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De finländska skogarna växer som aldrig förr. Den årliga tillväxten är över 100 miljoner kubikmeter. Samtidigt avverkar vi omkring 70 miljoner kubikmeter. Det betyder att virkesförrådet ökar, och det är viktigt för att bromsa klimatförändringen.
Under de senaste 50 åren har virkesförrådet ökat varje år. Det beror bland annat på att vi skött våra skogar bättre,
förnyat och förädlat dem. Vi har också tagit i bruk nya områden för skogsbruk. Dessutom har ett något varmare
klimat gett lite fart åt tillväxten. Totalt har volymen på det finländska trädbeståndet ökat med 1 miljard kubikmeter
under det senaste halvseklet.
Föreningen för Skogskultur r.f. har allt sedan starten haft som mål att befrämja den goda skogsvården och sprida
kunskap om den. Nu vill vi visa hur mycket en gran växer. Det gör vi tillsammans med alla er som läser tidningen
Skogsbruket genom att ordna en tävling om vem som kan visa upp det längsta årsskottet för en gran. Det längsta
granskottet premieras med fritt deltagande i programmet under Föreningen för Skogskulturs sommarexkursion i
maj 2022 samt en röjningskniv. De som har det näst längsta och tredje längsta granskotten vinner en röjningskniv
var. Vid lika resultat avgör lotten.
Gör så här: Ta kameran och ett måttband. När du hittat ditt längsta granskott fotar du det med måttbandet bredvid.
Håll kameran i ungefär 90 graders vinkel mot skottet och måttbandet. Skicka oss sedan bilden och en kort text om
växtplatsen och den ungefärliga åldern på granen samt ditt fullständiga namn och adressen dit det eventuella priset
kan sändas.
Adressen är: foreningen.for.skogskultur@gmail.com
Tävlingsbidragen bör vara framme senast fredagen den 12 november 2021.
Vi publicerar resultaten och vinnarna i Skogsbruket 8/2021 som kommer ut den 14 december.

Björn Stenmark,
ordförande för Föreningen för Skogskultur,
chefredaktör för Skogsbruket och enväldig domare i tävlingen.
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BJÖRN STENMARK,
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Mångbruket kräver nytänkande
SKOGARNA ERBJUDER många användningsmöjligheter. Vi har knappast upptäckt alla. Grundtanken
med ekonomiskogsbruket är att få avkastning på
placerat kapital. Andra orsaker att äga skog, vilka
ofta nämns i undersökningar, är att man får brännved från den, att man blir glad av att äga den och
att den erbjuder rekreationsvärden. En del har fått
sin skog i arv och vill inte göra sig av med den,
trots att de inte har ork eller intresse att sköta den,
men det är en annan fråga.
Benämningen mångbruk innebär en mängd olika sätt att bruka skogen. De klassiska exemplen
är jakt, bärplockning, julgransodling och rekreation. Under de senaste åren har även många gamla mångbruksmetoder tagit ny fart. Under långa tider har man till exempel tappat björksav under våren, och aktiva försök har gjorts att skala upp detta till en mera omfattande verksamhet. Odling av
sprängticka på björk har, enligt de kalkyler som
gjorts, stora möjligheter att ge skogsägare goda inkomster. Omloppstiden för odling av sprängticka
är kortare än omloppstiden för produktionen av
virke.
Gemensamt för exemplen med sprängticka och
björksav är att det krävs kunskap för att få verk-

samheten att växa på ett lönsamt sätt för både
skogsägare och dem som förädlar och säljer varan vidare. Bred kunskap och erfarenhet från olika
branscher krävs. Viktigast är ändå att det finns en
drivkraft och ett genuint intresse för att jobba för
att få tillväxt inom denna gren.
Rekreationen är ett sätt att mångbruka skogen,
men den ger inte skogsbrukaren direkta inkomster. Vår allemansrätt gör det svårare att direkt få
inkomster av att någon rör sig i våra skogar. Däremot finns det möjligheter att erbjuda service i
närheten till rekreationsleder som används flitigt.
Coronatiden visade också att vi finländare är
ett skogsfolk, som söker oss ut i naturen, när det
är otrygga tider. Slitaget på stigar och rastplatser
kring tätorterna var märkbart, och det blev tydligt
att alla inte vet om, eller bryr sig om, allemansrätten. Inskränkningar i allemansrätten är knappast
aktuella. Men det finns fortfarande en del att göra.
Utvecklandet av rekreationen på ett hållbart sätt
kan vara en metod att få inkomster.
Här krävs nytänkande och att man ser de möjligheter som finns. Kan du som skogsägare göra
något på ett nytt sätt i din skog?
Skogen är full av möjligheter. •
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Ansök om reseundertstöd!
Tveka inte att åka till skogs med skolan. Föreningen för Skogskultur beviljar
reseunderstöd för svenskspråkiga förskolor, låg- och högstadieskolor som åker
på utfärd eller studiebesök med skogsbruk som tema.
Understöden kan sökas för både höst- och vårterminen, minst 14 dagar före
utfärden. Stödsumman är i regel 200 euro per klass, men kan variera beroende
på klassens storlek.
Föreningen för Skogskultur betalar också en måltidsersättning om högst 2
euro per elev som deltar i en understödd skogsutfärd. Matpengen ska inspirera
till att laga nån form av mat i skogen.
Detaljerade uppgifter om understöden, principerna och ansökningsblanketter finns på www.foreningenforskogskultur.fi/understod-stipendier/

Trendsvängning i skogsägandet
Det privata skogsägandet minskar.
Ägarna blir både färre och äldre. Det
framgår av en färsk statistik från Finlands skogscentral.
Enligt statistiken har mängden skog,
som ägs av privatpersoner, dödsbon,
beskattningssammanslutningar och
samfällda skogar, minskat med 141 000
hektar under de två senaste åren. Totalt
äger de här kategorierna cirka 13,5
miljoner hektar.
– Utvecklingen är inte revolutionerande, men den innebär att trenden svängt,
säger Antti Pajula, ledande expert på
skogsfastighetsstruktur vid Skogscentralen.
Han konstaterar att det privata ägandet ökade ännu för fem år sedan, framför allt som en följd av att UPM sålde
ut stora skogsinnehav i Norra Karelen,
Norra Savolax, Norra Österbotten och
Kajanaland.
Exakt när trenden svängde kan han
inte bedöma därför att Skogscentralen
fört statistik endast två år. Under den
tiden har rekordmånga privata skogsfastigheter bytt ägare, enligt Lantmäteriverkets statistik mellan 4 600 och 4 700
per år. För ett tiotal år sedan var omsättningen cirka 3 000 fastigheter per år.
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– Statistiken för årets sju första månader visar att utvecklingen fortsätter. När
priserna stigit ökar utbudet, samtidigt
finns det en fortsatt efterfrågan, berättar Pajula.
På köparsidan noteras framför allt
skogsfonder, placeringsbolag och stiftelser,
men också skogsbolag har visat intresse.
– Att sälja åt placeringsfonder behöver inte vara fel, de har alltid ett avkastningskrav, och det innebär att skogen
blir skött. För ett dödsbo kan det rentav
vara en lättnad att bli av med skogsinnehav, säger Pajula.
På två år har antalet privata skogsägare minskat med 2 800 personer.
Dessutom har en del privata skogsägare
anslutit sina skogar till samfällda skogar
och antalet delägare i sammanslutningar har minskat. I fjol fanns det cirka
440 000 privatpersoner som ägde minst
två hektar skog.
Under samma tid har medelåldern bland
skogsägarna stigit från 59,5 till 59,7 år.
– Att hejda den här utvecklingen är
inte lätt. Den leder ofrånkomligt till att
virkesförsäljningen och skogsvården
minskar. Dessutom finns det en risk för
att mängden skog som ägs av dödsbon
ökar, säger Pajula. •

Barkborreexplosion i
Östnyland
Förekomsten av granbarkborre exploderade i månadsskiftet augusti–september
i Östnyland.
– Vi får dagligen rapporter om nya
barkborrsskador. Det gäller ofta klungor
om 20–30 döda stammar, berättar Ove
Simosas i slutet av september.
Han är teamansvarig för nordöstra
Borgå på Skogsvårdsföreningen södra
skogsreviret.
Rapporterna kommer i huvudsak från
Lappträsk, Mörskom, norra Sibbo och
norra Borgå.
– Det verkar som om borrarna slagit
till hårdare ett stycke in i landet, medan
skogarna vid kusten klarat sig bättre,
säger Simosas.
Den varma sommaren är den främsta
orsaken till barkborreexplossionen. Den
gjorde att borrarna i Borgåtrakten, hann
föda två generationer.
– Vårens generation var rätt liten, då
påträffade skogsägarna enstaka döda
stammar. Höstens generation var större
och drabbade skogarna hårdare. Nu har
borrarna inte nöjt sig med svaga träd,
utan även gett sig på stora friska granar,
säger Simosas.
Han uppmanar skogsägare, som inte
ännu inspekterat sina skogar att göra
det.
– Börja där det eventuellt finns vindfällen, råder han.
Situationen i Borgåområdet är dock
inte representativ för hela landet. Enligt
forskningschef Markus Melin på Naturresursinstitutet, ser det här året ut att
bli jämförelsevis normalt.
– Den varma försommaren gjorde att
de första barkborrarna kläcktes redan
innan virket enligt lag ska vara utkört.
I augusti kläcktes en systergeneration.
Men en egentlig andra generation
förekom inte allmänt. Om augusti också
hade varit varm hade det säkert blivit
ett rekordår, säger Melin och tillägger
att barkborren i år observerats längre
norrut än vanligt, till och med i Norra
Karelen. •

Hård kritik

Årets skogsentreprenör är
från Pargas
Årets skogsentreprenör 2021 är undantagsvis ett företag. Styrelsen för Föreningen för Skogskultur valde i början av
oktober att ge utmärkelsen åt Pargasföretaget Oy Parforest Ab.
– Företaget har under en längre tid
arbetat på ett professionellt, högkvalitativt och effektivt sätt i de Åboländska
skogarna.
Företagets inställning gentemot
skogsägarna, synsättet på arbetets
genomförande och slutresultat har
gjort att företaget har ett mycket gott
anseende som skogsentreprenör i den
Åboländska skärgården, heter det i
motiveringarna.
”Vi jobbar alltid som om vi högg i
egen skog”, är devisen för företaget och
dess anställda.
Skogsbruket berättar mera om det
vinnande företaget i nästa nummer. •
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Nu har vi den mest utmanande situationen under
vår tid i EU. Aldrig tidigare har kommissionen vältrat
över så här mycket på skogsbruket. Det sade Marko
Mäki-Hakola, skogsdirektör på producentorganisationen
MTK i en intervju för Maaseudun Tulevaisuus tidigare i
höstas.
Mäki-Hakola kritiserade hårt kommissionens skogspolitik med anledning av förslaget till ny skogsstrategi för EU.
– Vi får hela tiden arbeta och förklara för att EU ska
förstå modellen för det finska skogsbruket. Fakta visar att
vi kan öka avverkningarna på ett hållbart sätt samtidigt
som tillväxten i skogarna ökar. Detta är hållbart också med
tanke på klimatet, men att få kommissionen att förstå det
har varit väldigt utmanande, sade Mäki Hakola.
Han ansåg också att man i Bryssel inte i tillräcklig utsträckning förstår sig på träbyggande och produkter av trä.
Läs om skogsägarnas reaktioner på förslaget till ny
skogsstrategi för EU på sidorna 10–11. •

