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Priset upp efter missnöjesbrev
”Avverka inte eftersom priserna är så
låga”. Den rekommendationen gick
Ålands skogsvårdsförening ut med
till sina medlemmar i början av sommaren. Efter det har största uppköparen lovat en snitthöjning på 10
procent för timmer som avverkas
från och med hösten.
– Vi är vana vid och har accepterat att virkespriserna på Åland, i snitt, är lägre än
på fastlandet. Men på senare tid har vi släpat efter mer än vanligt. Trots att priserna
på sågad vara skjutit i höjden har vi skogsägare inte gynnats, säger Jan Salmén,
ordförande för Ålands skogsvårdsförening.
Uträkningar visar att jämförbara uttag
på ett skifte gav bättre betalt för några år
sedan.
– Det beror inte bara på låga priser, utan också på att kvalitetskraven på stock
har höjts, säger Jan Salmén.
Missnöjet ledde till att skogsvårdsföreningen i samarbete med Ålands producentförbund skrev ett öppet brev till uppköparna på Åland, Ålands skogsindustrier och SkogAx, och efterlyste en snar prishöjning. I väntan på en sådan rekommenderade de skogsägarna att inte avverka.
– På längre sikt är risken stor för att
skogsägarna tappar sugen att sköta sina
skogar när lönsamheten är dålig. Det kan
i sin tur leda till att kvaliteten sänks, och
det drabbar kommande generationer, säger Jan Salmén.
HAR JUSTERAT
Anders Mattsson, vd för Ålands skogsindustrier, säger att företaget nu justerat både priset och kraven på stock.
Vid årsskiftet gjorde vi en mindre höjning på 1 euro per kubikmeter för rotavverkat timmer och till hösten höjs timmerpriset med 10 procent i snitt.
– Vi har också justerat längdkraven på
stock, från kortaste längd, 4,30 meter på
den grova stocken, till 3,7 meter. Med de
kortare stocklängderna får skogsägaren ut
en större andel timmer. Vårt pris på mas-
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– Virkespriserna på Åland har länge
varit för låga, säger Jan Salmén,
ordförande för Ålands skogsvårdsförening.

– Småskaligheten är huvudskälet till
att våra priser ligger under nivån på
fastlandet, säger Anders Mattsson,
vd för Ålands skogsindustrier.

saved är lägre än på fastlandet, men högre
än snittpriset i Sverige, säger han.
Beskedet att stocklängderna förkortats
tas positivt emot av skogsvårdsföreningen.
– Givetvis. Då kan man utnyttja stammarna bättre, säger Jan Salmén.

briken, leder till extra moment i fraktkedjan. Detta fördyrar, jämfört med läget på
fastlandet där man kan köra flisen direkt
till fabrikerna, säger Anders Mattsson och
tillägger:
– Vi försöker hålla fasta priser över en
längre tid. På fastlandet kan prisläget förändras snabbare.

SMÅSKALIGT
Efter höjningen ligger Ålands skogsindustriers listpris på rotavverkat talltimmer
strax under 50 euro. Som jämförelse kan
noteras att UPM Skog, enligt den senaste
noteringen på sin virkesbarometer, betalade i snitt drygt 66 euro per kubik för talltimmer avverkat i södra Finland.
– Prisbilden på Åland påverkas negativt
i första hand av vår småskaliga verksamhet. Vi sågar 20 000 kubikmeter per år,
medan en såg på fastlandet kan ligga på
300 000 kubik. Sågat säljs till 75 procent
på Åland, resten går till fastlandet, Sverige, Tyskland och Belgien, och transporteras då med bil, eftersom vi inte kan lagra
sådana mängder att de fyller ett fartyg, säger Anders Mattsson.
All cellulosaflis säljs till uppköpare i
Sverige och på fastlandet och transporteras från Åland med fartyg.
– Sjötransporten, med lastning och
lossning och sedan ny biltransport till fa-

ANNAT ÄN SÅGAD VARA
I våras gjorde Ålands skogsindustrier lika
som i stora delar av övriga världen – höjde
kundpriset på sågad vara med 20 procent.
– Men det betyder inte att vi kan höja
priset rakt av till skogsägarna med samma
procentsats. Vi får ut omkring 40 procent
sågad vara av en stock, resten är bark och
cellulosaflis.
Skogsvårdsföreningens rekommendation om avverkningsstopp tycks inte ha
fått någon omedelbar effekt.
– Det blev en del avverkningar trots
allt, bland annat eftersom många haft angrepp av barkborren och därför fällt en hel
del gran, säger Jan Salmén.
Anders Mattsson bekräftar:
– Vi har inte märkt någon nedgång och
avtalade avverkningar inför höst- och vintersäsongen ser bra ut. •
TEXT OCH FOTO: HELENA FORSGÅRD
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Se möjligheterna i förändringen!
SÄLLAN HAR SKOGEN och användningen av skogen
varit så på tapeten som under det gångna halvåret. Debattvågorna har gått höga och åsikterna isär.
EUs skogsstrategi presenterades under sommaren
och väckte diskussion redan före publiceringen.
Strategin innebär utmaningar för det finländska
skogsbruket, men samtidigt stora möjligheter.
Förenta Nationernas klimatpanel (IPCC) publicerade sin nyaste rapport i början av augusti. Klimatrapporten är ingen munter läsning och bör tas
på största allvar.
Både skogsstrategin och klimatrapporten har
kopplingar till privatskogsbruket och dig som
skogsägare. Vad innebär de för dig och din skog?
Kommer någon att begränsa din bestämmanderätt? Frågorna är många i detta skede.
Bakgrunden är, frånsett krig och coronapandemin, två av de största krisern som världen upplevt
i modern tid. Klimatkrisen och biodiversitetkrisen
kräver gemensamma och långsiktiga handlingar av
alla länder. Men det behövs också insatser av enskilda människor. Problemen är komplexa, och det
finns ingen enskild lösning eller syndabock. I detta
skede blir det inte bättre av att skylla på flygresor,
köttätande eller skogsbruk. Användningen av fossila bränslen och onödig konsumtion måste minska. Vår livsstil bör bli klimatsmartare. Coronakrisen har visat att det är möjligt.
Hur ska skogsägarna tänka med alla dessa fakta i huvudet? Vad ska man göra med sin skog?

God skogsvård är det bästa receptet, snabb och
säker förnyelse med förädlat material, rätt tajmad
röjning och gallring samt kanske gödsling. Vi har
också bra redskap för att ta ännu bättre hänsyn till
biodiversiteten. Det finns forskningsrön och anvisningar, nu gäller det att vara aktiv och fråga
skogsproffsen.
I Finland har vi redan nu goda erfarenheter av
hur skogen ska skötas hållbart. Virkesförrådet och
tillväxten är större än någonsin. Vad gäller biodiversiteten har vi i Finland METSO-programmet,
som riktar sig till privata skogsägare. Trots vissa
problem med finansieringen, har programmet gett
goda resultat. Inget annat land i världen har ett liknande program. Frivillighet, öppenhet och att tillsammans arbeta för de gemensamma målen, är
nyckeln till goda resultat. Med ökad finansiering
för METSO-programmet kan vi lösa en stor del av
biodiversitetskrisen. Även den vardagliga naturhänsynen i ekonomiskogar utvecklas kontinuerligt. Vi kan sälja vårt kunnande åt andra länder.
Tiden är mogen för ett nytt arbetssätt där forskare, rådgivare och skogsägare tillsammans bygger upp praktiska modeller som bromsar negativa
följder och anpassar skogsbruket till den hotande
klimatförändringen. METSO-programmet, med sina sporrande skogsägarinitiativ, är en fungerande referens. Det gäller att se möjligheterna i förändringen.
Skogen har aldrig varit så viktig som nu! •

Skogsbruket 6/2021 5

Vem blir

Årets skogsentreprenör i Svenskfinland 2021?
Det är igen dags för tävlingen Årets skogsentreprenör i Svenskfinland.
Vem som helst, skogsproffs eller glad amatör, kan nu nominera en eller flera kandidater. Man kan också nominera
kandidater tillsammans.
De viktigaste kriterierna för att kunna nomineras är att personen jobbar som företagare i skogen, till exempel
med skogsmaskiner eller grävmaskiner. Men också personer, som jobbar med lättare utrustning, såsom vid gallring
och plantering kan komma i fråga. Bolagsformen spelar ingen roll.
Dessutom fäster juryn vikt vid att personen har ett välrenommerat tekniskt kunnande och kunskaper i bland annat skogs- och naturvård samt arbetarskydd och säkerhet.
Det är nu femte gången Föreningen för Skogskultur r.f. ordnar tävlingen Årets skogsbruksentreprenör som sakta
ökat i popularitet. I fjol vann Karl-Gustav Lindh från Kronoby.
Arrangörerna hoppas att så många som möjligt skickar in fritt formulerade förslag på entreprenörer som jobbar
med manuellt skogsarbete, med maskiner eller med transporter. Det är speciellt viktigt att motivera varför personen förtjänar utmärkelsen. Här gäller det inte enbart att berätta vad han eller hon arbetar med. Även kvaliteten på
arbetet och till exempel förmågan att hantera kunderna är av betydelse.
Kom också ihåg att uppge kontaktuppgifter för både entreprenören och dig själv.
Årets skogsentreprenör i Svenskfinland premieras med ett presentkort. Dessutom presenteras han eller hon i
tidningen Skogsbruket. Också personen som nominerat vinnaren premieras.
Skicka in ditt förslag med motiveringar senast den 30 september 2021!
Adressen är: foreningen.for.skogskultur(@)gmail.com
Tilläggsinformation:
Inge-Maj Boström
Föreningens sekreterare
Tfn 046 5365 400
Juryn för tävlingen Årets Skogsbruksentreprenör består av: Styrelsen för Föreningen för Skogskultur r.f.
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Tävling:

”Mindre

Mängden koldioxid ökar kraftigt i atmosfären om
Sverige slutar med skogsbruk. Det är en av slutsatserna
i rapporten The forest carbon debt illusion som den
svenska intresseorganisationen Skogsindustrierna låtit
utarbeta.
Rapporten diskuterar hur skogsnäringen påverkar klimatet ur ett helhetsperspektiv, från skogsbruk till träbaserade
produkter. Detta i relation till uppfattningen att det skulle vara
bättre att låta skogen stå. Rapporten visar också hur klimatet
reagerar om skogsbaserade produkter ersätts av alternativ
som baseras på fossil energi.
Rapporten har skrivits av Peter Holmgren, tidigare chef för
FAOs globala klimatarbete, numera rådgivare inom hållbar
utveckling. Han skriver också att en tioprocentig minskning
av avverkningarna inte får någon effekt på klimatet. Däremot skulle mängden fossila utsläpp öka.
Han anser också att det inte uppstår en kortsiktig kolskuld i de långsiktigt brukade svenska skogarna jämfört
med att minska eller upphöra med avverkningarna.
Tvärtom ökar kollagret i skogen kontinuerligt, samSnart får Finland skogsbrandskartor som täcker hela landet. Med hjälp
tidigt som träbaserade produkter minskar fossila
av dem blir det lättare att förebygga och släcka skogsbränder. Kartorna
utsläpp.
ska vara färdiga nästa år.
I rapporten påpekar Holmgren att det
Bakom kartprojektet står Finlands skogscentral i samarbete med Räddbehövs flera vetenskapliga studier av
ningsinstitutet, Meteorologiska institutet och Arbonaut Oy. Jord- och skogshur skogssektorn påverkar klimatet. •
bruksministeriet är med som finansiär.
Orsaken till projektet är att man befarar att skogsbränder är ett växande
gissel också i Finland. Enligt Skogscentralen visar bedömningar att risken för
skogsbränder, som omfattar mera än 10 hektar, ökar trefaldigt under detta
århundrade. Detta bland annat på grund av den snabba förskjutningen mot
grandominans och biomassatillväxten överlag. Speciellt i granskogar kan
elden utvecklas till en toppbrand som sprider sig snabbt.
I arbetet med skogsbrandskartorna stöder man sig på uppgifter som samlats in genom fjärrkarteringsmetoder. Med dem kan man band annat räkna
ut brandbelastningen för en skog. Målet är att kunna erbjuda räddningsmyndigheterna information om hur känslig för antändning en skog är, informera
Har du förlagt gamla nummer
om lämpliga bekämpningslinjer, hur utryckningsfordonen ska ta sig fram och
av Skogsbruket? Eller vill du
var det finns vatten för släckningen.
kolla vad Skogsbruket skrev
I Finland finns ett tätt nätverk av skogsbilvägar och skogsdiken, vilka bromom för ett eller två år sedan?
sar eldens framfart.
På Skogsbrukets webbplats,
Hos oss är stora skogsbränder sällsynta, men under ett år kan de vara
skogsbruket.fi/arkiv/ kan du lämånga. Enligt Skogscentralen har de varit cirka 1 300 per år under 2000-talet
sa alla tidningar från åren 2018
och tillsammans förstört i medeltal 550 hektar per år.
och 2019 samt från början av
Skogsbranden, i Kalajoki i början av augusti, kan betraktas som en exceptioår 2020 i pdf-format. Tidningnellt stor brand för Finländska förhållanden. Där eldhärjades cirka 300 hektar,
arna laddas upp ett halvt år
och enligt en preliminär uppskattning gick värden för ungefär 750 000 euro
efter utgivningsdagen. •
upp i rök. •

