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”Då coronakrisen bröt ut i fjol
tystnade telefonerna för en
kort tid, men nu har vi mera
beställningar än någonsin
tidigare.”
FÖRSÄLJNINGSCHEF ROLAND NORDSTRÖM
PÅ SIDA 26.
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Ekonomi och naturhänsyn går hand i hand
FÖR DRYGT ett år sedan, då coronapandemin började sin framfart, kunde ingen ana vad den skulle
föra med sig. Förutom allt elände resulterade den
i åtminstone en god sak: Finländarna tog sig mera tid att vara ute i skog och mark för att motionera, samla inspiration eller bara för att njuta av en
bit storslagen natur.
Förhoppningsvis märkte och märker de som rör
sig i naturen att många skogsägare, i samband med
skogsbruket, har sparar både små och större naturområden som är värda att skydda. Man önskar att medierna i större utsträckning skulle belysa
vad allt enskilda skogsägare de facto tar i beaktande när de sköter och vårdar sina skogar. Virkesuttaget är bara den ena sidan av verksamheten. Naturvården är den andra.
I intervjun med miljö- och klimatminister Krista
Mikkonen, längre fram i tidningen, kommer det
fram att vi fortsättningsvis har mycket att jobba
med för att visa att Finland är ett föregångsland
vad gäller skogsbruket. EU-kommissionens ambitiösa mål att EU blir klimatneutralt senast år 2050,
samtidigt som Finland siktar på att bli det redan
år 2035, innebär stora utmaningar. Skogens viktiga roll som kolsänka har säkert en stor betydelse
för att vi ska lyckas med det.
Finlands skogar är fortsättningsvis ytterst viktiga för samhällsekonomin. Samtidigt bör vi visa naturhänsyn och bevara den biologiska mångfalden.
Det gör att det kan finnas motstridigheter som gör
ekvationen svårlöst. Men skogsforskningen, skogsindustrin, skogsbranchens aktörer och skogsägarna kan säkert tillsammans göra mycket för skogen,

förutsatt att viljan finns. Och det borde vara möjligt, coronapandemin har redan visat att vi tillsammans är starkare!
Under den senaste tiden har medierna tagit fram
den kontinuerliga beståndsvården som om den vore den räddande ängeln för våra naturvårdsproblem. Enligt den forskning, som bedrivits gällande
kontinuerlig beståndsvård, torde andelen blandskog minska. Med tanke på att storm- och insektsskadorna är på uppgång är metoden, i sig, ett litet
steg bakåt. Sanningen är snarare att många olika
vedertagna skogsskötselmetoder, tillsammans och
var för sig, kan bidra till att trygga naturvården.
Både ekonomi och naturvård kan bedrivas i
samma skogsägares skog. Samtidigt är det viktigt
att lyfta fram att skogsägarna har olika mål med
sitt skogsägande. Redan det gör att vi har en mosaik av allt från utpräglade ekonomiskogar till renodlade naturskogar i vårt land.
Under drygt tre decennier med varierande uppgifter inom skogsbruket har jag lärt mig att vi alla bör ta fram det positiva som är på gång inom
skogsbruket. Jag vågar påstå att diskussionen om
att ta naturhänsyn inom skogsbruket aldrig tidigare varit på så många skogsägares och olika aktörers läppar som nu. Det är klart att certifieringen
av våra skogar är en bidragande orsak, men aktiva skogsägare är garanterat bra uppdaterade då
det gäller hur man tar naturvårdshänsyn i dagens
skogsbruk.
Nu inför de stundande skogsvårdsarbetena:
Väss röjsågsklingorna, visa gott humör och njut
av skogen! •
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Råd på svenska
kompletteras av åtta arbetsmanualer, av
vilka endast en (Naturvård i ekonomiskogar) finns på svenska.
Den nya webbtjänsten www.metsanhoidonsuositukset.fi omfattar innehållet i alla arbetsmanualer. Den svenska
tjänsten kommer att vara lika omfattande som den finska då den lanseras.
– Den elektroniska servicen förbättrar inte bara tillgängligheten, utan
möjliggör också att man snabbare och
smidigare kan utföra uppdateringar,
konstaterar Schneider.
Närmare information om exakt
tidpunkt för lanseringen av de svenska
webbtjänsterna och det planerade
webinariet kommer att finnas på Tapios
webbplats. Information på svenska om
webbtjänsten finns på rådigodskogsvård.fi. •

Miljövänligare asfalt
Lignin kan eventuellt ersätta en del av
bitumenet i asfalt. Stora Enso och den
svenska väg- och infrastrukturbyggaren
Svevia har testat blandningar med upp
till lika delar lignin och bitumen. Resultaten uppges vara lovande.
Skogsbranschens gemensamma nättidning forest.fi berättar att testerna pågått sedan i höstas. Oklart är ännu hur
den miljövänligare varianten av asfalt
klarar vinterns kyla och plogning.
Lignin är en polymer som gör trädet
styvt och starkt. Ämnet tas ut som
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I början av hösten lanserar Tapio den
svenska webbtjänsten Råd i god skogsvård. Hittills har tjänsten funnits enbart
på finska
– Vi ordnar ett webinarium i samband
med lanseringen, där vi berättar om
den tjänsten och lite om vilka andra
tjänster Tapio erbjuder, berättar Henry
Schneider, expert på skogsdata.
Skogsvårdsrekommendationerna
baserar sig på de senaste forskningsrönen och bästa praxis. Handboken Råd
i god skogsvård har långa anor och har
traditionellt publicerats i bokform. Råden uppdateras kontinuerligt i den nya
webbtjänsten.
Råd i god skogsvård finns också att
köpa i bokform och den kan laddas ner
gratis i pdf-format, men dessa publikationer uppdateras inte efter den senaste
revisionen 2019. Råd i god skogsvård

en biprodukt i samband med kemisk
massatillverkning och är värdefullt för
cirkulärekonomin.
Asfalt får man genom att blanda
grus och bitumen som framställs av
råolja. Om bitumenet kan ersättas med
ett biobaserat material kan asfaltens
klimatpåverkan, enligt forest.fi, minska
dramatiskt.
I Holland har man använt lignin i asfalt
sedan år 2015, men varken där eller
i Sverige har man lyckats byta ut allt
bitumen mot ligning. •

Björn Stenmark.

Björn Stenmark
leder Skogskultur
Skogsbruksingenjör Björn Stenmark,
46, har valts till ordförande för Föreningen för Skogskultur. Han tar över efter forstmästare Tomas Landers som lett
föreningen i åtta år. Stenmark efterträder också Landers som chefredaktör för
tidningen Skogsbruket.
Björn Stenmark, som också har en
yrkesexamen inom pappersindustrin,
valdes enhälligt till ordförande vid
Föreningen för Skogskulturs årsmöte i
slutet av april.
Föreningen har som målsättning att
allsidigt främja skogsbruket och att idka
informationsverksamhet på området.
– Tillsammans med styrelsen vill jag
jobba vidare med de målsättningar som
gällt allt sedan föreningen grundades år
1910, säger han och noterar att debatten om skogens roll för såväl nationalekonomin som klimatförändringen är
livlig.
Björn Stenmark tar även över som
chefredaktör för tidningen Skogsbruket.
– Trots digitaliseringen finns det ett
värde i att tidningen kommer ut också i
pappersform. De första digitala stegen
har redan tagits. Nu styr tekniken och
prenumeranterna den fortsatta utvecklingen. Det viktiga är att leverera fakta
och kunskap, oberoende av medieform.
Björn Stenmark jobbar som kundchef
på Finlands skogscentrals södra serviceområde med stationering i Jakobstad.
Till arbetsuppgifterna hör bland annat
att aktivera skogsägare att sköta sin skog
enligt egna målsättningar. •

Mängden samfälld skog fortsätter att öka i jämn takt.
I fjol grundades 35 nya samfällda skogar i Finland.
Därmed är antalet uppe i 529, de har en sammanlagd
areal på närmare 720 000 hektar.
Enligt Lantmäteriverkets statistik har de samfällda
skogarna, under flera års tid, i medeltal ökat med ett
40-tal och 14 000 hektar per år.
– Dessutom har det blivit vanligare att skogsfastigheter
ansluts till samfällda skogar. Anslutningarna har ökat arealen
samfälld skog med ungefär 7 500 hektar per år, säger
skogsbruksingenjör Heikki Ala-aho vid Lantmäteriverket.
Samfälld skog är en ägarform där man äger skog
tillsammans. En skogsägare kan ansluta sin skog,
eller en del av den, till en redan existerande
samfälld skog. För en samfälld skog fattas
besluten som majoritetsbeslut.
Inkomstskatten betalas av den samfällda
skogen, och det överskott som betalas
till delägarna är skattefritt för dessa. •
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Uppåt för
samägd skog

Svarthakedopping (Podiceps auritus) var vanligare i studien än
vad forskarna hade förväntat sig. Den är rödlistad i Europa.

Små våtmarker
bättre för fågellivet

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. •

Det är oftast effektivast att satsa på många små våtmarker än på få stora då
man vill gynna fågellivet. Då får man flest fåglar för pengarna.
Det är forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, som kommit till
den här slutsatsen. De har följt upp utvecklingen på de många våtmarker
som skapats för att gynna fågellivet i Sverige. De har besökt 89 våtmarker i
Uppland.
Totalt hittade forskarna 38 arter. De vanligaste var gräsand, sothöna och
knipa, men de fann också ovanligare arter som årta, svarthakedopping och
brunand.
Forskarna observerade att artrikedomen var högre i våtmarker med grunda
stränder och lägre i våtmarker igenvuxna med vass och omgivna av träd. Att
häckningen är mindre framgångsrik i våtmarker som är omgivna av skog kan,
enligt forskarna, bero på att sådana ofta är näringsfattiga och inte erbjuder
lika mycket föda för våtmarksfåglarna.
En viktig slutsats gällde storleken på våtmarkerna: Det finns både flera
arter och fåglar i en stor våtmark än i en liten. Men om man jämför en stor
våtmark med många små (av samma totalarea), finns det ungefär lika många
arter och fågelpar, men flera ungar i de små.
Orsakerna är att den sammanlagda strandlinjen, där fåglarna söker föda, blir
längre med flera små våtmarker, att livsmiljöerna blir flera och att risken för
revirkonflikter minskar. •
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”Även världens
skogrikaste land
måste dra sitt strå
till stacken
i klimatarbetet”
Krista Mikkonen är övertygad om att
skogen kommer att förbli en av landets viktigaste intäktskällor en lång
tid framöver.
– Vi kan inte skydda all skog, men
vi behöver införa skogsvårdsmetoder
som tar hänsyn till klimatet och biodiversiteten, säger hon.
Det knastrar till och miljö- och klimatminister Krista Mikkonen med headset dyker upp på skärmen. Vi går igenom de
numera obligatoriska hälsningsfrågorna
(hörs jag? syns jag?) och när vi etablerat
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kontakt ber hon om ursäkt för att hon är
lite sen. Ingen fara, vi går rakt på frågorna.
Den självklara inledningsfrågan till miljöoch klimatministern är huruvida hon själv
är skogsägare.
– Min man är skogsägare, men själv
äger jag inte skog. Däremot tillbringar jag
mycket tid ute i skog och mark, vi plockar bär och svamp och går på utflykter för
att koppla av. Skogen har en stor betydelse för mig, liksom för många andra finländare.
Vi har blivit vana vid att Finland placerar sig i topp i olika internationella mätningar och det gäller även miljön. Vi har
den renaste luften, vårt lands yta täcks till

tre fjärdedelar av skog och vi är en global
föregångare inom cirkulär ekonomi. Ännu
ett internationellt erkännande kom i mars,
när Mikkonen i egenskap av miljö- och
klimatminister, fick ta emot det första Catalyst 2030-priset för Finlands arbete med
hållbar utveckling.
Att vara miljöminister i Finland är väl
lite som att vara finansminister i Luxemburg eller idrottsminister i Norge?
– Visst är det fint att Finland ligger högt
på olika rankingar och uppskattas internationellt. Vi får vara stolta över vårt system, där naturen skyddas och vårdas med
hjälp av offentliga medel, men det finns
också områden som vi behöver förbättra.

KRISTA MIKKONEN

– Finland har som mål
att bli klimatneutralt
före 2035, vilket innebär att landets totala
utsläpp och kolsänkor
då bör vara i balans,
säger Krista Mikkonen.

