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Det har tagit lång tid att komma till skott 
med elektrifieringen av Hangö–Hyvinge- 
banan, men nu är den definitivt igång. 
Under sommaren 2021 kartlägger Söd-
ra skogsreviret trädbeståndet längs ba-
nan, på uppdrag av Trafikledsverket. För 
dem som äger mark vid järnvägen kan det 
innebära avverkningar.

MARKÄGARNA FÅR ERSÄTTNING
Bakgrunden till kartläggningen är en upp-
datering av Banlagen år 2016. Staten har 
rätt att på ett skyddsområde på cirka 30 
meter på båda sidor av spårets mitt av-
lägsna träd och annat som kan utgöra en 
risk för trafiken. Staten löser inte in om-

Den här sommaren kan man se ett 
par personer med mobiltelefon och 
skrivplatta röra sig längs järnvägen 
mellan Hangö och Hyvinge. Södra 
skogsreviret kartlägger skogen på järn-
vägens skyddsområde i samband med 
elektrifieringen av banan. Finns där 
riskträd ska de i något skede fällas.

Staten banar väg för tåg
rådet, det hör fortfarande till markägaren. 
Om det blir fråga om avverkningar får 
markägarna virkesintäkterna. Träden fälls 
och körs ut från skogen på Trafikledsver-
kets bekostnad.

Kaj Grönqvist, markanvändningsdis-
ponent och konsult för Trafikledsverket, 
poängterar säkerheten och punktligheten. 
På en enkelspårig bana som Hangö-Hy-
vingebanan kan ett omkullblåst träd stop-
pa all tågtrafik i flera timmar. Är banan 
elektrifierad kan dessutom kraftledningar 
och elstolpar skadas. Trafikstoppet kan va-
ra 6–12 timmar, beroende på skadans om-
fattning.

Grönqvist betonar att reviret gör en in-
ventering, inget annat. Sedan, då Trafik-
ledsverket fått en överblick över trädbe-
ståndet, fattar verket beslut om fortsätt-
ningen.

När Trafikledsverket beslutar om av-
verkning och har konkurrensutsatt av-
verkningen får alla som berörs ett brev. 
Det innehåller information plus en pris-
lista där det framgår till vilket pris entre-
prenören, som vunnit offertrundan, bju-
dit för virket.

– Sen går det ganska fort framåt, det 
handlar om veckor, säger Grönqvist.

Alternativen för en markägare är flera. 
Antingen hugger man själv, eller låter sta-
ten sköta avverkningen. Man kan också 
välja om man själv säljer virket, går med 
i en samförsäljning, eller använder virket 
som ved.

 
BERÖR TUSENTALET FASTIGHETER
Kartläggningen av sträckan Hangö–Ka-
ris ska vara klar i slutet av juni, sträckan 
Karis–Hyvinge ska vara kartlagd till den 
första september. Längs banan finns cirka 
1 000 fastigheter. Kaj Grönqvist säger att 
man strävat efter att informera om inven-
teringen via media.

– Om du bor vid järnvägen och har ett 
skogsområde eller en gårdsplan och någon 
kommer dit och kollar på dina björkar kan 
du ju bli fundersam.

Henrik Holmberg, utvecklingschef på 
Södra skogsreviret, är en av dem som ar-
betar med inventeringen. Han möter upp 
vid Ekerö plankorsning en bit utanför Eke-
näs. En liten gul stuga ligger nära järn-
vägen och Holmberg visar på sitt digita-
la kartprogram i telefonen att stugan är 
på järnvägens skyddsområde. Växtlighe-
ten måste alltså inventeras och bedömas. 
Är till exempel lönnarna på gården en risk 
för järnvägstrafiken?

Hangö–Hyvingebanan löper huvud-
sakligen längs Lojoåsen. Här bjuder ter-
rängen inte på särskilt stora överrask-
ningar. Henrik Holmberg konstaterar att 
större markområden är ganska enkla att 
inventera, men att det blir mera arbete 
i tätorterna. Där finns många små fas- 
tigheter och järnvägens skyddsområde 
sträcker sig in på folks gårdar, som kan 
ha ädla lövträd, fruktträd, häckar med 
mera.

Elektrifieringen av Hangö-Hyvingeba-
nan pågår 2020–2024. Banan är 149 kilo-
meter lång och har över 70 plankorsning-
ar. Säkerheten vid de flesta plankorsning-
arna ska förbättras. Hela projektet beräk-
nas kosta 62 miljoner euro, 46 miljoner 
går till elektrifieringen och 16 miljoner till 
plankorsningarna. •

TEXT OCH FOTO: EVA HAGMAN

Henrik Holmberg, utvecklingschef på Södra skogsreviret, visar sitt arbetsredskap – 
ett kartprogram i telefonen som visar var det 30 plus 30 meter breda skyddsområdet 
är och var man själv står. 
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VI SOM JOBBAR med skog, antingen som skogs-
proffs eller skogsägare, har förmånen att kontinu-
erligt lära oss något nytt om skogsbruket. Nya sätt 
att se på skogen och användningen av den innebär 
att man hela tiden förkovrar sig i nya forskningsre-
sultat och odlingsmetoder. Men det gäller ofta att 
själv ta initiativet.

Samhällets tryck på skogsbruket är större idag 
än på många år. Skogen ska binda kol, mångfalden 
ska bevaras och såväl landskap som viltvård ska 
beaktas. Detta skapar tryck på att hålla sig uppda-
terad om hur man får en lämplig balans mellan de 
olika värden och målsättningar som man har för 
sitt skogsbruk. Majoriteten av skogsägarna förvän-
tar sig en ekonomisk avkastning och trygghet. Det-
ta är möjligt att uppnå i kombination med andra 
värden som man har för skogsägandet. 

En betydande orsak att lära sig mera finner vi 
i det nya läge som skogsbruket nu befinner sig i. 
Man kan tala om ett brytningsskede. Träden växer 
som de alltid gjort, men klart snabbare än för till 
exempel 100 år sedan. Omgivningen ser också ra-
dikalt annorlunda ut. 

För tillfället är efterfrågan på sågat virke påfal-
lande hög. Besöker man en trävaruaffär märks det 
genom att priserna på brädor och plankor stigit 
och på att tillgången ställvis är skral. Utveckling-
en av nya sätt att använda sig av träfibrer pågår 
hela tiden. 

Det är intressant att ta över chefredaktörska-
pet för Skogsbruket i ett läge då utvecklingen in-

om bioekonomin är snabb. Diskussionens vågor 
går ibland höga och exempel på ytterligheter lyfts 
fram som nya sanningar. 

Att ta över som chefredaktör för Skogsbruket 
innebär bland annat att jag igen får lära mig nå-
got nytt. Jag får också använda den kunskap jag 
inhämtat via studier och i arbetet hos Finlands 
skogscentral. För tillfället håller jag även på att 
studera vidare för en högre yrkeshögskoleexamen 
vid Yrkeshögskolan Novia. Det torde vara den fjär-
de eller femte gången jag studerar vidare efter min 
första examen. Orsaken är enkel: Jag försöker se 
framåt för att avgöra vilken kunskap som behövs 
i framtiden. Jag strävar också efter att se allt från 
olika synvinklar för att förstå att min sanning inte 
alltid är den rätta. Ingen kan bli fullärd och kun-
skap är inte tung att bära.

Tidningen kommer idag ut på papper, och digi-
taliseringen är både en utmaning och en möjlighet. 
Tiden får staka ut vägen. Innehållet är det väsent-
liga, och vi strävar efter att erbjuda intressant läs-
ning för alla läsare även i framtiden. 

För hösten planerar vi några små förändringar. 
En tanke är en kolumn där personer fritt får pre-
sentera sina åsikter om skogsbruket. Åsikterna i 
den kolumnen kommer att vara ytterligheter och 
kanske skava. För att utvecklas behöver man lyss-
na till andras åsikter, trots att man själv inte är av 
samma åsikt.

Hör gärna av er med tankar kring tidningen och 
dess innehåll direkt till mig. •

Lärandet upphör aldrig

ledaren

FO
TO

: P
O

N
D5

BJÖRN STENMARK,
CHEFREDAKTÖR



6  Skogsbruket 5/2021

Skogsren 
kalvat i det 
fria
Nu har den första skogsrenen i modern 
tid fötts i vilt tillstånd. Det skedde i 
slutet av maj nära Lauhanvuori national-
park, meddelar Forststyrelsen.

Nationalparken i Lauhanvuori finns 
på gränsen mellan Södra Österbotten 
och Satakunta. Området kallas också 
Västra Finlands Lappland. För att bygga 
upp skogsrensstammen på nytt byggde 
Forststyrelsen där ett hägn för skogs-
renar år 2017. I hägnet har redan 18 
kalvar sett dagens ljus. Modern till den 
kalv som nu fötts i det fria hör till de 
djur som släppts från hägnet.

Skogsrenen fredades år 1913 i det då-
varande storfurstendömet Finland, men 
då var det redan för sent. I mellersta 
och västra Finland försvann skogsrenen 
redan i slutet av 1800-talet och i början 
av 1900-talet i östra Finland. Skogsrenen 
utrotades till följd av hänsynslös jakt.

Skogsbruket skrev om skogsrenens 
återkomst i årets första nummer. •

Trots att fabrikerna har svårt att leverera 
fortsätter försäljningen av små maskiner 
för skogsvård och trädgård att öka. Efter 
fjolårets uppgång på 15 procent räknar 
branschen med en nästan likadan 
tillväxt i år.

Många som i år tänkt skaffa sig till 
exempel en ny motorsåg har mötts 
av ett klart snävare utbud än tidigare. 
Bristen på vissa redskap och modeller är 
påfallande stor. 

– Jag har upplevt ett leveransunder- 
skott på flera tusen enheter för en en- 
skild produkt, berättar Jan Sucksdorff, 
ledande expert på Föreningen för Tek-
nisk Handel och tjänster rf.

Han har följt med hur intresseorgani-
sationens medlemsföretag ropat efter 
mera att sälja. 

Allt bottnar i coronapandemin. Den 
har både ökat efterfrågan och minskat 
utbudet, folk har mera tid att jobba 
i den egna skogen och trädgården 
samtidigt som pandemin lagt sordin på 
tillverkningen.

– Aktiviteten i branschen har ytterli-
gare dämpats av brist på komponenter, 
speciellt då de gäller elverktyg och 
-maskiner samt brist på containrar för 
transporten. Dessutom återspeglar sig 
stoppet i Suezkanalen fortfarande på 
leveranserna, summerar Jan Sucksdorff.

Han påminner också om att priset på 
råvaror, speciellt stål, stigit kraftigt. Ett 
resultat av allt detta är att tillverkare till 
och med valt att flytta fram lanseringen 
av nya produkter.

Importörernas statistik visar att för- 
säljningsvärdet av små maskiner och el- 
verktyg ökade med 15 procent i fjol. Trots 
propparna var uppgången ytterligare 12 
procent under det första kvartalet i år.

– Men ökningen kunde ha varit större. 
Återförsäljarna räknade troligen med att 
handeln skulle hålla minst samma fart 
som under fjolåret i snitt. Därmed har 
de teoretiskt tappat 3–5 procentenheter 
därför att de inte kunnat leverera, säger 
Sucksdorff.

Han påpekar att försäljningen brukar 
ta fart under det andra kvartalet, med 
en topp i juni och juli. Själv spår han en 
tillväxt på cirka 10 procent på årsnivå. 
En betydande orsak är att många gärna 
byter ut sina bensindrivna redskap till 
eldrivna.

Föreningen för Teknisk Handel och 
Tjänster har cirka 400 medlemsföretag, 
som tillsammans omsätter över 10 
miljarder och sysselsätter cirka 20 000 
personer. Sektionen för elverktyg, park 
och trädgårdsmaskiner består av 21 
importörer och omsatte i fjol ungefär 
240 miljoner euro. •
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Under sommaren fortsätter Finlands skogscentral att  
inventera landets skogar. I år inventeras 22 nya områ- 
den, tre av dem i Svenskfinland. Sammanlagt gäller  
det 4,3 miljoner hektar skog. Resultaten publiceras  
nästa år.

Årets inventering är en del av det kartläggningsprojekt  
som Skogscentralen inledde i fjol och som pågår till år 2025.

Inventeringen görs med hjälp av flygfotografering, laser-
skanning och mätningar nere på marken. Arbetet sker dels  
på våren innan löven spruckit ut, dels på sommaren då  
löven är fullstora.

– I övrigt hänger tidtabellen framför allt på vädret,  
upplyser Jorma Jyrkilä, servicechef för skogsdata på  
Skogscentralen.

Bland de 22 områden som undersöks i år, finns tre i  
skogar runt Ingå, Vasa och Karleby. Områdena omfattar  
i genomsnitt cirka 200 000 hektar med hundratals  
provytor. På de här ytorna rör sig Skogscentralens  
personal för att göra mätningar. Mätningarna  
uppges skada varken träden eller marken. • 

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 lä-
sa alla tidningar från åren 2018 
och 2019 samt från början av 
år 2020 i pdf-format. Tidning-
arna laddas upp ett halvt år 
efter utgivningsdagen. •

Inventering 
fortsätter

Åland 100 år
Elever planterade jubelskog

En jubileumsskog med ek och björk ska påminna framtidens ålänningar 
om år 2021 – det år då Ålands självstyrelse fyllde 100 år.

Elever i klass 8 B i Kyrkby högstadieskola fick en annorlunda skoldag i slutet 
av maj. De anlitades för att plantera ek- och björkplantor på ett område, som 
ägs av Ålands landskapsregering, i Kastelholm. Alla som vill njuta av rekreation i 
skog och mark, är välkomna dit.

Där växte tidigare contortatallar, som planterades på 1980-talet. Men en stor 
del av dem blåste omkull i stormen Alfrida och det var hög tid att göra något 
annat av området.

I år har det gått 100 år sedan mötet i Nationernas Förbund där man beslöt 
att Åland skulle vara ett självstyrt landskap inom Finlands gränser.  Jubileet 
firas med olika programpunkter under ett helt år. Planteringen av jubelskogen 
är en av dem och den fyller flera syften enligt landskapets skogsförvaltare Ray 
Holmlund:

– Ungdomarna kommer ut i naturen och får en inblick i skogsbruk. De lär 
sig snabbt och jobbar flitigt. Kommande generationer får njuta av en vacker 
lövskog, som samtidigt påminner om Ålands självstyrelsehistoria.