Kartor ska hjälpa
räddningsväsendet

Läs tidigare
nummer
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Skogsindustrin går bra trots
Hela skogsindustrin är inne i en högkonjunktur, och i synnerhet för sågbranschen har det hittills varit ett
fantastiskt år. Efterfrågan på produkterna ser ut att hålla i, men det finns
orosmoln på himlen.
Många hemmasnickare gapade av förvåning när de skulle skaffa brädor och plankor till sommarens byggprojekt. På vissa
håll fanns det inte byggvirke att få tag på,
och där det fanns hade prisnivån skenat
iväg upp mot det dubbla jämfört med året
innan.
Bristen på sågvaror svepte över hela
världen och även stora byggprojekt led av
prishöjning och bristfällig tillgång på ma-

8 Skogsbruket 6/2021

terial. Under sommaren jämnade utbud
och efterfrågan ut sig en aning, och priserna stabiliserade sig.
Att det överhuvudtaget uppstod ett läge, där det gapade tomt på byggnadshandlarnas brädgårdar, hade flera orsaker. Balansen mellan utbud och efterfrågan hade
rubbats under en tid.
– I slutet av 2019 drog sågindustrin ner
på produktionen på grund av att lönsamheten då var dålig. I januari–februari 2020
pågick strejker inom sågbranschen, vilket
yttarligare minskade på produktionen, och
när pandemin bröt ut signalerade sågverkens kunder att deras inköp kommer att
minska, förklarar Kai Merivuori, vd på
Sahateollisuus ry, sågbranschens intresseförening i Finland.

HEMMAFIXARNA
DRIVER EFTERFRÅGAN
I Finland höll sågverken produktionsvolymerna uppe under sommaren 2020, men
i flera andra länder med stor produktion
av sågvaror, däribland USA, Sverige och
Tyskland, drogs produktionsvolymerna
ner för att parera en befarad krympande
efterfrågan, och utbudet minskades gradvis.
Pandemin har bjudit på många överraskningar och skapat nya trender, när social distansering och reserestriktioner begränsat många andra fritidssysslor. Plötsligt fanns det tid att förverkliga olika handarbetsprojekt och fixa upp i hemmet. En
stickningsboom gjorde att garn plötsligt
tog slut i butikshyllorna och en motsva-

Efterfrågan på sågvaror är stor, men
hela skogsbranschen upplever nu en
högkonjunktur.

pandemin
rande snickarboom bidrog till att suget på
sågvaror nådde nya nivåer.
– Hösten 2020 märktes att DIY-handeln
(gör-det-själv-handeln) växte rejält. Den
har varit den största drivkraften bakom
den ökande efterfrågan på sågvaror, men
även inom byggnadsbranschen, och i synnerhet inom träbyggande, har det senaste
året varit livligt.
TOPPMODERNA SÅGVERK
Exporten av sågvaror ökade under första
halvåret 2021 med 20 procent och resten
av året ser sågbranschen ut att fortsätta gå
för högtryck.
– Priserna steg och sjönk och har nu
korrigerats uppåt igen i USA, där marknaden för sågvaror är volatil. I Finland är ef-

terfrågan fortsättningsvis god och lagren
hos kunderna är små, men kurvan kommer inte att pågå i en evighet, konstaterar Merivuori.
Sågbranschen har ändå en optimistisk
syn på framtiden, vilket också syns i de investeringar som är aktuella. I Raumo bygger Metsä Group ett nytt sågverk för 200
miljoner euro och Junnikkala satsar i Uleåborg. Även Koskisen och Versowood planerar stora investeringar i sina produktionsanläggningar.
– Förutom att kapaciteten växer utrustas sågverken med modern, världsledande inhemsk teknologi, som höjer graden
av automatisering och förbättrar effektiviteten, säger Merivuori.
HÖGKONJUNKTUR
INOM HELA SKOGSINDUSTRIN
Det är inte bara sågvarubranschen som
har vind i seglen. Hela skogsindustrin
presenterade positiva siffror för årets sex
första månader, och inte minst cellulosaförsäljningen genererade stora intäkter. Distansjobbande och ökande digitalisering bidrar till att efterfrågan på grafiskt papper fortsätter att minska, medan försäljningen inom övriga produktsegment ökar.
– Skogsindustrins ekonomiska läge
är bra just nu, och enligt företagen är
konjunkturutsikten positiv för den mekaniska och kemiska skogsindustrin, säger Maarit Lindström, chefsekonom på
Skogsindustrin rf.
UPM ökade under andra kvartalet
av 2021 sina försäljningsintäkter med
15 procent, jämfört med andra kvartalet 2020. Stora Enso presenterade en ökning med hela 22,6 procent (28,4 procent, exklusive pappersprodukter) för
samma period.
SKOGSBRÄNDER
OCH INSEKTSANGREPP
Det finns också orosmoln på himlen. Coronapandemin tar sig nya uttryck genom
deltavarianten och i många folkrika länder
har vaccineringen knappt börjat.
– Vaccinering och slopande av restriktioner har haft en positiv inverkan på konsumtionen av skogsindustrins produkter i
västvärlden, men pandemin sprider fortsättningsvis en viss oro på marknaden, säger Lindström.
Klimatförändringen fortsätter att ta

sig olika uttryck, och under sensommaren rasade skogsbränder i Kanada och
runt Medelhavet. Även Finland drabbades av den största skogsbranden på länge
när över 300 hektar skadades i Kalajokitrakten. I Finland sker årligen ett tusental skogsbränder, som i snitt ödelägger en
halv hektar.
– Sommarens skogsbränder i Kanada
påverkade produktionen av sågvaror negativt i Nordamerika. Den torra sommaren innebär troligen också stora skador av
granbarkborre på barrskog i Mellaneuropa, säger Merivuori.
EU STYR INVESTERINGAR
Även på det politiska planet finns en del
orosmoln. Inom EU pågår flera stora reformer, och flera av dem berör i högsta grad
skogsindustrins verksamhetsmöjligheter. I
mitten av juli presenterade EU-kommissionen det stora klimatpaketet Fit for 55 och
dessutom fortsätter diskussionerna om
skogsstrategin och om taxonomin, det vill
säga EUs verktyg för att uppnå klimatmålen genom att styra investeringar till hållbara tekniklösningar.
Målet med det omfattande lagstiftningsförslaget Fit for 55 är att minska EUs växthusgasutsläpp med minst 55 procent fram
till år 2030 jämfört med 1990 års nivå. Det
aktuella lagstiftningspaketet erbjuder metoder för att skärpa EUs nuvarande minskningsmål på 40 procent till den nivå som
kommissionen föreslog i september 2020.
På Skogsindustrin pågår analyser om hur
branschen kommer att påverkas av EUkommissionens förslag.
– Det är ett massivt paket, som bland
annat kommer att påverka investeringsbesluten inom skogsindustrin. I augusti hade vi mycket att gå igenom för att kunna
formulera våra ståndpunkter och påverka
besluten, säger Lindström.
Under hösten inleds också nya arbetsmarknadsförhandlingar, och för första
gången är det inte Skogsindustrin, utan
skogsbolagen själva, som sköter förhandlingarna med arbetstagarsidan.
– Jag har förhoppningar om att förhandlingarna kommer att skötas på ett
bra sätt och med resultat som kan accepteras av alla, men man vet aldrig på förhand hur det blir, säger Kai Merivuori. •
TEXT: JOHAN SVENLIN
FOTO: MAJ-LEN ROOS
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Utsläppen styr
transporterna allt mera

Kartan över skogsindustrins produktionsanläggningar har ritats om
under de senaste två decennierna, men virkets väg från avverkning
till fabrik följer ändå i stort samma
transportleder som förr. Lönsamhetskalkylen har länge styrt virkestransporterna, men nu fokuserar
man allt mer på att få ner klimatutsläppen.
Finland är ett land med stora avstånd, men
skogsindustrins viktigaste råvara är ändå
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relativt lokalproducerad. Den genomsnittliga transportsträckan för virke ligger på
159 kilometer, från avverkning till fabrik.
Snittavståndet för virkestransporter ökade
mellan åren 2000 och 2009, från 138 kilometer till 171 kilometer, men sedan toppåret 2009 har det kommit ner en aning.
Allt detta framgår ur en utredning som
Metsäteho Oy gjorde år 2018. Metsäteho
forskar i och utvcklar bland annat tillgången på virke och transportteknik.
Med biltransport fraktas virke i snitt
105 kilometer, medan statistiken visar att
tågfrakterna är betydligt längre, i medeltal 334 kilometer. Den lilla andelen vir-

ke, som transporteras på vatten, står för
två procent av fraktvolymerna och färdas
i snitt 298 kilometer.
– Virkesflödena är ganska stabila från
år till år, trots att produktion lagts ned på
en del orter och ökat på andra fabriksorter. Av UPMs 18 produktionsenheter i Finland är det våra tre cellulosafabriker och
fyra sågverk som använder den största delen av virket som vi köper in i Finland, säger Sauli Brander, skogsdirektör
på UPM.
Av de totalt 20 miljoner kubikmeter,
som UPM årligen köper in till sina produktionsanläggningar i Finland, har en

Mindre klimatutsläpp på räls
• 645 000 ton koldioxidekvivalenter kommer från skogsindustrins avverkning,
transporter och lossning vid fabrikerna i Finland.
• Av dem kommer 310 000 ton från virkestransporter.
• 56 procent av Finlands järnvägsnät är elektrifierat.
• 75 procent av virkestransporterna på räls sker med ellok.
Källa: Metsätehos utredning Puun korjuun ja kuljetusten päästöjen nykytila ja vähennyskeinot (dagsläget och metoder för att skära ned utsläppen från avverkningar och
transporter) från år 2019.

Det finns intresse bland industrin för
att flytta över en större andel av
virkestransporterna från landsväg till
räls, men järnvägsnätet har uppenbara begränsningar i öst–västlig
riktning.
liten andel sitt ursprung i Ryssland. Det
handlar främst om björkvirke för massaproduktion.
– Det finns inte tillräcklig tillgång på
björkvirke inom landet och därför importerar vi det. Virket fraktas till gränsen med
tåg och därifrån tar Fennia Rail virket vidare på räls till våra fabriker, säger Brander.
BEGRÄNSNINGAR PÅ RÄLS
Andelen virke, som fraktas med tåg, har
långsamt ökat sedan år 2000, på bekostnad av landsvägstransporter. Vid millennieskiftet var förhållandet 80 procent på
gummihjul, 16 procent på räls och 4 pro-

cent längs vattenleder, enligt Metsätehos utredning. År 2009 hade förhållandena ändrat till 70–26–4, för att 2018 igen
ha återgått en aning till förmån för biltransporter. Transportkedjorna för både
räls och vattenleder innehåller nästan alltid avsnitt där virket transporteras med bil.
– Även inom UPM sker virkestransporterna till 75 procent med bil, 24 procent
med tåg och cirka 1 procent genom flottning, främst i Saimenområdet. Flottning
är ett effektivt transportmedel ur miljösynpunkt och en båt kan dra en last som motsvarar 400 virkesbilar, upplyser Brander.
Enligt honom finns det ett par faktorer som begränsar en utökad tågtransport.
– Järnvägsfrakt fungerar, liksom passagerartrafik, hyfsat bra i nord-sydlig riktning, men i öst-västlig riktning finns det
mycket att förbättra.
Han efterlyser också ett större utbud
av frakttjänster på räls, även vad operatörer beträffar. Fennia Rail inledde sin verksamhet 2016 med att frakta ner Keitele
Groups sågvaror från Keminjärvi till hamnen i Kotka för export ut på världsmarknaden. Enligt Fennia Rail fraktar bolaget
också årligen 25 000 vagnar råvirke från
gränsstationerna i öst till UPMs fabriker i
östra Finland.
– Fennia Rail gör ett bra jobb, men en
stor del av landets tågfrakter är ännu i
händerna på VR och det skulle vara gynnsamt för marknaden med flera operatörer,
anser Brander.
JAKT PÅ KLIMATUTSLÄPP
Prisjakten har länge styrt virkesanskaffningen för fabrikerna, men på senare tid
har även jakten på klimatutsläpp blivit
högprioriterad. Skogsindustrin ser över alla verksamhetsgrenar för att hitta sätt att
minska koldioxidutsläppen, och det gäller

