
Pandemin har fått finländarna att söka avstånd
och intressera sig för livet på landsbygden. Då distansarbetet blivit det nya normala och folk på något sätt har närmare till sin hemskog eller den lokala nationalparken, har skogens realiserade rekreationsvärde ökat rejält. Detta leder också till att
allt fler har en åsikt om hur skogen sköts, vilket är
både positivt och negativt sett ur ett privatskogsbruksperspektiv.
Det uppskjutna kommunalvalet närmar sig, och
då skogen och skogsbruket blivit en allt hetare lokalpolitisk potatis råder jag alla att också tänka på
skogsbruket vid valet av kandidat. Aldrig tidigare
har vi sett så många politiskt pådrivna beslut angående kommunernas och församlingarnas skogsbruk som under de senaste åren. Här finns helt
klart en möjlighet att påverka så att dessa offentliga skogar samtidigt fungerar som vägvisare för
samhällsopinionen.
Detta är min sista ledare i egenskap av ordförande för Föreningen för Skogskultur och chefredaktör för denna tidning. Efter allt för många år ger
jag över åt nya krafter. Det har varit ett sant nöje
att vara med och utveckla både föreningens verksamhet och tidningen.
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Mekaniskt toppskydd
EcoTall heter ett nytt mekaniskt skydd för framför allt tall- men också grantoppar.
Med ett enkelt verktyg träs skyddet, som liknar en badmintonboll, på några sekunder över plantans topp.
Enligt den svenska tillverkaren, Skogstoppen Innovation AB, förändrar skyddet
plantan till både form och färg (gul) så att den inte längre intresserar klövviltet.
Skyddet uppges ha önskad effekt tills plantan vuxit sig så hög att klövdjuren inte
längre når upp till toppen. Företagets egna tester visar att plantor, som försetts med
skyddet, inte blivit betade.
EcoTall tillverekas av fossilfri bioplast och har en livslängd på mellan fem och tio år.
Efter cirka tio år bryts plasten ned i naturen.
En aväten topp leder till att plantan skjuter nya skott. Om en planta angrips flera
gånger bir den till slut som en buske. •

Forskare vid Tammerfors universitet
och Aalto-universitetet har tagit fram
optiska fibrer baserade på metylcellulosa. Forskningsresultaten öppnar nya
möjligheter att tillverka optiska fibrer på
ett miljövänligt sätt.
I ett pressmeddelande från Tammerfors universitet uppges att de optiska
fibrerna kan förmedla ljussignaler tiotals
kilometer med endast ett litet svinn.
Nackdelen är att de är sköra och styva.
Därför lämpar de sig sämre för til�lämpningar i bland annat bilar, hemmet,
textiler, medicinska och andra tillämpningar där avstånden är korta.
En hållbar lösning på problemet
kunde vara att tillverka optiska fibrer av
biopolymerer. En forskargrupp vid Tammerfors universitet utvecklar nu sådana
fibrer för korta avstånd. •

Läs tidigare nummer
Har du förlagt gamla nummer av
Skogsbruket? Eller vill du kolla vad
Skogsbruket skrev om för ett eller
två år sedan? På Skogsbrukets
webbplats, skogsbruket.fi/arkiv/
kan du läsa alla tidningar från åren
2018 och 2019 samt från början av
år 2020 i pdf-format. Tidningarna
laddas upp ett halvt år efter utgivningsdagen. •
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Optiska fibrer
kan göras av trä

Gott om vitsvans
Minst 73 000 vitsvanshjortar borde skjutas under nästa jaktsäsong för att hejda
ökningen av stammen. Den här bedömningen gör Naturresursinstitutet.
– Siffran är inte någon direkt rekommendation för avskjutning. Hur många
djur som kan jagas beror på hur väl
vitsvanshjortarna klarar våren och sommaren och hur många kalvar det föds,
säger specialforskare Sami Aikio på
Naturresursinstitutet.

Enligt institutets beståndsberäkning
har stammen av vitsvanshjort ökat cirka
15 procent på ett år. Vintern 2020–2021
fanns det i genomsnitt cirka 125 000
vitsvanshjortar i Finland. Tack vare
bättre metodik och data kan stammen
uppskattas med större exakthet än
tidigare.
Per hundra vuxna djur fanns det 57
kalvar och bland de vuxna djuren fanns
det 1,32 hindar per hjort. •

Mindre ved till värme
Användningen av fasta träbränslen har
minskat. Enligt preliminär statistik från
Naturresursinstitutet förbrukade de
finländska värme- och kraftverken i fjol
19,5 miljoner kubikmeter ved. Det är
en minskning med fem procent från
föregående år. Därmed bröts den tillväxt
som varat i fyra år.
Användningen av grot och andra
restprodukter från skogsindustrin mins-

kade också, men fliskonsumtionen var
ungefär lika stor som året innan.
Enligt överaktuarie Tuomas Niinistö
på Naturresursinstitutet påverkades
användningen av restprodukterna av att
avverkningarna, också enligt preliminära
uppgifter, minskade med 11 procent.
Den rekordmilda vintern minskade
dessutom behovet av värmeproduktion
i största delen av landet. •

”Bygg
broar av trä!”
FOTO: AGNETA SJÖBLOM

Regeringens program för ökat träbyggande borde
under de två återstående åren fokusera på stora konstruktioner som broar och hallar. Bland annat det här
sägs i en färsk utvärdering av programmet.
I den konstateras att programmet tydligt haft en positiv
inverkan på att bygga i trä och att programmet har påverkat
debatten, attityderna och insikterna.
– Det finns redan ett brett samhälleligt stöd för att bygga i
trä, men ambitionsnivån kan höjas ytterligare heter det i
rapporten.
Konkret syns detta i att allt flera offentliga byggnader
uppförs i trä. Målet för programmet är att 31 procent av
alla offentliga nybyggen år 2021 görs i trä. För år 2025 är
ribban satt vid 45 procent.
Intresset för Kemera-finansierade naturvårdande hyggesbrän– Att städerna bygger mera i trä och främjandet av
ningar ser ut att öka något i Svenskfinland. Tack vare målmedoffentliga trähusbyggen för också framåt andra stora
veten marknadsföring har Finlands skogscentral flera potentiella
konstruktioner av trä. När det gäller att bygga broar
objekt än vanligt i Österbotten i år.
och hallar borde kommuner och statsägda byggare
– Vi ska kolla mellan 3 och 5 potentiella objekt så fort snön smälsamarbeta, säger Petri Heino, chef för proter, uppger Nina Jungell, expert på naturvård på Skogscentralen.
grammet.
I skrivande stund finns det ett godkänt hyggesbränningsprojekt i Lovisa
Regeringens program för träbyggande
och ett i Laihela vilka tänds på i år. Därtill planeras 1 ny bränning i Nyland
inleddes år 2016 och löper till utoch 1–3 i Österbotten för att verkställas nästa år.
gången av nästa år. •
Nu planerar Skogscentralen bränningar på 16 hyggen runtom i landet, men
alla verkställs inte i år. Ytorna är i medeltal 4 hektar, men det finns inga övre
eller undre gränser, förutsatt att bränningen kan ske kontrollerat och tryggt.
Skogscentralen gör varje år en arbetsplan för naturvårdande hyggesbränningar. Vissa förverkligas, andra inte.
– Väder och vind avgör och säsongen är kort, från maj till juni, upplyser
Nina Jungell.
Skogsägare, som har förnyelsemogen skog, får gärna ta kontakt med
henne. Nya projekt kan skrivas in i arbetsprogrammet för nästa år.
En naturvårdande hyggesbränning går till så att man, efter avverkningen,
förutom hyggesresterna, också bränner sparträdsgrupper som lämnas kvar
förkolnade. Dessutom eftersträvar man att bränna humusskiktet. Sparträdsgrupperna bör vara större än vad certifieringen kräver för att åtgärden ska
Föreningen för Skogskultur r.f.
räknas som naturvårdande.
håller sitt stadgeenliga årsmöte
Många arter är beroende av hög värme och förkolnat trä. Det gäller både
fredagen den 23.4.2021
djur och växter samt svampar och mossor. Bränd ved är, liksom död ved, en
klockan 9.00 på distans via
bristvara i naturen, bland annat därför att de finländska skogarna är välskötta
MS Teams.
och jämförelsevis sällan drabbas av naturliga bränder.
Anmälan om deltagande senast
– Hyggesbränningen är också en utmärkt markberedningsmetod, säger
den 19.4.2021 per e-post på
Nina Jungell.
adressen foreningen.for.skogskulHon påpekar att en naturvårdande hyggesbränning inte innebär några
tur@gmail.com
kostnader för skogsägaren. Den finansieras helt med Kemera-medel. Skogscentralen sköter planeringen och anlitar en aktör för bränningen. •
Styrelsen

Flera vill bränna
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MTKs Juha Marttila:

Likgiltighet största
hotet mot skogarna
8 Skogsbruket 3/2021

Skogen är fortsättningsvis ryggraden i Finlands ekonomi, trots att olyckskorparna spådde något helt annat för tio år sedan. Skogen växer klart mera än
den avverkas och kan förädlas till en mängd olika produkter. Därför borde det
vara självklart att skogsbruket inte försvåras genom kortsiktiga politiska beslut, säger MTK-ordföranden Juha Marttila.
Då skogsindustrin står för över 20 procent
av Finlands export (ca 60 miljarder euro
2020) och nästan hela summan har förädlats i Finland av finländskt trä, vore det
enligt Juha Marttila, ordförande för Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK, dumt att lämna denna förnybara naturråvara oanvänd.
– Trä ersätter i många fall oljebaserade
produkter eller energikrävande produkter
som exempelvis betong. När man sedan
hör forskare på fullt allvar tala för att virke som fälls borde grävas ned för att binda
koldioxid i stället för att användas produktivt, vet man inte om man ska skratta eller gråta. Men frågan om kolsänkor skapar
känslor, och snart sagt varje finländare har
sin vision och åsikt i frågan, säger han.
Enligt Marttila är det positivt att människor på allvar nu är intresserade av klimatfrågor och miljöns tillstånd. Men olika
miljölobbares sätt att demonisera hållbart
skogsbruk anser han inte rättvist.
– Jag brukar belysa skillnaden mellan
förnybar och icke förnybar råvara med ett
konkret exempel: Om du har 1 000 kubikmeter grus och använder 20 kubikmeter
årligen återstår ingenting av gruset efter
50 år. Gör du på samma sätt under samma tidsrymd med trä har du däremot troligen åtminstone fördubblat din ursprungliga virkesmängd. Den här matematiken
kunde man kanske lära ut i skolorna, säger han.

MTK-ordföranden Juha Marttila betonar behovet av välskött ekonomiskog i
finländsk ägo.

SKOGSVÅRD KRÄVER LÅNGSIKTIGHET
De senaste decennierna har allt flera finländare blivit skogsägare genom arv och
generationsväxlingar. Med det utspridda
ägandet ökar enligt Marttila samtidigt risken för att skogsskötseln negligeras om
skiftena är så små att de inte är ekonomiskt intressanta.
– Det största hotet mot skogarna är likgiltighet. Därför gäller det att få de nya
ägarna intresserade av skogsbruk genom
bland annat saklig information och lättillgängliga skogsvårdstjänster som kan köpas. Om man inte vill ta hand om skogen
själv kan skogen säljas, säger han.