Cirka en hektar ska planteras med ek- och björkplantor, som köpts hos Mel-
lanå Plant i Österbotten. Planteringen ska även kompletteras med träd av arten 
fågelbär, som blommar med vita blommor.

Zaida Engström var en av eleverna som bytte skolbänk mot planteringshacka.
– Roligt som omväxling. Vi jobbar parvis. En hackar en grop, den andra sätter 

ner plantan och trampar runt den. Det är inte särskilt svårt och det ska bli roligt 
att komma tillbaka om några år för att se hur träden vuxit, säger hon. •

TEXT OCH FOTO: HELENA FORSGÅRD

Amilia Österbacka, Matilda Mattsson, Sofia Mattsson och  
Zaida Engström till höger trivdes som skogsplanterare. 
– Vi kommer absolut tillbaka för att se hur vår skog växer,  
säger de.
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Landets skogsägare kan under en tioårspe-
riod få dela på 2,7 miljarder euro i ersätt-
ningar från staten, när såväl skogsskydd 
som naturvård i ekonomiskogar utökas i 
syfte att stoppa förlusten av artrikedom.

I EUs strategi för biologisk mångfald för 
2030 ingår målsättningen att minst 30 pro-
cent av landytan och 30 procent av havsom-
rådena i Europa ska vara skyddade innan 
år 2030. I strategin betonas att skydds- 
arealen och naturvården av ekonomiskog 
bör ökas för att stoppa förlusten av biolo-
gisk mångfald och förbättra anpassningen 
till klimatförändringen. När efterfrågan på 
virke samtidigt väntas öka uppstår en kne-
pig balansgång.

– Det är en stor utmaning eftersom det 
handlar om en fördubbling av skyddsare-
alerna och dessutom under en relativt kort 
tid, säger Paula Horne, forskningsdirek-
tör på Pellervo ekonomisk forskning PTT.

Hon är också en av de 14 forskare som 
nyligen presenterade Keimo-rapporten 
(KEIMO –  Kostnadseffektiva metoder för 
att stoppa utarmningen av skogsnaturens 
mångfald).

Keimo-rapporten målar upp sex oli-
ka scenarier, där varierande avverknings-
mängder vägs mot olika skyddsåtgärder. 
Enligt utredningen är det mycket svårt att 
samtidigt fördubbla naturskyddsområde-
nas areal i landets södra och mellersta de-
lar, öka naturvården av ekonomiskog kraf-
tigt och samtidigt utöka virkesuttaget från 
dagens nivå på 72 miljoner kubikmeter till 
80 miljoner kubikmeter om man vill be-
vara möjligheterna till avverkning även i 
framtiden.

– Om skogsavverkningen i Finland 
stannar på ungefär samma nivå som nu 
blir det svårt, men inte omöjligt, att upp-
fylla biodiversitetsmålen, men det finns 

Stöd för biodiversitet kostar miljarder
EUs krav på att medlemsländerna 
förbättrar den biologiska mångfal-
den innebär att även Finland kom-
mer att behöva skydda en större an-
del av landets skogar. Det blir en svår 
balansgång när efterfrågan på virke 
samtidigt väntas öka.

prognoser som visar att avverkningen 
kommer att stiga till 80 miljoner kubik-
meter per år och då blir det närmast omöj-
ligt att kombinera de två intressena, säger 
Paula Horne.

SKOGSÄGARE REDAN AKTIVA
Hon framhåller vikten av att åtgärderna 
för biodiversiteten drar åt samma håll som 
strategin för att motverka klimatföränd-
ringen. Skogsskydd ger positiva klimatef-
fekter på kort tid, men det finns också en 
risk för att problemen skjuts på framtiden 
eller dyker upp annanstans.

– På kort sikt ökar kollagret om avverk-
ningen minskar, men när skogen åldras 
binder den inte kol lika effektivt som ung, 
växande skog. Ett ökat skydd av vissa sko-

gar innebär också att avverkningsintensi-
teten ökar i områden som inte är skyd-
dade.

Åtgärderna för att stoppa förlusten av 
biologisk mångfald styrs bland annat ge-
nom etablerade program, som Metso och 
Helmi. De kommer fortfarande att bygga 
på frivillighet från skogsägaren.

I Keimo-rapporten föreslås att pro-
grammen får ökad finansiering och min-
dre strikta kriterier. Dessutom nämns ett 
arealbaserat stöd som skulle kunna utar-
betas för naturförvaltning för att bevara 
skogarnas strukturella egenskaper. Även 
kompensationsmekanismer, som liknar 
utsläppshandel för växthusgaser, skulle 
kunna utarbetas för att skydda biologisk 
mångfald.
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Stöd för biodiversitet kostar miljarder
Att det är staten som ska stå för fioler-

na för de ökade kraven på biodiversitet ser 
Paula Horne som en självklarhet.

– När det gäller skogsskydd framgår det 
tydligt i grundlagen att staten inte kan lö-
sa in eller begränsa privatägd mark utan 
att betala ersättning till ägarna.

Även i naturvården av ekonomiskogar 
drar skogsägarna redan sitt strå till stack-
en, enligt Horne.

– Skogsägarna deltar redan på flera sätt 
i strategin för att främja biodiversiteten. 
Det sker bland annat genom att cirka 95 
procent av Finlands skogar är certifierade, 
vilket i sin tur innebär att skogsägarna för-
bundit sig till att exempelvis lämna spar-
träd i samband med avverkningar. Många 
skogsägare bidrar också genom egna kon-

kreta beslut, till exempel att de planterar 
blandskog, vilket gynnar biodiversiteten.

KOLLIDERANDE INTRESSEN
Forskarna rekommenderar att natur-
vårdsåtgärderna i synnerhet koncentreras 
till områden som ligger nära nuvarande 
skyddsområden.

– Skyddet bör fokuseras dels på mo- 
och torvskog med ett gammalt trädbe-
stånd, som redan nu har ett betydande na-
turvärde, dels på sådana avverkningsob-
jekt som har ett ungt trädbestånd eller ett 
gynnsamt geografiskt läge, säger Kimmo 
Syrjänen, gruppchef vid Finlands miljö-
central, också en av forskarna bakom Kei-
mo-rapporten. 

I rapporten framgår även att det skulle 
bli kostnadseffektivare om privata skogs-
ägare inte berördes i någon högre grad när 
naturskyddsåtgärderna ska genomföras.

– För att naturvårdsåtgärderna ska kun-
na rapporteras som en del av Finlands bio-
diversitetspolitik borde de registreras i en 
kartbas och bli bestående. För privatäg-
da skogar innebär det att ersättning be-
talas ut till ägarna. Offentliga skogsäga-
re, som Forststyrelsen och kommuner, har 
större enhetliga skogsområden och dess-
utom andra användningsområden än vir-
kesproduktion, bland annat för invånar-
nas rekreation, säger Paula Horne.

För skogsindustrins intressen innebär 

– När det gäller skyddsområden är det 
tydligt i grundlagen att staten inte kan 
lösa in mark utan att betala ersättning. 
Och skogsägarna deltar redan i insatser-
na för biodiversiteten, bland annat ge-
nom att ha certifierat sina skogar och 
därmed begränsat virkesuttaget, säger 
Paula Horne, forskningsdirektör på Pel-
lervo ekonomisk forskning PTT. 

Keimo-rapporten:

– är en kostnadstudie för skydds-
åtgärder och styrmedel för att 
stoppa förlusten av biologisk 
mångfald i skogarna när efterfrå-
gan på virke samtidigt förväntas 
öka.
– har huvudbudskapet att det be-
hövs ett ökat skogsskydd och ökad 
naturförvaltning av ekonomisko-
gar för att främja biodiversiteten.
– presenterades i samarbete mel-
lan Naturresursinstitutet, Finlands 
miljöcentral, Finlands viltcentral, 
Forststyrelsen och Pellervo ekono-
misk forskning PTT.
– finansierades av Statsrådets 
utrednings- och forskningsverk-
samhet.
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det utökade naturskyddet flera utmaning-
ar. På lång sikt kan en kraftig ökning av 
skogsskydd och naturförvaltning begränsa 
avverkning och leda till att det inte finns 
tillräckligt med inhemskt virke.

– Vi kan vänta oss stigande virkespri-
ser när utbudet minskar, men kraven från 
EU gäller även de andra medlemsländer-
na som har skogsindustri, främst Sverige, 
Tyskland, Österrike och Tjeckien. Finland 
är alltså inte ensamt om att bära ansvaret 
för biodiversiteten inom EU, säger Paula 
Horne.

Hon tillägger att andra stora globala vir-
kesproducenter, som USA och Kanada, tar 
motsvarande miljöansvar som EU, men att 
det också finns länder som är svåra att 
konkurrera med när det gäller prisnivåer, 
bland annat därför att de inte tar samma 
miljöansvar.

– Dessutom finns andra faktorer som 
påverkar utbudet. På senare tid har många 
skogar drabbats av insekter och bränder, 
både i Nordamerika och i Europa. Även 
där är skogsägarnas insatser av stor bety-
delse, säger Paula Horne. •

TEXT: JOHAN SVENLINFO
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Träbyggandet har långa traditioner i Fin-
land. De flesta av våra fritidshus är bygg-
da i stock och också småhusen har för det 
mesta trästomme. När det gäller höghus 
och andra större byggnader har däremot 
betongen dominerat allt sedan byggandet 
med betongelement kom igång efter kriget. 

Bättre kompetens 
för trähusplanerare
Ökat byggande av höghus i trä ska 
hjälpa Finland nå sina klimatmålmål-
sättningar. Utvecklingen bromsas 
dock av bristen på kompetens och 
rutiner. För att minska glappet star-
tar Yrkeshögskolan Novia i Raseborg 
utbildning som ger det rätta plane-
ringskunnandet.

Flera faktorer bidrar till att byggandet 
av höghus i trä nu vinner terräng. En av 
dem är uppluckringen av regelverket, vil-
ken inleddes för redan tio år sedan. Bygg-
tekniskt har möjligheterna öppnat upp sig 
genom CLT- och LVL-element av korslim-
mat massivträ. Enligt Mats Lindholm som 
leder Yrkeshögskolan Novias byggutbild-
ningar är det ändå den pågående klimat-
debatten som gett den avgörande knuffen.

 – De finländska regeringarna har talat 
för ökat träbyggande allt sedan 1990-talet 
men tidigare har det inte funnits en lika 
stark beställning som nu. Att bygga hög-
hus i betong är i många fall fortfarande 
någon procent billigare än att bygga i trä, 
men räknar man in klimatavtrycket kan 
trä anses förmånligare, säger han.

PLANERINGEN SACKAR EFTER 
Med större volymer och effektivare lös-
ningar kommer byggkostnaderna för trä-
höghus att fortsätta sjunka. Till det som 
ännu bromsar upp utvecklingen hör att 
planerings- och byggföretagens rutiner 
främst baserar sig på användning av be-
tong, samt att behörighet att planera krä-
vande träkonstruktioner är en bristvara. 

För att åtgärda flaskhalsen startar Yr-
keshögskolan Novia i höst en 30 studie-
poäng omfattande fortbildning finansierad 
av Undervisnings- och kulturministeriet. 
Den primära målgruppen är yrkesverk-
samma ingenjörer som saknar behörighe-
ten för planering av krävande och excep-
tionellt krävande träkonstruktioner. 

– I och med att fortbildningen svarar 
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Mats Lindholm och 
Towe Andersson har 
planerat Novias nya 
trähusutbildning.
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på en efterfrågan som finns på markna-
den räknar vi med att den ska väcka in-
tresse och locka deltagare, säger Towe 
Andersson, lektor i byggnads- och sam-
hällsteknik samt läroplansansvarig för fort- 
bildningen.

Som en helt ny utbildning startar Novia 
hösten 2022 en engelskspråkig YH-utbild-
ning, Master of Engineering, med motsva-
rande innehåll.

Utbildningarna genomförs i nära sam-
arbete med ingenjörsbyråerna Sweco och 
Ramboll. Satsningen kan ses som en fort-
sättning på Novias projekt Smart med Trä 
och intentionsavtalet som skolan 2017 in-
gick med ingenjörsbyråerna och som gett 
studerande möjlighet att fördjupa sig i trä-
byggande bland annat genom examens-
arbeten.

KLIMATVÄNLIGASTE HELHETEN 
Andelen höghus, som byggs i trä i Fin-
land, är för tillfället under 5 procent, men 
väntas under kommande år stiga till 10–20 
procent och mer. 

Ännu brantare uppåt pekar kurvan för 
offentliga byggnader, åtminstone om Mil-
jöministeriets målsättning förverkligas. En-
ligt den ska träbyggandets marknadsandel 
av alla offentliga nybyggen nästa år ligga 
på 31 procent och år 2025 på 45 procent. 

Om träbyggandets klimatfördelar rå-
der rätt stor enighet. Förutom att trä är ett 
förnybart material som binder koldioxid 
lämnar det under byggnadsskedet ett min-
dre klimatavtryck än motsvarande byggen 
i betong. CLT-element ger samma stadga 
och brandtålighet som betong, men väger 
hälften mindre vilket ger konkurrenskraft 
och klimatfördelar, bland annat då det gäl-
ler hantering och transport.

– Om man ser till hela kedjan – från 
material och uppförande, till underhåll 
och renovering, samt vad man gör av ma-
terialet då byggnaden passerat sin livs-
längd, finns det inte mycket som kan mäta 
sig med trä. Samtidigt ska man inte ställa 
olika byggmaterial mot varandra. Betong-
en har sina fördelar och är fortsättnings-
vis det bästa alternativet i vissa bygg-
nadsdelar och i vissa byggen, säger Towe  
Andersson.

GER JOBB OCH GYNNAR HÄLSAN 
De första CLT-husen i Finland byggdes av 
element från Stora Ensos fabrik i Österri-
ke. Numera finns CLT-fabriker även i Fin-
land, bland annat i Kuhmo där Finlands 
första av CLT-element byggda skola togs 
i bruk 2018.

– Man börjar se skolhusbyggen i trä på 
många orter. I flera fall handlar det om 
kommuner som har sin ekonomi kopplad 
till skogsindustrin. Till fördelarna med 
CLT-elementen hör att tillverkningen kan 
resultera i nya arbetsplatser utanför hu-
vudstadsregionen på ett annat sätt än be-
tongindustrin, säger Mats Lindholm.

Att skolor i trä ökar i antal kan ock-
så hänga ihop med ökad medvetenhet om 
hälsosamma byggnader och hälsosam in-
omhusmiljö.