även virkestransporterna. De årliga koldioxidutsläppen för virkestransporter i Finland ligger på drygt 300 000 ton, ungefär
en lika stor mängd som de utsläpp som
uppstår vid avverkning, också detta enligt Metsäteho. Tre fjärdedelar av virkestransporterna, som går på räls, drivs med
ellok och det är alltså inom landsvägstrafiken som de stora utsläppsbesparingarna ska ske.
– Nu prövas flera åtgärder för att minska klimatutsläppen inom virkestransporterna. När det gäller landsvägstransporterna har man testat flera olika tekniska
lösningar för att få en högre effektivitet i
virkestransporterna, både ekonomiskt och
ekologiskt, säger Pirjo Venäläinen, forskare på Metsäteho.
Hon nämner HCT-bilarna (High Capacity Transports) som testats med specialtillstånd sedan 2014. Andra tekniska lösningar, som kan bidra till mindre utsläpp, är
förnybar diesel och hybridmotorer. Bland
annat Sisu har lanserat hybridvirkesbilar
med dieselmotor som får stöd av en elmotor vid hård belastning.
Inom rälsfrakten finns det goda exempel på hur kapaciteten kan öka genom användningen av ekipage med större lastvolym. För ett par tre år sedan satte VR
in starkare lok på Lapplandspendeln, landets enskilt största reguljära virkestransportsystem.
Lapplandspendeln fraktar årligen 1,7
miljoner kubikmeter virke mellan orterna Pello, Kolari, Rovaniemi och Kemijärvi och de starka Vectron-elloken har gjort
det möjligt att öka antalet vagnar med en
fjärdedel, från 22 vagnar till 27. Det innebär att tågen blir 600 meter långa och bär
2 000 kubikmeter virke i lasten. •
TEXT OCH FOTO: JOHAN SALIN

Skogsbruket 6/2021 11

Den oberoende digitala marknadsplatsen för virkeshandel Kuutio, som
öppnade år 2017, har inte slagit igenom. I dag står fortfarande majoriteten av landets skogsvårdsföreningar utanför. Därmed har målet att förenkla och effektivera virkeshandeln
för alla parter inte nåtts.

Visst vill du
bli medlem?
Föreningen för Skogskultur r.f. har redan över 100 år
jobbat för skogsbruket i svenskbygderna. I dag lägger
vi speciell vikt vid olika former av informationsspridning på svenska. Som medlem bidrar du till Skogskulturs arbete och kan påverka föreningens verksamhet.
Skogskultur:
• Ger ut tidskriften Skogsbruket
• Ger ut skogligt informationsmaterial, till
exempel senaste upplagan av Skogsbrukets handbok
som föreningen lät översätta och trycka
• Beviljar stöd för skogsdagar och exkursioner, såsom
Skogsbrukets vinterdagar och Skogskulturs sommarexkursion
• Beviljar reseunderstöd till skolklasser
• Understöder examensprojekt
• Premierar skogsägare, skogsfackmän,
entreprenörer, studerande och aktiva unga.
Man kan ansöka om medlemskap via föreningens webbsida, ansökningsblanketten
finns på https://skogskultur.fi/bli-medlem/
eller genom att kontakta föreningens
sekreterare Inge-Maj Boström,
foreningen.for.skogskultur@gmail.com.
Medlemsavgiften är 15 euro per år.
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Skogsvårdsföreningen Österbotten är en
av dem som valt att stå utanför Kuutio.
Inte heller någon annan skogsvårdsförening i Svenskfinland är med.
– Det finns fördelar med att vara med i
en dylik tjänst, men i dagsläget överväger
nackdelarna. Det beror delvis på marknadsläget där utbudet är större än efterfrågan. Då blir köpen selektiva och därför
bidrar en sådan här plattform till det motsatta – att skogsägaren och skogsbruket
inte gagnas, säger Jan Slotte, verksamhetsledare för SVF Österbotten.
Med att köpen blir selektiva menar
Slotte att efterfrågan koncentreras till enbart vissa objekt.
– Köparna vill helst ha förnyelseavverkningar med hög andel stock, men alla objekt består inte av stämplingar med exempelvis granstock. Det gör att marknaden
snedvrids och i ett sådant läge gynnas inte
markägarna. Därmed tillför inte plattformen något mervärde, förklarar han.
Bakom lanseringen av Kuutio står Suomen Puukauppa Oy. Ungefär 20 skogsvårdsföreningar placerade medel i företaget för start och utveckling av tjänsten. SVF Österbotten gick inte in med
kapital.
MINDRE PÅVERKNINGSMÖJLIGHETER
Enligt Jan Slotte var en orsak till det att
skogsvårdsföreningarnas insyn och påverkningsmöjligheter minskade.
– Föregångaren till Kuutio var en plattform som hette puumarkkinat.fi, men
den uppgick i Kuutio där skogsindustrin
har större inflytande. Därmed anser vi att
skogsvårdsföreningarnas insyn minskat
och därför beslutade vi att inte gå med,
säger Slotte.
Han poängterar att Kuutio är en tjänst
som kan ge fördelar. Om situationen förändras kan SVF Österbotten omvärdera
sitt beslut.
– Vi utesluter ingenting. Ser vi att den
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Trög start för marknadsplats

här tjänsten ger markägarna ett mervärde kan vi fatta ett nytt beslut. Men just
nu är vi långt ifrån ett sådant beslut, säger Slotte.
VILL NÅ ALLA FÖRENINGAR
Kuutio är en öppen, oberoende och digital virkeshandelsplats för skogsvårdsföreningar, skogsägare och virkesköpare. Genom att konkurrensutsätta virkesaffären
via tjänsten lovar Kuutio att underlätta virkesaffären för alla parter.
– Genom att använda våra tjänster sparar tjänstemännen, som jobbar med virkeshandel, mycket tid, upp till flera timmar för varje objekt som förmedlas på vår
handelsplats. Vi förbättrar också marknadens funktionsduglighet och gör den konkurrenskraftigare. Fördelarna är många,
säger Aku Mäkelä, vd för Kuutio.
Enligt honom har verksamheten visat sig fungera tekniskt och effektivt som
ett redskap för att underlätta virkeshan-

deln för alla parter. Han ser gärna att alla skogsvårdsföreningar ansluter sig till
tjänsten. Nu är drygt en tredjedel av landets 59 skogsvårdsföreningar med.
– I takt med att de goda erfarenheterna av att använda våra tjänster sprids tror
vi att vi kommer att nå allt fler. Den största nyttan skulle skogsägarna få om alla
skogsvårdsföreningen var med i Kuutio,
säger Mäkelä.
I praktiken fungerar Kuutio som en
plattform där skogsägaren kan konkurrensutsätta sitt objekt själv. Den skogsägare som inte vill göra det på egen hand kan
välja att en tjänsteman på en skogsvårdsförening eller i ett skogsserviceföretag sköter förmedlingen av objektet.
– Fördelarna med Kuutio är att skogsägaren når nästan alla skogsvårdsföreningar och virkesköpare. Genom att använda våra tjänster ökar chansen att hitta de rätta köparna och att få rätt pris för
virket. Tjänsten är kostnadsfri. En annan

fördel är att datasäkerheten är hög, poängterar Mäkelä.
Under första halvan av 2021 har virkesmängderna, som förmedlas genom Kuutio med fullmakt av skogsvårdsföreningarna, ökat. Förra året konkurrensutsattes 3,4
miljoner kubikmeter via Kuutio, varav 84
procent bestod av virkesaffärer som gjordes av privata skogsägare. Av dem gjordes
26 procent av skogsägarna själva medan
74 gjordes med fullmakt.
– Virkeshandeln har i år varit livligare än i fjol, och objekt, som konkurrensutsätts av skogsägarna på egen hand, har
hittills ökat med 130 procent medan de
som skogsvårdsföreningarna förmedlar
med fullmakt har ökat med 50 procent
jämfört med 2020, berättar Mäkelä.
Som jämförelse förmedlade skogsvårdsföreningarna cirka 15 miljoner kubikmeter
virke med fullmakt år 2020. •
TEXT: CHRISTOFFER THOMASFOLK
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Drönare

och avancerad data lyfter skogsbruk
Laserskanningen av skogarna går nu
in i en ny fas då mycket av jobbet
kan göras med effektiva drönare. De
kan snabbt ge noggrann information
om stora skogsområden eller flexibelt skapa detaljerad information
gällande skogarnas ekosystem.
Den svenska försvars- och säkerhetskoncernen MW Group (med Carl Haglund
som styrelseordförande) såg möjligheten att utnyttja drönare för att skapa bättre skogsdata än vad som hittills har varit möjligt. För det ändamålet grundade
företaget tillsammans med skogsproffset
Sixten Sunabacka MW Forest Sense AB i
Sverige för ett år sedan. Sunabacka har en
bakgrund bland annat som vd för Finlands
största privata skogsägare, Tornator Abp
och som skogsdirektör för UPM.
Förkortningen MW kommer från originalnamnet Military Work som grundades
då den allmänna värnplikten upphörde i
Sverige 2010. Många yrkesmilitärer sökte sig då nya banor inom koncernen som
därför har personal med militär bakgrund,
bland annat experter på drönarteknik.
– Drönare är en central del av modern
krigföring, men används ännu relativt lite
inom skogsbruket. MW Group är en tungviktare i sin bransch och samarbetar med
försvaret i Sverige, Finland och Danmark
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kring strategiska försvarsfrågor. Med den
kompetensen i ryggen var det lätt att ta
emot uppdraget att skapa ett servicekoncept för avancerad skogskartering med
hjälp av drönare, som är smidigare att använda än flygplan eller helikoptrar, säger
Sunabacka.
SAMARBETE MED ARBONAUT
Enbart bildmaterialet räcker givetvis inte,
det måste processas för att kunna producera noggranna data över specifika skogsområden. För den biten står finländska Arbonaut Oy som arbetat med skogskartering
och geopositionering sedan 1990-talet.
– Utgående från materialet, som drönarna samlar in, kan vi skapa en komplett
bild av skogsområdena, med allt från detaljerad information om trädens volym
och åldersstruktur till var det finns döda träd och särskilt värdefullt virke eller
värdefulla biotoper. Man kan säga att vi
tillsammans med MW Forest Sense kan
erbjuda ett verkligt precisionsvapen för
skogsägarna, sade Arbonauts teknologidirektör Vesa Leppänen i samband med
en drönardemonstration på Vånå gård i
Janakkala i maj.
MW Forest Senses chefspilot Tony
Randall-Clausen berättar att det med en
flygplansliknande drönare går att skanna
upp till 700 hektar skog under en 1,5 timmar lång flygning.
– Vi programmerar på förhand hur drö-

naren ska flyga, men fast den flyger självständigt måste den hela tiden övervakas
av erfarna drönarflygare, med tanke på
till exempel förändrade väderförhållanden. Över lag är säkerhetsföreskrifterna
ytterst rigorösa i vårt arbete och vi uppfyller givetvis alla luftfartsbestämmelser,
säger han.
PILOTER I TOPPKLASS
Randall-Clausen flög under flera år både
amerikanska militärplan och obemannade spaningsdrönare, bland annat i Afghanistan. Han berättar att det finns tre olika
huvudtyper av drönare (på engelska Unmanned Aerial Vehicle, förkortat UAV); en
som liknar ett miniflygplan, en som liknar
en helikopter och den traditionella drönaren som man kan se snurra runt på olika ställen.
– De olika drönartyperna används för
olika ändamål. Flygplanet kan stiga högt
upp och snabbt skanna stora områden
medan de två andra är bättre då man noggrannare vill läsa av mindre arealer, säger han.
Vem som helst kan enligt RandallClausen flyga en vanlig drönare över öppen mark, men i hans team måste flygarna vara verkligt erfarna för att hantera
flygningar på låg höjd utan visuell kontakt med drönaren och för att planera flygningarna på förhand.
– Våra drönare är i proffsklass och vi

Den flyplansliknande drönaren Quantum Systems Trinity F90 har nästan 2,5
meter mellan vingspetsarna och kan
skanna upp till 700 hektar skog under en
flygning. Vid uppstigning och landning
är propellrarna riktade uppåt. Under
själva flygningen drivs UAV-flygfarkosten
av den bakre motorn medan frampropellrarna är infällda för att minska luftmotståndet.
har kapacitet att investera i verkligt högklassig utrustning i militär klass för att ytterligare förbättra kvaliteten på materialet.
Då antalet flyguppdrag ökar kontinuerligt
verkar det finnas ett behov av den här typens service, säger han.