På några år hinner skogarnas ägarstrukturer visserligen inte förändras i betydande grad, men inom några decennier kan
förändringen, enligt Marttila, vara riktigt
stor.
– Exempelvis de olika typer av skogsfonder, som dykt upp på marknaden, köper stora arealer i investeringssyfte och de
andelarna kan sedan i något skede säljs till
utlandet, säger Marttila.
Han betonar att envar givetvis gör som
den vill med sin egendom. Med tanke på
att trygga Finlands framtid hoppas Marttila att så många som möjligt i alla fall
skulle arbeta för att Finland har tillräckligt
med välskött ekonomiskog för skogsindustrins behov också i framtiden.
– Jag är lite fundersam över hur åtminstone en del av fonderna kan lova en bättre avkastning än vad som är möjligt via
normalt skogsbruk. Om det beror på att
de i tillägg till fördelarna med samfälld
skog får sådana skattefördelar som vanliga skogsägare inte har, borde regeringen se närmare på saken. Om en stor del
av skogarna ägs av utlandsägda fonder i
framtiden kan också den traditionella allemans- och jakträtten hotas, säger han.
MILJÖVÅRDEN INBYGGD
I SKOGSVÅRDEN
Hur stor del av den finländska skogen som
borde skyddas är en av de heta skogsfrågorna i dag. Marttila betonar dock att
skogsägarna i Finland är vana vid att beakta miljöfrågorna då de planerar skötseln
av sina skogar.
– Man kan säga att skogsägarna är experter på hållbart skogsbruk eftersom åtgärder i skogarna görs på mycket längre sikt än de ekonomiska och politiska cyklerna. Syftet är i grunden att bevara skogarnas hälsa och lönsamhet över
många generationer. Den ekonomiska avkastningens roll är naturligtvis betydande eftersom skogsvård kräver pengar, säger han.
Den ökande mängden höghus och offentliga byggnader byggda i trä gör att
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skogsbrukets betydelse ytterligare kan öka
i Finland under kommande årtionden.
– Mot den bakgrunden var det dramatiskt att se att den här träbyggnadskompetensen saknades i Finland ännu för tio
år sedan och att Aalto-universitetet fick
den första gåvoprofessuren i träbyggnation först för ungefär sex år sedan, säger
Marttila.
Trots att specialkompetens inte byggs
upp i en handvändning betonar han att
det ändå finns många aktörer som har
långvarig erfarenhet av att bygga i trä. Den
kompetensen går relativt snabbt att uppgradera för större byggnader, och därför
har byggandet av större byggnader i trä
trots allt ökat snabbt i landet.
– På exportmarknaden finns en jättepotential för husexport som avsevärt kan öka
den mekaniska skogsindustrins mervärde
jämfört med idag. Varje trähus binder koldioxid för många decennier eller till och
med sekler, säger Marttila.
SKYDDSÅTGÄRDER KRÄVER PENGAR
Marttila påminner om att skogarna växer
effektivast då de vårdas aktivt, bland annat genom förstagallringar. Det här är aspekter som enligt hans åsikt inte alls tas
upp i diskussionen om skogens roll som
kolsänka.
– Det har länge bedrivits skogsforskning i Finland, vilket innebär att olika
skogsvårdsåtgärder kan backas upp med
verifierad forskning. Men då diskussionen om kolsänkor i högre grad är politiskt
färgad än baserad på vetenskapliga fakta,
kan det vara svårt att förstå sammanhanget, säger han.
Då de finländska skogarna nu växer
mera än någonsin tidigare visar det enligt Marttila att skogsvårdsåtgärderna har
fungerat, då det gäller värnandet om skogarnas naturvärden.
– Även om det har gjorts kortsiktiga avverkningar för länge sedan kan det inte tas
som en grund för kritik av dagens framåtseende skogsindustri, säger han.
Marttila poängterar att det givetvis också behövs skyddad skog.
– Frågan är då hur mycket skog, och
framför allt vilken typ av skog som ska
skyddas. Där man lätt förfaller till att diskutera enbart arealer skulle det vara viktigare att diskutera vilken typ av skogar och
andra naturområden som ska skyddas, säger Marttila.
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Eftersom skyddsåtgärder kräver pengar
för att kunna fullföljas anser Marttila att
ett logiskt krav på områden, som någon
vill skydda, är att de innehåller speciellt
värdefulla naturvärden.
– Om det finns skyddade djur- eller
växtarter på ett skogsområde, är det inte
i sig en direkt grund för att hela området
ska skyddas. Många sällsynta arter har visat sig trivas bra också i ekonomiskog vilket är ett tecken på att Finland har lyckats
med att kombinera skogshushållning med
viktiga naturvärden, säger han.
BARNDOMENS SKOG HAR BLIVIT TÄT
Gällande Metsä Fibres kommande massafabrik i Kemi konstaterar Marttila att den
är en efterlängtad investering som visar
att Finland har en industriell framtid.
– Utan investeringar går det inte att se
framåt. Om inte miljötillståndet hade beviljats kunde ett tänkbart scenario dessutom ha varit att fabriken hade byggts på
den svenska sidan. I det fallet hade den
använt också finländskt virke, medan alla
andra positiva effekter i form av arbetstillfällen och skatteintäkter hade tillfallit Sverige, säger han.
Marttila är själv jordbrukare och skogsägare i Simo i södra Lappland. Han har sedan barnsben rört sig i skog och mark och
kan hålla med folk som med längtan i rösten beskriver hur fina barndomens skogar var.
– Också mina barndomsskogar har förändrats avsevärt genom decennierna. När
jag var barn var det ganska glest med skog
här i regionen men nu växer skogarna täta och det finns också gott om döda träd
som betjänar skogarnas biodiversitet, säger han.
SKOGSÄGARNAS RÄTTSSKYDD I FARA
Marttila påpekar att den pågående helhetsreformen av markanvändnings- och
bygglagen (MBL) i högsta grad kan påverka skogsägarnas rättsskydd och ha en
stor betydelse för den finländska skogsindustrins verksamhetsmiljö. Därför är
lagberedningen på tapeten både hos
MTK och hos samarbetspartnern SLC
(Svenska lantbrukproducenternas centralförbund).
– Reformen av markanvändnings- och
bygglagen är ett jätteprojekt som påbörjades redan under den förra regeringens tid
med rätt positiva förtecken. Den politiska

Juha Marttila
Ålder: 54 år.
Utbildning: Agronom samt
doktor i jord- och skogsbruk.
Position: Ordförande för MTK
(Centralförbundet för lant- och
skogsbruksproducenter) sedan
2009.
Bosatt: I Simo i södra Lappland
där han har en nötkreatursgård
och skogsmarker.

styrningen har dock ökat i lagberedningen på bekostnad av sakkunskapen, säger
Marttila.
Han framhåller att lagen borde förbättra markägarnas rättsskydd i stället för att
göra det möjligt att under täckmantel av
markanvändningsplanering freda privat
mark utan krav på att betala en skälig ersättning.
– Det sista halmstrået är att ärendet förs
till EU-domstolen men jag litar på att Finland är en rättsstat och att den slutliga lagen är mera balanserad än det ser ut nu,
säger Marttila. •
TEXT: BO INGVES
FOTO: JUTTA MARJAKAARTO
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Många köper dyrt
– följ proffsens råd
Är du ute efter snabba ekonomiska klipp
är skog knappast ett alternativ. Det kan ta
tiotals år innan den ger avkastning.
– Skogen lever och bör skötas för att
den ska ge avkastning på sikt. Ska man
köpa skog tror jag att man måste vara intresserad av skogsbruk. Storleken på det
egna kapitalet styr därefter rätt långt vilka skogsfastigheter man kan köpa, säger
Anki Svenn, vd för Ab Skogsfastigheter
AMF, ett dotterbolag till Skogsvårdsföreningen Österbotten.
Bolaget förmedlade nästan hälften av
alla skogsfastigheter som såldes i Österbotten i fjol och intresset för att investera i skog är stort. År 2020 förmedlade bolaget en sammanlagd skogsareal på 1 124
hektar till ett totalt värde om cirka 4,2 miljoner euro.
Beroende på område i landskapet var
medelpriset per hektar mellan 3 552 och
4 233 euro. Enligt Svenn tenderar skogsfastigheter, som bjuds ut via förmedlingsbolaget, att ge skogsägaren ett bättre pris
för fastigheten. Det visar också Lantmäteriverkets statistik.
– Snittpriserna för de förmedlade objekten låg drygt 20 procent över värderingsvärdet. Jag kan inte svara exakt på varför
de flesta köpare är redo att betala 20 procent, ibland nästan 50 procent över gängse
värde. Men klart är att det finns ett intresse att köpa skog. Nu är efterfrågan större
än utbudet, säger Svenn.
STORÄGARE KÖPER MERA
Vem köper skog? Enligt Svenn verkar det
vara vanligt att stora skogsägare utökar
sitt innehav.
– Möjligen har skogsavdraget större be-
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tydelse för stora skogsägare. Sextio procent av köpesumman bildar skogsavdraget, vilket skogsägaren har nytta av vid
framtida virkesförsäljningar.
En annan grupp, som kan vara intresserad av att köpa skog, är jägare.
– Det finns jaktföreningar som kräver
att jägaren, för att få jakträtt, måste ha
en viss areal skogsmark. Därför finns det
de som blir skogsägare för att kunna jaga. I vissa fall kanske rågrannar är villiga att betala mera för att få ett enhetligare skogsinnehav. Men det är spekulationer
från min sida, säger Anki Svenn.
Merparten av dem som köper skogsfastigheter verkar inte behöva hjälp med
finansieringen. Enligt Anna-Lena Holm,
jord- och skogsbruksspecialist vid Vasa
Andelsbank, får banken enstaka förfrågningar om lån för skogsköp.
– Sett till antalet skogsfastigheter som
finns till försäljning, får vi förhållandevis
få förfrågningar om finansiering. Det tyder på att de som köper skogsfastigheter
har kapital och inte behöver låna pengar
för att finansiera köpet.
LÅN KRÄVER STABIL EKONOMI
Om en kund är i behov av lån för att finansiera köp av skog kräver banken en stabil ekonomi från tidigare. Det är ofta fråga om långfristiga lån, och banken vill ha
en plan för hur lånet ska återbetalas. Om
det inte finns möjligheter att avverka ordentligt direkt, måste amorteringarna skötas med hjälp av andra inkomster, och då
krävs en stabil ekonomi för att banken ska
bevilja ett lån.
– Lånar en kund för att köpa en skogsfastighet krävs det säkerheter utöver sko-

gen då den inte täcker hela behovet. Så
det kan vara en utmaning att bli skogsägare ifall köpet måste belånas, säger
hon.
På landsbygden finns många jord- och
skogsbrukare som har erfarenheter av att
sälja och köpa skog. Men det finns också många som saknar den kunskapen,
och för dem kan det vara tryggt att låta ett fastighetsförmedlingsbolag ansvara för affären.
– Många kunder vänder sig till oss också därför att vi har den yrkeskunskap som
krävs, vilket ger trygghet i köpet. Våra
kunder behöver endast underteckna ett
uppdragsavtal och slutligen underteckna
köpebrevet, förklarar Svenn.
Efter att en skogsfastighetsaffär är gjord
ska säljaren lämna in en deklaration om
överlåtelsevinst eller -förlust till Skatteförvaltningen. Köparen måste göra en överlåtelseskattedeklaration samt betala 4 procent på köpesumman i överlåtelseskatt.
Överlåtelseskattedeklarationen måste gö-

FOTO: CHRSTOFFER THOMASFOLK

Skogen är en långsiktig investering som inte nödvändigtvis ger avkastning direkt. Trots det är efterfrågan på skogsfastigheter i Österbotten stor. Många
fastigheter säljs till priser som är högre än värderingsvärdet.

Anki Svenn berättar att många skogsfastigheter säljs för summor, rejält över
värderingsvärdet.

FOTO: POND5

ras innan man ansöker om lagfart. Och det
bör ske senast 6 månader från att köpebrevet har undertecknats.
– Lagfarten är mycket viktig, den visar
vem som äger fastigheten. Numera kan
köpvittnet anhängiggöra lagfartsansökan i
samband med att köpvittnesanmälan görs.
Men man kan också själv ansöka om lagfart och det kan enkelt göras elektroniskt
på Lantmäteriverkets webbplats, upplyser
Anki Svenn.
SE UPP MED SKYDD
Värdet på en skogsfastighet kan påverkas negativt om den påförts någon form
av skydd. Enligt Anders Hjortman, fältchef vid Skogsvårdsföreningen Österbot-

ten, ska information om skyddsområden,
som berör fastigheten, fredning och miljöstödsavtal finnas antecknat i fastighetsregisterutdraget.
– I fastighetsregisterutdraget finns också noterat om fastigheten berörs av någon
samhällsplan. Det kan vara skäl att kolla
planen och på vilket sätt den berör fastigheten. Alla typer av skydd och begränsningar påverkar naturligtvis fastighetens
värde negativt, säger Hjortman.
Det finns olika former av skydd. Hjortman berättar att skogslagens särskilt viktiga livsmiljöer kan vara både trädfattiga områden utan stora skogliga värden och bördiga områden samt områden kring småvatten
som kan innehålla en hel del virke.