Gran och tall lika snabba
Gran och tall växer lika snabbt i blandskog. Det har Naturresursinstitutet
kommit fram till i ett färskt forskningsprojekt.
– Undersökningen ger vid handen att även granen kan utvecklas snabbt
under de första åren och att tallen inte distanserar den, konstaterar specialforskare Saija Huuskonen på Naturresursinstitutet.
Enligt Naturresursinstitutet har intresset för att odla tall och gran parallellt
ökat. En orsak är att ett blandbestånd löper mindre risker än ett rent granbestånd då växtförhållandena förändras. Blandbestånden uppges också minska
risken för älgskador. Även om älgarna äter upp en del av tallplantorna, ser
granarna till att tillväxten blir tillräcklig.
Forskningsprojektet initierades och finansierades av Metsä Group som har
infört blandskog på sitt program.
– Skogsägarna har tagit väl emot blandkultur av tall och gran. Flera skogsägare har helt och hållet övergått till blandkultur på friska moar, vilka lämpar
sig för odling av både gran och tall, berättar Metsä Groups skogsvårdschef
Teppo Oijala.
Blandkultur av tall och gran innebär att man planterar gran och samtidigt
sår eller planterar tall.
– I år har redan över 10 procent av Metsä Groups förnyelser, genomförts
som blandkultur av tall och gran. Det innebär en fördubbling jämfört med i
fjol, uppger Oijala.
Enligt Metsä Group har blandkulturen också snabbt blivit vanligare bland
självverksamma skogsägare. •
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Meteorologiska världsorganisationen WMOs generalsekreterare
Petteri Taalas konstaterar att kampen mot klimatförändringarna är
mänsklighetens största utmaning.

Petteri Taalas:

Tillåt avverkningar
så att totala tillväxten ökar
Att det har blivit varmare i Finland de senaste decennierna visas av att tillväxtsäsongen förlängts och trädgränsen flyttat längre norrut och högre upp längs fjällen. För att se vad utvecklingen kan medföra för skogsägarna tog Skogsbruket ett samtal till Meteorologiska världsorganisationen WMOs generalsekreterare Petteri Taalas i Genève.
År 1979 anordnade WMO (World Meteorological Organization) den första världsklimatkonferensen i Genève där världens
ledande meteorologer diskuterade hur
mänsklig aktivitet påverkade klimatet.
Frågan i sig är ingen nyhet – den svenska Nobelprisbelönade fysikern Svante
Arrhenius upptäckte koldioxidens klimatuppvärmande effekt redan i slutet av
1800-talet.
Senare beslöts att FNs klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate
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Change) skulle inrättas under ledning av
WMO. I panelen ingår ett par tusen vetenskapsmän, och den har som uppgift att
sammanställa de resultat som publicerats i
vetenskapliga tidskrifter i en populärt hållen sammanfattning för beslutsfattare och
allmänheten. Klimatpanelen utför alltså
inte egen forskning.
Rapporterna har utarbetats sedan
1988, och det grundläggande budskapet
i dem har varit detsamma: Användningen av fossil energi förändrar klimatsyste-

met. Budskapet fick dock till en början,
och delvis fortfarande, ett svalt bemötande bland beslutsfattare, företag och medborgare i olika länder.
– Trots att uppgifterna till alla delar
baserade sig på fysikaliska lagar drabbades många vetenskapsmän av regelrätta hatkampanjer. Särskilt i Förenta staterna blev klimatvetenskapen ifrågasatt och
Kina samt de oljeproducerande länderna förhöll sig ljummet till frågan, säger
Petteri Taalas.

FRÅN KYOTO TILL PARIS
IPCC-rapporterna innehåller olika scenarier för hur klimatet kan utvecklas beroende på hur växthusgasutsläppen fortsätter att öka. Grunden för hur utsläppen
av växthusgaser skulle minskas i världen
slogs fast i klimatavtalet som slöts på FNs
klimatkonferens i Kyoto 1997. Det hade
som mål att de årliga globala utsläppen av
växthusgaser skulle minska med minst 5,2
procent från år 1990 till perioden 2008–
2012. På FNs klimatkonferens i Doha 2012
förlängdes Kyotoavtalet till 2020.
Parisavtalet, som skrevs under år 2015,
ersatte i fjol Kyotoprotokollet och höjde
ambitionsnivån för klimatarbetet. De viktigaste punkterna i Parisavtalet är att hålla den globala uppvärmningen under två
grader och att sträva efter att begränsa den
till 1,5 grader jämfört med läget under förindustriell tid, i det här fallet de sista decennierna på 1800-talet.
– Förra decenniet var 1,09 grader och
fjolåret 1,2 grader varmare än under förindustriell tid i genomsnitt. För Finland
och andra arktiska områden blir uppvärmningen dubbelt så hög som i världen
i medeltal och nederbörden ökar särskilt
på vintern. Men samtidigt ökar torkan i
många tropiska områden, och risken för
torka under tillväxtperioden ökar också i
Finland, säger Taalas.
Många medier skrek efter IPCCs senaste
rapport i augusti ut att klimatloppet är kört
och att temperaturen kommer att öka med
4–5 grader under det här seklet. Taalas
betonar dock att den siffran visar det värsta scenariet om ingenting görs för att
stävja utsläppen av växthusgaser.
– Egentligen säger den färskaste rapporten att Parisavtalet innebär en bra chans
att uppvärmningen av klimatet kunde hållas under två grader fram till 2050. Den beräkningen utgår från redan vidtagna åtgärder och det som staterna gör för att i accelererande takt minska sina växthusgasutsläpp, säger han.
ÖKNINGEN AV EXTREMFENOMEN
KAN STOPPAS
Petteri Taalas berättar att den senaste IPCC-rapportens beräkningar av hur det
framtida klimatet kan utvecklas har varit noggrannare än tidigare, tack vare ökade superdatorresurser och förbättrade datormodeller.
– Enligt alla mätningar fortsätter kli-

matförändringen och koldioxidkoncentrationen och metanhalten i atmosfären att
öka, trots förra årets utsläppsminskningar
på 5–6 procent till följd av coronapandemin, säger Taalas.
Han konstaterar att förbränningen av
olja, stenkol och naturgas, samt framför
allt den fortsatta skövlingen av tropiska
regnskogar påverkar klimatets maskineri
i allt högre grad.
– Klimatet har i alla fall alltid varierat, och därför kan inte allt extremväder
förklaras med klimatförändringen. Enligt
rapporten kan dock den största ökningen
av extrema väderfenomen stoppas under
andra hälften av detta århundrade om vi
kan begränsa uppvärmningen till Parisavtalets intervall på mellan 1,5 och 2,0 grader. Men fram till det kommer vi att få se
mera översvämningar, torka, värmeböljor,
skogsbränder och tropiska stormar än tidigare, säger Taalas.
TORKA ÖKAR RISKEN
FÖR SKOGSBRÄNDER
En allvarlig följd av att klimatet blivit varmare är att risken för skogsbränder ökat
över hela världen. Tänk på årets skogsbränder i Grekland, Italien, Turkiet, Sibirien, Indonesien, Kanada och USA. Även
Finland fick sin beskärda del av gisslet då
300 hektar skog i Kalajoki brann ner, den
största skogsbranden i Finland på 50 år.
Det är ändå småpotatis i jämförelse med
bränderna i Kanada: Enbart i British Columbia eldhärjades inemot en miljon hektar skog i spåren av sommarens extrema
hetta.
– Risken för stora skogsbränder ökar
också i Finland då somrarna blir varmare
och torrare. Som tur är har vi vårt ”hemliga vapen” i form av ett väl underhållet
nät av skogsvägar som avsevärt underlättar släckningsarbetet, säger Taalas.
Med huset i Noux och sommarstället i
Puumala är han själv en hängiven naturvän som rör sig mycket i skog och mark
bland annat under jakttider och svampsäsongen på hösten.
– Skogarna är ett andningshål för mig
när jag är i Finland. Jag är glad över hur
väl skogarna sköts och tycker att ekonomiskogar ska tas som ekonomiskogar och
att man ska tillåta avverkning så att den
totala tillväxten kontinuerligt ökar i landet. Jag är inte expert på skogsbruk och litar på att fackmännen sköter skogarna på

bästa möjliga sätt och beaktar exempelvis
viktiga biotoptyper, säger Taalas.
NYA HOT MOT SKOGARNA
Trots att klimatförändringen allmänt taget
ökar tillväxt i skogarna, medför den också nya utmaningar för skogsägarna. Exempelvis granbarkborreangreppen ökar
då vädret blir varmare och det kan bli
normalt med två generationer under en
sommar. Också angreppen av exempelvis
rotticka ökar, vilket är ytterligare ett hot
mot granen.
– Klimatförändringen kan innebära att
skogsägarna måste se över vilka trädslag
som ger den bästa avkastningen och är effektiva kolsänkor. Skogarna är en viktig
del av klimatarbetet, eftersom de binder
mycket kol, säger Taalas.
Trots att de finländska skogarna har
vuxit så det knakat de senaste decennierna, påpekar han att det ändå finns många
andra naturvårdsintressen som måste tillgodoses, till exempel skogarnas biologiska mångfald.
– Sammantaget är skogarna ett politiskt sett utmanande ämne, där det i stället
för en enda absolut sanning finns många
gråzoner. Det finns i alla fall en märkbar
skillnad mellan att fälla regnskog som inte växer upp på nytt och finsk ekonomiskog som planteras på nytt och växer så
det knakar, säger Taalas. •
TEXT: BO INGEVES
FOTO: AFP/LEHTIKUVA

Petteri Taalas
Född: 3.7.1961 i Helsingfors.
Utbildning: Filosofie doktor i meteorologi vid Helsingfors universitet 1993.
Gjort sin karriär huvudsakligen
vid Meteorologiska institutet,
därav åren 2002–2015 som
generaldirektör. Valdes 2015 till
generalsekreterare för Meteorologiska världsorganisationen WMO
(World Meteorological Organization), med huvudkontor i Genève
i Schweiz. År 2019 valdes han till
generalsekreterare för en andra
fyraårsperiod.
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EU-kommissionen gav ut sitt strategiförslag i mitten av juli. Trots att det inte till alla delar motsvarade de uppgifter som läckte ut tidigare upprör det många. Skogsfolket kritiserar framför allt det att de enskilda länderna inte skulle få bestämma över
sitt skogsbruk och att ekologin ställs framom ekonomin och samhälleliga.
I Borgå har ett par skogsägare till och
med reagerat med yxan.
– Två skogsägare beslutade verkställa
förnyelseavverkningar ”så länge EU fortfarande tillåter”, berättar Ove Simosas,
teamansvarig på Skogsvårdsföreningen
Södra skogsreviret.
Han betonar att förslaget till skogsstrategi ändå inte är den enda orsaken till avverkningsbesluten, utan att det påskyndade agerandet. De två avverkningarna ger
sammanlagt cirka 2 000 kubikmeter virke.
– Det borde inte gå till så här, men nu
hände det i varje fall.
Simosas jämför med situationen före införandet av Natura 2 000. Då höggs det
mycket i Borgåområdet, därför att skogarna stod under Naturahot.