FOTO: STATSRÅDET

Född: 1972 i Fredrikshamn.
Familj: maken Ville Vuorio, sönerna
Ilmo (1999), Oiva (2001) och Aimo
(2004).
Utbildning: filosofiemagister i
biologi.
Aktuell: miljö- och klimatminister.
Parti: De gröna.
Intressen: vandring, brädspel, teater och annan kulturutövning.
Favoritbok: Barbara Kingsolver:
Myrkkypuun siemen.
Favoritresmål: den egna sommarstugan vid Saimen.

När det gäller den biologiska mångfalden
i våra skogar går utvecklingen i fel riktning och för att vi ska bidra till de globala
klimatinsatserna måste vår markanvändning bli bättre.
FRÅN AKTIVIST TILL POLITIKER
Markanvändningsfrågor har gått som en
röd tråd genom Krista Mikkonens politiska karriär. Det var under gymnasietiden
som hon blev intresserad av miljöfrågor
och började engagera sig inom miljörörelsen. Hon läste Pentti Linkolas bok Johdatus 1990-luvun ajatteluun (Introduktion
till 1990-talets tänkande) och grubblade
på miljöproblemen.

– Det var ingen enskild händelse som
gjorde att jag aktiverade mig. Snarare
fanns det flera bekymmersamma förändringar i miljön som blev uppenbara på
1980-talet, bland annat sura regn som orsakade skador på skogar och sjöar. Redan
då fanns också en oro för att den biologiska mångfalden var hotad och insikten om
problemen med överkonsumtion spred sig.
Hon fortsatte sitt miljöengagemang vid
sidan om biologstudierna vid universitetet i Joensuu.
– Under studietiden insåg jag hur viktig frågan om markanvändning är i politiken och den har varit central i mitt politiska arbete, från kommunfullmäktige till
regeringen.
Första milstolpen i politikerkarriären
passerades 1996, när hon som kandidat
för De gröna ställde upp i kommunalvalet och valdes in i Joensuu stadsfullmäktige. Efter mandatperioden ägnade hon flera år åt moderskapsledighet, frivilligarbete
i Kenya, där hennes man bedrev ett forskningsprojekt, och slutförande av biologstudierna. Hon återupptog småningom sin
yrkeskarriär och arbetade med olika miljörelaterade projekt i Joensuu, samtidigt
som hon trappade uppåt inom sitt parti.
BRETT SAMARBETE
Inför riksdagsvalet 2015 gjorde hon en
lyckad kampanj och kom in som den första och enda kandidaten från De gröna i
valkretsen Savolax-Karelen, där Centern
traditionellt är det dominerande partiet.
Efter ännu ett lyckat val 2019 utsågs hon
till miljö- och klimatminister.

I den rollen har Mikkonen ett stort inflytande över regeringens klimatpolitiska
ledstjärna Klimatneutralt Finland 2035.
Hon leder också regeringens klimat- och
energipolitiska arbetsgrupp. Enligt henne
backar samtliga fem regeringspartier och
de olika ministerierna upp de ambitiösa
klimatmålen.
– Vi har en väldigt stark samsyn inom
regeringen och alla ser samma mål. Däremot finns det olika åsikter om hur vi ska
nå målen. Återställningspaketet och färdplanen mot en fossilfri trafik, där vi hade
ett brett samarbete mellan ministerierna,
är två exempel på att vi lyckats diskutera
oss fram till lösningar.
När det gäller skogsfrågor ansvarar
Jord- och skogsbruksministeriet för ekonomiskogsfrågor, medan Miljöministeriet fokuserar på biodiversitet, klimat och markanvändning.
– Det är ingen skarp indelning, även
skogsfrågorna hanteras till stora delar genom samarbete mellan olika ministerier.
Tjänstemannakåren bereder ärenden, och
vi tillsätter arbetsgrupper med bred representation.
I vissa frågor märks dock ideologiska
skillnader. Nyligen anmälde Miljö- och
klimatministeriet avvikande åsikt angående Arbets- och näringslivsministeriets
rapport om användningen av torv, och på
Twitter kritiserade Mikkonen ministerkollegan Jari Leppä (C) för att han inte sett
till att Jord- och skogsbruksministeriet i
tid förnyat ett nätfiskeförbud för att skydda Saimensälen.
SKOGSÄGARE TAR ANSVAR
I EU-kommissionens gröna giv är målsättningen att Europa, som världens första kontinent, blir klimatneutralt senast år
2050. Att Finland siktar på att uppnå samma mål nationellt 15 år tidigare hänger
mycket på skogens viktiga roll som kolsänka. För att Finland ska lyckas bli världens
första klimatneutrala välfärdsstat krävs att
landets fossila utsläpp och kolsänkor är i
balans senast år 2035. Det krävs att vi följer internationella avtal, men också sätter
en egen stramare nivå.
– Skogspolitiken är nationell, men det
som gäller biodiversitet- och klimatpolitik
faller också under EUs beslut. Vi har även
undertecknat Parisavtalet, vilket innebär
att vi måste följa internationella överens-
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kommelser om bland annat växthusgasberäkning och utsläppshandel. Om vi inte
sköter våra kolsänkor måste vi ta till ännu
mer drastiska åtgärder för att sänka våra
fossila utsläpp.
Skogssektorn i Finland och Sverige har
allmänt varit oroad över att EUs syn på
skogen som ekonomisk resurs präglas av
medlemsländer som inte har den nordiska skogsvårdstraditionen.
– Finlands skogsindustri har mycket att
bidra med och jag tänker att det är till fördel
för företag som ligger långt framme i miljöarbetet att EU skapat minimigränser och inte tillåter någon att fuska med miljön.
INKOMSTKÄLLA OCKSÅ I FRAMTIDEN
En stor del av landets skogar ägs av privatpersoner och Mikkonen nämner de statliga stödprogrammen Metso och Helmi som
lyckade insatser för att uppmuntra skogsägare att bidra till miljömålen.
– Det är roligt att se hur skogsägare frivilligt engagerat sig i insatserna för att
motverka både klimatförändringen och
förlusten av biologisk mångfald.
Hon ser naturskyddsprogram som en
viktig del av hållbart skogsbruk, men vill
också framhålla att skogen har en stor
ekonomisk betydelse för samhällsekonomin och att den bidrar till att finansiera
välfärdssamhället.
– Vi kan inte skydda allt. Skogen har
länge varit en viktig ekonomisk resurs här
i landet och det kommer den att förbli
långt in i framtiden. Därför är det viktigt
att vi tar fram nya metoder inom skogsbruket som gör det möjligt att kombinera
ekonomi och ekologi.
Hon nämner metoder som redan i dag
är standard i skogsbruket för att främja
biologisk mångfald, däribland habitatskydd, sparträd och död ved, men ser det
som nödvändigt att införa mer omfattande metoder som allmän praxis.
En ny markanvändningsstrategi, baserad på aktuell forskning, bereds för närvarande under ledning av Jord- och skogsbruksministeriet. Bland annat kommer
den att innehålla rekommendationer om
att kontinuerligt skogsbruk ska tillämpas
på torvmarker.
VILL FÖRLÄNGA LIVSTIDEN
Även om Mikkonen ser goda möjligheter
att kombinera ekonomi och ekologi har
hennes parti en image som trädkramare,
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välförtjänt eller ej. Politiker bland De gröna har upprepade gånger kritiserat skogsindustrins avverkningar och krävt att uttaget ur skogen ska begränsas hårdare.
– De gröna är bekymrade över att avverkningsmängderna hotar skogens biodiversitet. Dessutom anser vi att en större andel av det virke som huggs borde användas till långvarigare produkter. Nu används 70 procent av det som avverkas till
produkter med kort livslängd, främst bioenergi, papper och kartong.
Det är där träbyggandet kommer in.
Programmet för träbyggande inleddes redan 2016, men fick en nystart när den nuvarande regering tillträdde 2019. Det uttalade målet nu är ”att fördubbla användningen av trä som byggnadsmaterial under regeringsperioden, att ställa upp mål
för träbyggande inom det offentliga byggandet samt att bidra till ökat kunnande
och utveckla hela värdekedjan.”
– Kunskapen om träbyggande har vuxit
de senaste åren, och det finns många fördelar med att ersätta stål och betong med
träkonstruktioner.
POSITIVA SIDOR AV PANDEMIN
Mycket av det politiska arbetet har under det senaste året överskuggats av coronapandemin. Hur har pandemin påverkat miljön?
– Industrin har fortsatt som förr och atmosfärens koldioxidhalt har fortsatt öka,
även om vissa branscher har haft minskade utsläpp eller tillfälliga produktionsavbrott.
För det fortsatta klimatarbetet ser hon
ändå flera positiva trender, bland annat de
förbättrade möjligheterna att jobba på distans.
– Den största förändringen är att pandemin väckt oss människor. Nu har vi igen
insett att vi är beroende av varandra globalt och framför allt att vi kan förändra våra vanor. Förhoppningsvis kan vi ta med
oss de positiva företeelserna för att rädda klimatet.
Även USAs presidentskifte har inneburit förbättrade förutsättningar för internationellt samarbete.
– Ja, det betyder väldigt mycket att USA
är med igen. Det har gjort att också andra
länder, inte minst Kina, igen är beredda att
fortsätta klimatarbetet. •
TEXT: JOHAN SVENLIN

KOLDIOXIDNEUTRALT
FINLAND 2035
Åtgärderna i klimatprogrammet
för markanvändningssektorn kommer att bedömas utifrån hur verkningsfulla och kostnadseffektiva de
är. Bland åtgärderna i programmet
ingår bland annat att:
– främja skogsvården samt skogens tillväxt och hälsa
– främja beskogning
– minska avskogning
– ta fram metoder för att minska
utsläppen från myr- och torvmarker
– vårda torvmarksskog på ett
klimatsäkert sätt
– minska utsläppen från jordbruksmark och stärka koldioxidbindningen
Källa: Statsrådet

CATALYST 2030-PRISER
DELADES UT FÖR
FÖRSTA GÅNGEN
Catalyst 2030 är en global sammanslutning som bildades i
samband med Världsekonomiskt
forum i Davos för ett år sedan.
Catalyst 2030 vill främja en övergripande samhällsförändring och
nya, innovativa lösningar så att det
ska vara möjligt att nå de globala
målen för hållbar utveckling i FNs
handlingsprogram, Agenda 2030.
I sammanslutningen medverkar
sociala företag, tankesmedjor och
andra inflytelserika aktörer på
olika samhällsområden.
Catalyst 2030 tog emot över 200
förslag till pristagare i åtta olika
kategorier, varefter en jury utsåg
pristagarna. Finland belönades
i kategorin för regeringar och
städer.
Källa: Miljöministeriet

Järven är ett av djuren på Miljöminiksteriets och Finlands miljöcentrals röda lista över hotade arter.

Hälsotillståndet i många av landets
ekosystem är dåligt och flera naturtyper och arter är direkt hotade. Regeringens drag för att vända trenden
är en revidering av naturvårdslagen,
som till stora delar härstammar från
1990-talet.
Tanken var att 2010-talet skulle bli den
biologiska mångfaldens decennium. FN
utlyste programmet Decade of Biodiversity 2011–2020, men i stället skenade artförlusterna iväg, även i Finland. Den femte
juni går startskottet för FNs uppföljare Decade on Ecosystem Restoration 2021–2030.
I Finland har insatserna för att återskapa ekosystem redan inletts, bland annat
med Helmi-programmet och genom att
revidera naturvårdslagen. Den gällande
naturvårdslagen är till största delen från
1996, men en uppdatering är under arbete.
– Projektgruppen startade sitt arbete
i januari 2020, och Miljöministeriet har
som mål att bereda en proposition med
lagförslag före utgången av år 2021. Utkast till proposition kommer att ges för
utlåtande inom några månader, berättar
Johanna Korpi, lagstiftningsråd på Miljöministeriet.
Ministeriet lade i början av året ut en
webbenkät där allmänheten kunde fram-

föra sina synpunkter och åsikter. Diskussioner har också förts med 23 centrala intressegrupper och dessutom har en tvärvetenskaplig forskargrupp tillsatts, för att
skapa en helhetsbild av lagreformens konsekvenser.
– De viktigaste målen med revideringen av lagen är att förbättra skyddet och
uppföljningen av arter och naturtyper, att
utveckla ekologisk kompensation och att
granska naturvårdslagens betydelse när
det gäller att begränsa klimatförändringen
och anpassa sig till den. Vi ska också granska metoder och finansieringskällor som
uppmuntrar till bevarande av den biologiska mångfalden, säger Korpi.