– Skolor och daghem hör tyvärr till 
byggnader där det funnits en del problem. 
När man sedan går in för att göra om och 
göra rätt vill man kanske tänka om och 
får upp ögonen för trä som material, säger 
Towe Andersson.

På träanvändningens hälsoeffekter 
pekar bland annat det sameuropeiska 
forskningsprojektet Wood2New där fors-

kare vid Aalto-universitetet medverkat. 
Enligt forskningsresultaten bidrar träma-
terial i interiörer till bättre inomhuskli-
mat bland annat genom att absorbera 
och avge fukt och den vägen jämna ut 
luftfuktigheten. 

HELHETEN AVGÖR
Även om fördelarna är många, är trä som 
byggmaterial inte saliggörande. 

– Man kan bygga bra av de flesta mate-
rial, men man kan också förstöra det mes-
ta om man inte förstår byggnaden som en 
helhet, säger Towe Andersson.

Av den anledningen är hon glad över 
att Novia, utöver utbildningarna inom krä-
vande träkonstruktioner, också kan bör-
ja erbjuda motsvarande utbildningar in-
om VVS.

– Ett hus är inte ett hus förrän man 
funderat på till exempel VVS. Beroende 
på material fungerar anslutningar olika, 
och man måste förstå hur allting hänger 
ihop. Att ha utbildningarna under sam-
ma tak ger möjligheter att se på helheten 
och där ser jag en stor potential. •

TEXT: AGNETA SJÖBLOM
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Spelföretaget Supercells huvudkontor 
i Helsingfors är ett exempel på utveck-
lingen inom träbyggande.
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Omröstningen bland allmänheten gav 
samma svar som utlåtandet från expertju-
ryn: Vinnare av Uusi puu 2021 är FibDex. 
Det sterila sårförbandet är utvecklat av 
UPM Biomedicals i samarbete med bland 
annat hudforskare vid Helsingfors univer-
sitet. Det tillverkas vid UPMs fabrik i Vill-
manstrand, med björk som råvara.

– FibDex-sårförband av nanocellulosa 
är ett utmärkt exempel på finländsk pro-
duktutveckling och innovationsverksam-
het, produkten är en föregångare interna-
tionellt. Den är helt enkelt bättre för pa-
tienten, den dämpar smärtan, vilket är 
fantastiskt ur användarens perspektiv. 
Dessutom sparar den tid, kostnader och 
miljöpåverkan, konstaterar Tiina Kähö, 
jurymedlem och vd för Smart&Clean-stif-
telsen i prismotiveringen.

På andra plats kom Rasweet, ett natur-
ligt sötningsmedel som utvinns ur insidan 
av björknäver, en restprodukt från skogs-

Läkande skogsprodukt 
segrade i innovationstävling
Det finns stora förhoppningar om att träbaserade produkter ska lösa många 
av de problem som mänskligheten brottas med. Årets upplaga av Uusi puu 
visade att flera av visionerna redan utvecklats till produkter som är redo för 
konsumentmarknaden.

industrins processer. Rasweet har egen-
skaper som gör att produkten kan ersätta 
syntetiska sötningsmedel som är brett an-
vända trots att deras hälsoeffekter ifråga-
sätts. Även i Rasweets långa väg från idé 
till produkt har forskare från Helsingfors 
universitet bidragit med specialkunskap.

– Rasweet är ett resultat av tvärveten-
skapligt forsknings- och utvecklingsar-
bete. Sidoströmmar används på ett nytt 
sätt för att tillverka ett smakämne, som 
är både naturligt och kalorisnålt. De olika 
användningsmöjligheterna ger en stor 
marknadspotential, sammanfattar Sari 
Multala, riksdagsledamot för samlings-
partiet och medlem i tävlingsjuryn.

LÖSER SUGRÖRSPROBLEMET
På tredje plats kom Sulapac, ett uppstarts-
företag som grundades 2016 av biokemis-
terna Suvi Haimi och Laura Tirkkonen-
Rajasalo. Sulapac har utvecklat emballage 

och förpackningsmaterial som tillverkas 
av träfiber och växtbaserade bindämnen, 
vilket gör materialet biologiskt nedbryt-
bart. Utgångspunkten har varit att produk-
terna ska förena hållbar utveckling, funk-
tionalitet och estetik. Sulapacs produkter 
kan ersätta många av de engångsproduk-
ter i plast, som alltför ofta hamnar utanför 
sophanteringssystemen och därmed spri-
der mikroplaster i miljön.

– Vi började med att utveckla kosmetik-
burkar och inom det segmentet har vi fle-
ra internationellt kända kunder, däribland 
Chanel. En annan uppmärksammad pro-
dukt är våra biologiskt nedbrytbara sug-
rör, som vi i samarbete med Stora Enso 
fick ut på marknaden 2019, berättar Suvi 
Haimi, som är vd på Sulapac.

Ett hedersomnämnande i Uusipuu-täv-
lingen fick Pyroll och Kotkamills för sin 
plastfria takeaway-serie för publikevene-
mang. 

FÖRPACKNINGSBRANSCHEN 
STÄLLER OM
Virpi Korhonen, projektchef för Uusipuu, 
ser en stor marknadspotential i samtliga 
23 bidrag som deltog i årets tävling. 

Träbaserade innovationer tävlade i Uusi-
puu och UPM Biomedicals sterila sårför-
band FibDex, tillverkat av mikrofibrillär 
nanocellulosa, drog det längsta strået.

När Teemu Pukkis klubb Norwich City 
FC får ta in publik igen finns det plast-
fria förpackningar från Pyroll och Kotka 
Mills att tillgå.
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Syntetiska sötningsmedel är ständigt 
omdiskuterade, inte minst när det gäller 
hälsoeffekter. Rasweet kombinerar både 
naturliga råvaror och kalorisnålhet.

Uusi puu 2021-tävlingen:
– tävlingsbidragen utvärderades 
utifrån fem kriterier: förmåga 
att svara på megatrender och 
utmaningar orsakade av corona-
pandemin, samhällelig betydelse, 
främjande av målsättningar för 
hållbar utveckling, innovativa an-
vändningsmöjligheter för trä samt 
marknadsförutsättningar.
– har tidigare arrangerats åren 
2014, 2017 och 2018. 
– arrangörerna bakom Uusi puu är 
en lång rad aktörer inom skogsin-
dustrin
– nästa Uusi puu-tävling kommer 
att avgöras 2023.

Finalister:
Guld: FibDex sterilt förbandsmateri-
al som förbättrar patientens läkning 
och underlättar vårdpersonalens 
arbete.
Silver: Rasweet naturligt kalorisnålt 
sötningsmedel som utvinns från 
insidan av björknäver.
Brons: Sulapac emballage av träfi-
ber som ersätter plast.
hedersomnämnande:
Kotkamills & Pyroll plastfri take-
away-serie för publikevenemang.
Övriga finalister:
Lumir Bioboard akustikskivor 
tillverkade av träfiber, kan ersätta 
motsvarande produkter av icke-
förnybara material.
Paptic träbaserade förpackningar 
som kan ersätta motsvarande 
produkter av plast. Kan tillverkas i 
maskinparker som finns i dagens 
fabriker.

– Det syns att användningsområdena 
för trä nu blir allt bredare, även om vägen 
från idé till produkt är lång. Jag har själv 
en bakgrund från förpackningsindustrin, 
som fick ett stort uppsving på 1980- och 
90-talen. Nu är förpackningsindustrin igen 
inne i en förnyelseprocess, denna gång för 
att ersätta plast, företrädesvis med träfi-
ber, säger Korhonen.

Hon ser också att konsumenterna blir 
alltmer medvetna om att små dagliga val 
har betydelse för att de stora globala pro-
blemen ska kunna lösas.

– Jag har nyligen genomfört en opini-
onsundersökning om finländarnas inställ-
ning till hållbar utveckling och konsum-
tion. Den visar att 45 procent av finlän-
darna dagligen fattar sina beslut utifrån 
hållbarhetsfrågor som hälsa, etik och mil-
jöpåverkan. När undersökningen gjordes 
senast 2014 var siffran 33 procent. Det är 
en klar förändring.

Hon påpekar att medvetna konsumen-
ter är en förutsättning för att hållbara lös-
ningar ska kunna ersätta etablerade fossil-
baserade produkter.

– De nya fossilfria lösningarna kostar 
ofta mer att tillverka än de produkter som 
redan funnits en tid på marknaden. Då 
krävs det att konsumenterna är beredda 
att betala lite mer för att de nya produk-
terna ska få sitt genombrott.

ENIGA POLITIKER
Förändringar kräver också vanligtvis reg-
lering och styrning i form av lagar. I juryn 
satt tio personer, varav hälften är bransch-
experter och andra hälften är riksdagsle-
damöter i fem olika partier.

– Vi var mycket imponerade över täv-
lingsbidragen, det var ingen lätt uppgift att 
välja ut en vinnare. Samtidigt är det vik-
tigt att lyfta upp skogens möjligheter som 
helhet, att visa att den kan ge oss så myck-
et mer än rekreation, friluftsliv, stock, cel-
lulosa och uppvärmning, säger Anders 
Norrback, jurymedlem och till vardags 
riksdagsledamot för SFP.

Även om riksdagsledamöterna repre-
senterar partier med olika syn på skogs-
frågor, höll sig diskussionen inom juryn 
ovanför de dagspolitiska frågorna i en re-
lativt samstämmig ton, enligt Norrback.

Sulapac tillverkar träbaserade materi-
al som i många produkter kan ersätta 
användningen av plast.

– Vårt uppdrag här var att diskutera 
skogsindustrins möjligheter, där vi i grun-
den är överens över partigränserna. Bland 
annat när det gäller utbildningens betydel-
se har vi generellt haft en politisk enighet 
och i den här tävlingen syntes tydligt vik-
ten av utbildning och forskning på olika 
nivåer, säger Anders Norrback. •

TEXT: JOHAN SVENLIN
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Anders Öhman, lärare i skogsbruk vid yr-
kesinstitutet Axxell, bekräftar att det finns 
ett klart sug efter kurser för vuxna. Förkla-
ringen är demografisk.

– Medelåldern bland de finländska 
skogsägarna är 63 år. Därför är många ge-
nerationsväxlingar att vänta. Samtidigt 
finns det en mängd arvingar som tar över 
dödsbon som omfattar skog. Därför finns 
det många som behöver och vill veta mera 
om hur man sköter sin skog, säger Öhman.

Han är övertygad om att efterfrågan på 
korta skogsutbildningar för vuxna ökar.

– Även om den moderna skogsägaren 
sällan är självverksam, behöver han eller 
hon kunskap om skogen och till exempel 
om hur man säljer virke.

Axell erbjuder yrkes- och folkhögskole-
utbildning för både unga och vuxna på nio 
orter från Kristinestad till huvudstadsregi-
onen. Utbudet av utbildningar är omfat-
tande: ungdomsarbete, ekonomi, guldsmi-
de, vård, konstindustri, matlagning, resor, 
skönhet och skogsvårdstjänster. 

Bland annat då det gäller skogsvården 
kan man också avlägga en delexamen. Det 
är den som är intressant för skogsägare 
som jobbar med annat, men som vill skaf-
fa sig kunskaper i skogsvård.

– Med de rätta kunskaperna kan man 
påverka sin skogs framtid genom skogs-
skötsel, även om man inte avverkar själv, 
säger Anders Öhman.

Enligt honom försöker Axxell erbjuda 
ett komplett paket praktiskt inriktade kur-
ser för skogsägare. I delexamen ingår exa-
mensdelen Skogsvårdstjänster från grund-
examen. Här gäller det röjning, plantering 
och lite om första gallring samt virkeshan-
del och skogsskador.

Vuxenutbildning och fortbildning i 
skogliga ämnen har blivit något av en 
framtidsbransch. Efterfrågan på ut-
bildningar är stor och ökar i takt med 
att den åldrande skogsägarkåren ger 
över åt följande generation. Utbild-
ningsproducenterna försöker hålla 
jämna steg med efterfrågan.

Här kan du lära dig mera
– Säkerheten betonas genomgående i 

all utbildning framhåller Öhman.
Studierna pågår under ett år som fler-

formsstudier. Det innebär att man varvar 
kursdagarna (två veckoslutsdagar per må-
nad) med självstudier, studiebesök och ex-
kursioner, praktik i skogen och personlig 
handledning. 

– En stor del av utbildningen sker 
kvällstid som distansstudier över nätet, 
upplyser Anders Öhman.

Han berättar att ett tiotal vuxna, un-
gefär fifty fifty kvinnor och män, deltar i 
årets kurs. 

I framtidsplanerna ingår bland annat en 
ny kurs i stockbyggande inom ramen för 
vuxenutbildningen. 

YA KOMMER IGEN
Också Yrkesakademin i Österbotten, YA, 
satsar på praktiskt inriktade fortbildnings-
kurser för skogsägare. Efter en paus på 
två år planerar YA att i augusti starta ett 
treårigt projekt för att ge korta kurser för 
sammanlagt cirka 800 personer över hela 
Svenskösterbotten. I det förra motsvaran-
de utbildningsprojektet deltog över 1 000 
personer.

– Kurspaletten utformas enligt behov 
och efterfrågan.  Kurserna kan skräddarsys 
för att passa olika målgrupper. Till exem-
pel erfarna skogsägare, blivande skogsäga-
re, distansskogsägare och kvinnliga skogs-
ägare kan ha lite olika behov och målsätt-
ningar med sitt skogsägande, säger pro-
jektledare Pernilla Lindholm.

Kurserna fokuserar på arbeten som 
skogsägarna själva kan utföra, såsom 
plantering, grästrampning, slyröjning och 
första gallringen, men också på ekonomi 
och mångbruk. 

– Vi vill främja självverksamheten, där-
för att ägarstrukturen förändras och allt 
färre nya skogsägare är intresserade av att 
jobba i skogen, kanske därför att de sak-
nar kunskap. Det verkar som om den yng-
re generationen drar sig för fysiskt arbete, 
säger Pernilla Lindholm.

Hon stöder sig på att YA inte har några 
sökande till examensutbildningen skogs-
arbetare/skogsserviceproducent.

En stor del av YA:s fortbildningskurser 
utformas så att de inleds med teori och 
fortsätter med praktiska övningar i fält. 

– Hela teoribiten kan ges som distans-
undervisning på nätet. Det betyder att 
många personer kan delta samtidigt obe-
roende av var de befinner sig. Den prak-
tiska delen ordnar vi beroende på kurste-
ma och beaktande av säkerheten för min-
dre grupper runtom i Österbotten, säger 
Pernilla Lindholm och tillägger att coro-
napandemin knappast utgör ett hinder för 
detta då grupperna är små och utbildning-
en i huvudsak sker utomhus.