KAN MÄTA SKOGARNAS TILLVÄXT
Sixten Sunabacka berättar att bolagets
tjänster huvudsakligen är riktade till större skogsägare med tusentals hektar skog.
Han påpekar dock att även till exempel
skogsvårdsföreningar kunde samla mindre skogsägare i större grupper för att tillsammans skapa en bättre bild av sina skogar.
– Fördelen är att skogsägarna får skräddarsydd information om snart sagt allt
som rör markerna, utan att själva behöva investera i dyr och tekniskt krävande
utrustning. Genom samarbetet med Arbonaut förädlas vår rådata till detaljerade
kartor som man kan zooma in på i minsta
detalj. Noggrannheten beror på skogsäga-

Enligt Sixten Sunabacka kan också mindre skogsägare få sin skog laserskannad med avancerad teknik. De kan bilda
en grupp, till exempel på initiativ av en
skogsvårdsförening.

MW Forest Senses chefspilot Tony Randall-Clausen demonstrerar det amerikanska
företaget Velodyne Lidars högeffektiva laserskanner Ultra Puck som monteras på
drönarna.

rens behov av information, och tjänsten
utvecklas kontinuerligt, säger han.
I Sverige har företaget bland sina kunder samfällda skogar och institutionella
skogsägare. Den första finländska kunden
är Stockfors Ab, som bland annat administrerar Vånå gårds skogar.
– Avverkningarna och skogsvården planeras redan i allt högre grad med dator. Ju
bättre data det finns om skogarna, desto
lättare går det att planera skogsvården så
att skogarna inspekteras på plats endast
då det verkligen krävs, till exempel inför
gallringar, säger Sunabacka.
Han berättar att laserskannern och de
avancerade kameror, som drönarna är utrustade med, kan skapa verkligt detaljerade bilder av skogarna då drönarna flyger lågt.
– Då mätningarna upprepas kan även
till exempel skogens verkliga tillväxt beräknas. En annan viktig aspekt är att kontrollera riskerna för skogsskador och exempelvis skogsbränder. Beroende på kundresponsen utvecklar vi kontinuerligt tjänsten så att den kan ge maximal nytta åt
kunderna gällande till exempel skogsvårdsplanering och beslutsunderlag för
avverkningar, säger Sunabacka. •
TEXT: BO INGVES
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Experter ger råd:

Skogspengar

Många skogsägare börjar vara i den åldern att de inte längre vill köpa mera skog för virkespengarna efter en stor avverkning. Om man inte absolut behöver pengarna till något annat kan man placera
dem så att de sätter en liten guldkant på vardagen.
Skogsbruket har sonderat möjligheter och alternativ
med några placeringsexperter.
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kan ge guldkant

Men först presenterar vi det fiktiva paret Bror ”Propsen” Granestam och hans
hustru Alfrida Storskogas-Granestam.
De äger sedan mitten av 1980-talet ett enhetligt skogsområde om 30 hektar i östnyländska Pärombotten. Han är 64 år och
lyfter redan pension, hon är 62 och har
ett par år kvar tills pensionen börjar löpa.
Därmed representerar Alfrida och Propsen
åldersmässigt den genomsnittliga finländska skogsägaren.
För ett år sedan beslutade de avverka
ungefär 10 hektar och placera vinsten för
att få en någorlunda jämn och trygg avkastning.
HÄLFTEN KVAR
Den skog, som paret Granestam lät avverka, bestod i huvudsak av gran. I virkesinkomst vid leverans fick de 200 000 euro.
Dessutom betalade köparen 48 000 euro
i mervärdesskatt. Det är pengar som paret inte får behålla eftersom de inom ramen för skogsbruksbeskattningen, i sin
tur betalar mervärdesskatt för köpta tjänster och produkter. Efter alla omkostnader
och skatter återstod till slut endast ungefär
hälften av det momsfria beloppet.
Först gick 35 000 euro plus mervärdesskatt till drivningskostnader. Sen krävde
skattebjörnen 19 procent i förskottsskatt
på det återstående beloppet redan under
det första året.
Men avtappet tog inte slut här. Alfrida
och Propsen är ansvarsfulla skogsägare
och planterade nytt följande år. Förnyelsekostnaderna uppgick till cirka 15 000 euro
plus mervärdesskatt. Under det andra året
betalade de ytterligare omkring 20 000 euro i restskatter. Under strecket fanns till
slut ungefär 100 000 euro.
Det är tydligt att man måste avverka
stora arealer på en gång för att det ska
bli någorlunda klirr i kassan. Man räknar
med att den finländska skogen i genomsnitt avkastar 150 euro per år och hektar
med en omloppstid på 100 år.
De här pengarna vill paret Granestam
förvalta på ett etiskt och hållbart sätt och
med måttlig risktagning, så att de årligen
får ut en slant. Hur ska de göra? Lätt blir
det inte. Räntorna är extremt låga och börskurserna står på en historiskt hög nivå.
Här är det skäl att påpeka att de flesta
placeringar, frånsett bankdepostioner upp
till en viss gräns, är förknippade med någon form av risk. En historiskt god utveck-

ling är inte en garanti för att värdet fortsätter stiga, speciellt inte på kort sikt.
KOMBINERAR ANDELSLAG OCH
BÖRSBOLAG
Frågan går först till Sven-Eric Holmström,
fristående placeringscoach på det egna bolaget Holmström Group med säte i Karis.
Han har jobbat med placeringar på banker
och är själv aktiesparare, med olika typer
av placeringar i portföljen.
Han föreslår att Alfrida och Propsen
placerar mellan 30 och 50 procent av
pengarna i andelslaget Metsäliittos A-andelar. Det kan de göra om de sålt skogen
till Metsäliitto.
A-andelarna är så kallade tilläggsandelar och ger en årlig utdelning om 5 procent.
– För tillfället är det här det bästa räntealternativet på marknaden. Ingen bank
kan tävla med det, säger Holmström.
En annan fördel är att skatten på avkastningen är låg, 7,5 procent upp till
5 000 euro.
Om paret placerar 50 000 euro i Metsäliittos A-andelar blir utdelningen drygt
2 300 euro per år efter skatt. För någon
kan det vara en nackdel att pengarna är
bundna flera år.
Systemet med både A-andelarna och Bandelarna, med en klart sämre ränta, förändras vid ingången av nästa år.
HÖGUTDELARE FÖR RESTEN
Resten av pengarna, det vill säga 50 000–
70 000, euro skulle Sven-Eric Holmström
placera i börsaktier enligt de kriterier som
Alfrida och Propsen ställt upp, det vill säga etiskt, hållbart och med måttlig risk.
– Dela potten i cirka 15 lika stora delar. Välj ut lika många välrenommerade
finländska bolag som betalar goda dividender, och köp aktier med jämna mellanrum och i små portioner under 18 månader. Det är bästa sättet att sprida risken, råder han.
Enligt honom finns det 30–40 goda alternativ på Helsingforsbörsen. Räknat enligt kursnivån i mitten av augusti betalade endast få av dem dividender i storleksordningen 5 procent för fjolåret. Men de
flesta aktier stiger i värde över tid. Man
räknar med att börsaktier i snitt totalt avkastar mellan 7 och 8 procent per år. Vill
man ha ut mera än dividenden säljer man
en mängd aktier som motsvarar värdestegringen.

Sven-Eric Holmström.
För dividendinkomster från noterade
bolag betalar man 30 procent i skatt upp
till 30 000 euro och därefter 34 procent.
Av dividendinkomsterna är 15 procent
skattefria. Försäljningsvinsterna beskattas
lika, men har ingen skattefri del.
PERFEKT KOMBINATION
Holmström säger att skog och börsaktier
skattemässigt är en superkombination.
– Om aktierna tappar i värde kan du
sälja av dem och kvitta förlusten mot en
lika stor vinst på virkesaffärer. Sedan kan
du köpa tillbaka aktierna, men tidigast följande dag och behålla din dividendavkastning. På samma sätt kan man kvitta förluster i skogsbruket – till exempel sådana
år då man inte avverkat, men haft kostnader – mot försäljningsvinster från aktier,
förklarar han.
Här gäller det att komma ihåg att förlusterna är avdragsgilla under fem års tid
och att man egentligen skjuter upp skatten då man köper tillbaka aktier till ett lägre pris och senare säljer dem med vinst.
ANDELSLAG OCH FONDER
Simo Vuorenlinna, placeringschef på Vasa
Andelsbank, resonerar i samma banor
som Sven-Eric Holmström. Eftersom alla
inte kan placera i Metsäliittos A-andelar,
föreslår han den lokala andelsbankens eller något annat andelslags placerings- eller tilläggsandelar för Alfrida och Propsen,
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Martin Paasi.

kanske 25 procent av totalbeloppet.
Den årliga avkastningen för andelarna ligger ofta i storleksordningen 3–4 procent. Den fastställs utgående från resultatet för föregående år och varierar därmed.
En förutsättning för att placera i de här instrumenten är att man är medlem i ifrågavarande andelsbank eller andelslag.
Simo Vuorenlinna rekommenderar ändå att Alfrida och Propsen placerar ungefär hälften av pengarna i en blandfond,
en placeringsfond med hälften av medlen
i ränteinstrument och hälften i aktier. Sådana kan man teckna via banker och andra värdepappersförmedlare.
– Placeringfonderna är två slag, de som
delar ut avkastning och de som återplacerar dividender. Här är tanken att välja
avkastningsfonder, påpekar Vuorenlinna.
Med tanke på diversifieringen, riskspridningen, rekommenderar han dessutom att paret placerar 10–15 procent av kapitalet i ränteinstrument. Detta även om
räntenivån länge varit extremt låg och trots
att någon snabb förändring inte väntas.
Till slut föreslår han att Alfrida och
Propsen kryddar anrättningen med en placeringsfond som placerar i fysisk skog.
– Då återplacerar de en del av pengarna i skog, men slipper att sköta den, säger han.
Med tanke på deras placeringsfilosofi
föreslår han som alternativ en placeringsfond som placerar i bolag som säljer och
producerar rent vatten eller utrustning för
vattenrening. Sådana har redan en tid varit i ropet bland placerare med gröna värderingar.

INDEXFONDER FÖR HELA SLANTEN
Martin Paasi är Finlands tills vidare enda
sparekonom och jobbar på svenska Nordnet Bank som vuxit kraftigt också i Finland under de fem senaste åren. Hans råd
till Alfrida och Propsen låter enkelt och
bekymmersfritt, åtminstone om man har
lite förkunskaper om olika placeringsinstrument.
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– Lägg alla pengar i indexfonder som
placerar uteslutande i bolag som har en
uttalad policy att betala ut goda dividender i alla lägen och själva delar ut vinstmedel en eller flera gånger om året. Håll
fingrarna borta från allt vad ränteinstrument heter, rekommenderar han.
Nordnet är en stor förmedlare av indexfonder och har använt dem som instegs-
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Simo Vuorenlinna.