FOTO: POND5

Ny lag ska stoppa artförluster

av dumhet eller okunskap, snarare än av
girighet, säger Leila Suvantola, lagstiftningsråd på miljöministeriet.
Hon gjorde en utredning om miljöskyddsbrott i Finland under åren 2013–17
och fann bland annat att tre fjärdedelar
av de anmälda brotten inte gick till åtal.
Dessutom var det dubbelt så sannolikt att
en pågående utredning av ett miljöbrott,
jämfört med andra typer av brott, skulle
stoppas av åklagare.
– Bristen på sanktioner, i kombination
med låga straffsatser, räcker inte till för garantera att miljörätten uppfylls, sammanfattar Leila Suvantola i sin utredning. •
TEXT: JOHAN SVENLIN

FÅ FÄLLANDEN I DOMSTOL
Naturvårdslagen kommer fortsättningsvis
att övervakas av NTM-centralerna, medan polisen, tullen och gränsbevakningen
gör tillslag och utredningar. Enligt Centralkriminalpolisens rapport från 2017 anmäls årligen 400–500 miljöbrott i Finland,
varav 30–40 är misstänkta naturskyddsbrott. Mörkertalet antas vara stort. Jaktbrott står för en stor del av naturskyddsbrotten, medan miljöbrotten ofta begås inom företagsverksamhet.
– Naturvårdsbrott är lite annorlunda
än andra miljöbrott. För det mesta begås
de av privatpersoner och orsakas i regel

NATURVÅRDSLAGEN
Syftet med lagen är att
1) bevara naturens mångfald,
2) vårda naturens skönhet och
landskapets värde,
3) stöda hållbart nyttjande av
naturtillgångarna och av naturmiljön,
4) öka kännedomen om och intresset för naturen, samt
5) främja naturforskningen.
Källa: Finlex
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Kontinuerlig beståndsvård
inte allena saliggörande
Det finns platser där den kontinuerliga beståndsvården har fördelar. Men den
lämpar sig inte över allt och är inte lösningen på alla naturvårdsproblem. En
aktiv naturvård inom skogsbruket rent generellt är det som behövs.
Det finns ett intresse hos skogsägarkåren
att få veta mera om kontinuerlig beståndsvård. Begreppet har blivit något av ett modeord som väcker känslor och som debatteras bland såväl fackmän som allmänheten. Men om man ser till de avverkningar, som anmäldes under fjolåret, gällde
endast 2,7 procent kontinuerlig beståndsvård.
KORTSIKTIGA VINSTER
Vad vet man i dag om de ekonomiska aspekterna med att välja kontinuerlig beståndsvård?
Det finns inget entydigt svar på den frågan, det beror bland annat på vilken tidshorisont och vilka avkastningskrav man
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har, svarar Henry Schneider, expert på
skogsdata på expertorganiksationen Tapio.
Eftersom man i den kontinuerliga beståndsvården inte har en förnyelsefas,
slipper skogsägaren kostnaderna för förnyelsearbeten. Metoden utgår från naturligt plantuppslag. Det betyder att ekonomin initialt kan gynnas av denna skogsvårdsmetod. Men i ett lite längre perspektiv stiger priset.
– Det är ett vedertaget faktum att tillväxten generellt är 20–25 procent lägre vid
kontinuerlig beståndsvård, jämfört med
traditionellt, likåldrigt skogsbruk. Kostnader för plantskogsvård kan inte heller alltid undvikas, även om man ofta bortser

från detta i jämförelsekalkyler, konstaterar Schneider.
Vid den kontinuerliga beståndsvården
går man också miste om den förädlingsvinst man får av förädlat material vid förnyelsefasen. Detta är inte en oviktig aspekt, speciellt som förädlingen allt mer fokuserar på skaderesistens, och inte bara
på optimal tillväxt.
Förekommer kompletteringsplantering
där den naturliga förnyelsen inte lyckats?
– I princip ska kontinuerlig beståndsvård bygga på naturlig förnyelse. Men om
den misslyckas till den grad att man inte når upp till det förnyelsekrav Skogslagen förskriver, bör man göra det. Jag känner inte till hur ofta man varit tvungen till
det, säger Schneider.
Utöver att tillväxten kan påverkas i
ogynnsam riktning i ett längre perspektiv, är drivningskostnaderna högre vid den
kontinuerliga beståndsvården.

AKTIV NATURVÅRD BEHÖVS
Många, som väljer den kontinuerliga beståndsvården, prioriterar naturvärdena
högre än de rent ekonomiska. Hur inverkar metoden på dessa?
– Metoden innebär att det ständigt
finns ett kronskikt. Det betyder i sin tur
att arter, som trivs i skuggiga förhållanden, gynnas. Det är bra att vi får flera sådana miljöer, säger Schneider.
Exempelvis blåbärsriset trivs i sådana
här miljöer, liksom även många av våra
matsvampar. Många skogsfåglar trivs också i skuggiga granskogar, som det oftast i
praktiken handlar om. Risker, som kan vara förknippade med metoden, är att vi får
mindre blandskogar då granen tar över,
samt att mängden död ved minskar då
man ständigt plockar bort de största och
äldsta träden. Därför är det viktigt att spara naturvårdsträd också i den kontinuerliga beståndsvården.
– Det viktigaste budskapet här är att
varken det ena eller det andra sättet är saliggörande för värnandet av mångfalden.
Vi behöver en aktiv naturvård inom skogsbruket rent generellt, summerar han.
MINDRE GRAN
Klimathänsyn i skogsbruket handlar om
att anpassa skogsvården till klimatförändringarna och om att med skogsvård påverka utsläppen av växthusgaser. Schneider anser att man bör vara aktiv gällande
anpassningen. Vi vet att klimatförändringen på sikt höjer värmesumman, att torka, men också hårda stormar blir vanligare. Med tanke på att granen är känslig för
torka, måste vi motverka den nuvarande
trenden med ökad andel gran som förnyelseträdslag.
– Vi ska också använda oss av förädlat förnyelsematerial som är anpassat till
klimatförändringarna. Men om vi har en
metod där man inte odlar skog, faller den
möjligheten bort, säger han.
Han oroas också av att den kontinuerliga beståndsvården innebär att man
hugger flera gånger än under en vanlig
omloppstid. Kombinationen av snöfattiga vintrar, mindre tjäle och tätare huggningar ökar risken för körskador. Körskadorna leder i sin tur till en ökad spridning av rotröta.
– Rotrötan är ett stort problem vid kontinuerlig beståndsvård. Av våra skogsskador förorsakar granens rotröta de största

ekonomiska förlusterna och enda sättet att
bekämpa den är att byta trädslag vid förnyelse, säger han.
BINDER MERA KOL
Om man fokuserar på kolbindning har den
kontinuerliga beståndsvården fördelar.
– Ett större virkesförråd innebär att vi
har ett större kolförråd i trädbeståndet.
Kolbindningen hänger i sin tur samman
med tillväxten, så i ett långt perspektiv
kan det vara problematiskt att metoden
generar lägre tillväxt. Men man kan absolut få kortsiktiga fördelar här, säger han.
Det faktum att markberedningsfasen
faller bort gynnar också kolbindningen.
Schneider säger att metoden är särskilt
väl lämpad på dikade torvmarker där man
kan avvärja behovet av, eller i alla fall fördröja, iståndsättningsdikning.
– Ju mera vi kan minska behovet av
iståndsättningsdikning, desto mindre blir
nedbrytningen av torven, det vill säga utsläppen av växthusgaser från marken,
summerar han.
FÄRRE DJURSKADOR,
MEN MERA KÖRSKADOR
När det gäller skaderisker finns det både
faktorer som talar för och emot metoden.
På pluskontot landar minskad risk för älgoch sorkskador, lägre risk för barkborreangrepp, eftersom dessa trivs sämre i olikåldrig skog, samt en lägre risk för stormskador. De två sista företeelserna gäller speciellt om man använt sig av plockhuggning.
Effekten är mindre vid luckhuggning, som
ger fler begärliga kantzoner för barkborren och fler vindfällen.
På minussidan noteras risken för ökade
körskador och ökad risk för rotröta, som
redan i dag är ett gissel, speciellt längs
kusten i södra Finland.
– Sammantaget finns det möjligheter
att tillämpa kontinuerlig beståndsvård i
våra skogar. Men metoden lämpar sig inte
på alla platser, och det gäller för skogsägaren att fundera igenom sina målsättningar
och väga in tidsperspektivet då hon eller
han överväger metoden, säger Schneider.
Han tillägger att vi inte borde se svartvitt på problematiken. Det finns metoder
som kombinerar beståndsvård trädskiktvis och kontinuerlig beståndsvård. •
TEXT: MIA BERG-LUNDQVIST
FOTO: HENRY SCHNEIDER

KONTINUERLIG BESTÅNDSVÅRD I ETT NÖTSKAL
• Baserar sig på olikåldrig skog, där
det inte finns en klar förnyelsefas.
• Baserar sig på naturligt plantuppslag.
• Plock- och luckhuggning är vanliga
metoder inom kontinuerlig beståndsvård.
• I dag anges kontinuerlig beståndsvård som avverkningssätt endast i
några procent av anmälningarna om
användning av skog.
Eventuella kortsiktiga fördelar
• Låga investeringskostnader.
• Gynnar arter som trivs i skuggiga
miljöer.
• Färre älg- och sorkskador.
• Lägre risk för granbarkborreangrepp.
• Lägre risk för stormskador
• Skogen som kolsänka.
• Ingen markberedning, mindre
koldioxidutsläpp.
• Minskat behov av iståndsättningsdikning på torvmarker.
Eventuella långsiktiga risker.
• Minskad tillväxt på 20–25 %.
• Utebliven förädlingsvinst.
• Högre drivningskostnader.
• Ökad risk för körskador p.g.a. fler
huggningar.
• Ökad risk för rotröta.
• Risk för mindre död ved i skogen.
• Risk för grandominans.
• Minskad kolbindning.
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Ekonomin är inte det viktigaste
Anders Borgström ogillar kalhyggen,
även om han inser att det ibland
är den enda möjligheten. Nu provar han sig fram var kontinuerlig beståndsvård kunde fungera på hans
ägor. För honom är naturvärdena
och en vacker skog av högre prioritet
än de ekonomiska.
För cirka fem år sedan började Anders
Borgström praktisera kontinuerlig beståndsvård på sina marker i Baggby, Raseborg. Man tillämpade luckhuggning på
tre områden, med luckor på cirka 100 meter i diameter. Borgström säger sig vara en
svuren ovän av kalhyggen.
– Jag tycker de ser otrevliga ut. Men
trots det finns det situationer då det är
den enda lösningen. För tre år sedan var vi
tvungna att kalhugga en figur där trädbestånden drabbats av rotröta. Allt var ruttet och det krävdes förnyelse av plantbeståndet, säger han.
Det var hans farfar som köpte Baggby
Gård 1911. Via arv, byten och köp förvaltar Anders Borgström i dag den del hans
far efterlämnade, den omfattar cirka 100
hektar skog. Det var en illa skött skog han
fick ta över och det har tagit lång tid att
få den i skick.
– Jag har studerat vid Svenska handelshögskolan och arbetat som revisor, men
på fritiden har jag ägnat mig åt skogen.
Jag vet ingenting om skogsbruk, men har
haft viktig sakkunnig hjälp av Skogsvårdsföreningen Skogsreviret och mina vänner,
bland annat av Sven här, säger Borgström
och pekar på Sven Eriksson som arbetat
på Baggby Gård sedan år 1971.
GILLAR PLOCKHUGGNING
Eriksson har ingen formell skoglig utbildning, men säger att han utbildat sig
i livets hårda skola. Han kommer från en
gård med cirka 25 hektar skog i Sjundeå
och började tidigt med olika skogsarbeten.
Han gillar tanken att arbeta med plockhuggning.
– Man lär känna sin skog på ett annat
sätt då man regelbundet gör små ingrepp.
Man tar bort överståndare, träd som inte
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ser ut att må bra och träd som inte riktigt
vill växa till sig, säger han.
Tror du metoden fungerar också på
större ytor och ser du några risker?
– Jag tror man kan tillämpa kontinuerlig beståndsvård också på större ytor, bara man börjar vid rätt tidpunkt. Det talas mycket om rotrötan, men den har jag
svårt att ta ställning till. Jag tror att riskerna kan variera från ställe till ställe, säger Eriksson.
Borgström tror, för sin del, att nackdelarna med kontinuerlig beståndsvård kan
vara att det blir vad han beskriver som
”mycket småpysslas” och att det troligtvis
finns större ekonomiska vinster i ett mera
traditionellt skogsbruk.
PROVAR SIG FRAM
Men Borgström betonar att ekonomin för
honom personligen inte är den väsentli-