KONTINUERLIGT LÄRANDE
Yrkeshögskolan Novia stöder sin fortbild-
ning på examensrelaterade studier. 

– Vi satsar målmedvetet på fortbild-
ningen och vill öka kompetensen bland 
folk i arbetslivet och andra som behöver 
ny kunskap, säger Eva Sandberg-Kilpi, 
prefekt för institutionen för bioekonomi i 
Ekenäs, och hänvisar till Novias uttalade 
satsning på kontinuerligt lärande.

Hon noterar att efterfrågan på skoglig 
fortbildning fluktuerar enligt nya forsk-
ningsrön och nya rekommendationer och 
krav. Just nu finns det en klar efterfrågan 
på fortbildning som behandlar klimatfrå-
gor och kontinuerlig beståndsvård.

– För skogsägare och skogsentreprenö-
rer är det viktigt att fortbilda sig, också för 
att ha koll på den egna ekonomin och de 
senaste strömningarna i samhället, säger 
Eva Kilpi-Sandberg. 

Enligt henne jobbar Novia aktivt för 
att hitta behoven och kan jämförelsevis 
snabbt arrangera nya fortbildningar. Det 
sker dels genom att utnyttja befintliga 
kurser inom utbildningen till skogsbruks-
ingenjör, dels genom att designa kurser 
enligt efterfrågan och önskemål. Dessut-
om tar Novia gärna emot förslag till nya 
kurser.

Systemet är flexibelt också så till vida 
att alla kurser helt eller delvis kan tas på 
distans. Eva Sandberg Kilpi talar om hy-
bridundervisning. 

Speciellt är att så gott som alla skogliga 
kurser inom Novias examensinriktade ut-
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bildning är öppna för vem som helst inom 
ramen för den öppna yrkeshögskolan. Den 
som upptäcker en intressant kurs kan allt-
så börja plugga tillsammans med blivan-
de skogsbruksingenjörer. 

Årligen ordnas även andra kurser med 
skogliga förtecken i den öppna yrkeshög-
skolans regi. Vissa utbildningar kan man 
tillgodogöra sig via de finska yrkeshögsko-
lornas gemensamma portal campusonline.
fi. Dessutom tillhandahåller Novia kurser 
på GIS, ett geografiskt informationssystem 
för att samla, hantera och analysera data.

SNABBT OCH EFFEKTIVT
Finlands skogscentral erbjuder utbildning-
ar enligt principen snabbt och effektivt. 
Man kan tala om informationspaket på 
några timmar. På grund av coronapande-
min skedde all utbildning i form av web-
binarier under vintern. 

– Även via korta utbildningar får skogs-
ägaren stöd för att kunna fatta de rätta 

besluten, säger näringsdirektör Anssi 
Niskanen på Skogscentralen.

I fjol genomförde Skogscentralen inte 
mindre än 178 webbinarier mot 44 året 
innan. För tillfället finns ett 40-tal kurser 
på programmet.

I floran av kurser hittar man bland an-
nat sådana som behandlar naturvård i 
ekonomiskogar, beskogning och genera-
tionsväxlingar. För några år sedan blev 
kursen om generationsväxling en veritabel 
kioskvältare. Över 10 000 personer, skogs-
ägare och deras familjer deltog i kursen 
som fortfarande arrangeras. Förklaring-
en är den höga medelåldern bland skogs-
ägarna.

Beskrivande är också att flytten till 
webben gett tre gånger flera kursdeltagare. 

– Då vi ännu undervisade i klass, kun-
de vi ha 30 deltagare på en kurs. På webbi-
narierna ligger antalet mellan 80 och 100. 
Man kan delta oberoende av var man be-
finner sig och sparar både tid och pengar 

då man inte behöver resa, förklarar Anssi 
Niskanen.

Även om kurserna är många, är utbudet 
på svenska klart magrare. Totalt sett ligger 
det i femprocentsklassen. Men i södra Fin-
land är de svenska kurserna nästan hälf-
ten så många som de finska. Kursspråket 
väljs enligt majoritetsspråket bland delta-
garna. 

– Skogscentralen borde ändå kunna 
betjäna bättre på det andra inhemska. Vi 
måste kämpa för att ha mera kompetent 
personal för att utbilda också på svens-
ka, säger han.

Niskanen framhåller att Skogscentra-
len överlag satsar brett på att utveckla ut-
bildningen på nätet. En nyhet är att ut-
budet av webbinarier och kurser presen-
teras ungefär en månad i förväg från och 
med hösten. •

TEXT: PETER NORDLING
FOTO: MAJ-LEN ROOS
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I Asikkala, cirka 130 kilometer norr om 
Helsingfors, startade i Naturresursinstitu-
tets regi år 2019 ett forskningsförsök där 
man genom ett flertal olika mätningsme-
toder granskar hur kontinuerlig bestånds-
vård, där marken är kontinuerligt skogbe-
vuxen, påverkar utsläppet av växthusga-
ser och hydrologiska förhållanden på di-
kad och bördig torvmark. 

Upp emot fem miljoner hektar av de 
finländska skogarna växer på dikad torv-
mark, och skulle man lyckas minska ut-
släppet av växthusgaser från den nedbrut-
na torven beräknas det kunna föra Fin-
land betydligt närmare sina klimatmålsätt-
ningar. 

– Med mätningarna vill vi reda ut om 
det genom kontinuiterlig beståndsvård 
går att förbättra klimathållbarheten då 
det gäller skogsbruk på näringsrik torv-
mark och om det trots minskade mäng-
der virke går att göra det på ett ekono-
miskt lönsamt sätt, då bland annat kost-
naderna för skogsförnyelse och i många 
fall också dikesrensning faller bort, sä-
ger forskaren Sakari Sarkkola på Natur-
resursinstitutet. 

EN METOD BLAND ANDRA
Mätningarna på det 17 hektar stora områ-
det i Asikkala, som dikats för drygt 60 år 
sedan och numera är bevuxet med avverk-
ningsmogen granskog, skiljer sig från an-
dra motsvarande pågående mätningar ge-
nom sin omfattning och stora mängd vari-
abler. Informationsbehovet om kalhygges-
fritt skogsbruk är stort. 

– Även om det för kontinuerlig be-

När är skogen en kolsänka, när en 
kolkälla? Nettoflödet av koldioxid på-
verkas av många faktorer som på-
gående mätningar och forskning i 
framtiden kan ge mer kunskap om.

Forskare kollar kolet

En kyvett mäter fotosyntesen på tall-
skott vid Hyytiälä materialflödesstation.
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ståndsvård på mineraljordar finns en del 
längre mätserier handlar det jämfört med 
andra skogsbruksmetoder ändå om ett 
ganska outforskat område, säger Sakari 
Sarkkola.

Han är medveten om att kontinuerlig 
beståndsvård brukar orsaka polemik och 
dela åsikterna.

– Jag tycker man ska se metoden som 
en bland andra. Var och en, som vill, kan 
prova den. Det finns ingen orsak att ställa 
olika metoder mot varandra.

AVVERKNINGSRESULTAT NÄSTA ÅR
Fjolårssäsongens mätningar gav vid han-
den att den oavverkade skogen var en kol-
källa då man förutom den kol som fanns 
bunden i skogen också beaktade utsläp-
pen från den dikade torvmarken. Totalt låg 
nettoutsläppet på 3 500 kilogram koldioxid 
per hektar.

Resultaten av mätningarna gjorda efter 
slutavverkningen på en försöksyta i vint-
ras är att vänta nästa år.

– Det återstår alltså att se om utsläp-
pen minskar då grundvattennivån stiger 
som följd av avverkningen och de för tor-
vens nedbrytning gynnsamma förhållan-
den försämras, säger Sakari Sarkkola. 

Tidigare forskning tyder på att mäng-
den växthusgaser efter kalavverkning 
ökar. När vattennivån stiger och marken 
blir syrefattig skapas nämligen metan som 
är en 25 gånger starkare växthusgas än 
koldioxid, men har en kortare livslängd i 
atmosfären.

LÅNGA MÄTSERIER PÅ HYYTIÄLÄ 
För en korrekt bild av klimatpåverkan 
krävs ofta långa tidsperspektiv och långa 
mätserier. Hyytiälä skogsstation i Juupajo-
ki, norr om Tammerfors, lyder under Hel-
singfors universitet och grundades 1910 
för att möjliggöra fältstudier för de stude-
rande vid agrikultur- och forstvetenskap-
liga fakulteten.

I dag är Hyytiälä också ett internatio-
nellt forskningscentrum och en av värl-
dens ledande mätstationer för material-

flöden. Här jobbar skogsekologer fysiker, 
meteorologer och kemister. Insamlingen 
av data har skett kontinuerligt allt sedan 
mitten av 1990-talet, vilket gör stationen 
unik.  

– Tjugofem år kan anses vara en kort 
tid för vädermätningar, men vår mätserie 
för aerosolpartiklar är den längsta i värl-
den, säger Antti Uotila som är chef för 
stationen.

MÄTNING I STORA MÄNGDER 
Materialflödesstationen SMEAR II (Station 
for Measuring Ecosystem-Atmosphere Re-
lations) mäter regelbundet uppskattnings-
vis 1 200 olika variabler i syftet att un-
dersöka skogens aktivitet och växelverkan 
med atmosfären. Den exakta variabelsiff-
ran är enligt Antti Uotila svår att uppge 
och har ökat efter hand. 

Genom den enorma mängden mätda-
ta får man bland annat fram uppgifter om 
hur klimatförändringen påverkar boreala 
skogar. 

Några direkta skogsvårdsrekommenda-
tioner ges inte på basis av den forskning 
som bedrivs vid Hyytiälä. Däremot publi-
ceras årligen omkring 100 forskningsrap-
porter och artiklar. Allmänheten kan via 
sajten hiilipuu.fi följa med en på mätda-
ta baserade animering som visar hur en 
medelstor tall i södra Finland utbyter kol-
dioxid i realtid. 

Ett intressant nytt forskningsobjekt er-
bjuder bygget av nya inkvarteringsfacili-
teter på stationens område. De tidigare te-
gelbyggnaderna ska ersättas med hus av 
CLT-element (korslimmat trä). 

– Forskningen kommer att bedrivas en-
ligt Living Lab-principen. Förutom senso-
rer som följer med klimatpåverkan under 
byggprocessen placeras sensorer också i 
husen då de är klara att tas i bruk. Det gör 
det möjligt att bland annat forska i hur en 
träbyggnad påverkar människors trivsel, 
säger Antti Uotila. •

TEXT: AGNETA SJÖBLOM
FOTO: JUHO AALTO
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Det ser dåligt ut för björken utanför 
Korpo kyrka. Teppo Suoranta och Siv 
Wikström undersöker den med mikro-
borr och ljudtomograf. Tomografen regist-
rerar hur ljud färdas genom stammen när 
man slår på spikar som knackats in genom 
barken. Ljudet färdas snabbare i friskt trä. 
På en dataskärm ritas stammens hälsotill-
stånd upp.

Mikroborren som når 40 centimeter in 
i trädet ger samma resultat: Björken har 
röta.

– Jag rekommenderar att man fäller 
den, säger Suoranta. Trädet får ett D på 
vår skala, vilket betyder dåligt. Det är gan-
ska nära E, ett riskträd, speciellt då man 
ser på de torra grenarna i toppen. De är 
farliga om de faller ner på någon.

Wikström pekar ut hur obalanserad 
björken är, med några tjocka grenar på 

De granskar ett träd i taget
Arboristen Teppo Suoranta och hans 
assistent Siv Wikström har mycket 
jobb, inte minst på Åland. Svensk 
utbildning saknas i Finland.

sydsidan. Obalansen ställer enorma krav 
på rötterna på norrsidan.

– I bebyggd miljö skärs rötterna ofta av 
då man gräver för diken och kablar, säger 
Wikström. Skärs en ankarrot av har man 
röta i stammen inom 10–20 år, och röta i 
stammen är ett tecken på att man inte kan 
lita på rötterna.

TRÄDEN SOM INDIVIDER
Björken undersöks för intervjuns skull. 
Men paret och deras företag Trädvård TS-
miljötjänst har även fullt upp med betal-
da jobb. De är hemma och vänder i Kor-
po innan det åter bär av till Åland där de 
undersöker 150 träd i Jomala kyrkoallé.

En arborist tar sig an träden som indi-
vider, med specialkunskap i hur de lever 
och försvarar sig.

– När kommuner beställer trädunder-
sökningar väljer de ofta det billigaste al-
ternativet, säger Suoranta. Då får de kan-
ske en inventering för 20–35 euro per träd 
av en firma som saknar instrumenten. Gör 
vi en undersökning med mikroborr kan 
det kosta 120 euro för ett träd, men då får 

kunden en detaljerad rapport om trädet 
och fotografier på en USB-sticka. Bilder-
na är lätta att visa till exempel på husbo-
lagets bolagsstämma. Som beställare ska 
man också se till att företaget har en kon-
sultförsäkring. En vanlig ansvarsförsäk-
ring täcker inte skador efter en eventuell 
felbedömning.

Suoranta säger att Wikströms bakgrund 
inom grafisk design är perfekt då rappor-
terna görs. De måste vara begripliga även 
för en lekman.

Själv blev Teppo Suoranta trädgårds-
mästare 1974 och hortonom några år se-
nare. På 80-talet var han stadsträdgårds-
mästare i Pargas, och därefter lärare i det 
som i dag är yrkesinstitutet Livia. Där lyf-
te han fram trädvården.

Han gick en engelsk aboristutbildning i 
Sverige, och blev sedan motorn bakom att 
arborister började utbildas även i Finland.

De första arboristerna utexaminerades 
år 2000 vid Hyria i Hyvinge. Där utbildas 
de fortfarande, liksom vid Livia i S:t Karins 
och Pemar samt vid Sedu i Ähtäri. Exa- 
men omfattar 150 kompetenspoäng och 

Undersökningen börjar med 
att man skapar en exakt bild av 
stammens storlek och form.
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studierna kan ske i flerform eller via lä-
roavtal.

Suoranta var under många år lärare 
vid de två förstnämnda skolorna. Han var 
också med när Yrkesinstitutet Sydväst, se-
nare en del av Axxell, ordnade en arborist-
utbildning för cirka 15 år sedan. Nu finns 
den närmaste utbildningen på svenska i 
Stockholm.