– För virkesrika områden kan man få
miljöstöd, men i värderingarna drar vi ner
på figurens värde ifall det är fråga om en
viktig livsmiljö. En känd viktig livsmiljö
nämns i värderingen. Den kan också ses
i Finlnads skogscentrals tjänst MinSkog,
förklarar han.
Dessutom kan en skogsfastighet beröras av olika statliga skyddsprogram. I princip ska man kunna få ersättning för detta
skydd, antingen i form av fredning, så att
markägaren behåller äganderätten eller så
att staten löser in marken. Ifall marken löses in styckas området av från markägarens fastighet. •
TEXT: CHRISTOFFER THOMASFOLK
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Ett projekt för resten av livet
En långsiktig investering, men framförallt ett intressant projekt. Så ser
23-åriga Axel Öhman i Sjundeå på sin
skog som han skaffade i höstas.
Att bli skogsägare var något Axel Öhman
redan hunnit tänka på i flera år när tillfället plötsligt uppenbarade sig. Ägaren till en
grannfastighet till mammans barndomshem i norra Sjundeå var intresserad av att
sälja det 9 hektar stora området som nyligen blivit slutavverkat och Axel Öhman
slog till.
– Fastigheten passade mig perfekt eftersom jag är intresserad av skogsskötsel och av att testa olika förnyelsemetoder och se hur de fungerar. Marken är inte
speciellt bördig eller karg, utan borde passa alla trädslag
Köper man skog som är slutavverkad
köper man inte heller många träd, vilket

gjorde affären betydligt billigare än köp
av äldre skog med betydande virkesförråd.
– Å andra sidan blir det inte heller några inkomster av virkesförsäljning de närmaste årtiondena.
Också det byråkratiska löpte smidigt i
och med att ansökan om lagfart och undertecknandet av köpebrevet sköttes elektroniskt.
BLANDSKOG SPRIDER RISKERNA
Cirka 2,5 hektar av arealen har nu markberetts med högläggning och delvis dikats, resten av planteringsarealen är harvad. Ungefär hälften av området ska planteras med gran och tall, åtminstone delvis blandat.
– Jag tycker att rena granplanteringar
utseendemässigt kan bli lite trista. Där är
mörkt och där växer inte så mycket annat.
En ren granskog kan också vara rätt skadekänslig, speciellt om klimatet blir varma-

re. Genom att blanda olika trädslag sprider man riskerna.
Axel Öhman har också köpt förädlat
björkfrö som han kommer att så på ett
par hektar.
– Att så björk är inte så vanligt och något jag vill prova. Förväntningen är att
björkarna ska växa snabbt. Förädlad björk
växer 30 procent snabbare än naturbjörk
och är av bättre stamkvalitet.
FÖRETAGARE SEDAN TONÅREN
Axel Öhman är inte enbart ung skogsägare
utan också ung skogsföretagare.
Efter att ha utexaminerats som skogsbruksingenjör från Yrkeshögskolan Novia
jobbar han numera heltid med sitt företag som erbjuder planeringstjänster samt
skogstjänster såsom trädfällning med motorsåg, röjning och plantering.
Företaget startade han redan som
16-åring, då som sommarjobb.

Önskan om egen skog gick i uppfyllelse
– Jag har alltid velat ha skog. Så när
grannarna tog kontakt och frågade
om jag ville köpa deras blev jag
väldigt glad, säger 29-åriga Sonja
Träskman i Raseborg.
Från hemmet i Billnäs kan hon numera blicka ut på ett eget skogsbryn genom
köksfönstret. Det är fråga om en skog på
totalt cirka 8 hektar, främst grövre gallringsbestånd och träd i avverkningsmogen ålder.
– Det gäller ju inte någon stor skogsfastighet och jag har inte tänkt att den ska ge
så stor avkastning, men jag vill bruka den
och försöka ta hand om den så bra som
möjligt, säger Sonja Träskman.
AGRONOM MED KÄNSLOR FÖR SKOG
Hon är uppvuxen på en gård i Ingå och
har alltid gillat att vistas i skogen. Det
är ett intresse hon delar med andra i
familjen. Pappa och äldsta brodern kör
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skogsmaskin, bror nummer två har trädfällning som bisyssla medan mamma,
förutom trädgårdsodlare, också är skogsägare.
Själv är Sonja Träskman agronom till
sin utbildning. Förra årsskiftet fick hon
fast anställning som växtskyddsforskare
vid Nylands Svenska Lantbrukssällskaps
försöksgård på Västankvarn, vilket också
gjorde det ekonomiskt möjligt att ta fasta på grannarnas erbjudande om att köpa deras skog. Även om hon för egen del
valt odling till sin bransch är känslorna för
skogen minst lika varma.
– Jag har någon gång funderat på vad
jag skulle vara redo att lämna bort först
– åkrarna eller skogen. Åkrarna betyder jobb, medan skogen främst representerar rekreation, så båda är viktiga
på sitt sätt.
DAGS ATT LÄRA SIG MER
Också skogsägandet kräver arbetsinsatser. För huggandet, som troligtvis blir ak-

tuellt i år, har hon tänkt anlita sin far eller bror, men hon vill också själv aktivt ta
del i skötseln. Förra sommaren röjde hon
ett igenvuxet plantbestånd och nu är siktet inställt på att hugga några björkar till
ved för husbehov.
– Jag har inge gjort en första gallring tidigare, men jag har tänkt att det är dags
att börja lära sig. Inte därför att jag måste
utan därför att jag vill.
Vilka utmaningar tror du att du som
skogsägare kan möta i framtiden?
– Det finns ju en liten risk för att man
börjar begränsa uttaget även om jag hoppas och tror att skogsbruket ska kunna
fortsätta som tidigare.
Nyhetsrapporteringen tycker hon att
ibland kan var lite motstridig.
– Samtidigt som vi ska avveckla plasten
och ersätta den med produkter tillverkade
av trä finns det en opinion som säger att vi
inte ska hugga i våra skogar, men vem har
man då tänkt att ska producera råvaran? I
Finland kan vi det här med skog och det

– Jag blev företagare därför att det inte
är möjligt att röja eller hugga ensam i skogen som anställd om man är under 18 år.
Däremot går det bra om man är företagare.
Företagandet har också gått bra att passa
in vid sidan av studierna. Många av jobben har kommit via Skogsreviret.
Hur vill du sköta din egen skog?
– Jag vill prova på olika metoder och
trädslag, sprida riskerna och den vägen få
mer mångfald och ett vackrare landskap,
men även ekonomi i skogsbruket. Naturvärden är viktiga för mig.
Är det typiskt tänkande för en ung
skogsägare i dag?
– Jag känner bara en annan ung skogsägare, så det är svårt att säga. I den här
åldern köper de flesta jämnåriga bostad,
inte skog, konstaterar Axel Öhman med
ett skratt.
VÄNTAR PÅ VÅREN
Det är inte omöjligt att han i ett senare
skede köper mera skogsmark, men just nu
ser han framförallt fram emot våren och
att för första gången komma igång med att
så och plantera i egen skog.

bedrivs massor med forskning. Det är väl
bättre att satsa här, än att skuffa över ansvaret på andra?

Axel Öhman.
– Målet är förstås att få det att bli en bra
plantskog. Utmaningarna kan inledningsvis komma i form av skadedjur, älgbetning, torka och snytbaggeangrepp. Tänker man på längre sikt kan klimatförändringen göra skogsbruket lite osäkert. Just

den här skogen ser jag, för egen del, som
ett projekt för resten av livet och hoppas
få vara med när den är avverkningsmogen
om drygt 50 år. •
TEXT OCH FOTO: AGNETA SJÖBLOM

Sonja Träskman.

VILL HA SKOGEN NÄRA
I sitt jobb som växtskyddsforskare fokuserar hon på bekämpningsförsök av spannmåls- och oljeväxtsjukdomar. Att lära sig
mer om sjukdomar och skadeinsekter i
skog kan bli aktuellt i framtiden, då riskerna förmodas öka i och med ett varmare klimat. Att förhållandena förändrats har
hon själv kunnat notera.
– Jag minns att vi hade en ek i skogen
då jag var liten. Ingen fick röra den därför
att den ansågs så speciell. Så småningom
dök det upp flera små ekplantor och numera växer det ek lite överallt.
Att hon i framtiden köper mer skog
är inte uteslutet, men det förutsätter att
något lämpligt objekt dyker upp på nära håll.
– Jag är inte den som i investeringssyfte skulle köpa skog som ligger någonstans
långt borta. Jag vill ha min skog i närheten och kunna njuta av den. •
TEXT OCH FOTO: AGNETA SJÖBLOM
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Att växla generation
kräver experthjälp
Ingen situation eller familj är den andra lik. Ingen överlåtelseform är därmed
heller självskrivet bättre än andra då det gäller generationsväxlingar för skog
och beskattningsföljderna för dem.
Lagstiftningen för beskattning vid skogsöverlåtelser är komplex. En sak brukar de
insatta ändå vara överens om:
– Även om man skulle vara kunnig i be-
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skattningsfrågor, lönar det sig alltid att anlita en expert för att gå igenom de olika alternativen, säger Harri Pettersson, senior
manager vid revisionssamfundet EY.

Kalkylerna varierar från fall till fall, och
det gäller att se till helheten och begrunda
situationen ur alla parters synvinkel innan
man väljer den överlåtelseform som passar en bäst.
– Basera inte besluten enbart på tidpunkten för överlåtelsen, utan försök också beakta vad de olika alternativen kan
innebära på sikt, råder Pettersson.

FOTO: POND5

Vill man försäkra sig om att gjorda beräkningar är korrekta rekommenderar han
att man söker om förhandsavgörande hos
skattemyndigheterna.
SKOGSAVDRAGET STYR
Generationsväxlingar, som innefattar jordbruk, har sina egna skatteparagrafer, men
också överlåtelser, som enbart berör skog,
erbjuder olika möjligheter.
En generationsväxling kan under överlåtarens livstid ske i form av köp eller gåva. Som köp klassas överlåtelsen om köpesumman överstiger tre fjärdedelar, eller 75 procent, av det gängse värdet. Om
det finns flera syskon att beakta kan köp
ofta vara det enklaste sättet att byta ägargeneration. Möjligheten att köpa fastighe-

ten till underpris, kombinerad med skogsavdrag samt viss skattefrihet gör att köp i
många fall också är det skattemässigt vettigaste alternativet.
– Om skogsegendomen varit i överlåtarens ägo i minst tio år, kan man utgå
från att värdet flerfaldigats under den tiden. Med ett köp överförs värdeökningen
skattefritt inom inkomstbeskattningen till
den nya ägaren.
De främsta skatteförmånerna är, enligt
Harri Pettersson, ändå förknippade med
skogsavdraget, vars grund bildas av 60
procent av skogens anskaffningsutgift och
berättigar till ett årligt avdrag på 60 procent av virkesinkomsterna.
Exempel: Fru Gran köper ett skogsskifte
för 100 000 euro vilket ger henne en skogsavdragsgrund på 60 000 euro. Följande år
säljer fru Gran virke för 10 000 euro. Efter att ha gjort skogsavdraget på 6 000 euro återstår summan 4 000 euro på vilken
hon betalar 30 procent i skatt. Den effektiva skattesatsen för hela virkesaffären sjunker till 12 procent.
När fru Gran efter 10 års ägande säljer sin skogsegendom till sonen Enar för
76 000 euro behöver hon inte betala kapitalinkomstskatt för nyttan hon haft av
skogsavdraget, och köpet skulle antagligen inte anses vara gåvoskattepliktigt.
Skulle fru Gran däremot sälja sin skogsfastighet till en utomstående räknas den
använda skogsavdragsgrunden in i överlåtelsevinsten och blir beskattningsbar.
Sonen Enar får vid köpet ny rätt till
skogsavdrag, utgörande 60 procent av anskaffningsutgifterna.
GÅVA INTE AUTOMATISKT BÄST
Om generationsväxlingen sker i form av
gåva, betalar den nya skogsägaren gåvoskatt enligt gåvoskattereglerna och övertar skogsavdragsrätten till den del rätten
är oanvänd.
Ett skogsgåvoavdrag, som ger gåvomottagaren lättnader i beskattningen av virkesförsäljningen, infördes för några år sedan som en morot avsedd att skynda på generationsväxlingarna. Nyttjandet har ändå legat på en rätt låg nivå, vilket förmodas bero på kraven som avdraget ställer,
bland annat på arealens omfattning. I kalkylerna klår skogsgåvoavdraget, enligt
Harri Petterssons erfarenhet, sällan skogsavdragets förmåner.
– Som vanligt varierar det från fall till