Börsaktier är den placeringsform som avkastar bäst på lång sikt. Man räknar med en
totalavkastning, värdeökning plus dividend, om 7–8 procent per år.

produkter. För många har de faktiskt blivit
en inkörsport till placeringsvärlden, och
även erfarna placerare har sådana i sina
portföljer. Martin Paasi framhåller att han
i alla sammanhang, då det gäller placerarnas och spararnas framgång, ser till deras intressen. Han har ett unikt arbetsavtal som ger honom rätt att presentera egna åsikter, också om de inte sammanfaller
med arbetsgivarens.
Här motiverar han sin rekommendation med att aktieplaceringar över tid visat
sig vara den placeringsform som avkastar
bäst och att värdet på ränteinstrumenten
backar den dag räntorna stiger.
Han föreslår att Alfrida och Propsen delar upp pengarna mellan två eller tre indexfonder, en som placerar i europeiska,
en som placerar i amerikanska och en som
placerar i asiatiska högutdelande börsbolag, alternativt en som placerar globalt.
Allt flera fonder följer de så kallade ESGprinciperna för ansvarsfullt och hållbart
placerande.
En aktiebaserad indexfond köper samma andel av varje aktie som aktien har
i det index som fonden har valt att följa. Eftersom fonderna inte kräver en aktiv
skötsel är de synnerligen kostnadseffektiva. Förvaltningskostnaden ska helst vara under en halv procent per år. En del indexfonder är börsnoterade. En sådan kal�las ETF (exchange-traded fund).
Enligt Martin Paasi kan man räkna med
att den årliga totalavkastningen för en indexfond, som placerar i högutdelare, på
sikt ligger mellan 7 och 8 procent. Totalavkastningen består av fondens värdestegring och utdelning. Man kan räkna med
att ungefär hälften utgörs av utdelningar.
Han påpekar att värdet på fondandelarna fluktuerar och att svängningarna kan
vara stora, lika stora som på börserna.
Men så länge man inte säljer sina fondandelar har man inte förlorat eller vunnit
något och även om kurserna skulle halveras betalar högutdelarna oftast dividender. Därmed kan indexfonden också dela ut pengar.
– Aktier och fonder som investerar i
aktier ska alltid ses som långsiktiga placeringar. På 10–20 år kan man, förutom
avkastningen få en värdestegring som
inte behöver vara anspråkslös, säger
Martin Paasi. •
TEXT: PETER NORDLING
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Så gott som varje finländsk kommun
äger skog, men omfattningen och
skogsbruksmetoderna varierar. Övergången till kontinuerlig beståndsvård
är en trend som märks bland annat i
Västnyland.
Finlands Kommunförbund lät ifjol göra en
undersökning över nuläget för de kommunalt ägda skogarna.
– Enligt den har kommunernas målsättningar för de egna skogarna blivit mångsidigare under de senaste tio åren. De ekonomiska aspekterna ges mindre tyngd och
man vill i stället fokusera på värden såsom rekreation, biologisk mångfald och på
klimatmålsättningar, säger enhetsdirektör
Miira Riipinen på Kommunförbundet.
Städer som Helsingfors och Esbo klassar
numera all sin skog som rekreationsskog
eller fredad skog. På Esbo stads sajt kan
man läsa att stadens skogar, cirka 5 000
hektar, är hyggesfria och att kontinuerlig
beståndsvård gäller, genom luckhuggning,
plockhuggning eller kanthuggning.
I Lojo, där staden har ett skogsinnehav
på cirka 2 600 hektar, klubbade fullmäktige i våras igenom en ny skogsvårdsstrategi som sträcker sig fram till år 2050. Enligt den ska skogsvårdsplanerna skräddarsys enligt typ av skog, hyggesmetoderna
bli mångsidigare och också andra värden
än rent ekonomiska beaktas.
Strategin utgår vidare ifrån att staden
under de kommande 20 åren sänker sina
avkastningsförväntningar på skogen, förlänger omloppstiden och är återhållsammare med sina slutavverkningar. Även om
omställningen inledningsvis minskar intäkterna räknar strategin med att skog,
som får växa längre, på sikt ska ge bättre avkastning.
NYA VINDAR I VÄSTNYLAND
I Hangö väntar en reviderad tioårsplan
för skötseln av stadens ekonomiskogar på
godkännande. Enligt planen kommer slutavverkningar inte att utföras under den
aktuella perioden. Istället går man in för
kontinuerlig beståndsvård.
Ett utlåtande om kalhyggesfritt skogsbruk, samt slopande av ekonomiska målsättningar, har också gjorts av miljö- och
byggnadsnämnden i en annan västnyländsk kommun, nämligen Ingå.
I Raseborg lades ett invånarinitiativ om
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Flera
kommuner
skippar
kalhyggen

att slopa kalhyggen i stadens skogar fram
år 2019. Initiativet fick inte tillräckligt med
stöd i fullmäktige, men en ny namninsamling pågår, och var det nyvalda fullmäktige står i frågan är oklart. Tanken på en
styrning mot kontinuerlig beståndsvård
tilltalar inte stadens skogsbruksingenjör
Carl-Johan Jansson.
– Dels skulle det vara dåligt för staden
ekonomiskt, dels skulle det innebära mer
rötskadade skogar som tappar i värde.
Forskningen tyder visserligen på att det,
med tanke på kolutsläppen, kunde vara
befogat att försöka övergå till kontinuerlig
beståndsvård på vissa torvmarker. Om så
visar sig vara fallet ska det givetvis beaktas. Förutsättningarna för naturlig föryngring finns ändå inte på alla typer av mark,
säger Jansson.

Han påpekar att han inte är ensam om
sin uppfattning.
– När det för några år sedan lades fram
ett medborgarinitiativ om att förbjuda kalytor i statens skogar gav ingen av Naturresursinstitutets forskare sitt stöd.
EXEMPEL UR EGEN SKOG
Raseborgs stad har mest skog bland de
västnyländska kommunerna, innehavet
omfattar sammanlagt omkring 4 350 hektar.
För den 10-årsperiod, som sträcker sig
fram till år 2022, finns ett planerat uttag
på i snitt 15 000 kubikmeter per år, vilket är budgeterat att årligen hämta in omkring 200 000 euro till stadens kassa. I år
kommer avverkningsmängderna att ligga
på 9 600 kubikmeter.

Tanken på att helt övergå till kontinuerlig beståndsvård i Raseborgs skogar
tilltalar inte stadens skogsbruksingenjör Carl-Johan Jansson.

Nästan alla kommuner
äger skog
Av de finländska kommunerna
äger 98 procent skog. Den största
skogsägaren är Uleåborg med ett
innehav på drygt 20 000 hektar, följt
av Kuopio (12 744) och Helsingfors
(9 926). *
De kommuner, som deltog i Finlands Kommunförbunds undersökning ”Kokonaiskestävä kuntametsä”,
uppgav att drygt hälften av skogen
var ekonomiskog, drygt 40 procent
rekreationsskog och knappt 10 procent fredad skog.
För närmare 75 procent av den
kommunalt ägda skogen fanns
planer där man strävade efter två
eller flera målsättningar samtidigt.
De nyaste målsättningarna hade att
göra med koldioxidneutralitet och
vattenskydd.
Kommunerna upplevde att
faktorer som splittrad ansvarsfördelning och den stora mängden åsikter
är utmaninande. Enligt projektet
skulle kommunerna som stöd för sitt
beslutsfattande gärna se nationella
riktlinjer för hur skogarna ska skötas
och användas.
AS

– Siffran beror på att det planerade avverkningsområdet visat sig vara väldigt
angripet av röta. Det handlar till stor del
om naturligt föryngrad granskog. När moderbeståndet varit rötskadat tenderar den
naturligt uppkomna granskogen bli ännu
mer rötskadad, säger Carl-Johan Jansson
och ser det som ett konkret exempel på
när kontinuerlig beståndsvård inte är att
föredra.
Att på andra sätt måna om den biologiska mångfalden är praxis i stadens skogar sedan länge. Sparträd lämnas i rikliga
mängder och Raseborg var också tidigt ute
med att börja lämna högstubbar.
– Rekommendationen att få in större lövinslag försöker vi beakta genom att där
det är tillräckligt bördigt plantera gran och
björk gruppvis.

I stadens tätortsnära skogar och rekreationsskogar är kontinuerlig beståndsvård
den dominerande skogsvårdsmetoden. Av
dessa skogar, som till sin omfattning uppgår till omkring 1 000 hektar, ingår hälften
i skogsbruksplanen medan den andra hälften i fjol fick sin egen skötselplan.
VIKTIGT MOTIVERA
Få kommuner har i dag tjänstemän som är
specifikt ansvariga för skogen. Carl-Johan
Jansson har jobbat som kommunalt anställd skogsbruksingenjör i 40 år – först
på dåvarande Ekenäs stad, numera i Raseborg. Egentligen kunde han redan ha gått i
pension, men valde att stanna kvar i tjänst
eftersom han vill vara med om att ta fram
Raseborgs nya skogsbruksplan som snart
blir aktuell.

*Baserar sig på Statistikcentralens
uppgifter från 2013.

– Jag anser att den lokalkännedom jag
har är så pass viktig att jag vill föra den vidare, säger han.
En annan fördel med de många tjänståren är att kritik och arga mejl inte längre stör nattsömnen. Att folk intresserar sig
för skogsfrågor anser Jansson är bra, och
inför arbetet med den nya skogsbruksplanen skulle han gärna se någon form av
värdediskussion.
– Diskussion är alltid välkommet. Om
man inte klarar av att motivera de åtgärder man utför i skogen, är man ute på
svag is. •
TEXT OCH FOTO: AGNETA SJÖBLOM
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Nu kan väglagen få
stora pengar

Pengar finns! NTM-centralen har
detta år en rekordstor summa att
dela ut till enskilda vägar. Nu ska väglagen vara aktiva och hålla sig i framkant, för det finns ett stort behov av
förbättringar. Goda förbindelser påverkar både virkets efterfrågan och
pris.
22 Skogsbruket 6/2021

Det finns i dag cirka 55 000 enskilda vägar
med eget väglag i Lantmäteriverkets register. Tillsammans mäter de cirka 150 000
kilometer. Därutöver finns ytterligare cirka 200 000 kilometer andra typer av privata vägar, som inte är organiserade i form
av väglag. Ungefär en halv miljon finländares vardag berörs av i vilket skick dessa
privata vägar är, inklusive våra lant- och
skogsbruk.

Man har uppskattat att över nittio procent av de årliga avverkningarna transporteras vidare i förädlingskedjan via de enskilda vägarna. Vägarnas skick och framkomligheten för virkestransporterna, som
blir allt större och tyngre, är en kärnfråga
för skogsbranschen. Det har direkta effekter på både efterfrågan och virkespriset.
– De privata vägarna är vägnätets kapillärer, säger Mika Nousiainen, ledande
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jorna en viktig del i logistiken. Majoriteten
av dessa vägfärjor finns i Åbolands skärgård och kring Saimen.
– Vägnätet i östra Finland och i de norra delarna ser lite annorlunda ut. De här
områdena är glesare befolkade och staten
äger stora skogsområden där, säger Simo
Takalammi, direktör vid Vägföreningen i
Finland.

expert på skogsvägar vid Finlands Skogscentral.
Vägnätet i Svenskfinland ser ganska
lika ut som vid kusttrakterna i stort. De
svenskspråkiga områdena är tättbefolkade och antalet fritidsstugor längs kusten är
stort, vilket gjort att det finns ett rätt tätt
vägnätverk. Detta gynnar naturligtvis också skogsbrukets behov av virkestransportleder. I skärgården utgör de privata vägfär-

REKORDSTOR SUMMA
Inom branschen är man enig om att det
finns rum för förbättringar gällande underhållet av enskilda vägar. Det gäller såväl vägarnas allmänna skick som bärkraften och antalet vändplatser, något som i
regel är en bristvara.
– De grundförbättringar, som årligen
genomförs, motsvarar cirka hälften av de
arbeten som borde utföras. Här behövs både aktivare väglag och intresserade entreprenörer som erbjuder sina tjänster, säger
Mika Nousiainen.
Understöd för privata vägar kan erhållas både från statligt och kommunalt håll.
Då det gäller statliga stöd, begränsas understöden till byggandet av nya vägar och
till grundförbättringar av befintliga vägar.
Däremot bidrar staten inte till olika underhållsaspekter. Skogscentralen delar i genomsnitt ut sex miljoner euro på årsbasis för ovan nämnda ändamål i form av
Kemerastöd. Det finns ett krav på att den
väg som erhållit Kemerastöd måste underhållas i minst tio års tid. Det handlar om
underhållsåtgärder som sladdning, slyröjning kring dikesrenen och påfyllning av
grus vid behov.
Utöver Kemerastöden, delar NTM-centralerna i år ut 30 miljoner euro för enskilda
vägar. Det här är en rekordstor summa, som
verkligen borde sätta maskineriet i rullning.
– Tidigare har NTM-centralerna delat ut
i genomsnitt 2–3 miljoner euro per år för
de här ändamålen. Nu finns det tillräckligt
med medel att hålla de privata vägarna på
en tillräckligt god nivå. Problemet är snarast de privata väglagens egen finansieringsförmåga, säger Simo Takalammi som
vill uppmuntra väglagen att hålla sig framme nu då pengar finns att ansöka om.
SKA TJÄNA SITT SYFTE
Statens andel uppgår till femtio procent av
kostnaderna. Den resterande delen måste
ägaren själv täcka. Undantaget utgör privata broar, där staten täcker upp till sjut-

tiofem procent av kostnaderna. Då NTMcentralen delar ut understöd, är ett krav
att vägens bärkraft ska klara 76 ton tunga
virkestransporter, något man också övervakar att uppfylls. Däremot har NTM-centralen inga uttalade krav på vägunderhållet efter att man erhållit stöd.
– Men ett vettigt väglag ser ju till att
vägen hålls i gott skick, inflikar Mika
Nousiainen.
Enligt lagen om enskilda vägar ska vägen kunna betjäna väglagets behov. För
skogsägarnas del innebär det att de ska
kunna transportera virke på skogsvägarna. Om vägen inte underhålls så att den
kan tjäna sitt syfte, kan en delägare i ett
privat väglag lyfta fram ärendet på väglagets delägarstämma.
– Om det inte ger önskat resultat, kan
man som en sista utväg vända sig till
Lantmäteriverket med en begäran om
att en vägförrättning utförs, säger Simo
Takalammi.
En vägförrättning utförs av Lantmäteriverket. Vid förrättningen kan man bestämma att vägen sätts i det skick som ändamålet kräver.
VÄGLAG FÖRUTSÄTTS
Trots att de statliga pengakranarna stängts
för understöd gällande underhåll av enskilda vägar, finns det möjligheter till kommunala understöd för det syftet. Kommunerna delar i genomsnitt ut totalt 30 miljoner euro per år för underhållsarbeten av
privata vägar. Det kan handla om allt från
plogning till slyröjning längs vägrenen.
– Kommunerna har traditionellt hjälpt
med understöd för underhåll av enskilda
vägar. Men det finns en stor variation mellan kommunerna, från dem som är ganska
generösa, till dem som inte betalar några understöd alls, konstaterar Takalammi.
För att ha rätt till såväl statliga som
kommunala bidrag, krävs det, enligt lagen
om enskilda vägar, att vägen i fråga har ett
konstituerat väglag och att väglagets uppgifter finns uppdaterade i Lantmäteriverkets register över enskilda vägar. Vägen
ska också finnas registrerad i Trafikledverkets nationella väg- och gatuinformationssystem Digiroad. Där framkommer bland
annat vägens viktbegränsningar, eventuella andra begränsningar eller förbud gällande användningen. •
TEXT: MIA BERG-LUNDQVIST
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Maria Wasström-Sarkola blev skogsägare när hon tog över släktgården Smeds i Ingå. Driften av gården kombinerar hon med jobbet som journalist.