SVENSK UTBILDNING I FINLAND?
Vid Yrkesakademin i Österbotten säger 
Anders Grannas, utbildningschef inom 
naturbruk och kost, att man har närbesläk-
tade utbildningar. Att specifikt utbilda ar-
borister har man dock inte aktivt övervägt.

 – Visst skulle det vara fint med en så-
dan fortbildning för dem som redan job-
bar i branschen, om intresset finns. Via 
vårt bolag EduYA Ab har vi till exempel 
ordnat kurser i fällning av träd i stormska-
dad skog. Vi har även sökt finansiering för 
ett projekt, som riktar sig till skogsägare, 
i vilket kursdagar och kortare utbildning-
ar kommer att ordnas. Åtminstone såda-
na delkurser kan vi bra ordna om de ef-
terfrågas.

Vid Axxell Brusaby i Kimito är enhets-
chefen Tomas Björkroth inne på sam-
ma tankar. Skogsutbildningen innehåller 

bland annat specialfällning, men det finns 
inte planer på en arboristlinje.

– Men det är värt att sätta i idémössan. 
Om efterfrågan finns kunde man tänka sig 
en utbildning i samarbete med vår enhet i 
Esbo som utbildar trädgårdsmästare.

BAKGRUND KRÄVS
I dag finns kring 300 utbildade arboris-
ter i Finland, och långt över 100 som ak-
tivt arbetar med yrket, säger Suoranta. Ut-
bildningen förutsätter en bakgrund inom 
skogsbruk eller trädgårdsskötsel. Träd-
gårdsmästare eller hortonom är en bra 
grund, men man kan också vara exempel-
vis skogshuggare.

– Jag minns en som hade bakgrund 
som skogsmaskinsmontör. Det var kanske 
lite långt ifrån trädvård, men kan också 
fungera. Min son var flygplansmekaniker 
och är nu arborist. Men det passar efter-
som skyliften har mycket hydraulik, pre-
cis som flygplan.

Arboristens yrke handlar ju inte bara 
om att undersöka träd. Man arbetar också 
med att stabilisera träd, och förstås med 
fällning och beskärning. Kunderna är of-
ta kommuner, bostadsbolag, församlingar, 
industri eller herrgårdar.

Träd lever inte i evighet, konstaterar 

De ljusa partierna är röta.

Utrustningen som paret använder kostar 
kring 30 000 euro. Enbart tomografens 
hammare kostar 3 000 euro.

Mikroborren registrerar trädets densi-
tet.

Teppo Suoranta. Men arboristen kan ge 
träden längre liv i en värld där grävarbe-
ten och trafik beräknas förkorta de urba-
na trädens livslängd med en tredjedel. •

TEXT OCH FOTO: JEAN LINDÉN
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Föreningen för Skogskulturs stipendium 
tilldelas:
 
Novia – Blivande skogsbruksingenjör 
Robert Hansson. Motivering: Robert som 
har visat en riktig ”skogsmannaanda” un-
der sin studietid. Stipendiet är 300 euro.
 
YA i ÖB – Blivande skogsmaskinschaufför 
Robin Blomqvist. Motivering: Robin har 
visat mycket goda färdigheter i använd-
ning av skogsmaskin samt fått väldigt po-
sitiv feedback från sina inlärning i arbetet 
perioder. Stipendiet är 300 euro.

Föreningen för Skogskultur delade också i 
slutet av år 2020 ut ett stipendium till an-
dra årets forststuderande, Annika Ståhl. 
Svenska Studenternas Agro-Forst förening 
r.f. hade följande motivering: Stipendiet 
går till en medlem i vår förening som ge-
nom sitt engagemang verkat vår förening 
och svenskan till gagn inom Agrikultur-
forstvetenskapliga fakulteten vid Helsing-
fors universitet. Stipendiet är 250 euro.

AXXELL BRUSABY 

Grundexamen inom lantbruks-
branschen, kompetensområdet för 
djurskötsel, djurskötare

Cissi Bergström
Felicia Fellman
Milla Grahn 
Alex Ikäheimo
Serafina Jansson 
Ida Kurman
Erica Nordström
Christina Ström
Emilia Sundäng
Lotten Telenius
Josefin Örnmark 
Jacob Österman 

Grundexamen inom lantbruks-
branschen, kompetensområdet för 
lantbruk, landsbygdsföretagare

Alexander Bäck
Aleksi Jalava  
Rasmus Lindroos 
Sarah Valkeapää 

Grundexamen inom skogsbranschen, 
kompetensområdet för skogsbruk, 
skogsarbetare-skogsserviceproducent

Christoffer Bäckman
Einar Nervander 
Lukas Palomäki 

 

Föreningen för Skogskultur
lyckönskar de nyutexaminerade

YRKESAKADEMIN I 
ÖSTERBOTTEN 

Enheten Vasa, skogsmaskinförare
André Back, Vörå
Robin Blomqvist, Nykarleby
Jim Granfors, Vörå
Oskar Holm, Korsholm
Mathias Högbäck, Malax
Martin Kuuttinen, Närpes
Ville Mäkelä, Kronoby
Isak Norrgård, Vörå
William Sten, Kristinestad

 
YRKESHÖGSKOLAN NOVIA

Utexaminerad hösten 2020: 
skogsbruksingenjör (YH)
Robert Hansson.

Yrkeshögskoleexamen 
inom naturbruk
Utbildning inom bioekonomi
Skogsbruksingenjör (YH)
Kim Bergholm
Mats Lindholm

Högre yrkeshögskoleexamen 
i naturbruk
Natural Resource Management
Skogbruksingenjör (högre YH)
Mikael Nylund

Här publicerar vi endast namnen på de som gett sitt medgivande till det.
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– Det har varit ett ganska bra år, pande-
min till trots. Jag har tyvärr inte fått träf-
fa alla som studerar vid Novia i Ekenäs då 
en stor del av undervisningen skett på dis-
tans. Men vi har lyckats hålla några min-
dre evenemang inom den egna klassen, 
säger Patricia Enström.

För hennes del handlar det egentli-
gen om fortsatta studier. Våren 2020 ut-
examinerades hon som skogsmaskinfö-
rare från Yrkesakademin i Österbotten. 
Patricia, som är hemma från Korsholm, 
visste genast att hon skulle studera vida-

Trivs efter första studieåret
Minns ni Patricia Enström och 
Daniels Storsjö? I augusti i fjol inter-
vjuade Skogsbruket de två ungdo-
marna som båda skulle inleda skog-
liga studier; Daniel till skogsmaskins-
förare och Patricia till skogsbruks-
ingenjör. Vi kollade upp hur första 
studieåret gått och om de står fast 
vid sina studieval.

re till skogsbruksingenjör vid Yrkeshög-
skolan Novia i Ekenäs. Trots att mycket 
av undervisningen skett på distans under 
det första studieåret, fick de som inledde 
sina studier vid Novia under hösten 2020 
vistas på campus den första tiden.

– Man ansåg det viktigt att vi skulle få 
bekanta oss med studiemiljön, att vi skul-
le få en mjuk start på studierna. Vi fick 
på så sätt en chans att lära känna våra 
klasskamrater och skolans rutiner, berät-
tar hon.  

Trots att närundervisningen till stor del 
övergick till distansstudier i slutet av höst-
terminen har Patricia haft kvar sin lägen-
het på campusområdet under hela skol-
året. 

Hur har du upplevt Ekenäs som studie-
stad?

– Studielivet har varit lite tråkigt på 
grund av coronan. Men jag är säker på 
att det blir bättre så fort alla återgår till 
närstudier. Ekenäs som stad är en jättefin 
plats, omgiven av mycket skog. Det tycker 
jag om, säger hon. 

INVENTERA PLANTOR
Studierna vid Novia har motsvarat de för-
väntningar Patricia hade på skogsbruks-
ingenjörsutbildningen, och hon har avlagt 
studiepoäng i planerad takt. Faktum är att 
hon till och med tagit några kurser me-
ra än planerat, då det inte funnits många 
distraktioner under pandemin.

– Intressantast har varit att lära sig om 
skogsskador och skadeinsekter. Gemen-
samma fältutflykter har inte varit ett alter-
nativ i år, men vi har zoomat in på insek-
ter och skador på datorskärmen, ler hon. 

Just den här dagen har Patricia precis 
slutfört slutstädningen av sin lägenhet på 
campus och bilen är packad för att sty-
ra kosan mot Vasa. Hon ska arbeta vid 
Skogsvårdsföreningen Österbotten i Vasa 
under sommaren. 

– Jag ska bland annat inventera plantor 
och skriva en rapport över resultaten. Jag 
kommer också att vara något av en allt-i-
allo för de andra instruktörerna, säger hon 
och ser fram emot sin första arbetsdag hos 
Skogsvårdsföreningen. 

AVVERKNINGSMASKIN NÄSTA
Daniel Storsjö tycker också att det första 
studieåret vid Yrkesakademin i Österbot-
ten har gått utan större mankemang. Han 
kom direkt från högstadiet till skogsma-
skinsförarutbildningen.

– Allt har förlöpt väl. Coronan har in-
te stört nämnvärt. Jag har bott tidvis på 
campus, tidvis hemma eftersom vi växlat 
mellan när- och distansstudier, säger han. 

Innan han inledde studierna vid Yrkes-
akademin hade han sommararbetat med 
både plantering och röjning. Under första 
studieåret vid Novia har han också fått 
prova på att köra skotare.

– Det har varit det intressantaste hittills 
av studierna, berättar han.

Även Daniel ska använda sommaren till 
praktik. Han får köra skotare för K.S-Fo-
rest i Petalax. 

– När vi kommer tillbaka till skolan på 
hösten ska jag avlägga skoterförarprovet 
och sedan börja övningsköra med avverk-
ningsmaskin, säger han. •

TEXT OCH FOTO: MIA BERG-LUNDQVIST
Patricia Enström har precis packat ihop sakerna på campus i bakgrunden för att sty-
ra kosan mot Vasa och sommarjobbet där. 
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Världens första 
hybridskördare
Skogsmaskinstillverkaren Logset i Kvevlax norr om Vasa är först i världen med 
att använda hybridteknik i sina stora skördare Logset 8H och 12H GTE Hyb- 
rid. Modellerna har gett företaget en etablerad roll på marknaden för stora 
skogsmaskiner efter en nästan 30 år lång och bitvis krokig väg.

Bakgrunden till hybridskördaren är att de 
internationella utsläppskraven skärptes 
för ungefär tio år sedan. Logset måste då 
fasa ut sin största dieselmotor och samti-
digt lägga ned produktionen av sin vid den 
tiden största skördare, 10H GT.

Efter några års frånvaro från marknaden 
återuppstod den som hybrid år 2016 under 
namnet 12H GTE Hybrid, och är samtidigt 
världens största hjuldrivna skördare. 

– Det hade varit en allt för stor inves-
tering för oss att låta utveckla en egen av-
gasrening för en så stor dieselmotor som 
10H krävde. Det fanns dock ett klart be-
hov på marknaden av en riktigt stor skör-
dare. Därför började vi i stället undersö-
ka om det fanns en chans att ta en elmo-
tor till hjälp för att kompensera skördarens 
snabba effekttoppar och göra det möjligt 
att använda en mindre motor med existe-
rande avgasrening, säger Logsets produkt-
utvecklingschef Jonas Hedström.

DIESELN RÄCKER LÄNGRE
Fördelen med hybridsystemet är enligt 
Hedström att det går att använda samma 
dieselmotor som i företagets mindre pro-
dukter. Samarbetspartner i utvecklingen 
av hybridsystemet blev Visedo i Villman-
strand, som utvecklar elektriska drivlinor 
för arbetsmaskiner som hjullastare, lastbi-
lar, fartyg – och numera alltså även stora 
skogsmaskiner. Företaget ägs sedan 2017 av 
Danfoss och heter i dag Danfoss Editron.

– När el används för att klara en ma-
skins belastningstoppar blir både dess en-
ergiprestanda och driftegenskaper bättre. 
Bränsleförbrukningen i elektrifierade ar-
betsmaskiner har under optimala förhål-
landen till och med halverats jämfört med 
en traditionell dieselmaskin samtidigt som 
produktiviteten ökat. För vår del räknar 

vi med att bränsleförbrukningen har sjun-
kit med 30 procent jämfört med 10H per 
avverkad fastkubik, bland annat tack va-
re att dieselmotorn hela tiden går med 
jämna varvtal och jämn belastning, säger 
Hedström.

Han berättar att skördarens elmotor in-
te drivs av ett konventionellt batteri ut-
an av superkondensatorer som extremt 
snabbt kan avge mycket energi och sedan 
laddas lika snabbt igen av dieselmotorn. I 
båda hybridskördarna används en 7,4 li-
ters dieselmotor från Agco i lite olika ut-
föranden, båda på cirka 300 hästkrafter 
och med ett vridmoment på ungefär 1 200 
Newtonmeter. 

– Det innebär att när kondensatorn 
töms vid ett arbetsmoment är den klar för 
användning igen när nästa stock ska han-
teras. Ett vanligt batteri skulle inte hålla 
länge i det här jobbet där energikällan lad-
das upp och ur hela tiden. Kondensato- 
rerna är däremot så gott som eviga och 
räcker teoretiskt till för 30 000 timmar med 
full belastning. När effektbehovet är över 
byter elmotorn blixtsnabbt roll till genera- 
tor och laddar kondensatorerna lika snabbt 
som de laddades ur, säger Hedström. 

STÖRSTA ORDERSTOCKEN 
GENOM TIDERNA
Logset tillverkar både skotare och skörda-
re för den så kallade kortvirkesmetoden 
(cut to length på engelska, förkortat CTL). 
Årligen tillverkas 3 500–4 000 CTL-maski-
ner av vilka de stora tillverkarna John 
Deere, Ponsse och Komatsu står för un-
gefär 90 procent. Logset hör tillsammans 
med de svenska företagen Rottne och Eco 
Log till nästa storlekssegment och de säl-
jer mellan 150 och 200 maskiner per år. 
Resten av tillverkarna är klart mindre.

– Regeln är den att då en kund ska by-
ta maskin begärs alltid offert av de stora 
tillverkarna samt av några av de mindre. 
Vår hybridlösning ligger i tiden, vilket vi-
sas av att vår orderstock aldrig har varit så 
stor som den är just nu, säger Hedström. 

Drygt 80 procent av Logsets produktion 
exporteras. Det största enskilda export-
landet är Ryssland, medan andra viktiga 
marknader är det övriga Norden, Tysk-
land, Frankrike, Baltikum samt Syd- och 
Nordamerika. 