Skogsägare sågar
EU-förslag, några
hugger
EU-kommissionens förslag till ny skogsstrategi för EU har väckt förundran och
irritation bland både skogsfolket och dess intresseorganisationer. Några har
till och röstat med yxan.
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TA DET LUGNT!
Jan Slotte, verksamhetsledare på Skogsvårdsföreningen Österbotten har, åtminstone i skrivande stund, inte noterat några
direkta reaktioner bland de österbottniska
skogsägarna.
– Fatta inga förhastade beslut. Allt är
fortfarande halvfärdigt, råder han, ifall
nån överväger drastiska beslut.
Enligt honom diskuteras strategiförslaget framför allt bland de mest insatta, till
exempel av föreningens styrelse.
– Dokumentet är rätt långt från den enskilda skogsägaren, även om frågeställningarna är viktiga, säger han.
Enligt Jan Slotte upplever skogsfolket, i
likhet med många av dem som deltar i debatten, att förslaget till strategi ser skogen
som ett hot, i stället för att beakta de möjligheter och lösningar som skogen erbjuder.
– Endast genom aktivt ekonomiskogsbruk kan vi bekämpa klimatförändringen.
Skogen är en bra kolsänka, men ett dåligt
kollager, säger han.
Med det avser han att gammal skog är
viktig, men att den inte erbjuder en långsiktig lösning.
– När gammal skog slutar växa, upphör den att vara kollager. Då blir effekten
den motsatta.

Jan Slotte understryker vikten av att
den nationella bestämmanderätten över
skogen bevaras.
SKOGSSKAM
På SLC säger skogsombudsman Viktor
Harvio att skogsägarna undrar om de jobbat på fel sätt under långa tider, om de
inte längre får slutavverka eller avverka
överhuvudtaget i framtiden.
Harvio betonar att utvecklingen inte
kan få följa alla de spår EU försöker staka ut, därför att det skulle drabba den europeiska skogsbranschen och leda till att
verksamheten flyttar till regioner där hållbarheten är på en lägre nivå. Inom EU
jobbar en halv miljon människor i skogsbranschen, tre miljoner får indirekt sin utkomst av den och 16 miljoner äger skog.
– Speciellt skogsägarna blir oroliga då
de skött sina egendomar långsiktigt under flera generationer. Nu känns det som
om det håller på att bli skamligt att bruka skog.
Om EUs förslag skulle förverkligas som
sådant skulle effekten inte bli omedelbar.
– Men det blir mindre attraktivt för
skogsindustrin att investera i EU-länder.
Om det inte är ekonomiskt lockande tar
ingen heller hand om skogarna. Då ökar
risken att de förfaller och blir kolkällor.
Men så länge skogarna sköts kan de växa
och utnyttjas på många sätt.
Harvio framhåller att samhällena, kulturerna, skogarna och kunskapen om skogarna skiljer sig mellan de olika EU-länderna.
– En del har i tiderna misskött sina skogar. För vissa länder har skogen inte en lika
stor ekonomisk och kulturell betydelse som
för Finland. Därför kan man inte ha samma
modell för skogsbruket i alla länder.
Harvio påminner om att inte heller det
finländska skogsbruket är perfekt.
– Mycket kan göras, och utvecklingsarbetet pågår hela tiden. SLC och MTK
har till exempel gjort egna program för
klimatet, biodiversiteten, vattenskyddet
och jordmånen för att kunna främja ekonomiskt, ekologiskt, kulturellt och socialt
hållbart skogsbruk, säger han.
Enligt Harvio handlar det konkret om
att skogen ska växa mera och att naturvården i skogarna bör utvecklas. Viktiga åtgärder för tillväxten är att gödsla, använda förädlat fröodlingsmaterial, att minska
avskogningen och främja beskogningen.

Då det gäller skydd på privata marker,
betonar Harvio frivilliga åtgärder, till exempel METSO- och Helmi-programmen.
– Dessutom borde vi satsa mera på att
sköta plant- och ungskogar. Resurserna för
detta måste säkerställas på både nationell
och EU-nivå, slår han fast.
”KOMMISSIONEN KAPAR MAKTEN”
I början av september framförde SLC och
MTK sina krav angående skogsstrategin
till Finlands regering.
Ett centralt krav var att skogsägarna
själva måste få bestämma över användningen av sina skogar, allt från skydd till
avverkning.
SLC-basen Mats Nylund är inte nådig i
sin kritik av EU-kommissionens förslag till
skogsstrategi.
– Kommissionen försöker kapa makten
på ett område där den saknar kompetensen, ett område som är uttalat respektive medlemslands egen kompetens. Kommissionen försöker komma åt den ekonomiska användningen av skogen bakvägen
via klimat- och miljöargument, säger han.
Enligt Nylund är skogsstrategin inte det
enda av EUs förslag som går i den här riktningen. Han säger att klimatmekanismen
LULUCF, direktivet om förnybar energi
RED III, biodiversitetsstrategin och taxonomin, det vill säga regelverket för vad
som får kallas hållbara investeringar, följer samma mönster. Skogsstrategin utgör
ett slags tak för dessa.
Han hänvisar till FNs Agenda 2030, en
handlingsplan och mål för hållbar utveckling för åren 2016–2030. Enligt den ska utvecklingen vara ekonomiskt, ekologiskt
och socialt hållbar, först då är den hållbar på riktigt.
– I skogsstrategin låter kommissionen
klimatet och miljön överskugga det andra.
Men det fungerar inte. Ekonomin och de
sociala aspekterna måste också beaktas,
framhåller Nylund.
Att det gått så här beror enligt Nylund
på att den nuvarande kommissionen är
mera politiserad än de tidigare.
– Kommissionen går emot både det demokratiskt valda parlamentets linje och
medlemsstaterna, anser han.
Han säger att det i sin tur beror på att
politiken stöder sig på enskilda personer och deras uppfattningar. Främst tänker han på viceordförande Frans Timmermans som ansvarar för miljö- och klimat-

frågorna i EU-kommissionen och dennes
kabinettschef, en tidigare Greenpeace-anställd.
BESVIKEN PÅ PARLAMENTARIKER
Mats Nylund är inte glad över det finska
agerandet i skogsfrågor i EU-parlamentet.
– Vi går ut med dubbla budskap i Bryssel. Av Finlands 14 europaparlamentariker
går hälften emot landets officiella skogspolitik. De handlar inte på uppdrag av regeringen utan av väljarna.
– Vi går ut med dubbla budskap i Bryssel. Av Finlands 14 europaparlamentariker arbetarbara hälften aktivt för Finlands
officiella skogspolitik. Parlamentarikerna
handlar ju inte på uppdrag av regeringen
utan av väljarna.
Han påminner om att de två sannfinländarna motarbetar själva tanken med
EU och därmed ställer sig utanför beslutsprocessen. Dessutom har De grönas tre representanter en samlingspartist och den
enda vänsterförbundaren egna agendor i
skogsfrågor.
– Situationen är olycklig, men en del
av demokratin.
Mats Nylund hoppas att regeringen kan
enas om en gemensam linje i den fortsatta behandlingen av förslaget till skogsstrategi för EU.
– Då får vi en stark förhandlingsposition och kan söka bundsförvanter bland
Sverige, Tyskland och Österrike som också varit kritiska till förslaget.
NATIONELL ANGELÄGENHET
Regeringen tog ett steg i den riktningen i
mitten av september i ett ställningstagande, ett så kallat E-brev till riksdagen. I det
sägs bland annat att Finland ser mycket
gott i förslaget, men att det delvis är utmanande. Regeringen slår dock tydligt fast att
skogspolitiken är en nationell behörighet
och att EU saknar kompetens i skogsfrågor.
– De ekonomiska och sociala konsekvenserna av skogsstrategin har fått för lite utrymme. Men det är viktigt att regeringen kunde enas om grundprinciperna,
säger Mats Nylund.
Riksdagen behandlar ställningstagandet under hösten och slår fast Finlands
ståndpunkter för de fortsatta förhandlingarna. Därefter ger den regeringen förhandlingsfullmakt. •
TEXT OCH FOTO: PETER NORDLING
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Fredrik von Limburg Stirum säljer
jakter på hösten. Han har också jakt
som hobby och har engagerat sig i
selektiv jakt för att trygga tillgången
på stora, fullvuxna klövdjur.
T.v. horn från en 1,5 år gammal
vitsvanshjort, t.h. horn från en som
blev cirka 6,5 år.

Kött, kor och turister
kompletterar skogen
Koskis gård i Bjärnå har flera ben att
stå på, stadigast av dem är skogen.
Några andra är köttförsäljning, jakt,
café, kofadderverksamhet och naturturism.
Efter att ha läst Koskis gårds webbplats
kan man dra slutsatsen att Fredrik von
Limburg Stirum och hans hustru Helena
är veritabla mångsysslare. De säljer kött av
ekologiskt uppfödd boskap och kör ut köttet till kunderna på axeln Åbo–Helsingfors.
De ordnar jakter för grupper på hösten, driver ett sommarcafé, har kofadderverksamhet med kosläpp och picknick, erbjuder inkvartering och möteslokaliteter, gården är
med i ett våtmarksprojekt med mera.
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CORONAN EN BROMS
Fredrik von Limburg Stirum tonar ner den
stora bredden på binäringar.
– Vissa verksamheter är mer på idéstadiet, till exempel natursafari. Allt är inte förverkligat än, utan finns på utvecklingslistan.
Gården började satsa på konferenser
och övernattningar, men så kom coronapandemin. Von Limburg Stirum konstaterar att utvecklingen tillsvidare ligger på
is. Den inhemska turismen har visserligen
haft ett uppsving detta år, men samtidigt
har osäkerheten kring coronarestriktionerna haft en dämpande effekt på viljan att
dra igång något nytt.
– Man vet inte vad som är tillåtet nästa vecka.

Men visst ser han potential i turismen.
– Min hustru har infört nymodigheter
som kofaddrar, kaffe med kor, kosläpp och
större evenemang.
Det är också hon som driver sommarcaféet och har hand om köttförsäljningen.
Själv håller Fredrik von Limburg Stirum
i trådarna för jaktturismen. Den här hösten säljer han några älg- och hjortjakter,
samt en andjakt. Eftersom Koskis är en
stor gård har man inget traditionellt jaktlag med många markägare involverat.
Gården ordnar själv jakter. Men hundförare från trakten hjälper till.
Han tror att man kunde sälja flera
jakter, men just nu vill han inte utvidga verksamheten. Då skulle en kär hob-

by kanske bli ett jobb som tar all tid. Nu
är det roligt att ta hand om grupper, ofta
sällskap på 10–15 personer från Helsingfors, Åbo eller från utlandet. När de ska ha
mat anlitar von Limburg Stirum de bästa
i trakten. En stor del av köttet från jakterna hanteras av ett företag i Ingå, vilket ger
ett finansiellt mervärde.

hetskris som dämpar motivationen. På frågan vad som går bra är svaret kort och gott
skogsbruket. Virkespriserna är bra.
Hela gården har en omsättning på strax
under en miljon euro. Skogsbrukets andel
är mellan 200 000 och 300 000 euro. Det
enda som inte drivs inom ramen för gården är odlingsandelslaget.