”Skogen är som en
trygg gammal vän”
Jordbrukaren och journalisten Maria Wasström-Sarkola
i Ingå är inte en speciellt aktiv skogsägare, om man frågar henne själv. Däremot är skogen en viktig del av hen24 Skogsbruket 6/2021

nes gård, en andningspaus och ett hett nyhetsämne där
hon önskar att diskussionen var bredare och mera balanserad.

Som yngre ägnade Maria WasströmSarkola inte en tanke åt att bli lantbrukare och ta över gården Smeds som gått i
släkten sedan år 1701. Hon utbildade sig
till journalist och politices magister, slog
sig ner i Helsingfors, gifte sig och fick två
barn.
Påhejad av den egna familjen mognade
ändå beslutet att ta över släktgården och
flytta tillbaka till byn Rankila i Täkter. Generationsskiftet skedde år 2006.
– I dag inser jag hur lite jag då visste
om lantbruk, trots att jag vuxit upp på gården.
Men med facit på hand var det nog rätt
beslut att flytta hem och ta över. Att leva
med årstidernas växlingar känns bra, säger Maria Wasström-Sarkola.
Pappa Göran har fortsatt att vara en
viktig stöttepelare i arbetet. Marias man
jobbar som läkare i Helsingfors, men äldsta sonen ställer beredvilligt upp som hjälp
vid vårbruk och skörd.
VILL UPPRÄTTHÅLLA OCH FÖRVALTA
Även om gårdens verksamhet fokuserar
på spannmålsodling är skogen på cirka 45
hektar en viktig del av helheten. För Maria
Wasström-Sarkola handlar skogsbruket
främst om att upprätthålla landskapet och
förvalta egendomen, men också den ekonomiska trygghet, som skogen ger, känns
bra. Avverkningarna har sin tid och plats,
även om grannars reaktioner kan vara ett
orosmoment.
– Jag är inte heller själv speciellt förtjust i kalhuggna ytor, men ofta går det att
hugga så att det ser snyggt ut igen efter
några år. Också bland grannarna har man
lyckligtvis varit positivt inställd.
Nyligen lät hon avverka ett cirka 1
hektar stort område med ett stort inslag
av asp.
– Orsaken till av vi högg var delvis att
vi ville få aspflis till ett täckdikningsjobb.
Aspflis är ett bra material för täckdikning,
medan aspvirket inte är värt särskilt mycket vid försäljning.
SLUTET PÅ EN ERA
Slutavverkningarna har främst gjorts som
rotförsäljning, medan andra skogsarbeten görs som eget arbete eller köps som
tjänst.
– Jag planterar gärna själv, så länge det
är fråga om mindre områden. Liksom röj-

ning är det ändå mera av en hobby för
mig.
Att pappa Göran fortfarande gillar att
jobba i skogen har, förutom att bidra till
att skogen hålls i snyggt skick, ett välkommet tillskott av ved. Att klyva, rada och
köra in de 70 kubikmeter ved, som årligen gått åt till att värma huset, har engagerat hela familjen. Det familjetalkot har
nu nått vägs ände då familjen i höst låtit
installera bergvärme.
– Oljepannan åkte ut, men vedpannan
behåller vi som reserv. I måttliga mängder
eldar jag gärna med ved men hos oss har
det nog varit väldigt arbetsdrygt.
SKOGEN LUGNAR
Maria Wasström-Sarkola värdesätter den
egna skogen.
– Det är en av orsakerna till att det just
nu inte är aktuellt med några nya avverkningar. Jag tycker att min skog är trevlig
som den är. Under pandemin hörde jag till
dem som sökte mig till skogs och gjorde
dagliga promenader tillsammans med min
mamma och vår hund. Det är något lugnande och förmodligen också hälsofrämjande med skogen. Den är som en trygg
gammal vän för vilken man kan lätta sitt
hjärta.
Förutom den själsliga spisen tar Maria
Wasström-Sarkola i viss mån tillvara det
ätbara som skogen har att erbjuda.
– Jag gillar att plocka svamp, men blåbär plockar jag helst på torget. Jag upplåter också gärna min skog till jakt även om
jag inte jagar själv och tar gärna emot av
bytet. Vilt känns som ett bra och hållbart
sätt att äta kött.
TRIVS SOM SÄSONGARBETARE
Skötseln av gården kombinerar hon med
jobbet som frilansjournalist enligt ett säsongsbetonat schema. På våren drar hon
på sig arbetshalaren för att bruka jorden.
På hösten övergår tyngdpunkten till journalistiken. Hon är regelbunden medarbetare på Svenska Yle, bland annat som
en av paneldeltagarna i talkshowen Eftersnack och som reporter för de västnyländska regionalsändningarna.
Kombinationen journalistik–jordbruk
fungerar bra.
– Att jobba som journalist kan vara väldigt intensivt och det är skönt att inte behöva ägna sig åt branschen till 100 pro-

cent. Jag tror också det är bra för journalistiken att ha en fot i verkligheten, så att
säga. Variationen mellan de olika världarna känns uppfriskande och genom att jag
är frilans finns det en flexibilitet som är
bra när det dyker upp sådant som kräver
att man är tillgänglig på jordbruket, till exempel när det ska lastas säd.
KNIVIG DISKUSSION
Som nyhetsämne är skogen brännande
aktuell, och Maria Wasström-Sarkola erkänner att rapporteringen kan få de egna
känslorna att svalla.
– När man hör diskussionen kan man
ibland tro att hela Finland håller på att avskogas och att vi missköter vår skog. Samtidigt har vi aldrig haft så mycket virke i
skogarna som nu, och det borde väl vara
ett tecken på att vi skött dem bra?
Att veta hur man ska tänka i vissa
klimatrelaterade frågor anser hon ändå
kan vara svårt ibland då åsikterna, också
bland forskare, går isär.
– Jag är lite kluven. Som skogsägare
bör man vara medveten om klimatförändringen och många är ibland onödigt känsliga för kritik – alla är trots allt inte emot
en. Det kommer nya forskningsrön och
allt är inte exakt på samma sätt som för
50 år sedan. Samtidigt kan debatten vara angripande och hätsk. Det är lite som
om skogen blivit allmän egendom som alla ska ha sin åsikt om.
Någonstans går gränsen för vad som är
en rimlig och konstruktiv debatt.
– Finland har enorma skogsområden
och mycket skog är fredad. Allemansrätten är bra och något vi i Finland ska vara stolta över. Men ägaren borde bestämma hur den privatägda skogen ska skötas.
Att det finns riktlinjer, olika alternativ och
nya metoder är bra.
Att föra en saklig diskussion om skogsbruket är viktigt och Maria WasströmSarkola anser att man i den kunde ge mer
utrymme åt allt det goda som går att utvinna ur skogen.
– Det finns otroliga möjligheter till och
förutsättningar för innovationer, men då
måste man också tillåta skogsbruk och användningen av skog. Med all den skog vi
har i Finland har vi råd att se den från alla dess goda sidor. •
TEXT OCH FOTO: AGNETA SJÖBLOM
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Röjare laddar för batteridrift
I strävan efter ett hållbart skogsbruk
ökar användningen av batteriröjsågar. De är tystare, startar med ett
knapptryck och släpper inte ut avgaser. Men hur är det att röja med batteridriven såg jämfört med bensindriven?
Allt fler funderar på att börja röja med eldrivna sågar, men få har testat i större skala. Det svenska företaget RMV Skog, som
specialiserar sig på underhåll av kraftledningsgator, prioriterar nu elktriska röjningssågar.
– Vi vill gå över till att köra allt fossilfritt, även bilarna. Förra året röjde vi 220
kilometer med batteridrivna sågar och det
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har fungerat bra, säger Rickard Vestlund,
vd för RMV Skog.
– Röjningen kan vara ganska eftersatt
längs kraftgator, men det klarar de eldrivna sågarna. Ingen annan maskin har behövt startas. De fungerar bra även vid klenare ungskogsröjning.
POSITIVA ERFARENHETER
Vad tycker de som kört mycket elsåg?
Robin Andersson är röjare på RMV Skog:
– Under ett år har jag varje dag kört
med batteridriven såg, men hade inga höga tankar innan jag provade. Trodde det
skulle vara skit och alldeles för klent. Men
det vände snabbt. Redan efter någon dag
blev jag positivare inställd.
Nu ser han nästan bara fördelar med
elröjsågen.

– Jag märkte direkt att jag inte blev lika slut i kroppen som med en bensindriven röjsåg. Visst blir man trött nu också,
men det är inte samma slitage på kroppen.
Han anser att den största skillnaden är
vikten. Att själva elsågen är lätt och ergonomisk är en klar fördel. Det blir smidigare och enklare att röja.
– Med en bensinröjsåg är det tung belastning på kroppens högra sida och det blir i
längden ofta problem med axlar, rygg och
höfter. En elröjsåg drivs av ett tio kilos batteri fastspänt mitt på ryggen i en sele, som
kan justeras så att vikten fördelas jämnt.
Robin Andersson tycker inte att det är
tungt med ryggbatteriet, men de som föredrar lägre vikt kan använda små batterier
som sätts direkt i röjsågen. Dessa räcker
dock bara 30–40 minuter, medan ryggbat-

Fördelar och nackdelar
med batteridriven röjsåg
+
•
•
•
•
•

Bättre ergonomi/arbetsmiljö
Färre belastningsskador
Låg vikt på själva sågen
Mindre vibrationer
Inga avgaser och ingen bensinlukt
• Tystare
• Lättstartad med ett knapptryck
• Inga utsläpp av växthusgaser

Sämre effektivitet vid
grövre dimensioner

• Kort hållbarhet för batterierna
• Batterierna är köldkänsliga
• Ibland lång väg till laddning/
batteribyte
• Dyrare
• Tunga batteritransporter till och
från bas
• Inte lika robust, en del plastiga
detaljer
• Konstant totalvikt, även när
batterierna är tomma.

teriet håller 2,5–3 timmar vid körning på
lägsta effekt.
SPÄNNANDE UTVECKLING VÄNTAR
Joakim Gustafsson, vd på Svensk Skogsservice, tror att eldrivna sågar är framtidens melodi.
– Skillnaden är som mellan natt och
dag att köra med batteridrift jämfört med
fossildriven röjsåg. Det är mycket bekvämare och hälsosammare. Vi har en spännande utveckling framför oss där allt mer
manuellt skogsarbete kommer att ske med
batteridrift.
Han påpekar dock att omställningen
från fossilt till el måste få ske stegvis. Nu
är branschen ett steg före produktutvecklingen. De maskiner som skulle behövas
idag finns inte ännu.
– Sågar och batterier blir bättre hela tiden, och det finns relativt bra eldrivna röjsågar på marknaden. Men det finns ingen
färdigutvecklad produkt som klarar professionella krav i rejäl skog.