– I den här branschen finns det inte ut-
rymme för misstag eftersom maskinerna 
är kapitaltunga investeringar. Det inne-
bär att utnyttjandegraden måste vara op-
timal och då spelar skördarens kraftresur-
ser en stor roll. Då hybridskördaren sam-
tidigt är miljömässigt positiv har den bli-
vit en verklig framgång, säger Hedström.

SJÄLVLADDANDE HYBRID
Logset är ett företag som utvecklar och 
monterar sina produkter självt men lå-
ter en kedja av underleverantörer göra de-
larna enligt specifikation. 

– Vi har kvar ett par svetsare som gör 
kvistknivarna till aggregaten. De är ett så 
pass krävande delar att vi inte vill lägga 
ut tillverkningen på underleverans, säger 
Hedström.
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Då det är frågan om en renodlad monte-
ringsfabrik är det relativt tyst och damm-
fritt fast produktionen pågår för fullt. När 
vi stannar vid ett nästan färdigbyggt exem-
plar av den mindre hybridskördaren, 8H 
GTE Hybrid, som ska exporteras till Tysk-
land, känns den inte precis liten; motorn 
är i ansiktshöjd.

– Den kombinerade elmotorn och ge-
neratorn finns mellan dieselmotorn och 
pumparna som levererar hydraulisk energi 
till hela maskinen. Då dieselmotorns kraft 
inte räcker tlll laddas kondensatorerna ur 
och ger inom några millisekunder kraft till 
elmotorn, säger Hedström. 

RALLYBILSKÄNSLA
Hedström berättar att hybridsystemet ger 
föraren lite av rallybilskänsla då maski-
nen i alla lägen har tillräckligt med effekt. 

– Man får aldrig känslan av att kranen 
måste köras saktare för att motorns effekt 
inte räcker till. I den större skördaren ger 
elmotorn ett momentant effekttillägg på 
240 hästkrafter och ett vridmoment på 800 
Newtonmeter, medan effekttillägget i den 
här mindre versionen är 142 hästkrafter 
och 500 Newtonmeter, säger han.

Hedström konstaterar att filosofin i hy-
bridsystemet skiljer sig markant från det 
tidigare. 

– I våra mindre skördare och skotare ar-
betar vi på att optimera dieseln så att den 
arbetar snabbare och effektivare. I hybri-
den får dieseln däremot leva ett relativt 
lugnt liv medan elmotorn gör det tunga 
jobbet. Fast vi är en förhållandevis liten 
kund för Agco har vi ett fint samarbete då 
det gäller att utveckla dieselmotorer som 
är optimerade för hybridbruk, säger han. •

TEXT: BO INGVES

Logsets produktutvecklingschef Jonas 
Hedström framför en nästan färdig-
byggd skotare med företagets karakte-
ristiskt rundade hytt.

En rad färdiga skotare och skörda-
re väntar på testkörningar på Logsets 
egen testbana. 
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Logset i korthet
Logsets grund ligger i Norcar som 
började tillverka gallringsskotare år 
1976 och lite senare också skör-
dare. Företaget såldes 1988 till 
Sparbanksgruppens investeringsbo-
lag Interpolator och fick sällskap av 
två andra skogsmaskinstillverkare, 
Finntrac och Ponsse, av vilka Finn-
trac gick i konkurs redan 1989. 

Norcar och Ponsse arbetade 
under paraplynamnet Norcar som 
dock lades i konkurs 1992 då Inter-
polator kraschade. I samband med 
konkursen köpte Einari Vidgren 
tillbaka Ponsse medan resten av 
Norcars verksamhet togs om hand 
av trojkan Seppo Koskinen, Gustav 
Frantzén och Kristian Sten och fick 
namnet Logset.

Då Ponsse vägrade samarbeta 
började Logset köpa kranar av 
Loglift (numera Mesera Cranes) i 
Pemar och mätsystemet av Forssa-
företaget Mitron medan man själv 
utvecklade ett skördaraggregat. 
Helheten lanserades 1993 i form 
av skördaren Logset 500H. Den fick 
ett gott mottagande på marknaden 
och samtidigt stämdes bolaget för 
industrispionage av Ponsse. Logset 
friades dock av marknadsdomsto-
len på alla åtalspunkter.

År 2005 insåg ägarna att de 
ekonomiska musklerna inte räckte 
till och sålde majoriteten till dagens 
huvudägare, en grupp finländska 
investerare som placerat privata 
pengar i företaget. Finanskrisen 
2009 drabbade företaget hårt men 
sedan dess har verksamheten 
vuxit klart, och för i år budgete-
ras en försäljning på 50 miljoner 
euro. Företaget har i dag cirka 100 
anställda. 
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Satsar traditionellt 
för att få lönsamhet
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Debatten om skogen och hur den bör skö-
tas har varit livlig de senaste åren. En del 
vill till och med förbjuda förnyelseavverk-
ningar och kämpar för att det finländska 
skogsbruket på sikt ska bli kalhyggesfritt 
med plock- och luckhuggning som domi-
nerande metod. 

– Tanken är god och jag har inget emot 
metoden. Den tillämpades ju redan inn-
an det finländska skogsbruket mekanise-
rades. Man högg ner de grövsta granarna 
för hand och gav utrymme för yngre träd 
att växa, säger den aktiva unga skogsäga-
ren Philip Mannfolk i Närpes.

Enligt honom är problemet att metoden 
inte längre är ekonomiskt motiverad. 

– Det skulle vara fullt möjligt att be-
driva kalhyggesfritt skogsbruk om priset 
som markägarna får för virket var tillräck-
ligt högt. Men i dag finns det ingen eko-
nomi i att som skogsägare plocka ut vis-
sa träd kontinuerligt. Åtminstone inte för 
mig, säger han.

I likhet med de flesta aktiva och själv-
verksamma skogsägare är det ekonomi-
skogsbruk som gäller också för Philip 
Mannfolk. Han har vuxit upp med skogen 
där han i yngre år ofta var tillsammans 
med sin far och farfar. 

– Av dem har jag lärt mig hur man ska 
hantera motorsågar och maskiner. Jag ut-
för röjningar när de ska göras och jag gall-
rar vid självvald tidpunkt. En bra skött 
skog ger ett bättre netto i slutändan och 
det är mitt mål med skogsbruket, förkla-
rar han.

STORT MASKININTRESSE
Philip Mannfolk har ingen utbildning in-
om skogsbruk, för honom har maskinin-
tresset alltid varit drivande. Som liten lär-
de han sig styra kranen i skogen innan 
han kunde köra traktor. 

Det höjs röster för mera kalhygges-
fritt skogsbruk. Plock- och luckhugg-
ning är en metod som skogsägaren 
Philip Mannfolk, i sig, inte har något 
emot. Tanken är god, men det finns 
ingen ekonomi i ett sådant skogs-
bruk, säger han. 

– Jag satt med och styrde kranen när 
mina fötter inte nådde pedalerna. Jag har 
alltid tyckt om maskiner, och när jag blev 
äldre började jag själv använda motor- 
och röjsåg. 

För många på den österbottniska lands-
bygden är det vanligt att man som aktiv 
skogsägare har flera ben att stå på. Philip 
Mannfolk är också hobbyjordbrukare och 
jobbar som montör på en verkstad. 

Vid hans egen verkstad står en skörda-
re, lämpad för gallring. 

– Jag köpte den för tre år sedan och 
utför gallringar åt privata skogsägare. 
Jag gör jobbet under vintern och brukar 
i medeltal gallra 3 000–5 000 kubikmeter. 
Jag använder också maskinen när jag gall-
rar i egen skog.

När han inte gallrar åt andra eller job-
bar i verkstaden är det i stor utsträck-
ning fråga om skogsarbete. Philip Mann-
folk blev skogsägare när han ärvde skog 
i samband med en generationsväxling 
och därefter har han också köpt skogs-
fastigheter. 

– Priserna på skogsfastigheter är nu 
mycket höga, så för att jag ska slå till mås-
te det verkligen vara ett bra skifte med bra 
bonitet och hög tillväxt. Mest intresserad 
är jag av skiften i närheten av mina eg-
na skogar.

Hur ser du på skogen som investering?
– Man blir inte snabbt rik på att äga 

skog. Som jag ser det köper jag ett pro-
jekt när jag köper skog. Jag har ett intres-
se för skogsbruk och vill sköta skogen så 
bra möjligt, säger Philip Mannfolk.

SKOG I ALLA ÅLDRAR
Strukturen på hans skogsinnehav är blan-
dad. Cirka fem procent av innehavet är 
förnyelsemoget, han har också plantskog 
i olika åldrar och skiften som ska gallras. 

– En bidragande orsak till att jag har 
skog i olika åldrar är att den tidigare gene-
rationen har skött skogen. Jag har också 
köpt vissa skiften för att de passat bra in i 
mitt eget skogsbruk. Jag vill ha skog i oli-
ka skeden av omloppstiden.

Det ger honom möjligheter att få in-
komster från skogen kontinuerligt. I stort 
sett varje år gallrar han de bestånd som 
ska åtgärdas och säljer virket på levere-
rans. 

– Jag tar ut både massaved och energi-
ved och säljer allt på levererans. Jag eldar 
nämligen inte själv med ved.

Som självverksam skogsägare vill han 
alltid ha högre priser. Mannfolk beskri-
ver priset på energived som bra och i ni-
vå med priset på massaved. Men vad sä-
ger han om stockpriserna?

– Virkespriserna har stigit en aning, 
men är fortfarande på en för låg nivå, en-
ligt mig. Vi får se vad som händer nu när 
efterfrågan på sågade varor har ökat. Men 
det dröjer säkert till hösten innan vi skogs-
ägare får se höjda priser. Då vill jag nog 
se prishöjningar på minst 20–30 procent, 
men det återstår att se, säger han. 

En del skogsägare brukar avvakta med 
att sälja om virkespriserna är för låga. 
Mannfolk räknar sig inte till den gruppen, 
utan anser att det är viktigare att skogen 
blir skött vid rätt tidpunkt. 

– Avverkningarna ska göras vid rätt tid-
punkt, annars förlorar man i tillväxt. 

LÄRT SIG GENOM MISSTAG
Eftersom Philip Mannfolk utför gallring-
arna själv, får han själv bestämma hur de 
ska genomföras. 

– En del tycker att virkesbolagen gallrar 
för mycket, men jag ligger kanske någon-
stans i mitten. Är uttaget för litet ska sko-
gen avverkas igen om fem år, och då ökar 
risken för körskador. Men genom att gall-
ra själv får jag själv bestämma hur slutre-
sultatet ska bli, säger han.

Han är självlärd när det kommer till röj-
ning och gallring. 

– Jag har lärt mig genom misstag. När 
jag började arbeta i skogen röjde jag inte 
tillräckligt. Trots att jag blev tillsagd att det 
är dags att röja väntade jag för länge, och 
då insåg jag hur viktigt det är att utföra åt-
gärderna vid rätt tidpunkt.

I dag är i synnerhet röjningar eftersat-
ta på många håll i landet. Det gillar Philip 
Mannfolk inte. 

– Eftersom jag har personliga erfaren-
heter av dåligt skött, växande ung skog är 
det hemskt att se att det finns så många 
skogar där vården är eftersatt. Det blir 
kostsamt för skogsägaren, och för att und-
vika att det händer mig, ser jag i dag till att 
sköta skogen aktivt.

– Att röjningar också får statligt stöd 
är positivt. Det är mycket bra att staten 
stöder ungskogsvården med bidrag, säger 
han. •

TEXT OCH FOTO: 
CHRISTOFFER THOMASFOLK

Philip Mannfolk avverkar både egna och 
andras skogar med sin skördare.
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Om allt går vägen träder en revide-
rad PEFC-standard i kraft år 2023. 
Det förberedande arbetet är redan 
långt på väg. Generellt kan man säga 
att miljökraven stärks, speciellt när 
det gäller vattenvården. 

Det finns flera skäl till att den nuvaran-
de PEFC-certifieringsstandarden behöver 
uppdateras. 

– Lagstiftningen utvecklas, liksom den 
allmänna praxisen inom skogsbruket. Me-
ra forskningsdata om skogsvård ackumu-
leras hela tiden och teknologin utvecklas 
likaså, sammanfattar Auvo Kaivola, gene-
ralsekreterare för PEFC i Finland. 

Han tillägger att den allmänna uppfatt-
ningen om vad begreppet hållbarhet in-
begriper förändras med tiden. Det är med 
andra ord allmän praxis att standarden re-
gelbundet ses över och uppdateras, för att 
förbli effektiv och tidsenlig.

– I det här fallet handlar det också om 
förändringar i den internationella PEFC-
standarden som även Finland borde ta i 
bruk, konstaterar Kaivola.

FLERA NATURVÅRDSTRÄD
Till de kommande förändringarna hör 
bland annat att antalet naturvårdsträd per 
hektar fördubblas från nuvarande tio till 
tjugo. På de levande sparträden ska mi-
nimidiametern vara minst femton centi-
meter i brösthöjd. Det nuvarande minimi-
måttet är tio centimeter. Man fäster ock-
så vikt vid mängden död ved i skogen och 
förutsätter att högstubbar skapas på stäl-
len där det naturligt inte finns tillräckligt 
med död ved. Den döda veden är viktig 
för mångfalden. 

Omkring hälften av de rödlistade arter-
na i skogen är beroende av död ved som 
föda, växtplats eller boplats. En variation 
i nedbrytning, ålder, trädslag och solexpo-
nering ger livsmiljöer för olika artgrupper 
och arter med specifika behov.

De uppdaterade kriterierna lyfter ock-
så fram att skyddsbuskage och blandskog 
bör lämnas kvar i alla skeden av skogs-
vården. Som en ny helhet i PEFC-standar-
den nämns de kommersiella naturproduk-
terna. Man har ställt som krav att skogens 
produkter ska nyttjas på ett hållbart sätt, 
vilket bland annat innebär att man beak-
tar artens livskraft, produktsäkerheten, 

Naturvårdträdens antal fördubblas från tio till tjugo per hektar då den nya standar-
den träder i kraft.