ANDELSLAG GER BÄTTRE EKONOMI
Fredrik von Limburg Stirum tror att jaktturismen kan utvecklas och bli så stor, att
man kan anställa en person. Just nu är det
han och hustrun som arbetar med binäringarna. Koskis gård har en anställd koskötare plus en odlingschef som är anställd
av ett andelslag som gården äger tillsammans med en gård i Raseborg. Mathias
Weckström på Pargas Gård och Fredrik von Limburg Stirum kom till att deras verksamheter liknar varandra, båda
har köttboskap och ekologisk odling. Deras andelslag har växtodling på sammanlagt 700 hektar. I siffran ingår de två gårdarnas åkrar och arrendemarker.
Ett av målen är att få ner maskinkostnaderna och med färre maskiner bearbeta en större areal. I år har man bland annat odlat råg, ärter, havre och utsäde för
industrin.
– Det har fungerat. Men året har varit utmanande. Först torrt och hett i juli,
sedan regn i augusti, säger von Limburg
Stirum och berättar att man ska analysera siffror och nyttan av andelslaget under
vintern.
Han är positivt inställd till att vara med
i ett andelslag. Det är roligt att dela odlingens glädjeämnen och sorger med någon annan.
Von Limburg Stirum tillägger att hela
branschen befinner sig i en djup lönsam-

KOR ISTÄLLET FÖR TRÄD
Koskis gård har cirka 90 dikor och som
mest 200 nötkreatur plus ett tjugotal får.
Djuren betar på 100 hektar naturbeten.
Naturbetesmarker är områden utanför åkrar, så som hagar och strandängar. Här
trivs många växt- och djurarter som inte
klarar sig på en vanlig åker. På så sätt ökar
den biologiska mångfalden.
Koskis gård har i tiden haft hundratals
hektar naturbete, men efter andra världskriget planterade man gran på många av
ytorna. På frågan om det lönar sig att återställa mark till naturbete konstaterar von
Limburg Stirum att det beror på tidpunkten. En del av skogsplanteringarna, som
gjordes efter kriget, slutavverkas nu. Då
kan en övergång till naturbete passa in.
Åtgärden är också aktuell internationellt.
Förenta Nationerna har nyligen utlyst åren
2021–2030 till årtiondet för restaurering av
ekosystem.
Gården har deltagit i flera miljöåtgärder, så som naturbete och återställande av våtmarker (se nedan). Von
Limburg Stirum säger att han tänker på
framtiden, det gäller att förvalta gården
på ett hållbart sätt. Han tror att gården ska
satsa på köttproduktion. Den har marker
som lämpar sig för det, och konsumenterna är villiga att betala för etiskt producerat kött.
Turismen har potential, och skogsbru-

Sommarcaféet öppnades för tre år sedan. Förutom kaffe och tilltugg säljs här
också av gårdens ekologiska kött.
ket fortsätter, men troligen i lite annan
form. I och med de allt varmare vintrarna ökar risken för insektsangrepp. Stormar är ett annat hot mot skogsbruket. I
fjol planterade man fem hektar ek. Det
var en stor investering, men von Limburg
Stirum bedömer att klimatförändringen
gynnar bland annat ek.
– Jag tror inte man ska ha gran på alla ytor utan satsa på blandskogar, för resiliensens (förmågan att återhämta sig och
motstå störningar) skull. •
TEXT OCH FOTO: EVA HAGMAN

Då vattnet stiger kommer fåglarna
Koskis gård deltar i projektet SOTKA
som ska hjälpa andfågelstammen att
återhämta sig. Rent praktiskt innebär det att skapa våtmarker och ett
nätverk av rastplatser för fåglar, restaurera myrar och avrinningsområden samt att fånga små rovdjur som
mårdhund och mink.

I fjol skapades två stora våtmarker i närheten av Koskis gård, båda planerades
och finansierades inom ramen för projektet SOTKA. Vattennivån på den igenvuxna
sjön Vähäjärvi har höjts och ett angränsande område är numera kombinerad våtmark och bete.
– Det här är en extremt tacksam miljöåtgärd. Samma dag vattnet stiger kom-

mer fåglarna, säger Fredrik von Limburg
Stirum på Koskis gård. Han talar av erfarenhet, gården har sammanlagt elva våtmarker.
Vi står på en grusväg som går genom de
två nyanlagda våtmarkerna. Den ena ligger på Koskis gårds marker, den andra på
en samfällighet som gården är med i. Inga
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andfåglar syns den här höstdagen, men
von Limburg Stirum bongar ett par tornfalkar som ryttlar uppe i skyn.
Vähäjärvi var en gång i tiden en fågelsjö. Men sjön dikades ut och vass, björk
och vide tog över.
Inom ramen för SOTKA byggdes en
dammvall. Vallen har gjort att sjöns vattennivå stigit. Ett avloppsrör förbinder Vähäjärvi med den angränsande våtmarken. På den
senare kan fåglar häcka och kor beta, i tur
och ordning. Von Limburg Stirum visar hur
man med en planka eller två täcker för en
del av rörets mynning och därmed minskar
vattenflödet från Vähäjärvi till den andra
våtmarken. Tekniken är gammal och enkel,
von Limburg Stirum berättar att anordningen kallas för en munk.
Om våren, när snön smälter, är vattennivån i Vähäjärvi och i den angränsande våtmarken hög. Då fungerar områdena som häckningsmiljö för sjöfågel.
Efter midsommar är häckningssäsongen
slut, fåglarna försvinner och man minskar flödet från Vähäjärvi. Då sjunker vattennivån i den angränsande våtmarken.
Där kan von Limburg Stirum släppa ut si-
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na kor på bete i juli och augusti. Till hösten, då fåglarna flyttar söderut, är det igen
dags att höja vattennivån, så att fåglarna
har en rastplats på sin färd.
Projektet SOTKA är ett underprojekt
till livsmiljöprogrammet Helmi, som ska
stärka den biologiska mångfalden i Finland. I Finland har antalet andfåglar minskat och en orsak är att deras livsmiljöer,
så som våtmarker, krympt. Därför SOTKA. Projektet inleddes 2019 och pågår till
den här regeringsperiodens slut, det vill
säga till 2023.
Enligt projektledare Heidi Krüger på
Jord- och skogsbruksministeriet finns det
hopp om att projektet får en fortsättning
även efter det. Hittills har SOTKA fått 6,8
miljoner euro. Målet är att planera 60 våtmarker och att förverkliga minst 40 av
dem till år 2023.
ÄNDER I DIREKTSÄNDNING
Enligt Krüger har skeptiker befarat att våtmarkerna blir tillhåll bara för gräsänder
och krickor. I samband med projektet räknas fåglarna på projektområdena. Än är
det för tidigt att säga hur stor effekt pro-

Fredrik von Limburg Stirum visar en
munk, det vill säga hur avrinningen från
sjön Vähäjärvi till en angränsande våtmark regleras. Anläggningen är ny, tekniken gammal.
jektet haft. Men von Limburg Stirum berättar att han hittills sett bland annat skedand, stjärtand och bläsand.
Under våren och försommaren 2021
sändes en livestream från en av projektets våtmarker, kallad Kosteikkoelämäälive. På projektets webbplats räknas upp
38 fågelarter som syntes i sändningen.
Av dessa var åtta andfåglar, bland annat
knipa, kricka, gräsand, bläsand, stjärtand
och skedand.
Koskis gård ordnar jakt, på bland annat fågel. Men på de här våtmarkerna jagas inte. Von Limburg Stirum säger att deltagarna i projektet har en frivillig överenskommelse om att inte jaga på nätverket
av viloplatser. Börjar man skjuta andfågel nu får stammarna sämre möjlighet att
återhämta sig. •
TEXT OCH FOTO: EVA HAGMAN

Mångformighet gynnar
insekterna bäst
Insektstätheten är ofta hög på kalhyggen tack vare att där ofta finns
rikligt med blommande växter. Trots
det behöver insekterna inte fler
kalhyggen, utan flera mångformiga skogslandskap som
passar både larver och vuxna
insekter.
Många insektsarter trivs på öppna ytor,
däribland kalhyggen. I takt med att andra störningar, såsom bränder, har minskat i skogslandskapet har många värmeoch ljuskrävande organismer tagit sin tillflykt till hyggen.
– Men det finns ingen risk för att kalhyggena kommer att tryta i finsk skogsvård, säger Tomas Roslin, professor i insektsekologi vid Sveriges lantbruksuniversitet och gästprofessor vid Helsingfors universitet.
Även om många insekter trivs på öppna ytor, ser han det inte som ett argument
för att skapa flera öppna ytor inom ramen
för skogsvården. Istället efterlyser han en
helhetssyn då större skogsområden planeras. I dessa tider, då debatten om kalhyggen versus kontinuerlig beståndsvård debatterats flitigt, vill han lyfta fram tidsperspektivet som en akilleshäl.
– Ett allmänt problem inom miljövården, rent generellt, är att man lätt tror att
det man gör just nu, är något man alltid sysslat med. Storskaliga kalhyggen är
en skogsvårdsmetod man använt under
knappt en generation. Trots att det är en
relativt ung metod, upplevs den nu som
vedertagen, konstaterar han.

En viktig del i debatten om de öppna
ytornas betydelse är att vi i dag kontrollerar skogsbränder, översvämningar och
andra störningar som kunde skapa öppna ytor. Det gör att insekter och exempelvis svampar, som är beroende av brandytor eller andra större öppna ytor i skogen, inte längre har tillgång till den här typen av miljöer.
– Ur det perspektivet kan kalhyggen vara intressanta, inflikar Roslin.
LOCKAR POLLINERARE
Insektstätheten på kalhyggen är ofta markant högre än på omkringliggande marker, bland annat därför att där ofta finns
många rikligt blommande växtarter. De
attraherar i sin tur fjärilar, rovflugor och
steklar.
– Medaljens baksida är att man slår ut
exempelvis blåbärsriset för flera decennier,
eftersom det inte gillar att bada i sol. Eventuell markberedning försämrar ytterligare
situationen för blåbärsriset, som är en viktig nektarkälla i skogen, säger Roslin.
Vad en insekt behöver för att leva och
må bra varierar mycket mellan olika arter.
En del föredrar tunna kvistar, andra grova grenar, en del gillar döda markliggande stammar, andra torrakor, en del gillar
varmt, andra svalt. Listan kan göras lång.
Utöver att insekterna uppvisar artvisa variationer, finns det också skillnad mellan
en ung och en vuxen insekt
– Man tänker sällan på är att larverna äter annan föda än de fullvuxna insekterna. Fjärilar äter exempelvis nektar, men larverna äter blad. Man behöver