Anders Borgström och Sven Eriksson är
båda nöjda med beslutet att prova på
kontinuerlig beståndsvård.
gaste biten. Han sysslar med jakt på sin
fritid, och tycker det är fint om skogsvården också kan ta hänsyn till viltet och
rekreationsvärdena. Han är exempelvis
noggrann med att tillräckliga mängder
död ved ska lämnas kvar i skogen, eftersom den är viktigt för insekterna och fågellivet.
– Jag har inte den kontinuerliga beståndsvården som en ovillkorlig kungstanke för alla mina skogsområden. Vi provar
oss fram var den fungerar. Det känns viktigt att jag kan efterlämna en vacker och
välskött skog till mina barn och barnbarn,
säger Borgström. •
TEXT OCH FOTO: MIA BERG-LUNDQVIST
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Blankett för bättre kommunikation
Skogsägare och skogsfackmän talar
inte alltid samma språk. För att förbättra kommunikationen och hjälpa
skogsägarna att informera om vilka
principer de vill se förverkligade i sina skogar har WWF Finland utarbetat en blankett för skogsägarnas krav
och önskemål.
– Många av dagens skogsägare är inte särskilt bekanta med sin skog eller med olika skogsbruksalternativ. De bor kanske
på långt avstånd och känner inte till vad
i den egna skogen som är värdefullt ur
naturens synvinkel. Också om man skulle veta och vill att det ska beaktas, lyckas man kanske inte lägga fram sin åsikt
då man pratar med skogsfackmän, säger
Mai Suominen, ledande skogsexpert vid
WWF.
Råden man som skogsägare får av
branschfolk kan enligt Suominen vara rätt
ensidiga.
– Det saknas incitament att erbjuda
skogsägare andra avverkningsalternativ
än kalhyggen, säger hon.
Åsikten baserar hon på en enkät som
WWF lät göra för några år sedan. I den
undersökte man hur skogsägarna upplevde rådgivningen de fått av sakkunniga såsom skogsvårdsföreningar, Finlands
skogscentral och skogsbolag. Samtidigt

som tre fjärdedelar av de svarande ansåg
sig ha fått tillräckligt med information om
olika skötselalternativ, uppgav 52 procent
att de inte blivit informerade om skötselåtgärder som inte skulle ha inkluderat slutavverkning.
TÄNKT SOM ETT STÖD
Mot den här bakgrunden har WWF i samarbete med expertorganisationen Tapio utvecklat Hoitotahto-blanketten, på svenska
”Krav och önskemål”.
På listan med omkring tio punkter kan
man som skogsägaren kryssa för vilka
principer och målsättningar man vill att
ska gälla vid arbeten i ens skog. Det handlar bland annat om att lämna kvar olika
trädslag, bevara gamla träd, inte avverka under fåglarnas häckningstid, i första
hand förnya skogen utan kalavverkning
och att markbereda skonsamt.
– Vi har hållit blanketten på en rätt
allmän nivå eftersom den främst är avsedd att betjäna dem som inte vet särskilt
mycket om skog och ska fungera som stöd
för dem, säger Mai Suominen.
Blanketten undertecknas och kan bifogas virkesavtal eller andra avtal om skogliga tjänster.
– Avsikten är att försöka göra skogsägarens röst hörd längs hela vägen, det vill
säga att alla från planerare till skogsmaskinsföraren ska vara medvetna om vad
man som skogsägare anser viktigt.

ÄVEN FÖR KOMMUNER
OCH FÖRSAMLINGAR
Blanketten är inte knuten till någon certifiering eller lagstiftning och i vilken omfattning den hittills nyttjats har man på
WWF inga uppgifter om, eftersom den
finns fritt tillgänglig för utskrift på nätet
och inte registerförs. Hurdant mottagande
blanketten fått bland olika skogsaktörer är
också obekant.
Avsikten är att under nästa verksamhetsperiod öka informationsgången för att
nå så många som möjligt.
– Blanketten kan säkert utvecklas på
många sätt. Det skulle till exempel vara
fint om den elektroniskt kunde finnas med
i Skogscentralens system, eller i Tapios
nya mobilapplikation för skogsvårdsrekommendationer, säger Mai Suominen.
Förutom till privata skogsägare riktar
blanketten sig till kommuner och församlingar.
– Det pågår en stor förändring i den offentliga sektorns skogsinnehav just nu.
Många kommuner håller på att övergå till
kontinuerlig beståndsvård och bland församlingarna har man skyddat skog genom
Metso-programmet. Vi är också glada över
att kyrkan i sin nya miljöhandbok hänvisar till Hoitotahto-blanketten som ett sätt
att trygga den biologiska mångfalden, säger Mai Suominen. •
TEXT: AGNETA SJÖBLOM
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Livsviktiga

också långt efter döden
Gamla träd utgör en viktig livsmiljö
för många arter. Också bland skogsägare kan känslorna för träd som
lyckats uppnå hög ålder vara starka.
Oy Stockfors Ab i Lovisa har förvaltat skog
i över 100 års tid. Bland ägorna, som företaget förvaltar i dag, finns skog som under nya ägargenerationer hängt med allt
sedan starten.
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– Det ger ett visst perspektiv, säger vd
Henrik Andersson.
Att värna om skogens mångfald har
länge varit en del av verksamhetsbilden.
Som första aktör, vid sidan av virkesbolagen, började Stockfors för fem år sedan erbjuda sina kunder möjlighet till FSC-certifikat.
– Eftersom miljöfrågor intresserar våra
kunder är det något vi velat förkovra oss
i. Vår målsättning är att skräddarsy tjäns-

ter och erbjuda skötselstrategier enligt vad
våra kunder vill ha, säger Andersson.
En viktig del av den biologiska mångfalden är de gamla träden. Praxisen med
att vid avverkning lämna sparträd eller naturvårdsträd, som får fortsätta växa och bli
gamla, börjar vid det här laget vara etablerad.
– Tanken med sparträden är att de ska
bli kvar för all framtid. På en kalhuggen
yta blåser sparträden lätt omkull, men har

Den fredade Paavola-eken har en omkrets på cirka 668 centimeter och en
höjd på cirka 12 meter. Eken finns på
Lojoö i västra Nyland.
fortsättningsvis stor betydelse för mångfalden och ska därför lämnas kvar i skogen. I certifieringskriterierna, som håller
på att uppdateras, ökar kravet på antalet
naturvårdsträd per hektar. I det långa loppet kommer sparträden att leda till att vi
har en mosaik av träd i olika ålder.
FÖRUTSÄTTNINGARNA VARIERAR
De riktigt gamla träden, 100-åringarna och
äldre, hittar man i dag främst på platser
såsom herrgårdsparker, kyrkogårdar och
gamla fredade områden, men enligt Henrik
Andersson i viss mån också i ekonomiskogar.
– Jag tror att de flesta skogsägarna i sina skogar har gamla träd som de antingen aktivt velat värna om eller som blivit
kvar därför att de legat på en svårtillgänglig plats.
Hur gamla träden kan bli i södra Finland beror i stor utsträckning på trädslaget.
– Granen och björken har en biologisk
omloppstid som gör att de aldrig blir speciellt gamla. Björkarna kan bli mellan 80
och 100 år och granara har många fiender
som förkortar deras livslängd.
Mängden gamla träd påverkas också av
historien.
– Tittar man tillbaka i tiden har all skog
i södra Finland avverkats på ett eller annat
sätt under de senaste 200 åren. Den industriella sågverksamheten inleddes för 150
år sedan, men innan det höggs det mesta
ner för husbehov, till brännved eller byggnadsvirke. Ofta började man med att hugga ner träden som låg närmast hemmet.
SYMBOLISKT VÄRDE
Ju äldre och grövre ett träd blir, desto fler
arter kan det utgöra livsmiljö för. Den grova barken, groparna och håligheterna är
livsviktiga för många arter.
– Ett exempel på en nyckelart bland
gamla träd är aspen. Många av arterna,
som finns på listan över de utrotningshotade, är beroende av gammal eller död
asp, säger Mai Suominen, ledande skogsexpert vid WWF.
Också som dött är ett gammalt träd värdefullt och kan under flera hundra år ut-

göra en livsviktig levnadsmiljö. Hur trädet
dött har dock en viss betydelse. Den döda
veden i en tall, som långsamt fått självdö,
är värdefull för fler arter än en gammal tall
som dött av ett blixtnedslag.
Förutom att gamla träd är viktiga för
naturens mångfald är de också viktiga för
människan.
– Människan fäster sig vid gamla träd.
Man vill gärna ha något som är bestående
när allt annat omkring en förändras, säger
Mai Suominen.
BORRPROV AVSLÖJAR ÅLDERN
Har man ett gammalt träd på sin mark kan
det vara intressant att försöka åldersbestämma det. Höjden och utseendet på barken och kronan berättar en del.
Med hjälp av en tillväxtborr går det att
ta ut ett prov som ger information om trädets ålder samt skador och sjukdomar.
Borrprovet bör dock göras av en sakkunnig.
Hur ska man sköta om ett träd för att
det ska bli riktigt gammalt?
– Tallen mår bäst av att lämnas i fred,
det samma gäller granen. Kör man för ofta i granens närhet finns det risk för körskador och därmed också för rotröta. Ädla lövträd skulle må bra av att beskäras av
en arborist, men det är kanske att ta i när
det gäller ekar som växer i skogen, säger
Henrik Andersson.
EKEN EN ÖVERLEVARE
För tillfället har tallen och de ädla lövträden, främst eken, enligt Henrik Andersson,
de bästa förutsättningarna att bli riktigt
gamla i södra Finland, förutsatt att de får
växa ostört och inte drabbas av sjukdom.
Till exempel almsjukan utgör ett hot mot
almbeståndet.
Vad klimatförändringen, i form av hårda vindar, ökad nederbörd och eventuellt
flera skogsbränder, kan innebära för trädens förutsättningar att bli gamla återstår
att se. Också här tror Henrik Andersson på
ekens överlevnadsförmåga.
– En tillräckligt stor ek har inga direkta
fiender och är rustad för att klara det mesta. Den tål till och med en skogsbrand rätt
bra, medan en gammal tall lätt tar stryk
så att den dör.
MÄNGDEN OFÖRÄNDRAD
Enligt en undersökning, som Naturresursinstitutet publicerade ifjol, har det

FINLANDS ÄLDSTA,
VACKRASTE OCH HÖGSTA
Till Finlands äldsta levande träd hör
en tall på cirka 800 år i Urho Kekkonens nationalpark i Lappland.
Paavola-eken på Lojoö i västra
Nyland har haft äran att koras till
Finlands vackraste träd och lockar
som sådan besökare från hela
landet. Ekens ålder uppskattas till
300–400 år.
Titeln Finlands högsta träd innehas av ett 47,1 meter högt lärkträd
som planterades i Kronoparken i
Punkaharju år 1880.
AS

sedan slutet av 1970-talet inte skett några
större förändringar i antalet gamla träd
i de finländska skogarna. Antalet träd
som var minst 150 år gamla beräknades
då uppgå till cirka 829 miljoner, medan
antalet på 2010-talet låg på omkring 800
miljoner.
Den överlägset största andelen gamla
träd finns i de nordligaste delarna av landet där skyddsområdena spelar en viktig
roll för bevarandet av dem. Gamla träd utgör 1 procent av naturvårdsträden i norr
och cirka 4 procent (cirka 2 miljoner) i söder. •
TEXT: AGNETA SJÖBLOM
FOTO: WIKIMEDIA
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Vårda åkerholmarna och få en slant
Du kan få 450 euro per hektar för att
bevara mångfalden. Stödet för skog i
åkern förändras.
Odlare kan sluta avtal med NTM-centralen
där de förbinder sig att vårda åkerholmar
mitt i jordbruket eller kantzoner runt det.
Belöningen är 450 euro per år för varje
skött hektar – plus vetskapen om att man
bidrar till naturens mångfald.
– Dessutom mår jordbruket bra av att
man gallrar bland träden så att solen skiner igenom, säger Riitta-Liisa Pettersson,
miljö- och landskapsrådgivare vid Finska
Hushållningssällskapet.
Vi klafsar runt en blöt dag på Johan
Forsmans åkrar i Mjösund i Kimito.
Pettersson visar områden som Forsman
vårdar.
– På den här åkerholmen med ängsvegetation kan det räcka med att man går
med trimmern en gång i augusti. För att
frön från ängsblommor ska hinna falla ner
låter man gräset torka en vecka innan man
krattar bort det. Idén är att skapa en negativ näringsbalans som gör att värdefulla
växter och örter kan frodas.
För större bergsytor där inget behöver
göras får man inte stöd. Inte heller för ren
ekonomiskog eller andra ensidiga skogspartier där träden är av samma ålder och
sort. En kantzon får inte heller gränsa till
ett kalhygge.
Har man ett mer blandat trädbestånd
med olika buskar kan man få pengar för
skötseln.
– I skogspartier gäller det att röja bort
sly och att försöka skapa och bevara öppna ängsfläckar. En del små granar kan
man låta stå kvar som skydd för rapphöns.
Enar, rönnar, bärbärande buskar och videbuskar är bra att bevara, liksom gamla lövträd. Sälgen är en av de viktigaste
biotoperna för humlor och insekter. Fäller
man asp är det bäst att först ringbarka och
låta den stå några år, annars blir det mycket sly, förklarar Pettersson.
ENKEL PROCESS
Vi kliver in på en åkerholme och möts av
en dunge av enar.
– Om det finns solitära enar är det bra