fall, men att ge skogen som gåva är inte automatiskt det bästa sättet att överföra ägandet till nästa generation, konstaterar han.
BESITTNINGSRÄTT ELLER INTE?
Vid överlåtelse, både i form av gåva och
köp, kan den tidigare ägaren behålla besittningsrätten till skogen för en viss tid eller på livstid. Det kan vara ett sätt att sänka köpesumman eller gåvoskatten, men
ska liksom andra instrument i generationsväxlingsprocessen användas med eftertanke.
– Enligt vår erfarenhet hör behållandet av besittningsrätten till de beslut man
ibland ångrar i efterskott och vill upphäva, vilket kostar en del, säger Harri
Pettersson.
Man kanske märker att det trots allt
skulle ha varit bättre om virkesinkomsterna gått till den yngre generationen i stället för den äldre, då möjligheten att nyttja skogsavdraget blivit låst på grund av att
besittningsrätten inte innehas av samma
personer som äger skogen.
SAMFÄLLT ÄGANDE INTRESSERAR
En ägandeform, som växer i popularitet
och ibland kan vara ett alternativ också
vid en generationsväxling, är bildandet av
samfälld skog.
– Den samfällda skogen har en juridisk referensram som motsvarar aktiebolagets, samtidigt som skattebehandlingen
i stort sett är den samma som för en fysisk person. Till fördelarna hör att skogsegendomen kan hållas odelad och förvaltas på ett fördelaktigt sätt. Besluten behöver inte vara enhälliga och äganderollen
skiljs åt från förvaltningsrollen. Vissa delägare kan ta en lite aktivare roll medan andra är passivare.
Samfälld skog är inte att förväxla med
en skogssammanslutning där besluten
ska fattas enhälligt. För den som överväger skogsägande i form av aktiebolag rekommenderar Harri Pettersson att noga gå
igenom kalkylerna.
– För samfälld skog är skattesatsen 26,5
procent, vinstutdelningen är skattefri och
man har rätt till skogsavdrag. För aktiebolaget är skattesatsen visserligen lägre, 20
procent, men dividendutdelningen beskattas och rätten till skogsavdrag saknas. •
TEXT: AGNETA SJÖBLOM
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Virkesintäkter
håller kyrkor
i skick

Skogen spelar en allt större roll i den kyrkliga verksamheten. Intäkterna är
viktigare än någonsin för att kompensera minskande medlemstal och ökande
kostnader för fastighetsskötsel. I strategin En kolneutral kyrka 2030 fyller skogen en central funktion.
Församlingarna i den evangelisk-lutherska kyrkan står för 0,7 procent av landets
skogsägande. Enligt Kyrkostyrelsens statistik från år 2019 uppgick församlingarnas sammanlagda skogsarealer till 135 000
hektar och virkesförsäljningen till 750 000
kubikmeter.
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– Ungefär två tredjedelar av landets
församlingar äger skog, och på den fronten sker inga stora förändringar från år till
år. De största arealerna finns i östra och
norra delarna av landet, men ägandet
finns utspritt över hela landet, både i städer och på landsbygden, säger Harri Palo,

markanvändningschef på Kyrkostyrelsen.
De flesta församlingar, som äger skog,
har utlokaliserat skogsskötseln till skogsvårdsföreningar, som konkurrensutsätter
avverkning och plantering. Intäkterna från
virkesförsäljningen ger ett välkommet tillskott till budgeten, när medlemsantalet i
församlingarna minskat under de senaste decennierna.
STÅR FÖR FIOLERNA
Samtidigt har underhållskostnaderna ökat
för de drygt 8 000 byggnader som ägs av

Pedersöre kyrka är en av de drygt 8 000
byggnader som ägs av församlingar inom den evangelisk-lutherska kyrkan.

de evangelisk-lutherska församlingarna
runt om i landet.
– Underhållskostnaderna för fastigheter
står ofta för 25–30 procent i församlingarnas årsbudgetar. Det största underhållsbehovet finns i moderna byggnader, som
församlingshus och lägergårdar. Gamla
kyrkor har en låg grad av inbyggd teknik
och en relativt lång teknisk användningstid jämfört med byggnader från 1970, -80och -90-talen, säger Saana Tammisto, kulturarvsexpert på Kyrkostyrelsen.
Hon ingick i den arbetsgrupp, tillsatt
av Kyrkostyrelsen, som i februari presenterade en modell för hur landets församlingar kan göra upp egna fastighetsstrategier. Strategimodellen kan användas som
underlag när församlingar inventerar och
värderar sina fastighetsresurser, däribland
skogsfastigheterna.
– Strategimodellen koncentrerar sig
främst på byggnaderna, men skogsfastigheterna har ofta en stor betydelse i finansieringen av underhållskostnader för
byggnader. Dessutom spelar skogsfastigheterna en viktig roll i strategin En kolneutral kyrka 2030 som antogs 2019 av Kyrkostyrelsen, tillägger Tammisto.
HÅLLER NER SKATTEPROCENTEN
I Svenskfinland och på Åland äger de flesta, men inte alla, församlingar skog. De
största skogsägorna finns i Österbotten,
där Karleby kyrkliga samfällighet är störst
med 3 800 hektar. Därefter kommer Närpes, Nykarleby och Vörå med runt 1 000
hektar var.
– Intäkterna från virkesförsäljning är
den näststörsta inkomsten för församlingen, och de bidrar också till att hålla nere skatteprocenten för medlemmarna. Virkesintäkterna är inte öronmärkta för något
visst ändamål, utan används i den löpande verksamheten och för att finansiera investeringar, berättar Kjell Storgeust, ekonomichef på Närpes församling.
Församlingen har cirka 6 900 medlemmar och är resultatet av en fusion 2014
mellan församlingarna i Närpes, Övermark och Pörtom. Skogen förvaltas som
en långsiktig resurs och det finns inga planer på att sälja bort skogsmark.

– Jag har jobbat här i 32 år och det har
aldrig varit aktuellt med någon avyttring
eller införskaffande av skogsfastigheter.
Samarbetet med skogsvårdsföreningen gör
att förvaltningen av skogen sköts professionellt, utan att det kräver egna personalresurser av församlingen, säger Storgeust.
LÅNGSIKTIGT OCH HÅLLBART
Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet
äger drygt 750 hektar skogsmark, och det
finns en målsättning att köpa nya fastigheter om tillfälle dyker upp. Också här ses
skogen som en långsiktig investering med
årliga virkesintäkter.
– Vi tar ut ungefär 75–80 procent av
den tillväxt som beräknas i skogsvårdsplanen. Under våren kommer skogsvårdsföreningen att göra upp en ny plan för tio år
framåt, där även ett nyinskaffat skifte integreras, säger Örjan Krokvik, vikarierande
fastighetschef på Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet.
En del av skogsintäkterna har på senare år delvis använts för att finansiera olika renoveringsprojekt i kyrkobyggnader.
– Ja, vi har bland annat tjärat och bytt
kyrktak med hjälp av intäkter från virkesförsäljning. Nu behöver kyrkorna i Esse
och Purmo nya spåntak och det kan bli aktuellt att låta avverkningar bidra till finansieringen av de projekten, säger Krokvik.
Han ser det som en fördel på många
plan för kyrkan att äga skog. Den ekonomiska nyttan är självklar, men det finns
också andra aspekter som går i linje med
kyrkans värderingar.
– Vi har flera fredade områden och är
allmänt måna om att skogen sköts på ett
hållbart sätt, där biologisk mångfald och
klimatåtgärder beaktas. Skogen passar väl
in i strategin En kolneutral kyrka 2030 genom att binda kol. De flesta av våra byggnader värms redan upp fossilfritt, men
det finns ännu vissa funktioner i kyrkans
dagliga verksamhet som är fossildrivna.
Det krävs ännu en del omställningar för
att målsättningen ska kunna förverkligas,
konstaterar Krokvik.
JÄMN AVKASTNING
I Åboland, Västra Nyland, Mellersta Nyland och Östra Nyland har de flesta församlingar kring 200–300 hektar skog,
medan vissa saknar skogstillgångar helt.
Det samma gäller Åland.
Bland de större kyrkliga skogsägarna i

Örjan Krokvik, vikarierande fastighetschef på Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet, ser skogen som en långsiktig
investering och en pålitlig intäktskälla.
– Vi utökar gärna vårt skogsägande
när det ges tillfälle, säger han.

de södra delarna av Svenskfinland finns
Raseborgs kyrkliga samfällighet, som förfogar över 330 hektar skog i Bromarv, Tenala, Karis och Pojo. Också här förvaltas
skogen enligt en plan som gjorts upp av
Skogsreviret.
– Skog är en bra investering, i synnerhet när avkastningen på penningmedel är
låg. Vi försöker hålla avverkningen jämn
och virkesintäkterna ger oss 7–8 procent
av våra sammanlagda verksamhetsintäkter, säger Christer Lindvik, ekonomidirektör på Raseborgs kyrkliga samfällighet.
Han ingick också i Kyrkostyrelsens arbetsgrupp som tog fram strategimodellen för fastigheter. Även Raseborgs kyrkliga samfällighet följer Kyrkostyrelsens
allmänna rekommendation att förvalta
skogsfastigheter som en långsiktig investering, snarare än att sälja bort dem.
– Ja, vi är nöjda med de skogsfastigheter vi har. Inom kort måste vi besluta om
vi ska göra ett undantag, eftersom skiftesgrannar har visat intresse för att köpa ett av våra skiften. Min uppfattning
är att vi håller fast vid det vi har, säger
Christer Lindvik. •
TEXT OCH FOTO: JOHAN SVENLIN
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De köper skog

för att skydda mångfalden
Medvetenheten om miljöskydd och
värnandet av mångfalden har ökat,
en trend som ytterligare stärkts under coronaåret. Detta syns bland annat i de donationer som Stiftelsen
för naturarvet får motta.
Stiftelsen för naturarvet är en privat stiftelse som grundades år 1995 av miljöaktivisten Pentti Linkola. Stiftelsen har som
målsättning att skydda skogar i Finland,
helst gamla skogar i ett så naturligt tillstånd som möjligt. För tillfället har den totalt drygt 3 000 hektar skog jämnt fördelat över hela landet. Eftersom de skyddade skogarna i södra och mellersta Finland
utgör mindre än tre procent av den totala
skogsarealen på området, strävar man ef-
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ter att finna objekt speciellt på dessa områden.
– Vi letar efter enhetliga och omfattande skogsenheter, som har en rik biologisk
mångfald, säger Pepe Forsberg, verksamhetsledare vid stiftelsen.
Vilka urvalskriterier tillämpar ni då ni
väljer skyddsobjekt?
– Åldern är ett kriterium. Skog som är
över sjuttio år börjar ha en viss intressant
mognad. Vi är också intresserade av skogar som innehåller naturmonument av olika slag, exempelvis 150 år gamla sköldbågade tallar. Aspodlingslundar är också fascinerande, exemplifierar han.
I sökandet efter lämpliga objekt samarbetar stiftelsen med bland annat miljöcentralerna. Det senaste inköpet var skogsfastigheten Kynnepää i Askola by i Lojo.