nästan tänka på dem som två olika organismer med olika krav på omgivningen,
säger han.
LAGOM ÄR BÄST
Har du några råd till skogsägare som vill
värna om insekter som behöver öppna
ytor?
– Om man har ett hållbart skogsbruk
som utgångspunkt, får det inte finnas för
mycket av ”det goda”, för mycket av ”det
onda”, ja inte för mycket av något alls.
Mångformighet ger största artrikedomen.
Även ljusälskande insektsarter har larver,
och de behöver ofta en annan slags miljö
än den som erbjuds på hyggesytan, summerar Roslin.
Du förespråkar alltså kontinuerlig beståndsvård?
Ja, och att man anammar ett större perspektiv om man äger stora arealer;
att man ser det som att man förvaltar ett
landskap där man strävar efter att erbjuda
mångformiga miljöer. Om man känner sina rågrannar kan man gärna planera tillsammans, så att man får en bra plan som
täcker större arealer, säger Roslin.
Han konstaterar att ett år, eller till och
med en hel människogeneration, är en
ganska kort tid om man ska förvalta ett
område som en helhet för kommande generationer.
– Det är en trevlig utgångspunkt om
man kan omfatta den tanken. Jag äger
själv skog och följer den principen. •
TEXT: MIA BERG-LUNDQVIST
FOTO: POND5
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Ekologiskt barkmjöl
kan bli business
För skogsägaren är möjligheterna
många inom den växande marknaden för naturprodukter. I vintras såg
Kauhavan yhteismetsä en chans och
sålde tallbark till ett företag inom
livsmedelsbranschen.
– Det var ett intressant försök, och i framtiden hoppas jag att vi kan göra det igen.
Det gäller bara att hitta lämpliga objekt,
säger Arto Valkama, som är sekreterare
för och delägare i Kauhavan yhteismetsä.
Kauhavan yhteismetsä är den första
samfällda skogen i sitt slag i Finland. Den
sträcker sig över hela Kauhava, och vem
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som helst kan ansluta sig till den. För några år sedan beslöt Kauhavan yhteismetsä,
med 95 delägare och 1 800 hektar skog, att
inleda ett samarbete med Seinäjokibaserade Eevia Health kring ett speciellt råmaterial – tallbark.
Tallbark har, enligt bolaget, naturliga
egenskaper som har antiinflammatoriska effekter och inverkar positivt på blodtrycket. I tillverkningen framställs ett extrakt som förädlas till ett pulver med höga koncentrationer av proanthocyanidiner, som är en klass av polyfenoer (färgämnen med stark antioxidant verkan). Företag inom kosmetika- och kosttillskottsbranschen använder pulvret för tillverk-

ning av till exempel hälsodrycker, krämer
och tabletter.
För att över huvudtaget kunna ta fram
råvaran var andelslaget först tvunget att
ekocertifiera sitt skogsinnehav.
– Eftersom Eevia Health enbart använder råvara från ekologiskt certifierade skogar var vi först tvungna att inleda den processen som kostar en del och kräver ett
rätt omfattande arbete, berättar Valkama.
Processen inleddes år 2016 och tre år
senare hade 1 650 hektar av de samfällda
skogarna ekocertifierats. Efter det hittades
ett lämpligt objekt med ung tallskog som
uppfyllde kvalitetskraven. I början av senaste vinter skalades tallbarken.

– Råvaran var fullständigt obekant för
oss, så det blev mycket jobb med att hitta en entreprenör som kunde utföra barkningen, konstaterar han.
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GJORDE NOLLRESULTAT
Kilopriset för själva pulvret, som Eevia
Health tillverkar och säljer, kan uppgå till
tusentals euro. Priset som skogsägarna får
är också på en hög nivå, men i och med
att det nu bara handlade om 250 kubikmeter energived som barkades gjorde Kauhavan yhteismetsä bara ett nollresultat.
– Vi fick kostnaderna för arbetet och
ekocertifieringen täckta. Med så här små
mängder finns ingen lönsamhet, men
i framtiden, om det blir fråga om större
mängder, är möjligheterna till tilläggsinkomster goda för skogsägarna.
– Vi hade nyligen möte med Eevia
Health om nya försök, men tyvärr har vi
inte lämpliga objekt inkommande vinter,
men i framtiden hoppas vi ha det, säger
Valkama.
Det sker nu mycket på marknaden för
naturprodukter, vilken omsätter strax under 500 miljoner euro per år i Finland. I
teorin kan marknaden fördubblas med
tanke på den enorma reserv av råmaterial
som finns i de finska skogarna.
– Möjligheterna är enorma men det är
också utmaningarna. I dag utnyttjas inte
potentialen, och nu arbetar vi för att änd-

Många typer av råvara kan ge skogsägarna tilläggsinkomster. Bark som används inom livsmedelsindustrin är ett
exempel. Till naturprodukter räknas
bland annat svamp, kåda, sav, sprängticka, granskott.

ra på det, säger Marko Ämmälä, ledande expert på företagstjänster vid Finlands
skogscentral.
Ämmälä är också delaktig i projektet
Kasvaava liiketoimintaa luonnontuotteista (fritt översatt: Växande affärsverksamhet av naturprodukter) som finansieras
av Jord- och skogsbruksministeriet. Målet
med projektet är att öka användningen av
råmaterial från de finska skogarna.
– Syftet med projektet är att underlätta verksamheten för alla parter inom leveranskedjan, så att vi sammanför producenter och köpare. Utöver det arbetar vi
för att visa på de många möjligheter som
skogen ger skogsägarna, säger Ämmälä.
SKOGSCENTRALEN KAN HJÄLPA
Ämmälä nämner försöket i Kauhava som
ett lyckat exempel. Skogscentralen hjälpte
till att hitta en aktör som kunde genomföra processen med att skala bark av energiveden.
– Eftersom det här arbetet inte är konventionellt, var det en utmaning att hitta
en aktör som vågade prova på det. Vi letade i hela landet för att hitta en barkningsmaskin. Till slut fann vi en maskin i Kurikka och en entreprenör, som vågade anta utmaningen, i Kauhava, berättar han.
Enligt Ämmälä kunde skogsägarna få
tilläggsintäkter på 1 500–2 000 euro brutto per hektar genom att sälja till exempel
grankåda.
– Det här försöker vi kommunicera ut
till skogsägarna, och vi behöver fler produkter där vi ökar förädlingsvärdet, förklarar han.
Till naturprodukter räknas bär, svamp,
kåda, sav, sprängticka, granskott och
många andra produkter som exempelvis
tallbark. Enligt Ämmälä finns det inom
livsmedelsbranschen stora företag som
nu satsar stort på naturprodukter och exempelvis granskott är särskilt eftertraktade som smaksättare.
– Men för till exempel stora bryggerier
har det varit utmanande att hitta leverantörer. Många aktörer har ett stort behov
av råvara och förväntar sig att den ska levereras kontinuerligt. Men var hittar man
dem som kan samla in och sälja tusen kilo granskott en gång i månaden och var
finns ekologiskt certifierade skogar? Inom
ramen för projektet har vi arbetat med det
här, och det är viktigt att skapa en fungerande leveranskedja, säger han.
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I början av året sålde Kauhavan yhteismetsä bark till ett företag inom livsmedelsbranschen. En ny form av råvara
som vidareförädlas till ett eftertraktat
pulver av uppköparen.

Marko Ämmälä vid Finlands skogscentral ser gärna att skogsägarna satsar
mera på naturprodukter från skogen.
FINLAND HAR GOTT RYKTE
Finlands styrka, globalt sett, är den rena naturen och delvis det arktiska läget.
Finländska företag har ett gott renommé,
i synnerhet i Asien. Men återigen kommer utmaningen med att producera råvara emot.
– Det är ofta fråga om små företag och
korta säsonger då det gäller att få fram stora mängder råvara. Till exempel i Kauhava kunde energiveden barkas endast när
det var minusgrader. Så det är också en
utmaning att få verksamheten lönsam, säger han.
Men Ämmälä tror att de goda erfarenheterna av försöket i Kauhava kan leda till
ringar på vattnet. Han är övertygad om att
verksamheter kring naturprodukter kan
öka i synnerhet i områden där det finns
livsmedelsföretag.
– Ett förädlingsföretag inom köttindustrin hade i somras en produkt som var
marinerad med granskott. Om det var en
lyckad satsning kan det bli en produkt
som säljs året om och, då behövs en stadig tillgång på granskott.
Eftersom det ofta är fråga om säsongsarbete, tror han också att det krävs en
fungerade infrastruktur kring verksamheten.
– I dag sysselsätter bärföretag säsongsarbetare, och något liknande tror jag behöver ske när det gäller insamling av råvaror för naturprodukter. Här krävs någon
som samlar och därefter förädlings- och
förpackningsmöjligheter. •
TEXT: CHRISTOFFER THOMASFOLK
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Stora förväntningar på odlad
Det dröjer ännu ett tag innan den
första odlade sprängtickan gör sin
debut på marknaden, men bland aktörerna är förväntningarna stora.
Går allt vägen kan odlingsmöjligheten ge björkskog rejält mervärde.
Skogsservicechef Maria Suonpää lyfter
upp borrmaskinen och gör i snabb takt
fyra hål längs björkstammen. Ur fickan på
arbetsvästen plockar hon fyra mycelförsedda pluggar som hon slår in med en träklubba innan hon förseglar ymphålen med
ett skyddande lager bivax. Nu återstår bara att vänta. Efter cirka tio år ska här växa
en plockfärdig sprängticka, ibland också
kallad skogens svarta guld.
AKUT BEHOV ATT EXPANDERA
Vi befinner oss i en av Kääpä Forests skogar i Karislojo. Kääpä Forest är en division

Sprängfylld
av vitaminer
Sprängtickan har långa traditioner
inom folkmedicinen. Den innehåller rikligt med vitaminer, mineraler
och antioxidanter.
Den årliga efterfrågan på
världsmarknaden uppskattas ligga
närmare 5 miljoner kilogram.
En ymp uppskattas ge 0,5–1,0
kilo sprängticka. I allmänhet ympas
3–4 tickor per björk och 400 till 800
björkar per hektar. Sprängtickan
kan skördas efter cirka 10 år, och
samma stam kan ge flera skördar.
Marknadspriset för torkad, obehandlad sprängticka är 30–50 euro
per kilogram.
Att plocka sprängticka hör inte
till allemansrätten, skogsägarens
tillstånd behövs.
Livsmedelsverket i Finland tillåter
användning av sprängticka i teer
och kosttillskott.
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Kääpä Biotechs produktionsanläggningar i Karislojo där en utvidgning just är aktuell.
inom företaget Kääpä Biotech som grundades år 2018 och hör till föregångarna
inom så kallat mykoskogsbruk. I Karislojo finns, förutom en provodling, företagets
laboratorium och produktanläggning där
det tillverkas tinkturer och extrakt av torkad medicinalsvamp.
– Vår verksamhet är mångsidig. Vi är
inte enbart primärproducent eller förädlare utan kontrollerar hela kedjan, säger
Maria Suonpää.
DET MESTA EXPORTERAS
Slutprodukterna säljs till grossister eller
direkt till konsumenter under det egna varumärket Kääpä Health. Kunderna finns
främst utomlands, och vid anläggningen
i Karislojo driver man också en internationell webbshop. Produktserien Nordic Mushrooms har utvecklats med tanke
på partihandeln och har sin huvudsakliga kundgrupp bland utländska tillverkare av kosttillskott. Den största marknaden
för företagets produkter finns för tillfället
i USA.
– Efterfrågan på den amerikanska marknaden har vuxit så pass att vi nu uppgraderar vår produktionsanläggning. Behovet
att förstora är akut.
I Kääpä Biotechs repertoar ingår även

andra medicinalsvampar såsom lackticka
och shiitake. Sprängtickan skiljer sig från
mängden genom att den kräver ett levande träd för att kunna växa. För tillfället
använder sig företaget av naturligt växande sprängticka i tillverkningen, men avsikten är att i framtiden ersätta den med
odlad.
– Sprängticka, som växer i naturen, riskerar att ta slut inom några år eftersom
den plockas i hög utsträckning. Målsättningen för vår odling är i huvudsak att
säkerställa att vi har hållbar tillgång till
sprängticka, säger Maria Suonpää.
Tilltron på efterfrågan för de egna produkterna är god och odlingskontrakt görs
med skogsägare enligt en årlig kvot – i år
har omfattningen varit 80 hektar.
Kontrakt enligt nyckeln i handen-principen innebär att företaget förutom att sköta ympningen och garantera en viss grobarhet också förbinder sig att köpa skörden. Ympar säljs även åt skogsägare som
vill ägna sig åt självodling.
– Skogsägarna brukar fundera över avsättningen för svampen. Gör man avtal
med oss ingår en köpgaranti till fastslaget pris.
Till kraven, från företagets sida, hör att
skogen där svampen odlas är ekocertifierad.

sprängticka

Maria Suonpää i Kääpä Forests provodling i Karislojo, i västra Nyland. Verksamheten startades för några år sedan,
vilket betyder att man ännu väntar på
den första skörden.
FINLÄNDSK PIONJÄR
Suomen Pakuri, med hemort Kouvola,
är pionjär i branschen. Företaget startade sin verksamhet år 2015 efter att först, i
samarbete med Östra Finlands universitet
och Naturresursinstitutet, ha låtit forska i
sprängtickans odlingsmöjligheter och fått
bekräftat att konceptet fungerar.
Idag har företaget långt över 300 kontraktsodlare. Det är en mängd som enligt
Suomen Pakuri-företagaren Janne Mankki
säkerställer tillräckligt stor volym för att
garantera lönsamheten då skördandet
kommer igång om ett par år.
– Ett ympat träd ger flera skördar så
länge det är vid liv. Just nu tittar vi på i
vilket skede av omloppet det är förnuftigt
att ta tillvara den första skörden. I södra delarna av Finland uppskattas tidpunkten vara efter cirka åtta år, följande skörd
kommer snabbare, säger Mankki.
SVINDLANDE EFTERFRÅGAN
Företaget kan i dag erbjuda 30 olika sorters ympar, som på motsvarande sätt som
trädplantor, är anpassade enligt växtplats.