Joakim Gustafsson säger att nuvarande
elröjsågar är för klena och efterlyser sågar
som är bättre anpassade för skogsbruket.
– Vi behöver också längre batteritider
och mindre, lättare batterier. Vid röjning
nära vägar är det inga problem att ladda och växla batterierna. Men om röjarna
är två-tre kilometer in i skogen krävs det
mycket logistik och tunga batterilyft för
att det ska fungera smidigt, säger Joakim
Gustafsson.
Det finns alltså en del som kan bli bättre med batteridrivna röjsågar, men de positiva egenskaperna är många.
LÄTT ATT STARTA
Niklas Konnskog är röjare på RMV Skog,
och precis som kollegan Robin Andersson
var han skeptisk i början, men blev snabbt
imponerad av sågens egenskaper.
– Det bästa är att man slipper avgaser
och röklukt. Själva elsågen är också tyst,
men det skärande ljudet i klingan gör att
man ändå behöver ha hörselskydd.

Han gillar att den är lättstartad och vet
att den alltid går igång. Den blir inte sur
så att man måste dra och rycka som med
bensindrivna sågar.
– Får jag välja tar jag den batteridrivna sågen. Den fungerar faktiskt riktigt bra
och klarar det mesta i de bestånd vi röjt.
Vid grövre dimensioner måste man dock
ta det lugnare och vara lite försiktigare än
vanligt.
Niklas Konnskog menar att man med
en bensindriven såg kan slå eller hugga sig
igenom trädet, medan en elsåg kräver en
annan teknik med ett jämnt och bra flyt.
– Det blir mer att man sågar sig igenom,
vilket gör att det tar något längre tid. Den
batteridrivna sågen är ännu inte lika kraftfull och effektiv som en fossildriven. Men
när de blir robustare och får bättre batterier tror jag absolut att detta är framtiden,
säger Niklas Konnskog. •
TEXT: STEFAN HÄLLBERG
FOTO: KAI LUNDIN, JÄMTKRAFT
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Jättemarknad

för cellulosabaserade textilfibrer
Produktionen av bomull har nått sitt tak i världen och oljebaserade syntetfibrer är inte bra för miljön. Därför finns det en miljardmarknad som väntar
på ersättande textilfiberprodukter som kan tillverkas ansvarsfullt av trä och
andra biomaterial.
Med företag som exempelvis Metsä Group, Spinnova, Infinited Fiber Company,
Fortum, Chempolis och CH Bioforce ligger Finland i spetsen då det gäller att utveckla textilfibrer ur trä samt andra biobaserade material på ett miljöriktigt sätt.
Att utvinna konstfibrer ur trä är ingen
nyhet i sig. Ta som exempel den mest kända cellulosabaserade konstfibern, viskos,
som har över 100 år på nacken. Problemet
med produkten är att processen kräver giftiga kemikalier.
– Då pappersförsäljningen kraftigt
minskat bygger den traditionella skogsindustrin nu, utgående från forskning vid
universiteten och sina egna kompetenser,
upp nya affärsområden som kretsar kring
cellulosa som råvara. Här ligger exempelvis Nordamerika med sina ålderstigna
och små massabruk helt i lä innovationsmässigt, säger Niklas von Weymarn, vd
för Metsä Groups innovationsbolag Metsä
Spring.
Bolaget grundades 2018 för att investera
i och hjälpa uppstartsföretag som använder trä som råmaterial för att skapa nya
typer av träbaserade produkter. Som exempel kan nämnas designföretaget Woodio som utvecklar hushållsprodukter av
vattenfasta biokompositer och Montinutra
som gör bioaktiva ingredienser för kosmetika-, mat- och dryckesindustrin.
UTSLÄPPSFRI TEKNIK
ÄR DAGENS MELODI
Den internationellt mest kända produkten i Metsä Springs portfölj är textilfibern
Kuura som produceras av pappersmassa.
Grundtekniken har utvecklats av Aaltouniversitetet, VTT, Helsingfors universitet
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och den tyska forskningsanstalten TITK.
År 2014 började Metsä förverkliga tekniken tillsammans med det anrika japanska textilföretaget Itochu Corporation och
i fjol startades en pilotfabrik à 40 miljoner
euro upp invid Metsä Fibres bioproduktsfabrik i Äänekoski.
– I stället för att använda dissolvingmassa, som används bland annat vid tillverkningen av viskos, utvecklar vi en i
det närmaste utsläppsfri teknik för att
omvandla vanlig pappersmassa till textilfibrer. Om pilotfabriken visar sig hålla måttet och produkterna tas väl emot
på marknaden är tanken att i nästa skede
bygga en fabrik i full skala med en kapacitet på flera tiotusentals ton per år, säger
von Weymarn.
Den mängden är i alla fall som en droppe i havet då det globalt används i runda
tal 110 miljoner ton textilfibrer per år, och
mängden ökar kontinuerligt. Största delen

Råvaran för Spinnovas
regenatfiber är mikrofibrillär cellulosa, MFC.

av fibrerna är oljebaserade medan bomull
kommer på andra plats som råvara.
– Den tredje största råvaran är trä och
andra biobaserade material, men då marknadsandelen för tillfället är totalt endast
cirka sju miljoner ton finns det en närmast
obegränsad tillväxtpotential för företag att
skapa affärsverksamhet i miljardklassen,
säger von Weymarn.
För skogsindustrin är även utvecklingen av andra material som kan ersätta plast
över lag viktig.
– Gemensamt för alla träbaserade fibrer
och andra produkter är att de inte bidrar
till utsläppen av mikroplaster utan bryts
ned om de hamnar i naturen, säger von
Weymarn.
TEXTILFIBRER UR NANOCELLULOSA
Där Kuura tillverkas av pappersmassa i en
sluten process med minimala utsläpp har
det Jyväskyläföretaget Spinnova, som nyligen introducerades på Helsingforsbörsens First North-lista, utvecklat en process
som använder mekaniskt mald nanocellulosa, också kallad mikrofibrillär cellulosa
(MFC) som råvara.
De här minimala cellulosafibrillerna

Textilfibrer görs av många olika material
och är mer eller mindre miljöanpassade.
Här är en kort lista på de vanligaste fibertyperna och råvarorna som används.

När Spinnova
presenterades
var Marimekko
en av samarbetsparterna.
pressas under högt tryck genom små hål
i ett munstycke som utgör en av grundstenarna i Spinnovas patenterade teknik.
I extruderingsskedet hakar cellulosafibrillerna fast sig i varandra och bildar en lång
fibersträng som i det sista skedet torkas
och spinns till garn.
Brasilianska Suzano, som är världens
största producent av eukalyptusmassa, är
delägare i Spinnova och levererar råvara
till företaget. Suzano har utvecklat en teknik för att mekaniskt producera nanocellulosa ur eukalyptusmassa och samarbetar
med Spinnova för att utveckla produktens
egenskaper. Även österrikiska viskostillverkaren Lenzing är delägare i Spinnova.
Också pappersmaskintillverkaren Valmet är med på ett hörn i den kommande
fabriken i form av att bolaget ska leverera fabrikens torksteg. Bolaget har även utvecklat en MFC-process både för att producera nanocellulosa och för att applicera
den i våtändan i pappers- eller kartongmaskiner för att till exempel ge materialet barriäregenskaper utan användning av plast.

Spinnova har redan börjat bygga
en fullskalefabrik, som ska stå färdig
år 2022, i Jyväskylä. Då bolaget börsnoterades i Helsingfors i juni blev aktien något av en folkaktie. Det visar
på allmänhetens intresse för dylika
nya träbaserade textilfibrer. Det finns
också andra företag som utvecklar rena tekniker för att skapa textilfibrer ur
cellulosa, lump eller bioavfall.
Till exempel Infinited Fiber Company har utvecklat en cellulosakarbamatprocess för att effektivt återvinna lump på ett miljömässigt sunt
sätt. Tekniken har testats i en nedlagd
viskosfabrik i Valkeakoski, och nyligen beslutade företaget att investera
200 miljoner euro i en fullskalefabrik
i Finland. I Sverige har företaget Renewcell utvecklat en egen, liknande
teknik för att lösa upp bomullstextilier för att skapa råvara till nya textilier. •
TEXT: BO INGVES

Fibrer ur trä:
Viskos är en regenatfiber som tillverkas
genom att cellulosa bryts ner och ombildas med hjälp av kemikalier. Viskosprocesser orsakar utsläpp av svavel, koldisulfid
och svavelväte om inte fabrikernas kretslopp är slutna.
Modal tillverkas på ungefär samma sätt
som viskos och fibrerna har liknande
egenskaper, men är i vått tillstånd starkare
än viskos.
Lyocell tillverkas ur cellulosa i en miljövänligare process än viskos och modal.
Kuura framställs ur pappersmassa i en sluten process. Utvecklats av Metsä Groups
innovationsbolag Metsä Spring.
Spinnovas fibrer framställs i en helt
mekanisk process ur MFC, mikrofibrillär
cellulosa (även kallad nanocellulosa) som
görs av pappersmassa eller restprodukter
som strå. Utvecklare Spinnova.
Gemensamt för alla träbaserade fibrer
och andra produkter är att de inte bidrar
till utsläppen av mikroplaster utan bryts
ned om de hamnar i naturen
Fibrer ur olja:
Polyester, polyamid och akryl är syntetfibrer och tillverkas av olja som förädlas
till polymerer som kan användas till både
fibrer och plast.
Fibrer från djur:
Ull av får och angoraull av getter och
kaniner. Kamelhår, alpackaull och lamaull
används också. Fast det är frågan om naturprodukter kan det finnas etiska frågor
involverade kring uppfödningen av djuren.
Ekologisk ull innebär att djuren sköts enligt kraven på ekologisk djurhållning.
Fibrer från växter:
Bomull kräver mycket vatten, upp till
10 000 liter för att producera ett kilo
bomullsfibrer, och plantorna (inte ekologisk bomull) besprutas ofta för att förhindra skadedjur.
Lin och hampa kan odlas i kallare klimat
och kräver knappt någon konstbevattning.
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under kronorna

•

•

Jungfrufödsel och honungsdagg
I sommar har ett stråk av åkertistlar klarat sig undan gräsklippare och kantröjare i gränsmarken mot granngården.
Tistlarna blommar rikligt som de brukar göra och har lockat till sig nässelfjärilar, vinbärsfuks, påfågelöga och amiraler som jag sällskapat med under de
två senaste dagarna. Fotoskörden är mer
än tillräcklig och ger nu tid över för ett
närmare botaniserande bland de taggiga tistlarna.
Och visst, jag hittar en anspråkslös
fjäril i svalkande skugga bland lågt stående tistelblommor. En sliten hona av
någon mätare som i långsam takt söker
genom blomkorgen med sin långa sugsnabel. Hon är rund om bakkroppen av
befruktade ägg och tankar nu för sista
gången högoktanigt flygbränsle för att
orka flyga bort till lämpliga värdväxter
att lägga äggen på. Sedan har hon gjort
sitt och blir en välkommen munsbit för
någon trast eller styckas upp av rovgiriga myror på jakt i vegetationen.
SÖTEBRÖDSDAGAR
FÖR BLADLÖSSEN
Så upptäcker jag rader av mörka bladlöss på åkertistelns styva stjälk. Med
sugsnabeln insänkt i stjälken lever bladlössen sötebrödsdagar bland tistlarna.
Via sugsnabeln strömmar växtsafterna
in i bladlössen och försörjer dem med
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vatten, socker, proteiner och mineraler.
Ofrivilligt försörjer åkertisteln de många
bladlössen som i sin tur kan ägna sig åt
gränslös förökning, deras enda försvar
mot alla fiender. Det är bladlössen experter på tack vare jungfrufödsel där en
hona och hennes döttrar kan föda fram
nya bladlöss på löpande band utan tidsödande uppvaktningar från hanar och
långt utdragna parningar med dem under sommaren.
Först på hösten föds bladlushanar
som befruktar sommarens sista generation honor som sedan lägger befruktade ägg att övervintra. Könlig förökning
och genöverföring är viktig även i bladlössens värld, åtminstone hos flertalet
av våra närmare 500 arter bladlöss. Det
finns enstaka arter som helt övergett den
könliga förökningen och framlever sitt
släkte på genetiskt smalspåriga bladlusstigar. Den könliga förökningen är den
bästa förökningen som skapar genetisk
mångfald, naturens främsta livsnerv,
men total jungfrufödsel fungerar tydligen bra i enstaka fall.
Jag går bort till gårdslinden och hittar mängder med bladlöss, både i form
av klorofyllgröna bladlöss och indirekt i
form av den klibbiga honungsdagg som
bladlössen pressar ur sig och låter falla
som ett fint duggregn på blad och kvistar. Den vätska, som strömmar genom