PEFC 
piffas upp
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PEFC-standarden
• PEFC står för Programme for the 
Endorsement of Forest Certification 
schemes och är ett internationellt 
certifieringsprogram.
• Tanken bakom standarden är dels 
att försöka skydda mångfalden, dels 
att garantera spårbarheten, det vill 
säga virkets väg från skogen till fär-
dig produkt. Spårbarheten behövs 
för att garantera att produkten i 
fråga kommer från en certifierad 
skog.
• Cirka tio procent av världens 
skogar är certifierade. Av dessa 
följer cirka två tredjedelar PEFC-
standarden.
• Det finns PEFC-certifierade skogar 
i 39 länder.

skogsbrukets hållbarhet och lokalsamhäl-
let. Samlandet av naturprodukter får inte 
hota viktiga livsmiljöer. Man får inte hel-
ler samla på fredade eller utrotningshota-
de växtarter. I korthet handlar det om att 
man vill ta fram en så kallad bästa praxis 
som standard för branschen.  

En annan nyhet är att också att jul-
gransodlingar framöver omfattas av PEFC-
programmet och förväntas uppfylla sam-
ma kriterier som annat skogsbruk. För jul-
gransodlingana gäller dock några undan-
tag, såsom kravet på sparträd och valet av 
trädslag vid förnyelse.

BREDARE SKYDDSZONER
Rent generellt kan man säga att de störs-
ta förändringarna i den reviderade PEFC-
standarden handlar om striktare miljö-
krav, med speciellt fokus på vattenskyd-
det. Då den nya standarden trätt i kraft 
kommer skyddszonerna vid vattendrag 
och myrar att bli bredare. Vid trädlösa my-
rar ska lämnas en minst tio meter bred 
skyddszon. För skyddszoner, som grän-
sar mot vattendrag, nämns en skyddszon 
som i medeltal är minst tio meter, men på 
samtliga ställen minst fem meter. Detta för 
att minska risken för att fasta partiklar och 
näringsämnen från skogsbruket hamnar i 
vattnet och bidrar till övergödningen.

Vattenskyddet stärks i den reviderade PEFC-standarden och skyddszonerna mot vatten blir bredare.

Avverkningar på ovan nämnda skydds-
zoner får endast ske i form av plockhugg-
ning. Då man tar bort träd, är det viktigt 
att spara träd i olika storlekar och av olika 
trädslag, men så att lövträd gynnas. Tidi-
gare räckte det med att man sparade små 
träd och buskskiktet.

Mångfalden i våra myrar ska säkras ge-
nom att förbjuda dikning och energiveds-
odlingar på myrmarker i naturtillstånd el-
ler på naturtillståndslika myrmarker. Vir-
kesmässigt lågproduktiva dikade myrmar-
ker ska lämnas ifred för att kunna återstäl-
las till naturtillstånd. Örtrika fattigkärr har 
lagts till som en värdefull livsmiljö, som 
behöver skyddas.

Beträffande vattenvården kan också 
nämnas att grundvattnets kvalitet fram-
över ska säkras genom att förbjuda göds-
ling och stubbskörd även på grundvatten-
områden av klass 2. Kemiska växtskydds-
medel ska förbjudas på grundvattenom-
råden i klass E. För klass E-områden är 
gödsling tillåtet endast om den kan utfö-
ras utan risker för det markbundna eko-
systemet. 

UTBILDNING BEHÖVS
– Om den planerade tidtabellen håller tas 
den uppdaterade PEFC-standarden i bruk 
i början av år 2023. Man hoppas på att de 

reviderade kriterierna ska gå till interna-
tionell utvärdering och godkännande un-
der denna sommar, säger Auvo Kaivola.

Då kan man under nästa år utbilda 
skogsägare och annat branschfolk om de 
nya kraven. PEFC Finland sköter utbild-
ningen. •

TEXT OCH FOTO: MIA BERG-LUNDQVIST
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Sagt och hjort, sa jägaren 
och tog en struntsnaps!
Den här menyn är uppbyggd kring rättens ”kung”, viltpatén. Patéer upplevs av många som besvärliga att tillreda och 
ohälsosamma på grund av sin höga fetthalt. Men att laga en paté är inte krångligare än att laga en köttfärs. Fetthalten 
är visserligen hög, men man äter i stället mindre av den.

Patén är väldigt mångsidig, den kan ätas 
som smörgåspålägg, som förrätt, varm-
rätt, i stället för korv efter bastun, alterna-
tiven är många. Menyn invid är tänkt som 
en lite festligare rätt, antingen som huvud-
rätt, med till exempel en soppa som för-
rätt, eller som förrätt, med till exempel en 
sallad till huvudrätt. Patén serveras med 
nässelstuvning, vitlöksbröd och klappgur-
ka och garneras med romansk sallad och 

minitomater. Som dryck rekommenderar 
jag ett mörkt öl och en annorlunda snaps, 
nämligen en kryddad med granstrunt.

Granstrunt har jag även använt som 
krydda i patén, och must får den av hjort-
lever och -hjärta. Även andra inälvor kan 
med fördel användas, till exempel tunga, 
kind och njure. Om det är fråga om ett 
ungt djur är dessa milda i smaken och bi-
drar dessutom till att så mycket som möj-

ligt av djuret utnyttjas. Benen kan man ko-
ka buljong av och servera som en varm 
dryck till middagen.

Om man styckar och mal köttet själv, 
kan hela proceduren vara ett riktigt trevligt 
projekt med familj och vänner. Kom bara 
ihåg en viktig sak: Alla ingredienser måste 
vara kalla under hela processen. •

TEXT & FOTO: BEN WIBERG
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HJORTPATÉ 

Förberedelser:  ca 45 minuter
Tillredning: ca 1,5 timmar

Ingredienser:
400 g hjortkött, malet
400 g nötbringa, malet, med fett
100 g hjorthjärta, hinnorna bort- 
 skurna
250 g hjortlever, hinnorna bortskurna
2 st ägg, vispade
1 dl struntsnaps med granstrunt,  
 avkyld
1 knippe gräslök, finskuret
2 dl rödvin, kallt
12 g salt, 2 tsk
1 g vitpeppar, malen, ½ tsk
1 sats patédeg, nedkyld

• Fetthalten i patén ska vara minst 35 
procent, annars blir den torr, smaklös 
och faller sönder. Servera hellre mindre 
portioner än att minska på fetthalten.
• Nötbringan kan bytas ut mot grisbog, 
smaken blir då något mildare.
• Alla ingredienser bör hållas kalla un-

der hela förberedelseprocessen för att 
fettet inte ska skära sig.
• Öka eller minska på levermängden en-
ligt smak. Stek en liten bit av levern och 
smaka på den för att bedöma hur stark 
den är i smaken, den kan variera mycket 
beroende på djurets ålder, vad det ätit 
och hur stressat det var då det fälldes. 
Smaken kan mildras genom att blötlägga 
levern i mjölk över natten.
• Granstrunt är årstillväxten på gran-
grenarna, även kallad granskott, men 
kan då förväxlas med en gran som 
just börjat växa. Granstrunten plockar 
man helst när de är riktigt färska, det 
vill säga då de är ljusgröna. Ju äldre 
de blir desto starkare terpentensmak 
får de. 
• Patén kan tillredas inbakad i deg (Pâté 
en croûte) eller utan deg i en form 
(terrin). Bäst blir den om man fodrar en 
form med degen och täcker patén med 
deg. Gör då några korssnitt i deglocket 
så att ångan kan avdunsta. Patén blir fin 
om man efter att den är färdig fyller den 
med cirka 2 deciliter fond i vilken man 
löst 4 gelatinblad. Enklast fyller man 

STRUNTSNAPS

Tillagning: ca 30 minuter
Förvaring: minst 1 vecka i kylskåp

Ingredienser:
5 dl granstrunt, nyplockade,   
 packade i glasburk
2 msk socker 
5 dl vodka, minst 40 %, helst 80 %

Tillsätt sockret i burken, häll över vod-
kan och skaka om tills sockret löst sig. 
Förvara i kylskåp minst en vecka. Om du 
använder 80-procentig vodka hålls den 
klar och håller hur länge som helst (jag 
har en sats som är 3 år gammal).

Kan användas som krydda i allt från 
glass till köttgrytor. Var försiktig med 
mängden, smaken är mycket domine-
rande.

Om du använder den som snaps, späd 
ut till lämplig styrka. Om smaken är för 
stark, blanda med okryddat brännvin. 
Vill du variera smaken, tillsätt tex enbär 
och eller dill.

Man kan med fördel använda även andra 
spritsorter, till exempel gin eller brandy.

NÄSSELSTUVNING

Tillagning: ca 30 minuter

Ingredienser:
50 g nässlor per person, ca en liter   
lätt packade
lök, finskuren
grädde, ca 1 msk per portion
salt, enligt smak
smör, enligt smak

Använd topparna och de spröda bladen 
av nässlorna. Skölj dem i ett kärl med 
rikligt med vatten, lyft nässlorna ur 
vattnet (då blir sanden på bottnen av 
kärlet). Blanchera i kokande lättsaltat 
vatten i cirka 30 sekunder. Lyft ur med 
ett durkslag och kyl ned i kallt vatten 
(de behåller då sin färg). 
Krama ur vattnet och finfördela näss-
lorna.

Fräs löken i smöret tills den mjuknat. 
Tillsätt nässlorna och fräs tills största 
delen av vattnet avdunstat. Tillsätt en 
aning salt och en skvätt grädde och 
låt sjuda tills stuvningen har en fast 
konsistens. 

DEG FÖR PÂTÉ EN CROÛTE

För en form på ca 1,5 liter
Tillagning: ca 15 minuter

Ingredienser:
500 g mjöl 
125 g smör 
100 g grisfett 
7 g salt, 1 tsk
1 dl vatten, kallt
1 ägg 

Lägg alla ingredienser, förutom vattnet, 
i en matberedare och kör tills fettet 
blandats med mjölet. Tillsätt vattnet 
och kör ännu en liten stund. Pressa ihop 
degen med händerna till en boll. För-
vara i kylskåp täckt med plast i minst 2 
timmar. Ta fram degen cirka 20 minuter 
innan den ska användas och kavla sedan 
ut den till en tjocklek av 3–5 millimeter. 
Mjöla degen och fodra en oljad form 
med den. Kläm degen mot kanterna så 
att det inte blir luft mellan degen och 
formen.

Notera att degen inte är meningen att 
äta!

den genom lufthålen med en injektions-
spruta.
• Smörj formen och lägg en tillskuren 
bit av bakplåtspapper i bottnen på 
den, patén lossnar då bättre när den är 
färdig.
• Låt patén mogna i sin form i 1–3 
dygn i kylskåp innan den skärs upp och 
serveras.

Kör hjärta, lever och ägg i en matbe-
redare till en fin massa. Blanda den 
med de malda kötten, gräslök, snaps, 
rödvin, salt och peppar. Blanda med slev 
(händerna värmer massan för mycket) 
tills alla ingredienser är jämnt fördelade 
i smeten. Fyll formen eller degen med 
massan. Pressa ihop den så att den inte 
innehåller luftbubblor. Massan krymper 
under tillredning, så fyll så mycket som 
möjligt. Grädda i 175 grader i cirka 1,5 
timmar eller tills innertemperaturen är 
72 grader. Låt svalna i rumstemperatur 
och förvara i kylskåp. Skär upp i cirka 
2 centimeter tjocka skivor. Patén kan 
gärna läggas upp med degen kvar, men 
det är inte meningen att den ska ätas.
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Där står han, älgtjuren, i sommarkväl-
len och betraktar mig med sina stora 
och milda ögon som speglar sommarens 
bekymmersfria tillvaro i en natur som 
svämmar över av näringsrik grönska. 
Älgtjuren har sökt sig ut på ett av sina 
favoritställen för att beta, nu när solen 
gått ner och kvällens svalka gör tillvaron 
behaglig för en stor och mörk älgtjur. För 
mörk är han som många älgtjurar bru-
kar vara med de ljusa och långa benen 
likt unga björkstammar under den mör-
ka och massiva kroppen.

Favoritstället är ett hygge med några 
år på nacken, med uppväxande björk-
plantor, frodigt gräs och blommande 
duntrav som dominerande växtlighet. 
Hygget är ett dukat bord för älgtjuren 
som kan äta femtio kilo grönfoder un-
der ett sommardygn. 

ÄTER FÖR BRUNST OCH HORN
Att tjuren levt ett kräsligt liv nu under 
sommaren syns på långt håll. Han är 
välfödd med svällande buk och hor-
nen på god utväxt. Än så länge syns in-
te hela hornkronan, men minst tio tag-
gar kommer han att ha när hornen växt 
färdigt i slutet av augusti och basthu-
den fejats av mot unga träd och risiga 
videbuskage.

Älgtjuren ska inte bara äta för att vara 
i god kondition till höstens brunst med 

tyngd i kroppen och fettlager under hu-
den och i bukhålan. Brunsten får som-
marens runda buk att krympa och tän-
der rastlöshet och ilska i tjurens blick. 
Sommarens stillsamma och grundliga 
betande av naturens rikliga grönfoder 
ska också förse de växande hornen med 
näringsrikt byggmaterial som får dem att 
växa med fart. Har man tillfälle att re-
gelbundet följa en kapital älgtjur under 
sommaren ser man hur hornen växer ut 
och förgrenas från vecka, till vecka tills 
de når sin fulla storlek under senare de-
len av augusti.

Det är basthuden, med sitt rikliga nät-
verk av blodkärl, som till största delen 
föder de växande hornen. Älgens horn 
består av ben utan märg och när bast-
huden gjort sitt och skavas av håller ett 
mindre antal blodkärl inne i hornen liv 
i dem tills brunsten är över. Då stryps 
blodkärlen och näringstillförseln av. 
Hornen dör och fälls under senhösten 
eller förvintern beroende på älgtjurens 
ålder och kondition. Till synes ett stort 
slöseri med sommarens näringsrika re-
surser, men så har naturen skapat älgen 
och de andra hjortdjuren. 

Hos hjortdjuren behöver hanarna 
hornen under brunsten, att imponera 
med och att duellera med i kampen om 
de hornlösa hondjuren. Endast hos re-
nen bär hondjuren, eller vajorna, horn. 

Hornen behövs under vintern för att för-
svara framgrävda lavar i egna snögropar 
och för att vajorna ska kunna freda sina 
nyfödda kalvar på våren från renflock-
ens samfällda nyfikenhet under kalvens 
första dygn tills den präglats på modern 
och följer henne tätt i hälarna.