Verksamheten, som bedrivs av Suomen
Pakuri, fokuserar på ympar och framställning av råvara för livsmedelsindustrin,
medan slutprodukter tillverkas i samarbete med kompanjoner. Som odlare kan
man välja om man säljer skörden till företaget eller hittar avsättning för den annanstans.
– Efterfrågan på sprängticka och andra
medicinalsvampar är svindlade stor ute i
världen och jag ser ingen risk för att marknaden skulle övermättas. Men vi ser gärna att slutförädlingen sker här i Finland,
så att också den arbetsinsatsen och det
mervärdet blir kvar i landet, säger Janne
Mankki.
INTRESSERAR PLACERARE
Janne Mankki beskriver skogsägarnas intresse för att odla sprängticka som gott.
– Finländarna är kanske inte speciellt
experimentlystna, de vill gärna först se
hur något lyckas för andra. Möjligheten
att besöka våra provodlingar har därför
varit till stor hjälp.
De första odlarkunderna var privata
skogsägare som köpte ympar i små mängder. I dag vill köparna gärna ha ett större
antal. En helt ny kundgrupp är placerarna som noterat sprängtickans goda avkastningsmöjligheter.
– Vi söker hela tiden efter björkskog

runt om i Finland för sådana kunder som
skulle vilja odla sprängticka men inte äger
någon skogsmark.
MÅNGA MÖJLIGHETER
Rädsla för att sprängtickan, som är en rötsvamp, ska sprida sig till grannens skog är,
enligt Janne Mankki, obefogad.
– Det är inte möjligt ens i teorin. I naturen sprider sig sprängtickan då trädet dör.
Då man odlar sprängticka ska trädet fällas efter den sista skörden, innan det bildats sporer.
Träden kapas till högstubbar som i sin
tur kan ympas med lackticka, också den
en eftertraktad medicinalsvamp i framförallt Asien.
Topparna kan utnyttjas till energived –
på Suomen Pakuri har man även utvecklat en metod för tillverkning av biokerosin. Ytterligare nytta finns att hämta genom att göra odlingen till en del av skogsvårdsplanen och ympa svampen i björkar
som ska gallras.
– Jag uppmuntrar gärna folk att se på
sin skog med nya ögon. Med lite planering
och ibruktagande av innovationer kunde
den nyttjas hållbart i högre grad än i dag,
säger Janne Mankki. •
TEXT: AGNETA SJÖBLOM
FOTO: KÄÄPÄ BIOTECH
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Färre älgar, men markägarna
vill bestämma mera
Älgstammen har minskat de senaste
åren, men på många områden överstiger tätheten ännu målen. Samtidigt breder också vitsvanshjorten
ut sig längre norrut. Detta kritiserar
markägarna som vill se en ändring av
hur licenserna fördelas.
Hur många älgar ska det finnas i Finland? I
dag är det nationella målet 70 000–86 000
individer, en nivå som, enligt den senaste
statistiken, börjar nås.
– Beräkningarna efter fjolårets jakt visar att älgstammen i hela landet minskade och att vi närmar oss målen för älgtät-
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heten, säger Jaakko Hautanen, viltplanerare på Finlands viltcentral, Kust-Österbotten.
Efter förra årets jakt uppskattas den kvarlämnade vinterstammen för hela landet till
cirka 82 100 djur, vilket är en minskning
med 10,6 procent från året innan. Utgående från licenstilldelningen går det också att
fastslå att älgjakten har varit relativt lyckad.
I år har Finlands viltcentral beviljat
41 691 jaktlicenser för älg. Det är att jämföra med jakten 2019–2020 då totalt 50 385
licenser beviljades.
– Det syns också på Kust-Österbottens område där antalet licenser för älg
har minskat. Fortfarande kan älgstammen
ställvis vara för stor, men vi försöker be-

skatta stammen hårdare i de områdena.
I kustområdena är älgtätheten störst, det
gäller också i Österbotten, Sydvästra kusten och Nyland, säger Hautanen.
NOGGRANNA BERÄKNINGAR
Enligt honom är beräkningen av älgstammen mycket noggrann. Efter varje älgjakt
inventeras den kvarlämnade vinterstammen. Jaktföreningarna anmäler observationer i fält och andra faktorer, såsom naturlig död. Annan statistik beaktas också. Slutligen uppskattar Naturresursinstitutet älgstammens storlek och struktur.
Utifrån Naturresursinstitutets beräkningar ger jaktvårdsföreningarna rekommendationer för licenstilldelningen.

RÄCKER INTE MED DIALOG
Som exempel består Kust-Österbotten av
tre älgförvaltningsområden. För det södra
området fastställde det regionala viltrådet
en älgtäthet på 3,5–4 älgar per tusen hektar, medan samma mål för mittenområdet
blev 3–3,5 älgar per tusen hektar.
– Från markägarhåll krävde vi att målen sänks med 0,5 älgar per tusen hektar på varje område, men åsikterna beaktades inte i det regionala viltrådet. Eftersom det inte verkar fungera med diskussioner, bör det till en lagändring, säger
Mats Nylund.
En konsekvens av en för stor koncentration av älg är flera trafikolyckor. Ur
markägarperspektiv är det ändå älgskadorna som skapar mest huvudbry. Plantor, som blir älgskadade, producerar sämre virke, och det leder till ekonomiska förluster för skogsägarna.
– En annan följd är att skogsägare i
älgrika områden börjar plantera gran i
stället för tall och björk på marker som inte är lämpliga, vilket också ger tillväxtförluster, påpekar Nylund.
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Men alla är inte nöjda med älgstammens storlek. Varje år ger markägarna kritik, de kräver hårdare beskattning i områden där älgtätheten är för stor.
– Jägare och markägare lever i symbios
och jägarna gör en viktig samhällsinsats.
Men i vissa områden överstiger älgtätheten de uppställda målen, och här måste
det till en förändring. Som det nu är, får
markägarna inte sin röst hörd på vissa områden, säger Mats Nylund, ordförande för
Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund (SLC) med över 20 000 skogsägare som medlemmar.
Han syftar bland annat på händelserna
i våras då de regionala viltråden fastställde målen för älgtätheten för de tre kommande åren. I tretton områden, runt om
i landet, upplevde markägarna att de blev
överkörda.
– I dag består viltråden av olika intressegrupper, däribland markägare, men
sammansättningen är sådan att jägarna är
i majoritet. Det bidrog till att målen för
älgtätheten blev för höga i tretton områden trots att markägarna ville annorlunda. Så kan det inte fortsätta, nu finns en
klar obalans i lagstiftningen. Det kan inte
vara så att jägarna kan köra över dem som
innehar jakträtten, säger Nylund.

Ur markägarnas perspektiv är älgarna ett större bekymmer i skogen än i trafiken.

Mathias Lindström, medlem i det nationella viltrådet, har förståelse för att det
finns markägare som upplever att viltstammen ställvis är för stor. Men han är
tveksam till att det behövs ny lagstiftning
för att exempelvis fastställa målen för
älgtätheten.
– Det finns inget system där var och
en är nöjd till hundra procent, det nuvarande systemet är det minst dåliga. Det
finns alltid olika åsikter och perspektiv
när det gäller nivån på viltstammen, men
bland jägarna eftersträvar vi att vara lyhörda för alla samhällets önskemål, säger
Lindström.
Han anser att det är svårt att skärpa
jakten genom ny lagstiftning, bland annat därför att det är fråga om frivillig verksamhet.
– Oberoende av om lagstiftaren ställer
hårdare avskjutningskrav ska någon göra jobbet i skogen. Jägarna jagar frivilligt, och därför är bästa sättet att vi kommer överens och för en dialog. Att nå
samförstånd är det bästa system, säger
Lindström.
VITSVANSHJORTEN ÖKAR
Inte bara älgarna skapar huvudbry för
markägarna. Vitsvanshjorten har ökat avsevärt i Finland under de senaste åren,

och enligt Naturresursinstitutet uppgår
stammen till cirka 125 000 djur. De stora koncentrationerna av vitsvanshjort har
förekommit i Egentliga Finland, Satakunta och Nyland. Där kan det finnas 50–100
djur per tusen hektar.
– Men under hela 2000-talet har stammen brett ut sig också norrut, och i dag
har vi också ställvis en riklig förekomst i
Kust-Österbotten. Men fortfarande är det
betydligt lägre nivåer här, jämfört med
de södra delarna av landet, säger Jaakko
Hautanen.
Den växande stammen har fått Viltcentralen att reagera. Inför årets jaktsäsong
har man ställt upp specifika mål för olika områden och bokför nu stammen noggrannare än tidigare.
– Nu börjar vi följa vitsvanshjorten nästan på samma sätt som älgen, vilket är
bra. Det är viktigt att vi har en riktig uppskattning, så att också vitsvanshjorten beskattas på rätt sätt, konstaterar Hautanen.
I år utbetalades cirka 1,3 miljoner euro i ersättning till skogsägare för skador
som hjortdjur orsakat. Det är en minskning med cirka 100 000 euro från i fjol.
Enligt Finlands skogscentral har ersättningarna för älgskador också minskat. •
TEXT: CHRISTOFFER THOMASFOLK
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Visst vill du bli medlem?
Föreningen för Skogskultur r.f. har redan över 100 år jobbat för skogsbruket i svenskbygderna. I dag lägger vi speciell vikt vid olika former av
informationsspridning på svenska. Som medlem bidrar du till Skogskulturs
arbete och kan påverka föreningens verksamhet.
Skogskultur:
• Ger ut tidskriften Skogsbruket
• Ger ut skogligt informationsmaterial, till exempel senaste upplagan av
Skogsbrukets handbok som föreningen lät översätta och trycka
• Beviljar stöd för skogsdagar och exkursioner, såsom Skogsbrukets vinterdagar och Skogskulturs sommarexkursion
• Beviljar reseunderstöd till skolklasser
• Understöder examensprojekt
• Premierar skogsägare, skogsfackmän, entreprenörer, studerande och 		
aktiva unga.
Man kan ansöka om medlemskap via föreningens
webbsida, ansökningsblanketten finns på
https://skogskultur.fi/bli-medlem/
eller genom att kontakta föreningens
sekreterare Inge-Maj Boström,
foreningen.for.skogskultur@gmail.com.
Medlemsavgiften är 15 euro per år.