Riitta-Liisa Pettersson vid Finska Hushållningssällskapet i Åbo hjälper odlare att ansöka om stöd för att sköta skogen på åkerholmar.
att bevara dem. Annars är det nog okej att
öppna upp lite. Det gäller att tänka på målsättningen: att främja naturens mångfald.
Det går inte att säga att markägaren måste ta bort exakt det eller det trädet. Det är
roligare att få bestämma själv och vara något av en landskapsarkitekt. Det lönar sig
ibland att kliva ut på åkern och titta på beståndet på avstånd.
Att ansöka om stödet är enkelt. Man
ska berätta det man vet om skiftets historia, beskriva vegetationen samt bifoga
några bilder. Dessutom ska man kort förklara hur man tänkt sköta skiftet. Avtalet
är femårigt. Man ansöker om utbetalning
skilt för varje år.
I år är det första gången på några år
som man kan ansöka om stöd för nya skiften. Men det är oklart om stödet fortsätter efter år 2023. Ett skäl är att NTM-centralerna varit lite missnöjd. Tidigare räckte det med att man röjde sly i skogspartier
minst en gång per avtalsperiod. Då passade många på att använda det man röjt bort
som energived. Nu måste man, om området kräver det, röja vartannat år. Då kan
man låta mindre ris ligga kvar, men å an-

dra sidan förlorar man energived.
– NTM-centralen har klagat lite på hur
en del följt de nya direktiven om röjning.
Så vi får se hur det blir med stödet i framtiden, säger Pettersson. •
TEXT & FOTO: JEAN LINDÉN

SÅ FUNKAR DET
Avtalet görs med den regionala
NTM-centralen.
Ansökan lämnas in senast den 15
juni. Man ska ha lägenhetssignum
och skiftet ska finnas i systemet Vipu.
Även föreningar kan få stödet, och
man kan få det även om man bara
äger mark som gränsar till andras
odlingar.
En åkerholme kan vara 0,05–1 hektar. Är holmen större kan man få stöd
för en kantzon runt den. Kantzoner
kan vara maximalt 20 meter breda.
Totalarealen i avtalet måste vara
minst 0,3 hektar.
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Offentliga träbyggen driver
Statsrådets program för träbyggande, som pågår ännu nästa år, har enligt en färsk utvärdering ökat användningen av trä i offentligt byggande och överlag gjort inställningen
till byggande i trä positivare i samhället. Däremot efterlyses aktivare
åtgärder för att vända trähusexportens nedgång och öka träets andel i
stora konstruktioner som exempelvis
broar och hallar.
Trots den positiva utvecklingen gällande
träbyggande säger Petri Heino, som leder
programmet för träbyggande på Miljöministeriet, att staten, städerna och kommunerna måste satsa på att ytterligare öka
användningen av trä som byggnadsmaterial.
– Målsättningen är att 45 procent av
de offentliga nybyggena ska vara av trä år
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2025, jämfört med 15 procent 2019. Den
privata sektorns export av trähus har sjunkit radikalt det senaste decenniet och det
finns ett klart behov av att kunna öka exporten igen, säger han.
POSITIV ATTITYDFÖRÄNDRING
Enligt utvärderingen har programmet på
ett positivt sätt påverkat den allmänna debatten, attitydklimatet och medvetenheten
om träbyggande. Det har också lett till att
olika tekniska författningar bättre har anpassats till trä som byggmaterial.
– Brandsäkerhetsföreskrifterna har exempelvis gjorts mera materialneutrala.
Det underlättar byggandet av större byggnader i trä och har förbättrat träbyggandets konkurrenskraft, säger Heino.
Programmet får också beröm för att det
stöder tvärvetenskapliga forskningsprojekt som är centrala med tanke på att utveckla träbyggandet.
– Man ser att det industriella träbyg-

gandet nu befinner sig i ett brytningsskede och att framtiden erbjuder stora möjligheter. Då krävs det insatser av många olika parter både i närings- och forskningslivet samt i den offentliga förvaltningen,
säger Heino.
En viktig uppgift är enligt honom att
sammanföra visionerna och forskningsresultaten så att de kan omvandlas till konkreta produkter och praktiska metoder
som är internationellt konkurrenskraftiga.
KOMMUNERNA FÅR KOSTNADSFRI
RÅDGIVNING
I februari öppnades en rådgivningstjänst
för att bistå kommunerna då det gäller träbyggande. Tjänsten finansieras av Miljöministeriet och sköts av statliga Motiva
som främjar hållbar utveckling.
Bakgrunden till den nya tjänsten är att
kommunerna på många håll saknar erfarenhet av att bygga i trä, vilket bromsar utvecklingen mot en högre andel trä i olika

FOTO: MAJ-LEN ROOS

utvecklingen
byggprojekt. År 2019 var träets marknadsandel 15 procent av all offentlig nybyggnation och målsättningen är att öka den till
45 procent år 2025.
– Offentliga träbyggnadsprojekt ökar
efterfrågan på träbyggen, vilket utvecklar
kompetensen i hela branschen så att den
blir konkurrenskraftigare både på hemmaplan och på exportmarknaden. Därför
är det viktigt att kommunerna får all hjälp
som finns för att kunna öka användningen

av trä i byggprojekt, säger Jemina Suikki,
sakkunnig vid Miljöministeriet.
Ett exempel på nytänkande, som fått
stöd genom programmet, är planeringen
av ett nytt trähuskvarter på västra åstranden i Borgå.
– Coronakrisen har fördröjt projektet
men vi hoppas det ska kunna börja förverkligas inom ett år, säger Heino.
Andra projekt som fått stöd i Svenskfinland finns i Vasaregionen, Ingå och Sibbo.

Daghemmet Karusellen i Karis är ett
exempel på modernt, offentligt trähusbyggande.

Just nu är ingen ansökningsomgång öppen, men sommaren 2021 torde ytterligare
en ansökningsomgång offentliggöras för
att finansiera projekt för småskaligt byggande med teman som produktutveckling,
kultur, design och arkitektur. Det planerade understödet skulle uppgå till högst cirka 30 000 euro per projekt och projekten
skulle få pågå i högst 12 månader. •
TEXT: BO INGVES

Finländarna vill ha mera träbyggande
Enligt en färsk utredning, som Miljöministeriet låtit göra, förhåller sig 77 procent av
finländarna positiva eller mycket positiva till att offentliga byggnader och flervåningshus byggs i trä. Av de 2 000 finländare, som svarade på enkäten, som genomfördes i september och oktober 2020, önskade 69 procent att den egna kommunen

bygger mer i trä. Av dem som förhåller sig
positiva eller mycket positiva till träbyggande vill 95 procent att hemkommunen
bygger mera i trä.
År 2019 färdigställde den offentliga sektorn nya byggnader för sammanlagt 2,8
miljarder euro. Den sammanlagda volymen var 6,9 miljoner kubikmeter, av vil-

ket träbyggnaderna stod för drygt en miljon kubikmeter. De senaste åren har användningen av trä ökat inom den offentliga sektorn, i synnerhet i byggnader som
används för undervisning och småbarnspedagogik. Också andelen höghus i trä har
ökat kraftigt de senaste åren. •
BI
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Bli vän

med barkborrens fiender

Naturliga fiender kan vara effektiva
i kriget mot granbarkborren. Insatsstyrkan består av tiotals arter som
äter och parasiterar på den fruktade
skadeinsekten. I bästa fall kan antalet barkborrar reduceras med upp till
80 procent.
Granbarkborren är en av få inhemska insekter som kan döda friska granar. Till all
lycka finns det över 70 andra insektsarter
som lever i gångsystem under barken och
äter barkborrens larver och puppor. Dessa
arter är naturens eget motmedel och kallas
granbarkborrens naturliga fiender.
De effektivaste är myrbaggar, styltflugor och parasitsteklar. Även hackspettar
äter stora mängder borrar. Fienderna har
stor betydelse eftersom de minskar antalet
barkborrar som produceras, vilket resulterar i färre skador på granar.
– De naturliga fienderna kan hjälpa oss
att bekämpa granbarkborren, men det är
viktigt att vi inte använder metoder som
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drabbar fienderna värre än granbarkborrarna själva, säger Gunnar Isacsson, ekolog och expert på insekter och skogsskador på Skogsstyrelsen i Sverige.
AVVERKA SNABBT!
Granbarkborren angriper främst färsk gran
som är stressad av torka eller stormfällen.
Under sensommaren och tidig höst lämnar många granbarkborrar träden, medan flertalet naturliga fiender stannar till
följande år.
– Angripna granar bör tas bort under tiden maj till augusti. Har man missat detta,
avverka då bara de döda granarna om de
är så många att det lönar sig ekonomiskt.
Lämna de övriga kvar i skogen. De utgör
livsmiljöer för granbarkborrens fiender, råder Gunnar Isacsson.
Även efter midsommar följande år
gör den döda veden nytta. I den finns en
mängd arter av insekter och svampar som
småningom bryter ned veden till näringsämnen för träden.
Studier på angripna stockar visar att na-

turliga fiender kan reducera antalet granbarkborrar kraftigt, upp till 80 procent.
Men Gunnar Isacsson betonar att det inte
sker över en natt.
– Det är en dynamisk process. När det
blir en kraftig stormfällning eller ett torrår
blir plötsligt mycket mat tillgänglig för
granbarkborren. Antalet barkborrar ökar
snabbt och det är svårt för de naturliga
fienderna att hänga med.
Han menar att fienderna ligger efter i
början, men när skogens vitalitet blir bättre, blir det färre granbarkborrar och utbrotten klingar av.
– Då blir det lättare för fienderna att
komma ifatt och bidra till att skadeverkningarna minskar. Det kan dock ta ett
par år innan vi ser dessa effekter, säger
Gunnar Isacsson.
RÄDDA VIRKE!
Den främsta bekämpningsåtgärden mot
granbarkborren under en härjning är sökoch plockmetoden. I ett tidigt skede avverkar man och forslar bort angripna träd

Myrbaggelarv med granbarkborrelarver
i bakgrunden. Myrbaggelarven är cirka
15 millimeter lång.
medan borrarnas avkommor fortfarande
finns kvar i granen. Ett annat viktigt syfte med åtgärden är att rädda virkesvärden.
– Ju tidigare detta görs, desto bättre,
både för virkesvärdet och bekämpningen.
Då är virket fortfarande färskt och barkborrarna följer med träden ut ur skogen.
Många av de naturliga fienderna har ännu
inte hunnit angripa träden, vilket gör att
de blir kvar i skogen där de gör mest nytta, säger Jan Weslien, insektsforskare på
svenska Skogforsk.
En stor del av sök och plock utförs dock
under vintern. Då finns en risk att merparten av granbarkborrarna hunnit lämna träden för övervintring i marken, vilket ger
en låg bekämpningseffekt.
Jan Weslien anser att det är viktigt att
åtgärder mot granbarkborrar inte slår hårdare mot de naturliga fienderna än mot
granbarkborrarna. Men här saknas det
fortfarande kunskap.
– Vi vet till exempel inte hur stor andel av barkborrarna och deras fiender som
följer med ut ur skogen vid sök och plock
på vintern. Det saknas även publicerade studier gällande hur mycket bark som
lossnar vid avverkning av angripna träd
och hur barkborrar och fiender överlever
vintern i barkbitarna på marken.
Försök för att ta reda på mer om detta
pågår. Målsättningen är att kunna ge råd
om hur man jobbar effektivast med sök
och plock.