växterna, innehåller mycket socker men
förhållandevis lite proteiner och mineraler. För att få tag i tillräckligt med proteiner och mineraler måste bladlössen konsumera mängder med vatten och socker
som i överflödets tecken strilar ur bladlössen till stor nytta för främst myror,
bin, getingar och blomflugor.
MAT ÅT MYROR
Bladlössens honungsdagg är en rik födokälla för de andra insekterna, speciellt för många arter av myror som vårdar och skyddar bladluskolonierna som
boskap. För till exempel stackmyrorna
är granbarklusen, vår största bladlusart,
den främsta producenten av honungsdagg i grandominerade skogar.
Ur ett mänskligt perspektiv är det lätt
att stämpla bladlössen som skadedjur,
när de försvagar sina värdväxter eller till
och med tar kål på dem, men i naturens
stora och rika väv har bladlössen sin givna roll. Bladlössen föder myror och andra insekter med sin honungsdagg, och
som byten för insektätande småfåglar,
nyckelpigor, blomfluglarver och parasitsteklar är bladlössen nog så viktiga.
Dessutom är honungsdaggen, den sockerrika avföringen, och jungfrufödseln
fascinerande inslag i bladlusens liv. •
TEXT OCH FOTO: HANS HÄSTBACKA

kolumnen

SIXTEN LUNDBERG,
SKÅDESPELARE

Knivigt att hugga rätt
JAG CYKLAR omkring på småvägar i den västnyländska landsbygden, ser hur stockbil efter stockbil fylls med stammar,
som förs till Karis för att med tåg fraktas vidare.
Vissa kallar det här skövling, andra talar om skogsvård.
Beroende på vem du frågar har den ena alltid rätt. Med stor
sannolikhet har alltså den andra fel. Diskussionen har pågått så länge jag minns, och som i de flesta eldfängda debatter finns det många som har svaret på frågorna, hur vad och
varför. Experter som vet hur man skall gå tillväga. Också inom skogsbruket.
Trädkramarna vill inte att ett enda träd fälls. Deras stora motståndare är industrin som anser att det bör fällas så
mycket som möjligt, men så att det finns ekonomi i det. Och
de som säljer skog står väl nånstans mitt emellan och undrar hur man bäst fixar till det. Precis som yrkesfiskarna. Det
pris som betalas åt dem är betydligt lägre än supermarketarnas konsumentpriser.
Jag har hört många liknande historier då det gäller business. Just det, inte skogsvård eller -skötsel utan ren och skär
business. Känslorna svallar ofta höga då det blir tal om nånting som har med naturen och pengar att göra. Skogen, havet, luften, solen. Listan är lång. Säg ordet vindmölla och
ordkriget är igång.
Jag är inte expert på skogsfrågor. Men jag har ögon och
ett visst intresse av att följa förändringar i vår omgivning.
En stadsbo tänker naturligtvis annorlunda på skogen än en
markägare som äger mycket skog. Men båda torde vara överens om att skogen är viktig för oss alla, oberoende om vi äger
den eller bara rör oss iden.
Min egen skog i skärgården betyder inte mycket sett ur
ett globalt perspektiv. En gammal granskog som fanns på
vår udde är borta. Ett kalhygge för 80 år sedan gav plats åt

en granskog som fick växa fritt. Den blev så tät att man bara såg nån meter in i den. Småningom fanns bara toppar på
klena granstammar kvar. De torkade bort, nån tall lyckades
tränga sej igenom, men snart växte det bara trän som var så
klena och växte så tätt att det inte längre såg ut som en skog.
Jag fällde de flesta träden och idag växer det en snygg, frodig tallskog på udden. Det är resultatet av mångårig planering. Många har kommenterat skogen i vackra ordalag, och
själv är jag stolt över mitt arbete. Men skogen ska inte användas för att göra pengar.
Hur man än vänder på rötterna finns det många viljor som
ska tillfredsställas. Massproduktion är kanske inte det fiffigaste inom skogsbruket. Knappast då det gäller något annat heller. Varför planterar man så tätt till exempel. Det finns
skogspartier som är så täta att inte ens hjortarna kan ta sig
igenom dem. Och det vansinnigaste är att jag sett många skogar som inte gallrats på många år. Har man glömt, inte velat
eller bara gett upp?
Jag gallrar min lilla skog varje år. Det är ett konstaterande, inget skryt. Kanske gör jag fel, men det är mitt val. Det
kan hända att mina barnbarnsbarn får uppleva ståtliga skäritallar på vår udde. Det är min önskan. Men varken jag eller
nån annan kan, med säkerhet, förutse framtiden.
Skogsbränder förstör varje år enorma arealer. Enbart i Sibirien har över 1 miljon hektar skog brunnit i år. Också i
Grekland, Turkiet, Sverige och till och med i Finland har vi
skogsbränder.
Det är inte enkelt att bestämma hur skogen ska skötas.
Varken inom EU eller nån annanstans. Det är en fråga, som
varken experter eller låtsasexperter kan svara på. Då återstår
att vi följer med hur skogen mår om 200 år. Till dess hoppas
vi ha ett svar på hur skogsbruket har utvecklats. •
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BIOGAS

Naturligtvis!

För renare
luft & miljö

Västra Jeppovägen 288
(längs med Riksväg 19)

Har du flyttat?

www.jeppobiogas.fi

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

JOBO ST50

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

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

SYKETEC

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

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.

Föreningen för
Skogskultur finns på
Facebook.
Gilla och
följ!
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virkesmarknaden

PAULA HORNE,
FORSKNINGSDIREKTÖR,
PELLERVO EKONOMISKA
FORSKNING

Ovanligt pigg handel
VIRKESHANDELN har varit ovanligt pigg i år. Efter en rask
start på året, var även försäljningsvolymerna rekordhöga under försommaren. Maj är vanligtvis, förutom oktober och november, en av de livligaste månaderna när det
gäller virkesförsäljning. I maj översteg handeln klart den
genomsnittliga nivån, men nådde inte riktigt upp till rekordnivån 2018.
Juni var, i fråga om rotköp, en rekordlivlig månad bland
både köpare och säljare. Nästan åtta miljoner kubikmeter
trä såldes som rotköp. Rotköpshandeln med stock upplevde vilda uppgångar, jämfört med förra året. Exceptionellt stora mängder tall- och granstock såldes, och handelsvolymerna mer än trefaldigades från förra året, cirka
220 procent.
Livligast var rotköpshandeln med sågat timmer av barrträ i Södra Österbotten. Handelsvolymerna för tallstock
ökade med nästan 350 procent, och handeln med granstock mer än fyrfaldigades. Minst var ökningen i Lappland
där handelsvolymen för rotköpt tallstock ”bara” fördubblades och i Kymmene-Savolax-regionen, där handelsvolymen av tallstock fördubblades.
Volymerna för rotköp ser i år ut att överskugga volymerna för massaveden och leveranshandeln. Även handelsvolymen för massaved ökade markant i juni, trots att
handeln med massaved i övrigt inte var särskilt pigg i början av året. Leveranshandeln i början av året ökade klart
från förra året, men ligger fortfarande långt under genomsnittet för de senaste tio åren.
Bakom stockens handelsvolymer ligger naturligtvis
den goda ekonomiska cykliska nivån inom sågindustrin.

Både exporten och den inhemska efterfrågan har varit
starka. Efterfrågan har återspeglats i exportpriset på sågade trävaror, och har stigit med mer än en fjärdedel från
förra året. Under perioden januari–maj steg exportvärdet
för sågade trävaror med nästan 50 procent, och exportvolymen ökade med en femtedel, jämfört med samma period året innan.
Priset på gran- och talltimmer har också stigit kraftigt
i år. Genomsnittspriserna under första halvåret var cirka
femton procent högre än förra året. Prisskillnaden mellan
tall- och granstock har minskat något. Jämfört med toppåret för timmerhandeln, 2018, är de nominella priserna
nu tre euro högre. Jämför vi med den eländiga början av
2020 inom skogssektorn, är skillnaden mer än åtta euro.
Eftersom inflationen har varit låg de senaste åren, är också det reella priset på sågat timmer av barrstock högt, jämför med tidigare år. Det reella priset på barrsågstimmer var
högre i maj och juni än år 2018.
Efter sommaren är det svårt att förutsäga åt vilket håll
handelsvolymen förändras. Juli och början av augusti är
traditionellt lugnare när det gäller virkesaffärer. Enligt
Skogsindustrin r.f.:s veckovisa rapportering har emellertid volymen för timmerhandeln varit mer än 70 procent
större än under de föregående åren. I den veckovisa rapporteringen av rotköpshandeln minskade prisskillnaden
på barrstockar något i juli–augusti, jämfört med förra året.
Detta kan delvis bero på att efterfrågan delvis börjar fokusera på vinterrstämplingar och gallringar. Om det inte blir
en vändning inom sågindustrin förväntas också en livlig
höst i timmerhandeln. •
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till din tjänst
På den här annonsplatsen får privatpersoner, enmans- och
familjeföretag annonsera ut sina tjänster gratis. Som villkor
för annonsering gäller att tjänsterna ska anknyta till skog
och att annonsören är prenumerant på tidningen. Det är
viktigt att det ur texten, max 112 tecken, framgår vilket område annonsören betjänar. Skicka in annonstexten till
skogsbruket@nordinfo.fi.

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

TOK

– Varför vill du att jag skall märka in mina bästa kantarellställen
på kartan?
– Öö…för att jag skall kunna avgränsa dem, så inte skogsmaskinen förstör dem.
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• Sprängningsarbeten utförs i Pedersöre med omnejd,
tfn 050 534 8565.
• Käld skogsservice utför manuell röjning, plantering och gallring
i Karleby och Pedersörenejden, även inhoppare i skogsmaskin,
tfn 041 435 8089.
• Skogsavverkning utförs med gallringsskördare, även huggning av
tomter, virkestransport med traktor, röjning mm. utförs i Vasa med
omnejd, tfn 050 322 0567.
• Maskinell avverkning med smidig skördare samt utkörning och transport av virke i Korsholm-Korsnäs. Kenneth Forsman, tfn 050 351 3197.
• Gallring och utkörning av virke utförs med Norcar 600, 490
i Nykarleby med omnejd, P. Blomqvist, tfn 050 349 2888.
• Skogsvårdsarbeten och avverkning, planering, värdering av skog
och rådgivning i Nykarlebytrakten, Smedskog, tfn 050 466 4970.
• Slyröjning av skogsbilvägar utförs i Närpes-Malax-Korsnäs
området, tfn 050 344 3181, Tobias Dahlblom.
• Slyröjning av skogsbilvägar utförs i Närpes–Korsnäs området,
tfn 040 750 7929.
• ITA Nygård Ab utför röjningar, skogsvårdsarbeten och specialavverkningar i Terjärv med omnejd, tfn 050 366 0860.
• Trädfällning på tomter samt borttransport av ris i Vasatrakten,
Österbottens farmartjänst, tfn 0500 567 171.

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

Sydkusten
• Röjning, plantering, special trädfällning, tomthuggning på Kimitoön. Skogsfix, Sebastian Blomqvist, tfn 044 260 1740.
• Plantskogsröjningar och skötsel av ungskog i mellersta och västra
Nyland. Oy Alessia Ab, Niclas Boström, tfn 040 579 9690,
e-post alessia.oyab@gmail.com.
• Markberedning: Högläggning/fläckupptagning (eventuellt sådd)
med tvåradig Bräcke högläggare utföres i Nyland, Forest Strömberg
Oy Ab, tfn 0400 714 095.
• Röjningar och planteringar på Kimitoön, F:ma Johan Lindroos
tfn 0400 435 236.
• Röjningar (Kemera), tomtavverkningar och trädfällningar
utförs i västra Nyland. Fredriks Skogstjänst, tfn 040 716 2994.
• Trädfällning samt virkeskörning i södra Finland,
MW Skogstjänst, Mats Wikström, tfn 0400 887 240.
• Skogsvårdsarbeten och trädfällning i Östnyland, Skogsservice
Åberg, tfn 040 5057 723.
• Snöröjning, vägsladdning, röjning av vägslänter, virkestransport
med traktor utförs i östra Nyland, tfn 0400 717 836.
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Vilt- och mångbruk
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Beställ av oss!
Skog må icke skövlas
Boken handlar om föreningens verksamhet
under åren 1910–2010.

Pris:
10 euro
+ porto

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

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

Pris:
15 euro
+ porto

Boken med hårda pärmar har 40 sidor.
Pris: 15 euro + porto
Du kan beställa böckerna antingen genom att
– fylla i kupongen nedan och sända den till oss (vi betalar portot)
– sända mail till foreningen.for.skogskultur@gmail.com
– ringa tfn 046 5365 400.

Beställningskupong (var god texta)

Jag beställer
_____ exemplar av Skog må icke skövlas
_____ exemplar av Granfrönas uppbrott

Föreningen för
Skogskultur
betalar portot

Namn
Adress
Postnummer och ort
Telefon

Föreningen för Skogskultur
INFO Böcker
Kod: 5001298
00003 SVARSFÖRÄNDELSE