www.eekab.fi
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-pannor och kaminer.
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Bågjakt kräver lugn och att man lär
känna djurens beteende, säger Harri
Rintala i Åbo.
– Att jaga med pilbåge är zen-aktigt. Du
måste vara lugn, tyst och osynlig så att
djuret vågar komma tillräckligt nära.
Krögaren Harri Rintala i Åbo har jagat med bössa sedan han var liten. I mitten av 90-talet blev det en paus, då jobbet
tog för mycket tid.
År 1997 upptäckte han pilbågsjakten.
– Som alltid gick jag in i den nya hobbyn till 100 procent. Nu håller jag själv
kurser och ställer in bågar åt andra.
Vi möts på ön Runsala, där det på uppdrag av Åbo stad i flera år har ordnats jakt
på rådjur och vitsvanshjort. Stammarna är
stora, och forskning visar att djuren bland
annat går åt öns ekbestånd – och många
ovanliga arter som är beroende av ekarna.
År 2017 beräknade man att det fanns
400 rådjur på ön. I våras räknade man till
105 individer på bara en kväll. Målet är att
minska rådjursstammen till mellan 40 och
50 djur och att fälla så många vitsvanshjortar som möjligt.
Jakten utförs delvis med pilbåge. Den
är tyst och har kort räckvidd och passar
därför i mer urbana miljöer.
Senaste vinter deltog Rintala och två
andra bågjägare i jakten, och fällde då ett
15-tal djur. Under kommande vinter deltar sju bågjägare.
UTMANANDE JAKTMETOD
Jakten är utmanande. Många kvällar kommer man hem tomhänt.
– Djuren har bra hörsel. Om de hör någonting 50 meter bort blir de väldigt vaksamma. Om de hör något 25 meter bort
sticker de direkt. Du kommer nära djuren och måste lära dig att tolka deras beteende.
All jakt på Runsala görs som vaktjakt.
Rintala och hans kolleger sitter på jaktstegar 3–4 meter upp i luften. En bit längre
bort har de placerat ut mat för att locka
till sig djuren.
Man skjuter neråt. Rintala säger att han
inte skjuter djur som är längre än 20 meter bort. Skyttet handlar om att veta när,
hur och vad man skjuter – att jaga etiskt.
– Du måste på förhand skapa en bild
av när du kan skjuta, och tänka: Om djuret går där eller där, är det för långt fram-

När Harri Rintala hittade bågjakten på
90-talet fick hans gamla jaktintresse en
nytändning.

Bågen

tände jaktgnistan på nytt
för mig, vinkeln blir för dålig och det är en
buske i vägen.
Rintala säger att ett oavlossatt skott grämer i ett par minuter, men ett dåligt skott
grämer i en månad.
– Vi lever inte på stenåldern då man
måste jaga för sin överlevnad. Jag kan
svänga in via hamburgerrestaurangen på
hemvägen om jag inte fått nåt byte.
HÖGEFFEKTIVT VAPEN
Enligt Rintala har många en felaktig bild
av hur effektiv en pilbåge är. De kanske
tänker på Tomi Poikolainen som tog OSguld i bågskytte, eller på en pojke som
skjuter med en leksaksbåge med gummiband.
– En jaktpil är mer genomträngande än

en kula. Den är vass som ett rakblad. När
pilen går genom djuret sänks djurets blodtryck omedelbart, och djuret dör snabbt.
– Om en pil bara skulle snudda vid djuret, återhämtar det sig inom några dagar.
Och risken är ganska liten för att djuret träffas så att det skadas allvarligt men inte dör.
– Det längsta ett djur har sprungit efter
att jag skjutit det var 70 meter. Det var en
stor kudu i Afrika. Djur kan vara kliniskt
döda men ändå springa ganska långt bara på adrenalin.
HÖG PULS
Rintala säger att jakten på Runsala är noga organiserad. Innan man ger sig ut i terrängen prövar alla sina bågar så att de säkert fungerar perfekt. Jaktledaren vet hela

tiden exakt var alla jägare är, och när en
jägare skjutit meddelar jägaren om han eller hon till exempel behöver hjälp av en
hundförare med hund.
– Vi brukar använda jakten här för träning av hundar. Vi låter dem ofta leta upp
djuren även om det egentligen inte skulle behövas.
Men pilbågsjakten är häftig även om
man inte får läge att skjuta, säger Rintala.
– Du hör ett ljud och ser djuret under
dig, men får inget skottläge. Din puls är
hög och du ser djurets alla rörelser. Tänk
dig då känslan då du faktiskt får skottläge. Bågjakten gav mig ny inspiration att
jaga. •
TEXT & FOTO: JEAN LINDÉN
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Mats Dahlén trivs i skogen –
För lantbruksföretagaren Mats
Dahlén, ägare till Vinappa gård i
Nagu, är skogen livsviktig. Den ger
bröd på bordet och är hans andningshål på fritiden.
Ända sedan Mats Dahlén var liten har
han rört sig i skogen. Han kan inte tänka sig något annat jobb än att arbeta med
jord- och skogsbruket som han tog över för
några år sedan av sin far Bjarne Dahlén.
Till gården, som ligger 12 kilometer
från Nagu kyrkby, hör 100 hektar skog och
20 hektar odlad mark.
En stor del av gårdens inkomster kommer från skogen och den företagsverksamhet som skogsbruket genererat.
Gården har två virkessågar där man sågar virke både för eget bruk och för kunders räkning.
Den ena sågen är en traditionell bandsåg. Den andra är en såg med en rörlig sågenhet som rör sig fram över stocken som
ligger still under sågmomentet.
Pappa Bjarne, som köpt sågen i Sverige,
säger att den är speciell.
– Jag har inte sett många sågar av den
här modellen i användning, säger han.
Jobb finns det gott om.
– Men ibland måste vi säga nej eller låta kunden vänta. Kunderna har ofta bråttom och vill ha sitt virke sågat genast, säger Mats Dahlén.
VIRKE FÖR BYGGPROJEKT
Gårdens eget virke som han avverkar i
skogen om vintrarna används till olika
byggprojekt.
– Vi timrar stockbyggnader och stockkonstruktioner åt kunderna. Det handlar
främst om mindre byggnader som strandbastur, vedbodar, utedass och mindre förråd, säger Dahlén.
Hantverket har han lärt sig av sin far.
– Oftast gör vi bara stommen. Men på
kundens begäran förser vi också stockbyggnaderna med golv och tak.
Byggnaderna timras när virket är färskt.
Sedan låter man konstruktionerna torka.
När det timrade virket har torkat monteras konstruktionerna ner och levereras till

24 Skogsbruket 7/2021

kunderna där stockbyggnaderna monteras på nytt.
Mats Dahlén har också ett snickeri där
han tillverkar snickeriprodukter.
– Jag är en mångsysslare, det är ganska vanligt då man bor i skärgården, säger han.
INKOMSTER OCKSÅ FRÅN ODLINGAR
Om somrarna får han inkomster från odlingarna. På gården odlas spannmål, potatis, ärter, jordgubbar och morötter. Potatisodlingen omfattar både tidig potatis och
vinterpotatis.
Potatisen levereras till butiker i Nagu
och Korpo samt till ytterskärgården med
förbindelsebåt till öarna Nötö, Aspö, Jurmo och Utö.
Han levererar också potatis till Åland
med förbindelsebåten som går från Galtby i Korpo.
– Galtby ligger inte långt härifrån så det
är inget problem, säger Mats Dahlén.
Utöver försäljningen till butikerna säljer Vinappa gård tidig potatis till privatpersoner, både som direktförsäljning och
som självplock. Många av gårdens kunder plockar själva sin nypotatis i landet.
Utöver potatis säljer man jordgubbar
och morötter.
– Det är enda sättet att få lönsamhet i
gården året runt, säger Dahlén.
Inkomsterna från odlingarna är viktiga även om skogsbruket och företagsverksamheten är kärnan i gårdens verksamhet.
TRIVS BÄST I SKOGEN
Skogen är också det ställe där Dahlén trivs
bäst.
– Den är viktig för mig både yrkesmässigt och på fritiden, säger han.
Jakt och orientering är Dahléns stora
fritidsintressen. Speciellt orienteringen ligger honom varmt om hjärtat.
Dahlén är en erfaren orienterare med
en framgångsrik tävlingskarriär bakom
sig. Han har sprungit hem flera FM-medaljer och har också tävlat utomlands,
bland annat i Norge där han bodde fem
år.
Högst på meritlistan står en seger i den
prestigefyllda Jukolakavlen. Året var 2015

då orienteringsstafetten ordnades i Pemar.
Dahlén tävlade då för den norska orienteringsklubben Kristiansand OK som vann
stafetten.
ALLTJÄMT AKTIV ORIENTERARE
Mats Dahlén har också hunnit tävla för
Paimion Rasti. Han är fortfarande aktiv
orienterare, men tävlar i dag för Pargas IF
där han startade sin karriär inom orienteringen.

– både i yrket och på fritiden
Han deltar flitigt i orienteringstävlingar och tävlar på FM-nivå i oldboysklassen.
– Orienteringen har alltid varit en del
av mitt liv och kommer att vara det också
i fortsättningen, säger Dahlén, som sett de
flesta skogar i Norden.
– Det finns många fina skogar. Ibland
blir man full av beundran då man ser skogar med långa och raka träd, och man tänker att det vore roligt att ha en sådan skog.