Det är fråga om en mindre skogsfastighet
på endast en och en halv hektar. Det gäller med andra ord ett område som är klart
mindre än de skogsfastigheter stiftelsen
normalt intresserar sig för. Men skogen,
som består av en exceptionellt mångsidig
lund, ansågs, sin storlek till trots, värd att
skydda. På området finns allt från robusta ekar och lönnar till hasselbuskar och
askar. I fältskiktet växer bland annat liljekonvalj, blåsippa och trolldruva. Stiftelsen
för naturarvet beskriver platsen som en
”hotspot” för mångfald. Lundar är en av
de mångsidigaste skogsmiljöerna.
TESTAMENTEN VIKTIGA
Det första skyddsområdet, Akanvaara, införskaffade stiftelsen år 2000 och efter det
har skyddsområdena successivt ökat. I dag

problem är att fonderna nu börjat intressera sig för att delta i skogsaffärer. Det har
bidragit till en konkurrens som gör det
svårt att köpa upp åldrande skog för naturskydd, säger Forsberg.

har Stiftelsen för naturarvet 122 skyddsområden. Verksamheten bygger på donationer. Det kan handla om direkta skogsdonationer, men också ekonomiska gåvor.
– Alla donationer är lika viktiga. Vi får
donationer av privatpersoner, företag och
andra stiftelser. Testamenten står för en
mycket viktig del av vår verksamhet, säger Pepe Forsberg.
Under detta år har stiftelsen exempelvis, genom testamente, erhållit ett vidsträckt skogsområde i Vieremä i Norra
Savolax genom ett testamente. Området,
som heter Puroniitty, omfattar hela 105
hektar skog. Puroniitty har varit ett skogsbruksområde, men omfattar trots det flera värdefulla miljöer, såsom ett svårframkomligt flodträsk där bävern trivts och ett
skogskärr kantat av asp. Stiftelsen har under de senaste tolv månaderna också erhållit markdonationer av privatpersoner,
såsom Gästas ö i Snappertuna i västra Nyland och Kuusajooggaz vid Sevettijärvi i
Enare.

MILJÖKOMPENSERAR
Utöver Stiftelsen för naturarvet, finns det
andra sammanslutningar, som mer eller mindre aktivt, köper upp skog i naturskyddssyfte. Till den skaran hör exempelvis Konestiftelsen. I mars köpte den ett
1 440 hektar stort skogsområde, Sanginjoen ulkometsä, av Uleåborg stad. Stiftelsen har inte för avsikt att själv bli en stor
skogsägare, utan donerade området vidare
till finska staten, i hopp om att staten inrättar ett nationalparksområde på området.
Konestiftelsen äger en skog från tidigare; Kulla naturskyddsområdet på Kimitoön. Området är cirka 130 hektar och köp-

VISS SKÖTSEL UTFÖRS
Alla stiftelsens områden skyddas enligt
naturskyddslagen. Här handlar det om en
permanent fridlysning. Efter att de fridlysts är det fortfarande tillåtet att plocka
bär och svamp på områdena, helt i linje
med allemansrätten. Däremot är det förbjudet att röra vegetationen, djuren eller
deras lyor. Man får inte heller röra sig med
motordrivna fordon på dessa områden.
Sköter ni aktivt de naturskyddade områdena?
– Jo, vi utför skötselåtgärder enligt behov, säger Forsberg.
Det kan exempelvis handla om konkreta åtgärder som att man behöver dämma
upp diken för att återställa platsens naturliga tillstånd.
FONDERNA FÖRSVÅRAR
Donationerna har under de senaste åren
visat en uppåtgående trend, och coronaåret har de facto varit riktigt bra på donationsfronten.
– Folk har börjat vakna upp för att försvara den biologiska mångfalden. Men ett

tes i samband med firandet av Finland 100
år. Köpet av skogen i Uleåborg handlade
i sin tur mera om miljökompensering genom att skydda skog.
– För stiftelsen är det viktigt att förverkliga den ekosociala civilisationens
värderingar och att strategiskt verka så
att naturens mångfald kan bevaras, säger
Heljä Franssila, informatör på Konestiftelsen.
Hon påminner om att EUs biodiversitetsstrategi har klara målsättningar också för Finlands del. Den eftersträvar till
exempel att 30 procent av EUs mark- och
havsareal bör skyddas. Då Konestiftelsen
gör inköp av det här slaget är det med avkastning från stiftelsen. För tillfället planerar stiftelsen inga nya köp av skogsfastigheter. •
TEXT: MIA BERG-LUNDQVIST
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Skogen i Kynnepää, som består av en exceptionellt mångsidig lund, ansågs, sin
storlek till trots, värd att skydda. Platsen
beskrivs som en ”hotspot” för mångfald.

Gästas ö i Snappertuna i västra Nyland fick stiftelsen för naturarvet som en donation av en privatperson, som ville försäkra sig om att markerna skyddas också i framtiden.
• Enligt EUs biodiversitetsdirektiv ska
30 procent av unionens mark- och
havsareal skyddas. I dag är 26 procent
av markarealen skyddad, av havsarealen 11 procent.
• I strategin fastställs också ett mål
om ett strängt skydd som bör omfatta
minst 10 procent av både mark- och
havsarealen. I dagsläget omfattas
endast tre procent av markarealen
och mindre än en procent av haven av
ett strängt skydd inom EU.
• Av Finlands skogar är sammanlagt
2,9 miljoner hektar, det vill säga
13 procent av hela skogsarealen,
skyddade. De flesta naturskyddade

områdena finns i norra Finland.
• Över hälften av de strängt skyddade
skogarna i Europa finns i Finland.
• Det är viktigt att den biologiska
mångfalden främjas också utanför
skyddsområdena, såsom vården av
naturen i ekonomiskogarna. Målet
att främja den biologiska mångfalden
ingår i den nationella skogsstrategin.
(METSO, HELMI, SOTKA)
• Hela 70 procent av våra skogstyper anses utrotningshotade, liksom
833 av de organismarter som lever i
skogsmiljö. Det motsvarar cirka nio
procent av samtliga arter som finns i
de finska skogarna.
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Sug

efter skogsbränslen
när kolet fasas ut

Kolförbudet år 2029 närmar sig och energibranschen går nu in i en intensivare fas i omställningen från fossilt till förnybart. Det planeras och byggs ett
flertal nya anläggningar för träbaserade bränslen och statens investeringsstöd på 90 miljoner euro lockar innovatörer.
För två år sedan klubbade riksdagen igenom Lagen om förbjudande av energiutvinning ur kol, med en övergångstid på tio
år. Det innebär att från och med maj 2029

– Alternativen till fossila bränslen är trots
allt ganska få och därför finns det goda
möjligheter för den beprövade energiveden att stärka sin ställning, säger Tage
Fredriksson.
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får stenkol, antracit, brunkol, kolbriketter,
koks, halvkoks och eventuella andra former av kol inte användas som bränsle för
produktion av el eller värme. Samtidigt är
torven kraftigt ifrågasatt som en hållbar
energikälla, och från flera håll krävs förbud också mot bränning av torv.
– Med tanke på att alternativen till kol
och torv är såpass få är utsikterna för träbränslen goda, säger Tage Fredriksson,
områdeschef på intresseorganisationen
Bioenergi r.f.
Enligt Statistiskcentralens uppgifter
från år 2019 stod olika former av kol för
cirka 7 procent av Finlands totala energikonsumtion. Användningen av kol har redan minskat av flera anledningar, bland
annat därför att energibranschen har reagerat på riksdagens beslut och insett att
kol kommer att behöva ersättas.
– Ja, i Åbo har kolkraften nästan helt
fasats ut de senaste åren och även i Helsingfors, Esbo och Vanda satsas det på nya
anläggningar. Det byggs dels nya anläggningar för träbränslen eller avfallsbränning, dels investeras det i värmepumpar

och andra tekniska lösningar för att ersätta kolkraftverken, säger Fredriksson.
MORÖTTER FÖR 90 MILJONER
Regeringen använder inte enbart piskan
för att genomdriva omställningen, det finns
även morötter. Under perioden 2020–22
finns 90 miljoner euro reserverade för investeringsstöd i fossilfri teknink och i mars
meddelade Arbets- och näringsministeriet
att det kommit in 24 ansökningar om bidrag för ”projekt som främjar koldioxidsnålhet och minskar växthusgasutsläppen samt
för projekt som påskyndar slopandet av energianvändningen av stenkol.”
– Utbudet bland de ansökningar som
ministeriet mottagit visar att företag och
sammanslutningar har en vilja att hitta
en väg mot hållbara energilösningar. Rena
tekniker och bioekonomi innebär en riktning som skapar sysselsättning och ny tillväxt i olika delar av Finland, sade näringsminister Mika Lintilä i ett pressmeddelande från ministeriet.
Ministeriet håller också i arbetet med
den omfattande klimat- och energistrategi, som ska presenteras i sommar och behandlas av riksdagen hösten 2021. Strategin ska stöda upp målsättningen att göra
Finland till världens första klimatneutrala
välfärdssamhälle, där landets skogar har
en mångbottnad roll.

DYRA UTSLÄPPSRÄTTER
En stor bidragande orsak till att användandet av kol på senare år minskat är att
prisnivån på utsläppsrätter stigit kraftigt.
Under 2010-talet ökade användningen av
kol, även i anläggningar konstruerade för
biobränslen, eftersom de då låga priserna både på el och utsläppsrätter gjorde
det olönsamt att hålla igång produktionen
med biomassa.
– Nu är prisnivån på utsläppsrätter igen
så hög att det knappast lönar sig ekonomiskt att elda med kol. I stället har man
ökat importen av energived från Ryssland,
ett alternativ som för tillfället är ekonomiskt mindre olönsamt än kol, säger
Fredriksson.
Under 2010-talet fanns en uttalad målsättning att den årliga användningen av
träflis i Finland skulle öka till 13 miljoner
kubikmeter, eller 25 terwattimmar, fram
till 2020. Ökningen har inte skett i den takt
som man på politiskt håll strävade efter,
och 2018 låg förbrukningen av träflis på
drygt hälften av målsättningen, eller 7,4
miljoner kubikmeter och 14,3 terawattimmar enligt Naturresursinstitutets statistik.
– Det här är en gammal målsättning
och någon ny har inte satts upp, kanske
därför att politikerna har lärt sig att vara
försiktiga med att ge löften som är svåra
att hålla, säger Tage Fredriksson.

Den utbyggda vindkraftskapaciteten
längs västkusten har gjort att Alholmens
Kraft och andra biokraftverk måste anpassa sin produktion efter vindförhållanden.
– Vi kan inte mata ut el i nätet under
perioder när vindkraften går för fullt,
säger Björn Åkerlund.

FÖRÄNDERLIG ENERGIMARKNAD
På Alholmens Kraft i Jakobstad stod träbränslen under fjolåret för 60 procent
av energikällorna. Torven utgjorde cirka
en fjärdedel och andelen kol var nere på
drygt 6 procent.
– Prishöjningen på utsläppsrätterna har
delvis kompenserats med importel, men
visst märks det att efterfrågan på träbränslen ökat. Vi köper lokalt, främst bark, från
grannen UPMs sidoströmmar och energived från gallringar inom en radie på 100
kilometer, säger Björn Åkerlund, vd på
Alholmens Kraft.
Han bedömer att tillgången på träbränslen är hyfsad och räcker för de produktionsvolymer som bolaget räknar med under den närmaste framtiden.
– Våra produktionsvolymer har allmänt
minskat under de senaste åren och hela
energimarknaden har på senare tid varit
inne i en ständig förändring.
VINDKRAFTEN SPELAR
FÖRSTA FIOL
Kraftverkets roll på marknaden har också förändrats i takt med att vindkraften
byggts ut längs kusten.
– När det blåser producerar vindkraften så mycket el att det inte finns utrymme
för oss att mata ut el i nätet. Därför måste
vi kontinuerligt följa med produktionen i
vindkraftverken och vara beredda att höja vår produktion när det inte blåser, säger Åkerlund.
Även torven, som nationellt stod för 4
procent av energikakan år 2019, har en
osäker framtid. Vid årsskiftet infördes en
skatt på 5,7 euro per producerad megawattimme, och regeringen har en uttalad målsättning om att torvbränningen
ska halveras nationellt före år 2030. Ännu
längre går Sitra, som i en utredning från
juni 2020, föreslår att torvbränningen ska
fasas ut helt.
– För vår del har skatten på torvbränning inte alls haft lika stor inverkan som
prishöjningen på utsläppsrätter. Men om
torvbränningen förbjuds kommer det nog
att märkas i efterfrågan på andra energikällor. Mängderna av biomassa kan i viss
mån ökas, men samtidigt är det inte lönsamt att frakta den långa sträckor, säger
Björn Åkerlund. •
TEXT: JOHAN SVENLIN

ENERGIFÖRBRUKNINGEN
I FINLAND ENLIGT
ENERGIKÄLLOR 2019:

Torv: 4 %
Övrigt: 5 %
Elimport: 5 %
Naturgas: 5 %
Vatten- och
vindkraft: 5 %
Kol: 7 %

Kärnkraft: 18 %

Olja: 23 %

Träbränslen:
28 %

Källa: Statistikcentralen
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Skogsarbetaren bör äta rätt
Att jobba i skogen ställer stora krav
på kropp och knopp. Men många
skogsarbetare får inte i sig tillräckligt
med energi och näring. Vad ska de
äta för att orka med jobbet och samtidigt må bra?
För 100 år sedan åt skogsarbetarna en ensidig och näringsfattig kost som blev en
hälsofara för dem.
Larmrapporterna avlöste snart varan-
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dra. Något måste göras för att skogshuggarna skulle få i sig tillräckligt med näring
och energi för att orka avverka och få ut
virket ur skogen. I Sverige blev lösningen
att kocklag bildades med en eller två kvinnor som anställda kockor i skogskojan.
Fram till mitten av 1960-talet såg kockorna till att skogsarbetarna blev mätta och
belåtna. Därefter blev det upp till dem
själva att ta med egen matsäck, och så är
det fortfarande.
Självklart skiljer sig dagens skogsjobb
från dåtidens tuffa manuella huggning,

men de som röjer, planterar eller gallrar
manuellt jobbar hårt med kroppen. De
måste få i sig tillräckligt med energi och
näring.
Det gäller förstås även maskinförare, med den skillnaden att de inte behöver äta lika mycket. Att vara maskinförare
innebär många kroppsliga påfrestningar,
men det är nog ändå huvudet som ställs
på störst prov. För dem är maten främst
viktig för att orka hålla uppe koncentrationen och klara alla de tusentals små beslut som fattas under dagen.
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Med bra mat i kroppen blir man effektivare och gör ett bättre jobb. Plus att man blir
piggare på kvällarna och orkar med annat
än bara jobbet.
Joakim Gustafsson får medhåll av
Kolbjörn Kindströmer som är ordförande
i Skogsentreprenörerna.
– Det är viktigt att äta ordentligt för
att orka med de fysiska och mentala påfrestningar som skogsarbete medför. Tyvärr är det få som bryr sig om det. Jag tror
att de flesta inte tänker så mycket på vad
de äter. Man jobbar ofta under tidspress
och är stressad, vilket gör att många bara
äter något snabbt under en kort rast, säger
Kolbjörn Kindströmer.

MÅNGA SLARVAR
Hur ser det ut med matvanorna bland
skogsarbetare och entreprenörer? Bryr
man sig om vad man äter eller är det bara
något man slänger i sig på rasten?
– Ganska få tänker på vad de stoppar
i sig. Det finns mycket att göra kring detta. Jag har aldrig hört någon i branschen
som brytt sig om det tidigare och det är
viktigt att maten uppmärksammas, säger
Joakim Gustafsson, vd på Svensk Skogsservice, ett av Sveriges större skogsvårdsföretag.
Själv håller han på med uthållighetsidrotter på elitnivå, bland annat cykel, där
han ser en tydlig koppling mellan det man
äter och hur bra prestationen blir.
– Detsamma gäller arbetet i skogen.

ANPASSA MATMÄNGDEN
TILL ARBETET
För dem som jobbar i skogen gäller samma grundläggande kostråd som för alla
andra, men man behöver anpassa matintaget till det arbete som utförs. En röjare behöver och kan äta minst dubbelt så
mycket som en maskinförare utan att få
problem med vikten.
– Många jobbar på ackord och håller
en hög arbetstakt. Det gör att energibehovet ökar och därför blir det extra viktigt att
ha med bra mat ut i skogen, säger Ingrid
Larsson, näringsfysiolog på Sahlgrenska
universitetssjukhuset i Göteborg.
– Röjare behöver mycket energi för det
tunga fysiska arbetet, medan maskinförare klarar sig på mindre energi, men måste
äta tillräckligt för att orka hålla fokus hela dagen. Näringsbehovet skiljer sig dock
inte, båda yrkesgrupperna behöver lika
mycket näring för att må bra.
Ingrid Larsson påpekar att det ställer
extra krav på maskinförarna som måste få
i sig tillräckligt med vitaminer, mineraler
och spårämnen på kanske hälften så stora
portioner som röjarna.
– De flesta, som jobbar i skogen, är
män och de äter nog ofta kött, potatis,
bröd, smör, pålägg och annat som ger
energi, men begränsat med näringsämnen. Det är hälsosamt för alla att äta mer
grönsaker, sallad, frukt och fisk, men särskilt män skulle må bra av att öka sitt
intag.
En finländsk undersökning visar att
några skogsarbetare genom att ändra kost
fick flera år yngre och mer elastiska blodkärl. Dessutom förbättrades återhämtningsförmågan, stresshormonerna i blo-

det minskade och antalet arbetsolyckor
gick ner med hälften.
– Den enda förändring jag gjort är att
äta mer grönsaker och sallad, särskilt till
kvällsmålet och på helgerna. Annars äter
jag ungefär som vanligt, säger en 60-årig
skogsarbetare med blodkärl som liknar en
40-årings.
Kan det vara så enkelt att man ökar intaget av grönsaker och sallad?
– Ja, det kan spela en stor roll för välmåendet, både på kort och lång sikt. Små
förändringar kan göra mycket och det är
lättare att lägga till en god vana, än att ta
bort en mindre bra, anser Ingrid Larsson.
STADIG FRUKOST
Vad ska de som arbetar i skogen äta för
att orka göra ett bra jobb och samtidigt
må bra?
– Gröt, yoghurt, ägg, frukt och grov
macka med leverpastej, skinka eller ost,
är frukostingredienser som ger en utmärkt
start på dagen. Matlådan till lunch får gärna innehålla fisk eller kött, kolhydrater i
form av potatis, ris eller pasta, samt grönsaker eller sallad. Helst en tredjedel av
varje, råder Ingrid Larsson.
Vill man istället ha smörgåsar till lunch
är det bra om de är matiga, till exempel
med rester från gårdagens middag eller
tonfisk eller makrill i tomat som pålägg.
Innehållet i matlådorna kan vara detsamma för röjare och maskinförare, men de
som jobbar hårt med kroppen behöver ungefär dubbelt så mycket.
– Ta gärna med en frukt som efterrätt
eller ät den som mellanmål. För röjare är
det lämpligt med en till två mackor, frukt,
och nötter som mellanmål. Maskinförare klarar sig med en mindre volym och
kan gärna äta frukt och lite nötter, säger
Ingrid.
Mellanmålen är bra för att reglera energiintaget och bidrar till att man äter lagom
stora mängder vid lunch och middag. Om
det går, passa även på att ta en kort rast
vid mellanmålet.
– Det är alltid viktigt att försöka ta
en ordentlig paus när man äter. Då hinner man bli mättare och hjärnan får en
stunds vila. Det gör att man efter rasten
blir mer fokuserad och orkar mer, både i huvudet och i kroppen, konstaterar
Ingrid Larsson. •
TEXT: STEFAN HÄLLBERG
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Det finns många vindfällen som ska
redas upp i vår, ett arbete som är ytterst farligt för en oinvigd. Att planera och genomföra arbetet på ett säkert sätt kräver erfarenhet.

Mellanmålet
också viktigt
Robert Lilja har jobbat med huggning och röjning i 40 år. Han förstod
tidigt vikten av att äta bra mat för att
orka med arbetet och samtidigt må
bra.
År 1980 började Robert Lilja hugga åt Domänverket. Sedan dess har han haft skogen som arbetsplats, förutom fem år på
sågverk i Arvidsjaur. Nu driver han Liljas
Röj i Umeå och har entreprenörsavtal med
Norra Skog.
Hur beaktar du maten i ditt arbete?
– Jag tränade mycket på gym på 1980och 1990-talen och blev samtidigt intresserad av kost. Det jag åt påverkade mina
prestationer på gymmet och jag började
förstå hur viktigt det är att äta ordentligt,
berättar han.
Han ser tydliga kopplingar till jobbet i
skogen där han som röjare har en daglig energiförbrukning på 4 000–5 000 kilokalorier
– Då gäller det att äta bra mat och även
några mellanmål, så det blir balans mellan matintag och den energi jag förbrukar.
Jag tänker mig arbetsdagen som ett maratonlopp där det gäller att orka hela vägen
och helst vara hyfsat fräsch i mål.
Robert Lilja säger att man behöver förse kroppen med bra bränsle på morgonen,
under arbetsdagen och på kvällen.
– Jag är inte lika effektiv i skogen de
sista timmarna om jag inte äter och dricker tillräckligt. Fördelarna med att få i sig
bra mat är att jag orkar mer, mår bättre
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och återhämtar mig lättare. Jag är till exempel inte alls lika trött på kvällarna.
Vad brukar du äta en vanlig arbetsdag?
– Först en rejäl frukost med gröt eller
cornflakes och mjölk, mackor med skinka, ost och ägg. Som mellanmål tar jag en
blandning av russin och nötter när energin behöver fyllas på. Till lunch steker jag
mat på mitt gasolkök i bilen. Det är godast
med ett riktigt mål nystekt mat och det ger
bra energi, säger Robert Lilja.
I slutet av arbetsdagen tar han en extra macka till mellanmålet, dricker kaffe
när han kommer hem, middag och sen
kvällskaffe där ägg brukar finnas med.
Han har svårt att förstå att en del bara äter mackor eller någon proteinbar och
knappt tar några raster.
– Det skulle aldrig funka för mig. Jobbet är tungt och jag blir väldigt trött både fysiskt och mentalt. Jag behöver verkligen maten och rasterna för att orka och
må bra.
Vilken sorts mat äter du?
– Det är vanlig husmanskost. Jag brukar ta det som blir över hemma. Det kan
exempelvis vara fisk, kyckling eller kött
kombinerat med mycket grönt. Jag äter
grönsaker och frukt varje dag, och det har
jag alltid gjort. Det är gott och nyttigt. Jag
har vant mig vid att det alltid ska finnas
med i en måltid, annars är det något som
saknas. •
TEXT: STEFAN HÄLLBERG
FOTO: POND5

Efter fjolårets stormar finns det gott om
vindfällen i de finländska skogarna. I takt
med att snön smälter är det säkerligen
många skogsägare som på eget bevåg planerar att ta sig ut i skogen för att reda upp
det stormskadade virket.
Men skogsföretagaren och utbildaren
Peter Österåker höjer ett varningens finger för dem som tänker ta sig an uppgiften.
Han arbetar som skogsmaskinsföretagare
och har hållit kurser i olika typer av manuella skogsarbeten vid Yrkesakademin i
Österbotten.
– Att reda upp stormfällda skogar är inget för nybörjare. Det är ett arbete som är
mycket riskabelt, och olyckor kan också
drabba dem som har erfarenhet. Min rekommendation är att orutinerade skogsägare tar kontakt med en erfaren skogsarbetare eller skogsmaskinsentreprenör när
det gäller att åtgärda vindfällen, säger han.
Det säkraste sättet är att överlåta uppgiften åt en skogsmaskinsförare med skogsmaskin eller skogstraktor med kran eller
vinsch. Men om en skogsägare upplever
sig ha rutin och erfarenhet av vindfällen
bör vissa faktorer beaktas, poängterar Österåker.
– Mitt första råd är att man inte ska upparbeta vindfällen ensam, även om man är
erfaren. Olyckor kan inträffa, vilket också
har hänt mig, och därför bör man ha med
sig en kompis, säger han.
PLANERA ORDENTLIGT
Han visar en gallrad skog, som drabbades
hårt av stormen Aila i höstas, i Oxkangar i Vörå. Nästan hela skiftet strök med,
och vid kanterna av skiftet finns vindfällen som ska redas upp.
– Arbetet med att reda upp vindfällen
måste planeras ordentligt. Man påbörjar
arbetet i vindens riktning. Ligger träden i
riktning mot höger, börjar man alltså arbeta från vänster, förklarar han.
Efter det är det viktigt att bedöma vilka träd som medför störst risk och kan utgöra fara. De farligaste träden är de som
fortfarande står och lutar eller lutar mot
ett annat träd. Även träd som knäckts på

Så gör du ett stormkap
mitten med toppen hängande ska åtgärdas
bland de första.
– Börja aldrig med ett träd som ligger
under ett lutande träd, för man vet inte
när det kan ge vika och falla till marken.
Därför ska man alltid avlägsna de lutande
träden först. Först därefter åtgärdas de träd
som ligger helt, säger Österåker.
Han konstaterar att bedömningarna,
som skogsägaren gör i terrängen, måste
utgå från helhetsbilden. Den som utför arbetet måste också ha kunskap om de olika
metoder som finns för att exempelvis åtgärda fällda träd med rotvältan kvar.
Stormkapet är en av de metoder som
Österåker går in på närmare. Han ställer
sig framför rotvältan och har den till vänster och svärdet på höger sida om sig. På
så sätt kommer stammen – när den sågas
av – att gå förbi hans högra ben.
– Skulle jag kapa av stammen rakt framför mig kan den hamna i min famn om det
finns spänning i trädet. Det här är väldigt
viktigt att komma ihåg, poängterar han.