NÄRA ATT DÖ UT
Den sommarfrodiga och mildögda 
älgtjuren på hygget är en av otaliga äl-
gar i vårt land. Efter höstens älgjakt har 
vi en vinterstam som under senare år 
rört sig kring 100 000 djur. För 100 år se-
dan var älgen nära att bli utrotad i Fin-
land på grund av ohämmad jakt. Det lå-
ter som en skröna i dag, men på 1920-ta-
let fanns det endast omkring 200 älgar 
kvar i landet. 

Stränga skyddsåtgärder blev älgens 
räddning och när hyggesbruket tog över 
i skogsbruket började vi odla älgar lika 
framgångsrikt som tall och gran. De od-
lade tallarna har som känt blivit en be-
gärlig föda på älgarnas uppehållsorter 
under vinterhalvåret med omfattande 
skador på många tallbestånd. De skador-
na är av underordnad betydelse i skogs-
naturen där den naturliga förnyelsen av 
viktiga trädslag som asp, rönn och sälg 
är hotad i älgtäta områden.  •

TEXT OCH FOTO: HANS HÄSTBACKA

Älg i sommarkvällen
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kolumnen

I DESSA TIDER verkar konspirationsteorier frodas som aldrig 
förr. Covid-19, vacciner, masker, 5 G-nätverk och allt annat 
som drabbar oss, är i själva verket förtäckta konspirationer. 
Därför behöver vi evidensbaserad forskning och utbildning, 
som kan motverka de mytbildningar som sprids i olika me-
dier, såväl traditionella som sociala.

Den finska nyhetsrapporteringen om skog och skogsbruk 
verkar för mig vara begränsad till två olika sammanhang. 
Dels gäller det alla otroligt alarmerande effekter som skogs-
bruket i allmänhet och avverkning i synnerhet har på natur, 
arter, mark, luft och klimat, dels gäller det ekonominyheter-
na som rapporterar om hotade arbetsplatser, lönsamhet och 
aktiekurser. 

Men var är rapporterna om det vanliga skogsbruket, som 
tar vederbörlig miljöhänsyn, där man planterar och röjer och 
tar ut virke ur skogen, virke som kokas till pappersmassa, så-
gas till plankor eller bränns för att värma våra bostäder? Var 
rapporteras om skogen som skapar arbetstillfällen och väl-
färd för vårt samhälle? I facktidskrifter, som denna så klart, 
men i nyhetsmedier saknar jag denna typ av rapportering. 
Det är inte konstigt att många människor, som inte närma-
re känner till vår bransch, tror att skogsbruket drivs av onda 
nätverk som försöker föröda vår natur och befolkning.

Enligt den ursprungliga definitionen på hållbar utveckling 
(Bruntlandrapporten 1987) skulle den vara ekologiskt, soci-
alt, kulturellt och ekonomiskt hållbar. Meningen var att det 
skulle göras kompromisser och balansera de olika delarna för 
att slutresultatet skulle bli bra. 

Skogsfackmän på fältet måste dagligen göra avväganden 
mellan olika mål. Vi har över 600 000 skogsägare i vårt land. 
De gör också avväganden mellan olika syften när de bestäm-
mer hur deras skogsinnehav ska skötas. 

Det är alltså viktigt att kvinnor och män, som kommer att 
arbeta inom skogsbruket, får en mångsidig utbildning som 

gör att de kan hantera det komplexa system som en skog ut-
gör; inte bara ekologiskt, utan också ekonomiskt, socialt och 
kulturellt. 

Men hur skapar vi en utbildning som kan täcka alla de 
fält som skogsbruket innefattar? Det har vi redan gjort: Våra 
skogsutbildningar på samtliga nivåer håller en mycket hög 
internationell standard. De som har en examen kan ganska 
mycket om det mesta. På universitetsnivå fördjupar studeran-
dena sig ytterligare inom någon specialitet, men det betyder 
inte att de inte känner till och förstår helheten. 

Universitetsutbildning ska vara forskningsbaserad. Det 
innebär att olika forskningsrön ska tas med i undervisning-
en. Det betyder också, vilket jag tycker är viktigare, att man 
ska lära sig ha ett kritiskt och analyserande förhållningssätt 
till alla gamla och nya sanningar. Men man ska också känna 
till de gamla sanningarna. En kollega till mig sa en gång att 
det viktigaste med forskning är att den upprätthåller gammal 
kunskap. Vi behöver inte uppfinna hjulet gång på gång. Isac 
Newton sade ”Jag kan se längre, för jag står på jättars axlar”.

En del anser att forskning kan visa både det ena och det 
andra och att det inte är något att lita på. Särskilt i dessa co-
vid-19 tider har det aktualiserats. Men det är själva vitsen 
med forskning: att göra experiment och försöka dra slutsat-
ser av dem. Det betyder inte att det är absoluta sanningar, 
ofta har forskarna en hypotes som de försöker verifiera. Un-
der mina yrkesverksamma år har flera av de sanningar, som 
lärdes ut under min studietid, fått lov att modifieras, föränd-
ras och till och med avskaffas. Men lärandet går ut på att ha 
ett flexibelt, mentalt ramverk med kunskaper som kan och 
måste förändras. 

Jag vill påstå att en högklassig universitetsutbildning krä-
ver en högklassig forskningsverksamhet. Därför är det myck-
et oroväckande att regeringen har föreslagit att skära i de stat-
liga forskningsanslagen. •

Forskning – vaccin mot konspirationsteorier!

BO DAHLIN ÄR PROFESSOR EMERITUS 
OCH JOBBAR VID AVDELNINGEN 

FÖR SKOGSVETENSKAPER PÅ 
HELSINGFORS UNIVERSITET
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Ny upplaga av 
Skogsbrukets handbok

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

Beställningskupong (Var god texta)

Föreningen för
Skogskultur

betalar portot

Jag beställer                       stycken Skogsbrukets handbok

Boken/böckerna skickas till

Namn

Adress

Postnummer och postort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Föreningen för Skogskultur
INFO Handbok15
Kod: 5001298
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

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

Priset för en 
bok  är 50 €

(inklusive moms) 
+ porto.

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

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

Priset för en 
bok är 50 € 

(inklusive moms) 
+ porto

25 €

Beställningskupong (var god texta)

Jag beställer  _____ exemplar av Skogsbrukets handbok.

Boken/böckerna sänds till

Namn

Adress

Postnummer och ort

Telefon

Föreningen för 
Skogskultur 

betalar portot

Föreningen för Skogskultur
INFO Handbok15
Kod: 5001298
00003 SVARSFÖRÄNDELSE
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virkesmarknaden

TERRASSÄSONGEN  är här. Terrasserna lockar inte bara de 
törstiga, utan också gör-det-självarna. Under pandemin 
har folk varit mycket hemma och upptäckt den inneboen-
de snickaren. Flera butiker rapporterar redan att de inte 
kan leverera virke till terrasser. Detta gäller inte bara i Fin-
land, utan även i andra länder i Europa. Också industrin 
använder trä i konstruktioner. Förutom egnahemshus ökar 
också byggandet av flerbostadshus i trä. Målet för rege- 
ringens program för trähusbyggande är att trä ska använ-
das för 31 procent av det offentliga byggandet i år och att 
andelen är uppe i 45 procent år 2025.

Aktiviteten inom byggande och gör-det-själv återspeg-
las av att produktionen i den finska sågverksindustrin sti-
muleras. Exporten drar också. Jämfört med början av för-
ra året har exporten av sågat virke ökat med 20 procent 
och exporten av faner med hela 70 procent. Handeln med 
hyvlat virke har ökat med nästan 40 procent.

Att sågverken går heta innebär också att aktiviteten 
i skogarna har ökat. Under årets första kvartal avverka-
des nästan 20 procent mera än under motsvarande peri-
od i fjol. Avverkningen för leveransköp i privata skogar 
har ökat mest, med mer än en tredjedel, men antalet av-
verkningar minskade kraftigt i början av förra året. Av-
verkningsvolymerna för gran- och björktimmer har ökat 
med ungefär en tredjedel. Avverkningen av tall har ock-
så ökat med mer än en fjärdedel. Den minsta ökningen 
noteras för granfiber, men avverkningsvolymen minska-
de mindre förra året.

Den ökade efterfrågan på stock har också gett fart åt 

försäljningsvolymerna. I slutet av april var handeln med 
stock från privata skogar cirka en tredjedel större än vid 
samma tidpunkt i fjol. Ökningen i början av året återspeg-
lar inte bara konjunkturcykeln utan också fjolårets kol-
laps i handeln med timmer. I mitten av januari i fjol var 
rotköpen av stock mindre än genomsnittet för de fem se-
naste åren. Handeln med stock började dock ta fart un-
der sommaren, och under hösten ökade volymerna klart. 
Årets handel kommer att vara fortsatt snabb, men jämfö-
relseprocenten med förra året beräknas avta till drygt tio 
mot slutet av året.

Den starka efterfrågan har också återspeglats på stock-
priserna. Enligt månadsstatistiken var priserna på tall- och 
granstammar vid rotköp cirka nio procent högre än under 
första halvåret i fjol. Förnyelseavverkningarna ökade och 
barrträdspriserna, som ackumulerats från gallringar, steg. 
Från januari till april har priserna ökat mest på tallstock i 
norra Österbotten och Lappland. Också på granstock har 
uppgången varit störst i norra Österbotten, Kajanaland 
och nordöstra Finland. Uppgången började redan i juli för-
ra året. I slutet av april hade priserna stigit med 15 pro-
cent. Prisuppgången beräknas avta mot slutet av året, då 
genomsnittspriserna beräknas ligga cirka sju procent över 
förra årets genomsnitt.

På försommaren fokuserade köparna på sommarav-
verkningar som ofta ger bättre priser än vinteravverkning-
ar. I juli–augusti sjunker vanligtvis både handelsvolymer 
och priser då folk, i stället för att bygga, firar semester på 
sina terrasser. •

Från skogen till terrassen

PAULA HORNE
FORSKNINGSDIREKTÖR, 

PELLERVO EKONOMISKA 
FORSKNING
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TOK

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

till din tjänst

Österbotten
• Skogsservice M. Björk utför manuella skogsvårdsarbeten samt träd-
fällning i Vasa med omnejd, tfn 041 433 1012.
• Skogsvårdstjänster, röjning och plantering mm. utföres i Pedersöre 
och Kronoby med omnejd. J Lövsund, tfn 040 751 7015.
• Närpes röjningstjänst utför röjningar och planteringar i Sydöster-
botten, tfn 050 366 6251.
• Maskinell slyröjning, Timberjack med kättingaggregat i Österbotten. 
Räckvidd 10 m, arb.bredd 1,7 m. Dan Renlund, tfn 040 583 2681.
• F:ma O. Sandström utför röjningar och andra skogsvårdsarbeten 
i Peders öre, Larsmo, Kronoby, Jakobstad, Nykarleby området, 
tfn 050 517 3712.
• Utkörning och transport av virke, ved mm. utförs med traktor 
i området Jakobstad-Vörå-Maxmo, Andreas, tfn 040 860 4749.

• Sprängningsarbeten utförs i Pedersöre med omnejd, 
tfn 050 534 8565. 
• Käld skogsservice utför manuell röjning, plantering och gallring 
i Karleby och Pedersörenejden, även inhoppare i skogsmaskin, 
tfn 041 435 8089.
• Skogsavverkning utförs med gallringsskördare, även huggning av 
tomter, virkestransport med traktor, röjning mm. utförs i Vasa med 
omnejd, tfn 050 322 0567.
• Maskinell avverkning med smidig skördare samt utkörning och trans-
port av virke i Korsholm-Korsnäs. Kenneth Forsman, tfn 050 351 3197.
• Gallring och utkörning av virke utförs med Norcar 600, 490 
i Nykarleby med omnejd, P. Blomqvist, tfn 050 349 2888. 
• Skogsvårdsarbeten och avverkning, planering, värdering av skog 
och rådgivning i Nykarlebytrakten, Smedskog, tfn 050 466 4970. 
• Slyröjning av skogsbilvägar utförs i Närpes-Malax-Korsnäs 
området, tfn 050 344 3181, Tobias Dahlblom.
• Slyröjning av skogsbilvägar utförs i Närpes–Korsnäs området, 
tfn 040 750 7929. 
• ITA Nygård Ab utför röjningar, skogsvårdsarbeten och specialav-
verkningar i Terjärv med omnejd, tfn 050 366 0860.
• Trädfällning på tomter samt borttransport av ris i Vasatrakten, 
Österbottens farmartjänst, tfn 0500 567 171. 

Har du flyttat?
Adressförändringen gör du enkelt via webben,

 www.skogsbruket.fi eller genom att ringa
Skogsbrukets prenumerationsservice, 

tfn 03 4246 5396.

Har du synpunkter på tidningen eller 
vill du ge oss ett artikelförslag?

Du kan ge respons per e-post till 
skogsbruket@nordinfo.fi 

eller per post till adressen Skogsbruket, 
c/o Oy Nordinfo Ab, Lillviksvägen 6

02360 Esbo.

Du kan också ringa redaktionen direkt på 
tfn 050 559 5778.

– Studerar inom byggnadsteknik? Så bra! Jag hade faktiskt i 
sommar tänkt renovera lite och det är trevligt om du kunde hjäl-
pa till.
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• Maskinell gallring, uttag av energived, virkesutkörning med smidig 
Logset 500 i Pedersöre med omnejd, S. Backman, tfn 050 592 3043. 
• Avverkningstjänster, maskinell gallring, med gallringsskördare ut-
förs i Vörå med omnejd, B. Svens, tfn 050 350 7249.
• Maskinell gallring med Norcar 600 i Österbotten, S. Ahlback, 
tfn 050 518 1054.
• Vägsladdning, slyröjning och övrigt underhåll av skogsvägar 
utförs mellan Vasa och Oravais, tfn 0500 138 414. 
• Närtransport av virke, gallringsavverkning, röjning mm. inom 
Norrskogs område, I. och A. Nynäs, Finnäs gård, Eugmo, 
tfn 050 598 3149 eller 050 562 2449. 
• Maskinell gallring och slutavverkning i Korsholm-Malax, 
H. Skog, tfn 0500 160 669. 
• Skogsavverkningar utförs med gallringsskördare i norra 
Österbotten, J. Slotte, tfn 0400 139 508. 
• Skogsdikning, skogsvägar och markarbeten utförs inom 
Vasaområdet, tfn 0400 867 373. 

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

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

Prenumerera 

Uppvakta

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

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

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

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

– den finlandssvenska skogstidningen

Åtta 
 36-sidiga, 
faktafyllda
nummer 
per år!

Presentkort

bruketSkogs

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

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

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

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

Mångsidig 
skogs-

information
i 90 år!