FOTO: ÅKE SJÖSTRÖM

SKADA INTE FIENDERNA!
Det kan alltså vara klurigt för skogsägare
att veta hur de ska bekämpa granbarkborren, utan att använda metoder som samtidigt drabbar dess fiender.
– Ja, så är det, men det finns en del

Gunnar Isacsson.

Jan Weslien.

Så här ser den vuxna styltflugan ut.
Längd 2,5–3 mm.
som skogsägare kan göra. En åtgärd är
att lämna döda stående träd och högstubbar där hackspetten gärna bygger bo. Den
kan göra mycket nytta eftersom den gärna
stoppar i sig stora mängder av granbarkborrens vuxna larver och puppor, säger
Gunnar Isacsson.
Hur hittar man nya angrepp av granbarkborre?
– På liggande vindfällen ser man tydligt de ljusbruna gnagmjölshögarna under
de första veckorna efter angreppets start,
medan det kan vara svårt att se vid stående träd. Men går du nära ser du en ring
med gnagmjöl runt stambasen på trädet.
Gunnar Isacsson anser att man som
skogsägare kan försöka ”vaccinera” sin
skog mot granbarkborre genom att gynna
de naturliga fienderna.
– På min skogsfastighet i Småland har
jag sedan mitten av 1980-talet tillämpat en
egen variant av att odla naturliga fiender.
De vindfällen, som inte blivit angripna av
granbarkborren, får ligga kvar. De koloniseras av barkborrearter som inte kan döda
levande träd och gynnar samtidigt närvaron av granbarkborrens naturliga fiender.
På så sätt odlar han upp ofarliga barkborrar tillsammans med fiender.
– De flesta tycker nog att det är lite finlir, men under det förra stora angreppet av
granbarkborrar, dog bara åtta granar i min
skog. Jag upplever att jag har mindre problem med granbarkborre på min mark än
i grannskapet, men jag har inga siffror på
det, säger Gunnar Isacsson. •
TEXT: STEFAN HÄLLBERG
FOTO: GUNNAR ISACSSON

Två kokonger som spunnits av en slags
parasitstekellarv. Stekellarven har sugit
ut barkborrelarven och sedan spunnit in
sig i en kokong. Den ljusbruna klumpen
nere till höger om den vänstra kokongen
är huvudkapseln av den uppätna granbarkborrelarven.

Larv till en styltfluga av släktet Medetera. De svarta mundelarna skymtar
i framänden av den halvgenomskinliga kroppen. De fungerar som en kanyl
som den suger ut barkborrelarver med.
De svarta prickarna är skräp utanpå den
helvita larven.

En fullvuxen myrbagge som sitter i ett
spår efter en motorsågskedja. Baggen
är 12 millimeter lång.
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Far och son – Jan-Olof och
Ove Karlsson– jobbar tillsammans i skogen. Planteringen av skiftet, som gränsar till innanhavet Lumparn,
inleddes i början av april.

Far och son jobbar tillsammans

Har bra arbetsfördelning i skogen
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I vår planteras det som aldrig förr i
åländska skogar. Över 700 000 plantor ska i jorden, mer än dubbelt upp
mot ett normalt år.
Två aktiva skogsägare, som planterar själva, är Jan-Olof Karlsson och
sonen Ove. Jobbet för dagen är ett
område på cirka två hektar där avverkningsmogen skog föll i stormen
Alfrida.
Redan i början av april var far och son,
Jan-Olof och Ove Karlsson, i gång med
planteringen på en yta där följderna av
stormen Alfrida blev kännbara. På området, som sluttar mot innanfjärden Lumparn, växte gammal skog som knäcktes
i stormen.
– Det blev en hel del stormskador i skogen i vår by, men vi klarade oss ändå relativt lindrigt. För vår del blev skadorna
störst i gammal skog, som vi ändå hade
planer på att slutavverka, säger Jan-Olof
Karlsson.
Nu ska 20 lådor med 4 000 plantor,
både tall och gran, ner i ett område på
cirka två hektar. Plantorna levererades
i fryst skick till Karlssons som låtit dem
tina i sina lådor.
– Vi jobbar inte fulla dagar med
planteringen utan tar ett par timmar åt
gången när det passar oss, säger Ove
Karlsson.
De låter också ett antal fröträd göra en
del av jobbet och planterar därför mindre,
framför allt på en slänt som är stenig och
där jordmånen är grundare.
Jan-Olof Karlsson har alltid gillat skogsarbete men medger en sak:
– Plantering är inte min favoritsyssla!
Så det är Ove som gör det mesta av den.
VILL VARA SJÄLVVERKSAMMA
Jan-Olof Karlsson är bonde på gården
Hanses i Ytterby i Jomala. Han växte upp
på gården och tog över den 1991. Mjölkkorna byttes sedermera ut mot köttdjur.
Odling av foder åt djuren och av matpotatis ingår också i verksamheten.
Sonen Ove, som tidigare var chaufför
på heltid för det åländska transportbolaget Transmar, har trappat ned på det jobbet och är redo att ta över jordbruket på
heltid inom en snar framtid.
Till gården hör 53 hektar växtlig skogs-

mark. Det mesta ligger nära hemmet på en
udde som skjuter ut i Lumparn.
– Min pappa var aktiv som skogsägare och det var i stort sett välskötta skogar
som jag tog över, säger Jan-Olof.
Dessutom förfogar familjen över 57
hektar växtlig skogsmark i Geta, en kommun på norra Åland. Det är skog som i tiden tillhörde Jan-Olofs mamma.
Det betyder att far och son har en hel
del att ta hand om, och de gör det gärna.
Varje vinter har de haft något på gång i
skogarna.
– Vi är båda två intresserade av skogsarbete och vill, så långt det är möjligt, vara självverksamma. Då får man det som
man vill ha det. Till exempel när det gäller
gallring – om man gör det själv kan man
göra det mindre glest och i stället, om det
behövs, gallra en extra gång. En erfarenhet av stormen Alfrida var ju att glest gallrade ungskogar drabbades värst, säger de.
GIVEN ARBETSFÖRDELNING
Arbetsfördelningen mellan far och son har
gett sig med åren. Ove sköter avverkningen medan Jan-Olof kör ut virket med traktor och skogsvagn med kran.
Är de båda alltid överens om vad som
ska göras och hur det ska göras i skogen?
– Tja, ler Ove. Ibland kan det vara för
sent för pappa att ha en åsikt. Ett fällt träd
ligger där det ligger.
Tidigare gjordes all fällning med motorsåg men numera har Karlssons – i bolag med en annan skogsägare – investerat
i en begagnad skördare som klarar träddimensioner upp till 30 cm.
– Det är en investering med tanke på
framtiden för att man ska orka hålla på.
Slutavverkningar gör jag fortsättningsvis
med motorsåg, säger Ove Karlsson som
kör skördaren.
– Det gick förvånansvärt fort att lära
sig att hantera den, men jag är ännu långt
ifrån fullärd.
MER ÄN NORMALT
Virkesuttaget under den gångna vintern
blev runt 1 300 kubikmeter eller något
mer än under ett normalt år.
– Det var både gallringar och upprensningar efter stormen Alfrida. Vi har också
tagit ner en del granar för säkerhets skull
för att undvika fler angrepp av granbarkborren.
Det var fint vinterväder på Åland i fe-

Både tall- och granplantor finns i Ove
Karlssons planteringskorg.
bruari–mars. Men trots att det var minusgrader flera veckor i ett sträck blev det ändå ingen riktig tjäle i marken på grund av
snön som föll tidigt.
– Man fick anpassa sig och arbeta där
markerna höll bra, säger Ove.
LÄGRE PRISER
Jan-Olof Karlsson säger som många skogsägare på Åland:
– Virkespriserna på Åland är lägre än i
landet i övrigt och det dämpar en del av
avverkningsglädjen. Utöver det har den
största uppköparen på Åland, Ålands
Skogsindustrier, gått ut med att man föredrar att köpa virke på rot och erbjuder
därför 2 euro mindre per kubikmeter för
leveransavverkat timmer. Det känns som
ett straff för oss som är självverksamma.
Oskar Qvarnström, skogschef vid
Ålands skogsindustrier, säger att leveransvirket är ett mycket viktigt tillskott för bolaget som man inte vill vara utan.
– Men kraven, som ställs på oss av våra kunder, ökar och vi måste försöka leverera det som marknaden vill ha. Vid rotavverkning kan längderna direkt anpassas efter marknadens önskemål. Därmed
får vi ut ett bättre pris. Vårt pris för massaved på leverans är dock fortsatt det samma som för det som avverkas på rot, säger
han och tillägger:
– Vi ser en ökad efterfrågan på virke
och hoppas att prisnivån kan justeras uppåt redan i höst. •
TEXT OCH FOTO: HELENA FORSGÅRD
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Gripar från Liljendal till USA
Liljendalföretaget Mecanil har gått
en lång väg sedan Christer Nilsson,
den ena grundaren, började jobba
med trädfällning i slutet av 1960-talet. I dag tillverkar företaget energi- och såggripar bland annat för helikopterbruk. En betydande del av
omsättningen kommer från exportverksamhet.
När Skogsbruket besöker företaget i början av mars är lastningsrummet fullsatt
med aggregat som packas för leverans till
Palfinger i USA.
– Vår verksamhet har vuxit klart de senaste åren och det är tidvis alldeles för
trångt på lagersidan. Därför planerar vi att
bygga till, främst med tanke på att få separata mottagnings- och leveranslokaliteter
för att underlätta den interna logistiken,
säger försäljningschef Roland Nordström.
Den första produkten, som Mecanil
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Oy Ab utvecklade 2006, var en energigrip
som kunde monteras på vilken typ av
skogsmaskin eller traktor som helst. Bakgrunden var att Christer Nilsson i egenskap av skogsmaskinsentreprenör såg behovet av ett litet aggregat för att fälla virke som växte vid vägrenar och kring åkrar.
– Slyet växer snabbt så att det blir för
grovt för en röjsåg. Med en energigrip går
det att snabbt och effektivt kapa det här
virket för att sedan flisa upp det. Här finns
mycket att ta tillvara eftersom det finns
miljontals kilometer skogsvägar i Finland,
säger Nordström.
FRÅN SERVICE TILL PRODUKTION
Då den första energigripen lanserades 2006
var företagets huvudverksamhet service
av skogsmaskiner. Mecanil var bland annat officiell serviceverkstad för Valmet och
Valtra och företaget hade en filial i Ekenäs.
Gripsågen SG220 lanserades 2008 och
hade utvecklats utifrån önskemål om ett
aggregat med såg. Trots att försäljning-

en var ganska trög i början tog makarna
Christer och Ilse Nilsson risken att sluta
med servicen för att helt rikta in sig på att
tillverka trädfällningsaggregat.
I och med finanskrisen dök försäljningen i Finland i början av 2010-talet. Då började Mecanil söka räddning på exportmarknaden som sakta men säkert började växa.
– Jag hade kontaktat en mängd krantillverkare och återförsäljare av Palfinger- och
Hiab-kranar i Europa redan i slutet av 2008.
Trots att ingen reagerade då, visade det sig
senare på olika internationella mässor att
man kom ihåg oss då vi sökte återförsäljare
i olika länder, säger Nordström.
TUR I USA
Exporten gick först till Norden och det övriga Europa men också i USA fanns ett intresse. Diskussioner hade pågått med intresserade återförsäljare i landet sedan
2010 men då de var rädda för juridiska
påpföljder räckte det till 2015 innan den

Försäljningschef Roland Nordström har
stugan full med aggregat som ska skeppas till USA.
marknaden öppnades mer eller mindre av
en slump.
– En entreprenör hade köpt en begagnad SG220 som via Bandit Chippers danska återförsäljare hade levererats till USA.
Entreprenören var så nöjd med gripsågen
att han ville köpa ytterligare en. Det slutade med att han köpte energigripen av oss
men lät en Palfinger-återförsäljare montera den på bilen. Det arrangemanget löste
våra juridiska risker och ledde i förlängningen till att Palfinger nappade på våra
produkter i USA, säger Nordström.
Efter genombrottet i USA har export inletts också till länder som Singapore, Australien, Nya Zeeland och Kanada.
– Då coronakrisen bröt ut i fjol tystnade telefonerna för en kort tid, men nu har
vi mera beställningar än någonsin tidigare. Jag tolkar det som så att vi har nöjda
kunder, vilka lär vara de bästa försäljarna,
säger Nordström.
PROBLEMTRÄD I ETT NAFS
Mecanils produkter konkurrerar, enligt
Nordström, inte med skördarna som kräver stora oljemängder för att orka dra fram
trädet och samtidigt kvista det.
– Vi har siktat in oss på att våra aggregat ska kunna monteras på nästan vilka
maskintyper som helst med hydraulisk utrustning. De stora skördartillverkarna har
inget intresse av vår nisch med klent energivirke, säger han.
Numera har företaget också tiltande
aggregat som kan kapa träd med en diameter på över 60 centimeter. De är enligt
Nordström dock inte primärt utvecklade
för skogsbruk utan för att kunna kapa problemträd.
– Arborister anlitas vanligen för att ta
ner besvärliga träd. Ett lättare och snabbare alternativ är att ha en lastbil med
kran som riskfritt plockar ned trädet i små
bitar och placerar stumparna på ett flak
eller så att de inte söndrar marken, säger
Nordström.
Han berättar att man i USA till en början var rädd för riskerna med det här tillvägagångssättet, men att det i praktiken
har visat sig att exempelvis försäkringskostnaderna har sjunkit eftersom risken
för människoskador eliminerats då ingen