BÖRJAR MED ETT INSTICK
När han inleder stormkapet gör han först ett
instick i mitten av tammen och sågar nedåt
och lämnar 2–3 centimeter. Därefter sågar
han uppåt och lämnar även där 2–3 centimeter så att trädet inte kapas loss helt.
– Därefter tar jag ett steg tillbaka och
sågar uppifrån ner, så att den sista delen
ner spjälkar lös. Att först ta steget tillbaka
är viktigt, och när man kapar så här fastnar sågen inte, säger han.
Den andra tekniken gäller träd som lutar mot ett annat.
– Först bedömer jag att trädet är lättare
att få ned mot vänster och det betyder att
jag planerar fällningen så att jag kan hjälpa till och vrida det till vänster.
Han utför först ett traditionsenligt riktoch fällskär och lämnar en brytmån som
håller trädet kvar. Trädet är därmed fortfarande fast i stubben och därefter lägger
Österåker ett vändband runt stammen.
Innan han börjar vrida trädet sågar
han av brytmånen, men lämnar en liten

bit kvar av den i vänstra hörnet. Därefter
hämtar han en klen stam och kopplar fast
den och börjar vrida trädet.
– Nu vrider jag och trädet går nu runt
sin egen axel när det sitter fast. Nu är det
lätt att vrida trädet, säger han.
Därefter faller trädet som planerat till
vänster och förbi det träd som det lutat
mot.
Det här var två exempel på hur farliga vindfällen reds upp. Peter Österåker
framhåller att det finns flera andra tekniker som gäller exempelvis när spänningar
ska tas bort ur träd som ligger.
– Det är skäl att bekanta sig med och
lära sig de metoderna innan man tar sig
an uppgiften. Det finns också bra undervisningsfilmer på webben, bland annat ”Avverkning med motorsåg, ”Säker
skog” och ”Arbete i stormfälld skog” med
Svante Hansson. •

Stormkapet är en metod som används
när ett träd blåst omkull med rotvältan
blottad. Först görs ett instick i mitten
och därefter sågar man nedåt och lämnar
2–3 centimeter. Därefter sågar man uppåt
och lämnar även där 2–3 centimeter.

När sågningen i mitten är utförd ska
man ta ett steg tillbaka. Först då sågas
stammen av uppifrån och ner och stammen spjälkar lös. Att stå på rätt sida är
också viktigt så att stammen går förbi
på höger sida.

Här tas ett träd som lutar mot ett annat
bort. Österåker har först gjort ett traditionsenligt rikt- och fällskär och lämnat
en bit kvar av brytmånen i vänstra hörnet. Därefter vrids trädet runt sin egen
axel och faller som planerat till vänster.

TERXT OCH FOTO:
CHRISTOFFER THOMASFOLK
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Skogsindustrin blir kemika
I UPMs kommande bioraffinaderi i
Leuna i Tyskland ska trä omvandlas
till olika typer av kemikalier som hittills gjorts av fossila råvaror. Grundstenen murades i oktober och det
är frågan om ett spjutspetsprojekt
som senare kan mångfaldigas på andra håll.

MASSIV MARKNADSPOTENTIAL
Investeringen i Tyskland öppnar, enligt
Konttinen, helt nya marknader för UPM
och ger stor tillväxtpotential för framtiden.
– Anläggningen bygger på målmedveten och långvarig forskning. Forskningen
har gjorts delvis inom företaget, bland annat på vår anläggning för forskning och
utveckling i Villmanstrand, samt tillsammans med universitetsvärlden och andra
samarbetspartner, säger han.
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I Villmanstrand har UPM gjort förnybar diesel och nafta av tallolja sedan
2015 och ökat produktionen år för år.
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Efterfrågan på trä är fortfarande god trots
stadigt sjunkande papperskonsumtion.
Det beror till stor del på att efterfrågan på
kartong har stigit massivt genom webbhandelns förpackningsbehov. Det riktigt
intressanta, nya segmentet är i alla fall
möjligheten att omvandla trä till kemikalier i stället för att använda olja som råvara. UPMs kommande bioraffinaderi i Leuna i Tyskland är ett exempel på att de här
produkterna nu tagit steget ut från laboratorierna till den industriella världen.
Bioraffinaderiet ska stå färdigt före utgången av år 2022, då det producerar helt
träbaserade biokemikalier som ersätter
fossila material i olika konsumentprodukter och industriella produkter. För att ha
full kontroll över processen används som
råvara enbart bok som skaffas i samband
med gallringar och i form av rester från lokala sågverk.
– Koldioxidavtrycket hos biobaserade kemiska produkter är betydligt lägre
än för motsvarande konventionella kemiska produkter. Träbiomassan köps
från certifierat, hållbart skogsbruk, säger
Juuso Konttinen, direktör för UPM Biochemicals.

lieindustri

MED TRÄ I TANKEN
UPM har redan i flera år tillverkat det träbaserade förnybara dieselbränslet BioVerno i Villmanstrand. I likhet med Neste MYdieseln, som görs av avfallsrester, motsvarar BioVerno traditionell diesel, men minskar koldioxidutsläppen radikalt och ger
mindre partikelutsläpp.
Bioraffinaderiet i Villmanstrand startade för ungefär sex år sedan och är det för-

sta i världen som gör förnybara bränslen
baserade på trä. Råvaran är tallolja, en biprodukt som uppstår vid produktion av
barrvedsmassa.
– Det mesta av råvaran kommer från
våra egna massabruk av vilka det närmaste ligger invid bioraffinaderiet, säger Panu
Routasalo som leder UPMs biobränsleaffärsverksamhet.
BioVerno är inte bara diesel utan också nafta, av vilken man kan göra träbaserad bioplast. Den används till exempel
i mjölk- och jyoghurtförpackningar och
innebär att användningen av fossil plast
minskat med ungefär 180 ton per år i fabriken i Söderkulla.
– Bionaftan används också internt i
koncernen i form av UPM Raflatacs etiketter med tillägget Forest Film. Som namnet säger är det helt skogsbaserade, det
vill säga utan oljebaserade komponenter,
säger Routasalo.
BIOBRÄNSLEN VIKTIGA
FÖR KLIMATET
UPMs bioraffinaderi i Villmanstrand producerar 130 000 ton förnybar diesel och
nafta. Det är en liten del av den totala
bränsleförbrukningen i världen men nu
planerar UPM att bygga ett bioraffinaderi
med fem gånger större kapacitet och med
en annan och bredare råvarubas. Två städer konkurrerar om anläggningen; Kotka
och Rotterdam.
– Det nya bioraffinaderiet skulle märkbart
öka vår närvaro på den europeiska biobränslemarknaden. Det innebär inte att vi försöker konkurrera med elbilarna utan i praktiken sker en tredjedel av trafikens koldioxidutsläppsminskning med hjälp av elektrifiera-

EXEMPEL PÅ NYA PRODUKTER INOM SKOGSINDUSTRIN
• Kotkamills plastfria barriärkartong som görs i Kotka.
• UPMs BioVerno biodiesel och bionafta som görs i Villmanstrand av tallolja
som blir över vid massaproduktion.
• ST1:s bioetanol som görs i Kajana av rester från skogsindustrin.
• Stora Enso håller på att köra upp en provanläggning som i Sunila av lignin
producerar tekniskt kol som kan användas i stället för fossil grafit i till exempel bilbatterier.

KORT OM UPM
UPM-Kymmene Oyj är en av
världens ledande tillverkare av
grafiskt papper. Bolaget tillverkar
också massa, etikettmaterial,
specialpapper, förnybar diesel och
nafta samt plywood och sågade
trävaror. Molekylära bioprodukter
utgör ett av UPMs tre strategiska
tillväxtområden. Företaget har
cirka 18 000 anställda och tillverkningsanläggningar i tolv länder.
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Träets huvudbeståndsdelar är cellulosa, hemicellulosa och lignin. Av de två
första kan man göra bio-monoetylenglykol (BioMEG) och bio-monopropylenglykol (BioMPG).
– BioMEG kan ersätta fossilbaserad monoetylenglykol (MEG) exempelvis vid tillverkning av PET-flaskor. Det innebär att
användningen av oljebaserad råvara kan
minska med 30 procent enbart i det segmentet. Bio-monopropylenglykol kan å
sin sida användas vid tillverkning av exempelvis kompositer, läkemedel och kosmetiska produkter, medan ligninbaserade
fyllnadsmedel är hållbara alternativ som
kan ersätta exempelvis kisel i många industriella tillämpningar, säger han.
Bioraffinaderiet i Leuna har en årskapacitet på 220 000 ton, och investeringen går
lös på 550 miljoner euro.
– Efterfrågan på de produkter, som
kommer att göras i anläggningen, överstiger globalt 40 miljoner ton per år. Det
innebär att det finns rum för många motsvarande bioraffinaderier i världen. När vi
kör igång anläggningen nästa år ser vi hur
vi kan mångfaldiga produktionen på olika
håll i världen och med olika trä som råvarubas, säger Konttinen.

Växten Brassica carinata.
de bilar och till två tredjedelar med hjälpa av
biobränslen, säger Routasalo.
Eftersom skogarna inte utgör en outsinlig råvarubas är den som människoföda odugliga snabbväxande, sydamerikanska oljeväxten Brassica carinata en viktig
råvara för produktionen i det kommande
bioraffinaderiet.
– Den kan i växelbruk odlas omväxlande med människoföda så att Brassica
carinata växer på åkrarna på vintrarna då
vanliga grödor inte odlas. Det innebär att
den binder koldioxid utanför den egentliga odlingsperioden för att sedan användas som råvara till ett i det närmaste koldioxidneutralt bränsle, säger Routasalo. •
TEXT: BO INGVES

Skogsbruket 3/2021 29

under kronorna

•

•

Barrträdlöpare på vedbacken
Mitt i hösten, efter avslutad tröskning,
kom Kjell till gården med ett traktorlass
spillvirke från ett hygge söderöver i byn.
Med bågsåg och yxa förvandlade jag slanor, murkna stambitar och en och annan kvarglömd cellulosastock till spisved och brasved som till slut fyllde vedlidrets södervända långvägg helt.
Det var en fin tid med många soliga och
varma senhöstdagar utan frost och snöfall.
Under det stillsamma sågandet och huggandet med fri utsikt över den uppodlade dalen kunde jag följa med fåglarnas
höstflyttning och vinterfåglarnas huserande vid fröautomater och fläsksvålar intill
vedbacken. Kropp och själ fick välkommen motion och avkoppling samtidigt
som nästa års vinterved blev tryggad.
I HOLKVIRKETS GÖMMOR
Jag sparade det bästa till sist: två meterlånga stambitar från en rötangripen
gran, det bästa tänkbara materialet för
knip- och skrakholkar. På nyårsdagen
sågade jag stambitarna i lämpliga längder, 40 centimeter djupa för knipa och
60 centimeter djupa för storskrake, fällde in bottnar och spikade fast tak. Till
slut skalade jag bort barken, något som
gör holkarna långlivade när det hårda ytvirket torkat och grånat och blir nästan
helt vattenavstötande.
Det var då jag upptäckte barrträdlöpa-
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rens vita larver, vilande i enkelt formade puppkamrar under barken. Larvernas breda, bruna huvuden och de spånkransade puppkamrarna avgjorde artbestämningen. Valet av trädslag spelar en
mindre roll eftersom barrträdlöparens
larver lever på både gran och tall och
dessutom på björk. Också många andra
skalbaggar i familjen långhorningar, dit
barrträdlöparen hör, lever likaså på döda
granar, tallar och björkar. Ett har de gemensamt – de bidrar starkt till nedbrytningen av död ved samtidigt som de genom sina gångar öppnar veden för bakterier och svampar och deras nedbrytande verksamhet.
Jag beklagade det öde barrträdlöparlarverna drabbades av på vedbacken
men knip- och skrakholkar är viktiga för
de båda sjöfågelarternas häckning i skärgården och vid insjöar. Nu förstod jag till
fullo varför spillkråka och tretåig hackspett så idogt barkar döda granar under
vinterhalvåret.
PROTEIN- OCH FETTRIK LARV
Barrträdlöparens fullt utvecklade larv
kan bli 30 millimeter lång och är en protein- och fettrik föda för hackspettarna.
Jag kom mig inte för att räkna antalet
larver som låg gömda under barken men
de var många på de två stambitarna som
blev till holkar. Hur många larver kan in-

te då en spillkråka eller tretåig hackspett
mejsla fram från en hel gran under några vinterdagar?
Larverna gömde jag under barkflagorna som samlades på hög under sågbocken under arbetets gång. Kanske några av
larverna trots allt kunde förpuppas och
utvecklas till fullbildade skalbaggar som
under naturliga förhållanden gnager sig
ut genom barken i slutet av maj och i juni månad. Som fullbildad har barrträdlöparen ett utmärkt kamouflage. Den är
svartgrå till färgen med gulvita teckningar på kroppen och är svår att upptäcka
på bark och näver.
Av våra över etthundra arter långhorningar är barrträdlöparen en av de allra
vanligaste och förekommer allmänt i hela Norden. Den har tre nära släktingar.
Lövträdlöparen tävlar med barrträdlöparen i förekomst och utbredning medan
de två andra arterna har begränsade förekomster: ekträdlöparen finns i sydligaste
Sverige och i Danmark medan vedträdlöparen förekommer i Danmark och på ett
begränsat område i sydvästra Norge. Utseendemässigt liknar de varandra mycket, såsom nära släktingar gärna får göra
men de två sydliga släktingarna har sina
egna krav på klimatet, virket och fuktigheten och klarar sig inte norröver. •
TEXT OCH FOTO: HANS HÄSTBACKA

kolumnen

GUNNAR SALINGRE
ÄR LEKTOR I SKOGSBRUK
VID YH NOVIA

Fördel skadegörarna när klimatet varmnar
VINTERN HAR VARIT både kallare och snörikare än på flera år.
De låga temperaturerna och snötäcket har fått mig att minnas barndomens vintrar. Trots den ovanligt vintriga väderleken förutspår FNs klimatpanel att vintrarna under detta sekel blir betydligt kortare än tidigare. Skogarnas tillväxt förutspås visserligen öka, men den stigande temperaturen och
de rikligare nederbördsmängderna främjar också spridningen av skogsskadegörare.
Tyvärr är de förändrade omständigheterna inte bara gynnsamma för trädens tillväxt utan inverkar också på de organismer som orsakar förluster i skogen. Hur kommer till exempel klimatförändringen att påverka förekomsten och spridningen av rotröta? Det är av största vikt att vi kan förutse en
eventuell förändring i tid, så att de redan enorma förlusterna rotrötan idag orsakar inte fortsätter att växa, utan i stället kunde minskas.
Den stigande temperaturen inverkar på vintrarnas längd.
Rottickan, svampen som orsakar rotröta på träd, får längre tid
för sporbildning och tillväxt när vintrarna blir kortare. Produktionen och spridningen av sporer, som rottickan förökar
sig med, kommer i gång på våren genast då temperaturen stiger några grader över nollstrecket. Det är alltså mycket sannolikt att de kortare och mildare vintrarna kommer att främja spridningen av rotröta allt längre norrut till områden där
den inte tidigare påträffats. Vi bör minnas att bara för några
tiotal år sedan var rotrötan ett gissel endast kring sydkusten.
Kortare vintrar betyder också att den tjälfria perioden blir
längre. Under vintern förankrar tjälen träden i marken och
gör dem stadigare och mindre känsliga för vindens påverkan än under den tjälfria perioden. Stormskadorna ökar sannolikt när klimatet blir varmare och bristen på tjäle försämrar rötternas förmåga att fästa sig vid marken. Starka vindar
bryter trädstammar och brytpunkterna blir inkörsportar för
rotrötan, precis på samma sätt som till exempel körskador el-

ler färska stubbytor efter en avverkning. Eftersom rötskadade
trädstammar faller lättare än friska, leder det till en ond cirkel
där vindskadorna främjar spridningen av rotröta och spridningen av rotröta i sin tur orsakar vindskador.
Om somrarna blir längre, såsom prognoserna förutspår,
är det inte endast rotrötan som drar nytta av de förändrade förhållandena. Redan i början av senaste decennium anlade granbarkborren två kullar per sommar i landets södra delar. Lyckligtvis hann inte den andra generationen utvecklas till fullvuxna barkborrar, så vi har hittills förskonats
från mer omfattande skador. Situationen kan förändras om
den varma säsongen blir längre. I Sverige har granbarkborren förstört omkring 15 miljoner kubikmeter skog under de
två senaste åren.
När förhållandena förändras har skadegörarna en förmåga att anpassa sig till förändringen betydligt snabbare än träden, vilkas omloppstid är tiotals eller till och med hundratals
år. Skadegörarna, av vilka de flesta är insekter och svampar,
anpassar sig mycket fort till nya förhållanden. De producerar
flera generationer på kort tid, till och med hundratals under
en enda trädgeneration. Varje ny generation är bättre anpassad till de rådande förhållandena än den föregående. Också
i det här avseendet har skadegörarna en klar fördel jämfört
med träden. Klimatförändringen ökar dessutom sannolikheten för att nya skadegörare etablerar sig i våra skogar.
De viktigaste åtgärderna för att minska spridningen av
rotröta är fortsättningsvis att behandla stubbarna med bekämpningsmedel i sommaravverkningarna eller att förlägga
avverkningarna till vintermånaderna då svampen inte sprids.
För att få bukt med den ökade risken för skador av granbarkborre är det nu viktigare än någonsin att begränsa mängden
färska vindfällen som de kan föröka sig i. Barkborrarna förökar sig nämligen betydligt mer om det finns vindfällen än om
det bara finns stående friska granar att angripa. •
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Beställ av oss!
Skog må icke skövlas

Pris:
10 euro
+ porto

Boken handlar om föreningens verksamhet
under åren 1910–2010.
Den historiska delen är skriven av
Bertel Widjeskog. Anekdoterna från fältet har berättats
av skogsfackmän och är illustrerade av Torolf Finnbäck.
Det högklassiga svartvita bildmaterialet är från
Torsten Ranckens bildsamling.
Boken med hårda pärmar har 100 sidor.
Pris: 10 euro + porto

Granfrönas uppbrott
Boken skildrar granfrönas resa från kotte till
växtplats. Fröna ger sig ut på en spännande resa
mot okänt mål. Den underhållande och uttrycksfulla sagan håller också rent vetenskapligt.
Boken med hårda pärmar har 40 sidor.
Pris: 15 euro + porto

Du kan beställa böckerna genom att sända mail till
foreningen.for.skogskultur@gmail.com
eller genom att ringa tfn 046 5365 400.
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Pris:
15 euro
+ porto

virkesmarknaden

PAULA HORNE
FORSKNINGSDIREKTÖR,
PELLERVO EKONOMISKA
FORSKNING

Lönsamheten planar ut
ÅR 2020 var dåligt för många sektorer inom ekonomin, också
för skogsbruket. Enligt preliminära uppgifter minskade Finlands bruttonationalprodukt med 2,8 procent. Inom skogsbruket var nedgången brantare. Resultatet per hektar minskade med 14 procent jämfört med föregående år, från 127
euro per hektar till 109 euro per hektar.
Rörelseresultat per hektar består av skogsbrukets inkomster plus det statliga stödet för virkesproduktionen, minus totalkostnaderna för virkesproduktionen. Inkomsterna minskade med nästan 18 euro, vilket är en nedgång med 12 procent jämfört med år 2019. Det sämre resultatet berodde till
stor del på att man avverkade cirka 13 procent mindre i de
privata skogarna.
Genomsnittspriset för rotköpt virke steg något, tack vare
virkesaffärer som fokuserade mer på timmer än på massaved. Det statliga stödet per hektar låg på ungefär samma nivå som år 2019, det ökade med tre procent. Subventionen är
dock bara några procent av rörelseresultatet, så små förändringar har endast en liten effekt på resultatet. Investeringarna i träproduktion ökade dock i motsvarande grad. Effekten av de totala kostnaderna, bestående av investeringarna
och förvaltningskostnaderna är större, cirka 15–20 procent
av rörelseresultatet. Mellan åren 2019 och 2020 var skillnaden dock liten gällande de genomsnittliga totalkostnaderna.
Även år 2015 var det genomsnittliga resultatet 109 euro
per hektar. På nationell nivå kan åren vara besläktade, men
det finns en skillnad i utvecklingen mellan landskapen. I
Österbotten och på Åland var resultatet för 2020 upp till en
tredjedel bättre än år 2015. I båda landskapen har avverkningarna ökat tydligt. I Nyland och i Kymmenedalen gick
förändringen i motsatt riktning – resultatet minskade med

nästan en fjärdedel i Nyland och med en femtedel i Kymmenedalen. I dessa landskap har avverkningarna minskat jämfört med 2015.
Av naturliga skäl var det fortsättningsvis samma landskap
som uppvisade de bästa respektive sämsta resultaten. Den
största avkastningen per hektar noteras för Päijänne-Tavastland, Södra Karelen, Kymmenedalen och Egentliga Tavastland, medan den var sämst i Lappland. Skillnaderna i resultaten krympte dock. År 2015 var skillnaden mellan de bäst
och sämst avkastande landskapen drygt 212 euro per hektar,
men sjönk till 171 euro år 2020.
Typiskt för utvecklingen har varit att de bästa resultaten
per hektar har blivit mindre, medan de sämre resultaten har
blivit bättre under sex år. Lappland utgör dock ett undantag – resultat per hektar är det lägsta i hela landet, och från
2015 till 2020 har det skett en minskning med sju procent.
Förändras situationen i Lappland efter de planerade investeringarna i skogsindustrin?
En del investeringar realiseras i år i norra Finland och andra planerade är på god väg. Stora Ensos investering i Uleåborg ökar användningen av trä med cirka en halv miljon kubikmeter. Metsä Groups planerade investering i Kemi påverkar till stor del skogarna i norra Finland. Resultatet blir att
användningen av inhemskt virke ökar med drygt två miljoner kubikmeter per år. År 2019 avverkades 4,4 miljoner kubikmeter virke i Lappland. Om det ökade uttaget begränsas
till Lappland innebär det att avverkningarna ökar med nästan 50 procent i regionen. Naturligtvis skulle de ökade avverkningarna ge effekter på ett större område än Lappland.
Hur som helst tycks en sådan ökning också ha en inverkan
på lönsamheten för skogsbruket i regionen. •
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till din tjänst
På den här annonsplatsen får privatpersoner, enmans- och
familjeföretag annonsera ut sina tjänster gratis. Som villkor
för annonsering gäller att tjänsterna ska anknyta till skog
och att annonsören är prenumerant på tidningen. Det är
viktigt att det ur texten, max 112 tecken, framgår vilket område annonsören betjänar. Skicka in annonstexten till
skogsbruket@nordinfo.fi.

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

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

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

Har du synpunkter på tidningen eller
vill du ge oss ett artikelförslag?
Du kan ge respons per e-post till
skogsbruket@nordinfo.fi
eller per post till adressen Skogsbruket,
c/o Oy Nordinfo Ab, Lillviksvägen 6
02360 Esbo.

– Pappa ville att du skulle kolla om hans drulleförsäkring ännu är
i kraft och att du skulle be grannen flytta sin bil!
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Du kan också ringa redaktionen direkt på
tfn 050 559 5778.

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

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