MECANIL OY AB

Del till aggregat som ska användas till
att kapa kasserade plaströr på väg in i
blästringsskåpet. Den andra större helheten i fabriken är en pulvermålningsenhet.
behöver vara i närheten av trädet då det
kapas.
– Vi har nu flera nordamerikanska importörer som tar ansvaret för att deras
kunder följer bestämmelserna. Nu har
personer, som tidigare klättrade i träd, gått
över till vårt system med resultatet att de
mår bättre och gör arbetet snabbare, säger Nordström.
LINJERÖJNING PER HELIKOPTER
Nordström berättar att Mecanils produkter
används på olika sätt i olika länder. I Japan används aggregat till exempel nästan
enbart på grävmaskiner medan de i Tyskland i hög grad monteras på teleskoplastare. De kan också monteras på både skördare och skotare.
– Vi har i dag ett så brett sortiment av
aggregat att det finns något för nästan alla behov. Ett specialfall är till exempel ett
aggregat som ska användas till att såga
upp kasserade plaströr i en plastfabrik så
att råvaran kan återanvändas, säger han.
Mecanil är givetvis inte ensamt om att
tillverka såggripar och därför är kundservicen och produktutvecklingen av central
betydelse. Nya aggregat kan exempelvis
utrustas med företagets patenterade självladdande radiostyrning.
– En företagare i Indiana i USA var in-

Grundat: Av Christer och Ilse
Nilsson 1990. Separerades till ett
fastighetsbolag och ett tillverkande bolag år 2015 i samband med
en generationsväxling då barnen
Pamela Nilsson-Nordström (vd)
och Staffan Nilsson (produktionschef) tog över ledningen av produktionsföretaget Mecanil Oy Ab.
Utöver familjen är även Roland
Nordström delägare i produktionsföretaget.
Gör: Energi- och tiltgripar samt
gripsågar.
Omsättning: 3,8 miljoner euro år
2020, produkterna säljs huvudsakligen på export.
Anställda: 15 plus underleverantörer.

tresserad av våra aggregat därför att han
hade sett en trädfällningskonkurrent använda det. Han berättade att det för hans
företag tog 18 minuter per trädbit med två
bilar samt en man i trädet. Däremot var
tidsåtgången endast två minuter för konkurrenten som dessutom behövde endast
en bil och en man för att sköta jobbet.
Innan entreprenören lade in beställningen
ville han i alla fall se fabriken. Av allt att
döma var han nöjd med vad han såg för
affären blev av, säger Nordström.
En verklig specialnisch för Mecanil är
flygaggregat som hänger under en helikopter och som främst används vid stormröjning längs ellinjer. Här är Mecanil underleverantör till de företag som levererar
helikopteraggregaten som en helhet som
bland annat innehåller hydrauliken.
– Eftersom trädet lutar mot ledningarna kan stammen nås uppifrån med flygaggregatets såggrip med tiltfunktion. Gripen läggs i samma vinkel som trädet, kapar det och flyttar toppen åt sidan så att
resten av stammen kan fall ned under linjen. På det sättet elimineras skaderiskerna samtidigt som det är lätt att röja bort
träd som fallit på besvärliga ställen, säger
Nordström. •
TEXT OCH FOTO: BO INGVES
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Skogsindustrin uppdaterar
Världen vill ha mer kartong och nu byggs två moderna fossilfria jättefabriker
längs Bottenvikskusten för att svara på efterfrågan. Den ökade produktionskapaciteten väntas skapa ett större sug efter massaved på båda sidorna om
viken.
Under andra hälften av år 2023 väntas två
enorma produktionsanläggningar längs
Bottniska vikens norra halva stå klara för
produktion. Då kör Metsä Group igång
sin 1,6 miljarder euros satsning i Kemi,
den största investeringen hittills i Finlands
skogsindustrihistoria.
Ungefär samtidigt tar svenska SCA i
bruk världens största kraftlinermaskin i
Obbola, strax utanför Umeå. SCA investerar 750 miljoner euro för att ersätta sina
gamla, visserligen uppgraderade, produktionslinjer från 1970-talet. Produktionskapaciteten på fabriksområdet i Obbola stiger från 450 000 ton till 725 000 ton per år.
– För skogsägare är det goda nyheter
att det investeras i produktionskapacitet
här i Norden. Hela Östersjöområdet har
en integrerad virkesmarknad och de här
satsningarna ökar avsättningen för skogsråvara, säger Jan Slotte, verksamhetsledare för Skogsvårdsföreningen Österbotten.

TILLBAKA TILL TIDIGARE NIVÅER
Enligt Slotte finns det kapacitet hos virkesleverantörerna att svara på den ökning i efterfrågan som väntas från slutet
av 2023. Under 2018–2019 öppnade såväl
Metsä Groups jättefabrik i Äänekoski som
SCA:s upprustade massafabrik Östrand i
Sundsvall, men under det senaste året har
flera fabriker i Norden stängts ner, däribland UPM:s pappersfabrik i Jämsä och
SCA:s pappersfabrik Ortviken i Sundsvall. I april meddelade Stora Enso att två
av koncernens pappersfabriker, en i Kemi
och en i Borlänge, läggs ner under 2021.
Nu har SCA inlett en upprustning även
på fabriken i Ortviken, där termomekanisk
massa (CTMP) ska produceras i stället för
papper. Också den produktionen ska köras igång 2023.
– När de nya produktionslinjerna drar
igång om ett par tre år borde efterfrågan
på massaved igen komma upp till den ni-

vå som gällde för ett par år sedan. Fabrikerna i Kemi och Obbola blir så stora att
de kommer att påverka marknaden för
massaved åtminstone i Österbotten, men
även i hela landet. Sedan finns det också
andra frågor, såsom den planerade utfasningen av torv, som kan bidra till ökad efterfrågan på energived, säger Slotte.
RÅVARA FRÅN FINLAND OCH SVERIGE
På fabriksområdet i Kemi beräknas användningen av massaved öka från nuvarande 4,5 miljoner kubikmeter per år till
7,6 miljoner när den nya fabriken kommit
igång. Metsä Group meddelar att råvaran
ska anskaffas främst inom Finland, men
bolaget planerar också att köpa in cirka
en miljon kubikmeter årligen i Sverige till
Kemifabriken.
– Den globala efterfrågan på nordisk
barrträdscellulosa fortsätter växa och med
hjälp av den nya fabriken i Kemi kan vi
tillgodose våra kunders hållbara tillväxt. I
produktionen kommer vi inte alls att använda fossila bränslen och fabriken kommer också att sälja förnybar energi till
kunder i form av el, träbränslen och vär-

Obbola vid mynningen av Ume älv var en naturlig plats för att starta pappersbruk under flottningseran. Logistiken är fortfarande
ett av Obbolas trumfkort.
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till 4.0
me, säger Ismo Nousiainen, vd på dotterbolaget Metsä Fibre.
En betydande del av cellulosan, som
ska tillverkas i den nya fabriken, kommer
att vidareförädlas av dotterbolaget Metsä
Board på samma fabriksområde. Metsä
Board meddelade i februari om en förestående höjning av sin produktionskapacitet av kartong.

RETURPAPPER ÖKAR
Obbolafabriken använder redan nu returpapper som råvara för en del av sin kartongproduktion. En del av produktionsökningen baserar sig på returpapper, som
kommer med tåg eller båt från SCAs depå
i Skövde mellan Vättern och Vänern.
– I dagsläget använder vi cirka en miljon
kubikmeter ved och knappt 200 000 ton
returpapper, och i framtiden blir det 1,5
miljon kubikmeter ved och drygt 300 000
ton returpapper. Det är stora mängder returpapper, men det rullar in betydligt fler
lass med ved på fabriksområdet.
Vedförbrukningen kommer alltså att
öka med uppemot en halvmiljon kubikmeter, vilket motsvarar nästan hälften av
dagens nivå.
– Ungefär hälften av massaveden kommer från koncernens egna skogar och resten köps in, främst lokalt inom en radie på
ett par hundra kilometer, berättar Strand.

FOTO: METSÄ FIBRE

KARANTÄN OCH TESTNING
Projektet Expansion Obbola har kommit
igång med byggnadsarbeten och tidtabellen håller, trots att projektledningen tvingats vidta omfattande åtgärder för att hindra spridningen av coronaviruset.
– Vi har en ny komponent i projektet,
som bland annat innebär karantäner och
testning. Nästan hälften av arbetsstyrkan
under byggnadsskedet kommer från andra länder, främst Estland, Polen, Tjecki
en och Slovakien. Hittills har vi hållit tidtabellen, även om det kostat en del pengar och möda, säger Per Strand, projektdirektör för Expansion Obbola.
Att SCA väljer att satsa på just Obbolafabriken hänger ihop med det logistiska lä-

get. Obbola ligger vid mynningen av Ume
älv, som i tiderna fungerade som flottningsled för råvaran från inlandet. Numera sker transporterna med fraktbåt, på räls
och gummihjul.
– Vi skeppar ut hela produktionen från
hamnen, främst till Centraleuropa. Även
produktionen på SCAs fabrik i Munksund,
nära Piteå, kommer hit via tåg och skeppas sedan ut från Umeå hamn.

Toppmodernt och fossilfritt är honnörsord både i Metsä Groups och SCAs blivande
jättelika kartongfabriker.

I Obbola har byggarbetena hållit tidtabellen, trots strikta coronarestriktioner.
– I byggnadsskedet har vi arbetskraft
från många olika länder, men vi har klarat oss ganska bra tack vare tydliga regler för karantän och testning, säger Per
Strand, projektdirektör för Expansion
Obbola.
Han medger att efterfrågan på massaved kommer att öka när jättefabrikerna
kör igång, men vill inte spekulera i effekten på prisnivåerna.
– Vi är trygga i vår egen bas av råvaruproduktion, men självklart måste vi optimera vår logistik och våra varuflöden för
att säkra tillgången, så att vi kan uppfylla
den ökade produktionskapaciteten.
TOPPMODERNT OCH FOSSILFRITT
I Expansion Obbola ingår också en ny mesaugn där träpellets kommer att användas
som bränsle.
– Vi har egen pelletsproduktion, som
bland annat tar tillvara restprodukter
från våra fem sågverk. Det innebär att vi
kan ersätta olja med förnybart, fossilfritt
bränsle i den nya fabriken.
Han beskriver den nya anläggningen
som toppmodern, där artificiell intelligens, virtuella sensorer och fjärrövervakning sköter en stor del av driften.
– Vi är inte odigitaliserade nu heller,
men moderna tekniska lösningar har hittills byggts på äldre teknik. Nu sätter vi
ihop beprövad högteknologi från grunden och bygger en anläggning som kan
beskrivas som industri 4.0. Ingen annan
anläggning i världen har alla de tekniska delarna i en och samma maskin, säger
Per Strand. •
TEXT: JOHAN SVENLIN
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under kronorna

•

Söker
fruntimmer
• bland
talltimmer
Plötsligt sitter den på blusen, som framtrollad ur intet, och bryr sig katten i
människolukten som den säkert registrerat med sitt känsliga luktsinne som består av sinnesborst på antennerna. För
en större timmerman är lukten av människa en oväsentlig lukt, liksom många
andra lukter som den konfronteras med
under sitt liv som vuxen skalbagge.
Det finns bara två lukter som är viktiga för timmermannen. Ja, i själva verket är det dofter som lockar den stora
skalbaggen. Den ena är doften av färskt
tallvirke som attraherar honorna speciellt mycket, eftersom de lägger sina
ägg i färskt talltimmer och i nyligen döda tallar eller högstubbar av tallar som
knäckts i någon höst- eller vinterstorm.
Även granvirke duger men timmermannen föredrar tall. För hanarna är doften från honor, som nyligen krupit fram
ur markens förna eller från puppkammaren på våren och försommaren, den mest
attraktiva doften. Men det lönar sig att
söka sig till talltimmer där honorna redan finns i väntan på en eldig älskare och
den kommande äggläggningen.
STÅTLIGA ANTENNER
Större timmermannen på blusen är en
hane med extremt långa antenner som
är fyra gånger längre än den småludna
och grå kroppen. Honornas antenner är
bara två gånger längre än kroppen och
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det tycker man som mänsklig betraktare
att borde räcka till mer än väl. Men timmermannen har satsat stort på sina antenner och avstår inte frivilligt från de
långa prydnaderna. De hanar man ser,
med en eller två stympade antenner, är
hanar som fått sina antenner avklippta
av en konkurrent. Honorna är värda både ett och annat offer, bara hanen får para sig och föra sina gener vidare.
Större timmermannen hör till familjen
långhorningar och gör sannerligen skäl
för långhorningsbenämningen. Timmermannen är en av närmare 130 arter långhorningar som förekommer i Norden
och den ståtar med de i särklass längsta antennerna bland våra långhorningar.
Långa antenner, stora kroppar och långa
ben är typiska för långhorningarna.
För människan har långhorningarna
alltid varit intressanta och när Carl von
Linné och hans gelikar namngav långhorningarna på 1700-talet begåvades långhorningarna med många hantverkarbenämningar: timmerman, smed, garvare,
vävare och skomakare – och även andra
benämningar som hjon i artnamnet blåhjonet. Både blåhjonet och hjonen höll för
det mesta till i hus och hem.
BARKBORRENS FIENDE
Större timmermannen, som sitter på blusen, har ingen brådska, så jag hinner ta
några bilder på honom innan han flyt-

tas över till traven av kluven tallved som
jag arbetat fram under vårvintern från
en trettioårig tallplantering. Det är doften av färsk tallved som lockat timmermannen till platsen och förstås doften av
honor som redan finns på plats.
Honorna gnager hål i barken och lägger äggen i kambiet där larverna äter sig
framåt samtidigt som de växer. Larver av
barkborrar, som redan finns under barken, blir snart uppätna av timmermanslarverna och utgör ett bra proteintillskott
till den träiga dieten. I tallstammar, som
hyser både barkborre och timmerman,
brukar timmermanslarverna vara så effektiva att alla barkborrslarver blir uppätna.
NATTAKTIV KUSIN
Av namnet större timmerman kan man
dra slutsatsen att det även finns en mindre timmerman. Och visst finns den
mindre timmermannen, med en östlig och sydlig utbredning i Finland och
fläckvis förekommande i Sverige och
Norge.
I likhet med sin större kusin, lever
mindre timmermannens larver på tall
och gran, med en speciell dragning åt
brandskadade träd. Mindre timmermannen är nattaktiv till skillnad från den
större och observeras inte lätt, trots att
den kan förekomma i trakten. •
TEXT OCH FOTO: HANS HÄSTBACKA

kolumnen

NINA JUNGELL
ÄR EXPERT PÅ NATURVÅRD PÅ
FINLANDS SKOGSCENTRALS
SÖDRA SERVICEOMRÅDE

Svart, vitt och många nyanser av grått
”FINLAND STÅR PÅ TRÄBEN”, sa man förr, då skogen och skogsindustrin var verkligt viktiga i uppbyggandet av vårt land efter kriget. I dag förväntas mycket mer av skogarna än enbart
virkesproduktion. För att vi ska kunna fortsätta stå stadigt på
våra träben även i framtiden behöver vi sköta skogarna på
bästa sätt. Finskt skogsbruk är i många avseenden ett internationellt föredöme. Det hindrar inte att allt skogsarbete både kan och bör göras ännu bättre.
Skogen har otroligt många uppgifter, bland annat ska den
producera virke, binda kol och upprätthålla den biologiska
mångfalden. Den ska inte enbart göra det ena eller det andra, utan leverera på många fronter samtidigt. I våra skogar
ska även i framtiden rymmas välskötta plantskogar, hotade
arter, kalytor, skyddsområden, olikåldriga bestånd, rena vatten och mycket, mycket mer.
Precis som i livet överlag är inget i skogsbruket heller
svartvitt. Med det avser jag att det sällan finns entydiga svar
på vad som är rätt och fel. Åsikterna går ofta isär, eftersom
definitionen av vad som är ”rätt” och ”fel” färgas av vårt utgångsläge och våra målsättningar. Vissa drivs av ideologier eller känslor, andra vill utgå ifrån det de själva accepterar
som fakta. För en del är ekonomisk lönsamhet det främsta
målet, för andra är sådant som viltvård, mångfald och estetik viktigare. Jag påstår att alla har rätt, ingen har fel. Jag påstår också att alla har rätt att välja sin egen väg, och att vi
bör bli bättre på att respektera varandras val. Det gäller såväl i rådgivningssituationer som i diskussionsforum, insändare och kolumner som denna.
Där mellan det svarta och vita, extremerna om vi så kan
kalla dem, finns många vackra grå nyanser. Alternativen vi
har är ofta lika många som nyanserna av grått. Jag tror inte
att alla skogsägare tänker på, vågar eller förstår att kräva en

diskussion om alternativen då de beställer arbeten. Den tanken gör mig lite mörkrädd.
Jag är inte skogsägare, men du som läser detta är med stor
sannolikhet det. Vore jag skogsägare skulle jag alltid vilja blir
erbjuden alla alternativ då jag behöver göra ett val. Jag skulle
rentav utgå ifrån att det skogsproffs jag talar med vill ge mig
olika alternativ och kan berätta om fördelarna och nackdelarna med dem. Jag kan inte välja något jag inte känner till.
Därefter skulle jag vilja ha svar på mina frågor så att jag själv
kan fatta ett beslut som känns rätt för just mig.
Vi kan jämföra situationen med då jag besöker banken. Då
jag sitter där känner jag mig allt annat än självsäker bland begreppen och beräkningarna. Jag må vara okunnig, men jag
är varken dum eller oengagerad. Jag förväntar mig god service, får jag det inte byter jag bank.
Det är inte helt ovanligt att man blir ombedd berätta vad
man jobbar med. De gånger det händer mig brukar jag summera att jag jobbar mer med människor än med träd. Jag
tror det samma gäller de flesta i skogsbranschen. Vi hanterar kunskapstörst, åsikter, attityder, viljor och målsättningar hos allt ifrån skogsägare till beslutsfattare. Att se människan bakom skogen är viktigt, att tolka hens önskan är ofta
en utmaning.
Alla rådgivare vill vara verkliga skogsproffs som använder alla nyanser i sitt arbete. Därför är det viktigt att du som
skogsägare tar dig tid att tänka över vilka målsättningar du
har med ditt skogsbruk och att du berättar om dem. Dina
mål styr vilka nyanser proffsen väljer i sina färgpaletter, då
de målar upp din framtida skog för dig. Då du gjort dina val
och utfört dina arbeten ska skogen du ser framför dig vara just sådan som du tänkte dig. Att du är nöjd. Då har alla
gjort ett bra jobb. •
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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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DIN FAVORIT I SKOGEN
PÅLITLIG FINSK KVALITET I ÖVER 100 ÅR

I www.kronos.fi

Det mesta inom verkstadsutrustning
• Billyftar • Däckmaskiner
• Pelarborrmaskiner med mera

www.toolhouse.fi info@toolhouse.fi 0401970208

Vill du annonsera i Skogsbruket?
Jonny Åstrand säljer annonser i Österbotten.
Jonny nås på tfn 06 347 0608.

virkesmarknaden

PAULA HORNE
FORSKNINGSDIREKTÖR,
PELLERVO EKONOMISKA
FORSKNING

Virkeshandeln tar fart i väntan på investeringar
ATT STORA ENSO stänger sin pappers- och massaproduktion i
Veitsiluoto beräknas ge en relativt liten effekt på virkesmarknade. I Veitsiluoto används främst björkmassaved.
I och med stängningen omdirigeras massaved av barrved
huvudsakligen till andra produktionsanläggningar, och importen av massaved av björk minskar något. Marknaden för massaved av björk avtar dock, och handelsvolymerna ligger nära
förra årets avläsning. Den nya bioproduktanläggningen i Kemi
har rapporterats använda mer än en miljon kubikmeter björkfiber, så efterfrågan stärks igen nästa år.
Siffrorna, som beskriver utvecklingen av årets virkeshandel,
påverkas starkt av fluktuationerna i fjolårets handel från de första månadernas kollaps till vårens och sommarens återhämtning och slutligen en tydlig ökning på hösten.
I år har de största ökningarna av virkesvolymerna skett i januari och februari, och trenden ser ut att plana ut mot hösten.
I januari och februari var stockarnas vertikala handelsvolymer
75–93 procent högre än i början av förra året. Handelsvolymerna med massaved har också ökat klart, jämfört med början av
förra året, men utvecklingen av handeln med tall- och björkmassaved har varit något måttligare.
Volymen för rotköpshandeln för hela året beräknas bli drygt
10 procent högre än förra året. Nästa år beräknas försäljningsvolymerna fortsätta öka med 5 procent från årets avläsning.
Då förväntas MetsäGroups sågverk i Raumo och bioproduktfabriken i Kemi starta. Importerat trä, särskilt träflis, uppfyller delvis träindustrins behov av massa. I år, och särskilt nästa, år kommer handeln med massaved, speciellt i norra Finland, också att ta fart.
Förra året sjönk de genomsnittliga årliga timmerpriserna
jämfört med året innan. Priset på talltimmer föll något brantare, cirka 3 procent, då det gäller gran- och björktimmer, där
nedgången var 1 procent. Priset på tallmassaved sjönk också
jämfört med föregående år. Däremot ökade de genomsnittliga
årspriserna på gran och björkmassaved något. Genomsnittspri-

set för rotköp ökade med nästan 4 procent från året innan, eftersom handeln var mer fokuserad på timmer än tidigare. När
det gäller leveransköp sjönk de genomsnittliga årspriserna för
alla typer av virke från 2019, för timmer med i genomsnitt cirka
4 procent och för massaved med i genomsnitt cirka 2,5 procent.
Det genomsnittliga årspriset på timmer vid rotköp beräknas
stiga klart i år jämfört med förra året. Enligt PTT kommer priserna på tall och gran att stiga kraftigare än priset på björktimmer. Denna utveckling återspeglar stigande exportpriser på sågat virke och en återhämtning i efterfrågan. PTT bedömer att
de genomsnittliga årspriserna på tall och gran under nästa år
stiger från årets genomsnittspris till följd av en ökning av produktionskapaciteten.
De genomsnittliga årspriserna på massaved beräknas vara lite över 3 procent högre i år än förra året. Prisökningen ser ut att
fortsätta på nästan samma nivå nästa år då efterfrågan ökar. De
nominella priserna på massaved av gran når, av allt att döma,
historiska rekordnivåer senast nästa år. Det nominella priset på
granmassaved beräknas ligga lägre än under toppåret 2007. De
reala priserna, som beräknas enligt konsumentprisindexet, ligger dock fortfarande långt efter priserna på tall och granmassaved före lågkonjunkturen 2008 och de ryska virkestullarna.
Bruttoinkomsten från privata skogar minskade med ungefär en tiondel förra året på grund av att avverkningarna minskade, handeln mattades av och timmerpriset sjönk. Inkomsterna från de privata skogarna minskade till 1,75 miljarder euro.
Timret stod för 67 procent av de privata skogsintäkterna förra
året, en liten minskning på grund av en måttlig nedgång i massavedspriser och handelsvolymer.
I år beräknas bruttoinkomsten för privata skogar öka när priset på ved och avverkning stiger. Ökningen beräknas till 14 procent, det betyder att bruttoinkomsten kommer att öka till 2 miljarder euro. Nästa år beräknas de privata skogsintäkterna öka
med cirka 8 procent från innevarande år då avverkningen ökar
och virkespriserna stiger. •
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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
• 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.
• Trädfällning på tomter samt borttransport av ris i Vasatrakten,
Österbottens farmartjänst, tfn 0500 567 171.

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

JOBO ST50

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

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

SYKETEC

– Mycket skall du klara; torka, älg, sorkar, björksly, stormar...
Har jag överlevt digitaliseringen så kommer också du att klara
av dina utmaningar!

34 Skogsbruket 4/2021

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

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

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

dig
Mångsisskog on
ti
informaår!
i 90

– 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