Här i skärgården är ju skogarna karga.
Mats Dahlén jobbar i skogen varje vinter där han avverkar virket som behövs
för byggprojekten. Arbetet i skogen brukar pågå från slutet av november fram till
januari.
– Det handlar för det mesta om gallringsarbeten där vi plockar ut virke till våra stockprojekt, säger han.
Av gårdens 100 hektar stora skogsareal är 60 hektar ekonomiskog, resten är
Mats Dahlén och hans far Bjarne
Dahlén vid den ena av gårdens två
virkessågar. De sågar virke både för
eget bruk och för kunders räkning.

skogsimpediment. Dahléns skog omfattar
blandskogar med gran och tall.
Skogarna har klarat sig relativt bra från
angrepp av skadeinsekter, bortsett från ett
litet område där granarna drabbades av
granbarkborren. Hela den arealen har avverkats.
Under de senaste åren har granbarkborren upptäckts på flera skogsområden
i skärgården.
– Det gäller att vara uppmärksam. Vi
plockar genast bort skadade träd. Det
finns också tallar som angripits av större
märgborre. Insekterna angriper lätt svaga
träd som lider av torka. Sommarens torka
har säkert bidragit till att angreppen blivit
vanligare, säger han.
HÅLLER KOLL PÅ SIN SKOG
Dahlén håller koll på sin skog och är
snabb att gallra bort skadade träd och träd
som vinden har fällt.
– Alla skogsägare har inte den här möjligheten. Speciellt om man bor långt borta
från skogen man äger.
Han är ingen vän av kalhyggen.
– Frågan är känslig och det finns olika
åsikter om saken, säger Dahlén.
Han är inte helt emot kalhyggen, men
tycker att man kunde hantera skogen varsammare.
– Det tar längre tid för skogen att återhämta sig efter ett kalhygge. Själv skulle jag inte kalhugga stora ytor i min skog.
Å andra sidan måste man förstå skogsindustrins behov. För den är landets skogar
viktiga.
Som orienterare gillar Dahlén att löpa
mellan trädstammarna i fina orörda skogar.
– Jag brukar på skämt säga till mina
vänner att jag är en trädkramare.
Klimatkrisen väcker tankar. Dahlén
funderar på hur man ska sköta skogen
så att den klarar av utmaningarna vi har
framför oss.
– Blir klimatet varmare finns det risk
för att skogen börjar må sämre. Skogen i
Finland är inte gjord för ett varmare klimat, säger han. •
TEXT OCH FOTO: JAN-OLE EDBERG
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Städa lagom,
då trivs
skogshönsen
Under de senaste femtio åren har
skogshönsstammarna minskat,
mycket till följd av det moderna
skogsbruket. Älgen får däremot räkna sig till vinnarna. Om man vill göra
en miljögärning för skogshönsfåglarna ska man låta balanserad vanvård
bli ens ledord.
Skogshönsfåglarnas biotoper har splittrats upp och även kvalitativt försvagats. I
Nyland och Åboland är skogarna så pass
splittrade av åkermark och bebyggelse att
de inte längre utgör optimala skogsfågelmarker.
– Om man till exempel bor i Pargas är
det inte speciellt fruktsamt att göra omfattande vård för tjädern, då där inte längre
finns tjäder. För just tjädern är utgångsläget klart bättre för en skogsägare i Österbotten, säger Jörgen Hermansson, viltplanerare vid Finlands viltcentral.
Ett viltvänligt skogsbruk för småvilt ser
i stort likadant ut som för mindre klövdjur. Man eftersträvar ett mångfaldigt
skogslandskap i fråga om sammansättning och arter. Den ideala viltvänliga skogen har en rik busk- och undervegetation,
är en blandskog med olikåldrigt trädbe-
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stånd, har orörda kantzoner och är ”lagom
oröjd”. Motsatsen till det viltvänliga skogsbruket är en skog som liknas vid en pelarsal, en monokultur.
– Om man tar in av den kontinuerliga beståndsvården får det nog ses som en
miljöåtgärd för skogsfåglarna. Det är definitivt en viltvänlig metod, säger Jörgen
Hermansson.
Han tillägger att hans personliga uppfattning är att man genom kontinuerlig beståndsvård också kan undvika täta koncentrationer av älg.
– Skogen tål betning, det är koncentrationerna som är svåra att hantera. Det här
har vi inte ännu särskilt mycket data på,
så om jag tänker rätt här får framtiden utvisa, säger han.
ÄLGEN VINNARE
Mängden vilt är beroende av de lämpliga biotopernas antal och kvalitet. Skogshönsfåglarna hör till förlorarna därför
att skogsstrukturen förändrats. Utöver
att deras naturliga biotoper både minskat och kvalitativt försämrats, har också predationstrycket på dem ökat. Till
vinnarna i denna process hör nämligen
många av rovdjuren, som till naturen är
väldigt anpassningsbara. Rådande rekommendationer inom skogs- och lant-

bruket gynnar de facto de mindre rovdjuren, även om man inte vidtar riktade
vårdåtgärder för dem.
– Riklig gräsvegetation, på bekostnad
av blåbärsriset, gynnar sorkstammarna. I
speciellt södra Finland finns det jämna
stora sorkpopulationer, som i sin tur resulterar i mycket räv och mårdhund, konstaterar Hermansson.
Detta leder i sin tur till att det råder
ett konstant högt tryck mot skogshönsfågel och hare. Skogsharen dras därtill
med problem relaterade till klimatförändringarna, nämligen den vita pälsen vintertid, då snöfria vintrar numera är rätt
vanliga.
Till vinnarna, utöver rovdjuren, räkas
också älgen. Älgen, liksom skogsharen,
trivs speciellt i ungskogar och finner bra
med näring även vid kalhyggen. Det moderna skogsbruket har bidragit med ökade livsmiljöer där älgen trivs.
BALANSERAD VANVÅRD
Vad kan skogsägaren göra för att förbättra livsvillkoren för småviltet? En tumregel
är ”balanserad vanvård”. Vid beståndsvårdande avverkning röjer man ibland alltför grundligt. Skogshönsfåglarna behöver det skydd undervegetationer erbjuder.
Den andra ytterligheten är den helt osköt-

ta ungskogen, som är så tät att endast järpen, bland skogshönsfåglarna, klarar sig
där. Hermansson säger att röjning i sig är
oundvikligt, men att man i större utsträckning än nu kunde fråga sig hur kraftigt
man verkligen behöver röja. Han har själv
en föryngringsyta på en av Pargas huvudöar, ett område med mycket älg.
– Jag har varit tvungen att röja björk,
eftersom träden stått tätt. Men jag har hittills inte röjt en enda tall. Beståndet börjar
nu närma sig femton år, så snart måste jag
gå in och gallra. Jag har haft ganska mycket betning av tall, men det har räckt till både mig och älgarna, säger han.
Så regeln om att lagom är bäst gäller
också här. Lämna kvar grupper av träd av
olika trädslag och ålder samt buskage i olika nivåer.
BLÅBÄRSRISET VIKTIGT
Lämna också kantzonerna orörda. Där
växer ofta bland annat blåbärsris, som är
den klart viktigaste växten i fältskiktet för
skogshönsfåglarna. Ungarna äter larver
och andra småkryp som finns i blåbärsriset, men också växtdelar. Markberedningen och skördandet av stubbar gör tyvärr
att blårbärsrisets jordstammar bryts. Eftersom blåbärsriset huvudsakligen förökar
sig genom jordstammarna, betyder det att

mängden blåbärsris sjunker dramatiskt efter dylika åtgärder. Bästa sättet att trygga
risvegetation är att gallra i tid. Då får fältskiktet ljus och blåbärsriset återhämtar sig
snabbare.
– Alternativt kan man försöka sig på
kontinuerlig beståndsvård och naturlig
föryngring. Då behövs ingen markberedning, säger Hermansson.
Många kantzoner har dikats ut i Finland och här kan man förbättra läget med
bättre planering av iståndsättningsdikningar eller genom återställande åtgärder.
KOSTNADSNEUTRALA MALLAR
Finns det ekonomiska aspekter på att driva ett viltvänligt skogsbruk?
– Nej, det skulle jag inte säga. De mallar, som finns för ett viltvänligt skogsbruk,
är kostnadsneutrala och har gjorts så att
det ska vara möjligt att bedriva ett lönsamt
skogsbruk. Det är med andra ord ekonomiskogen Viltcentralen haft i åtanke då rekommendationerna utformats i samarbete med Finlnads skogscentral och andra
skogsexperter, säger Hermansson.
Han tillägger att vissa aspekter av det
viltvänliga skogsbruket till och med kan
innebära små inbesparingar i form av uteblivna åtgärder, exempelvis i samband
med röjningen. Under 1960- och 70-talen

hade man väldigt hårda ekonomiska utgångspunkter för skogsbruket.
– Men i dag ser samtliga parter på skogen på ett annat sätt. Den är betydelsefull
ur ekonomisk synvinkel, men skogen har
också andra värden. Därtill har klimatförändringarna tillfört ytterligare en dimension, säger han. •
TEXT: MIA BERG-LUNDQVIST
FOTO: POND5

Åtgärder för
småviltet
• Satsa på en blandskog med träd
i olika åldrar.
• Värna om undervegetationen.
Skogshönsen och skogsharen
behöver buskage som skydd.
• Städa lagom i skogen, röj inte
överdrivet.
• Blåbär är den viktigaste växten i
fältskiktet för skogshönsfåglarna.
• Lämna kantzonerna i det närmaste orörda.
• Kontinuerlig beståndsvård gynnar småviltet.
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Bättre en fågel på fatet
än maten åt skogen!
Den skogliga höstmenyn består av ugnsstekt fågel med rotsakspytt, grillade tomater, cidersås med äpplen och picklad zucchini. Som dessert en äppelpaj med crème chantilly.
Fågeln är gräsand, men det går givetvis att använda även annan fågel, till och med broiler. Om fågeln varit frusen, så ta ut
den ur frysen och låt den tina i kylskåp ett par dagar innan tillredningen. Fågeln steks snabbt för att ge den en vacker stekyta,
men sedan tillreds den i ugn i låg värme för att köttet skall hållas

mört, för hög temperatur kan resultera i att köttet blir segt. Hur
mört köttet är beror givetvis även på fågelns ålder och hur länge
den fått hänga.
Äppelpajen har ett lager sylt underst för att göra den saftigare
och äggstanning med vanilj ovanpå för extra smak.
Alla recept är för 6 personer. •
TEXT OCH FOTO: BEN WIBERG

HELSTEKT GRÄSAND
Förberedelser: ca 15 minuter
Tillredning:
ca 1 timme
Ingredienser:
3
gräsänder, preparerade för
tillagning
1
äpple, klyftat
smör
salt och peppar
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Krydda fåglarna in- och utvändigt med
salt och peppar. Fyll dem med äppelklyftorna.
Bryn smör i en gjutjärnspanna eller en
gryta, lägg fåglarna med bröstet nedåt
och bryn långsamt tills du har en vacker
färg på sidor och bröst. Vänd fåglarna på
rygg och stek i ugn ovanpå rotsakerna,

cirka 120 grader, tills innertemperaturen
i bröstet är 58 grader. Låt fåglarna vila
ungefär 15 minuter och skär sedan ut
bröstbitarna, låren och benen. Lägg upp
på tallrikar och servera med rotsakspytt,
cidersås, grillade tomater och picklad
zuchini, garnera gärna med till exempel
sallad.

ROTSAKSPYTT

GRILLADE TOMATER

PICKLAD ZUCCHINI

Tillagning: ca 45 minuter
Ingredienser:
0,5 kg
morötter, grovskurna
0,5 kg
palsternacka, skurna i 		
		
stavar
0,5 kg
sellerirot, skurna i medel		
stora kuber
0,5 kg
kålrot, skurna i små kuber
		
smör för stekning
		
salt

Tillagning: ca 30 minuter
Ingredienser:
0,5 kg
små körsbärstomater
		
olivolja
		
balsamvinäger
		
salt

Tillagning: ca 15 minuter
Ingredienser:
ca 300 g zuchini skurna i ca 0,5 cm
		
tjocka skivor
		
dill, finskuren
1 msk
socker
1 tsk		
salt
2 msk
ättika

Fräs rotsakerna, en sort i sänder, i
smör tills de är nästan mjuka (al dente).
Salta lätt och värm dem sedan i ugn till
serveringen.

Skär ett litet hack i toppändan av tomaterna, det hindrar att de spricker i ugnen. Lägg dem i ett ugnsfast fat och häll
några matskedar olivolja och balsamvinäger över tomaterna, salta lätt. Rosta
i ugn, 200 grader, cirka 15 minuter.
Tomaterna kan tillredas på förhand för
att sedan värmas till serveringen.

ÄPPELSÅS MED CIDER

ÄPPELPAJ

Tillagning: ca 20 minuter
Ingredienser:
2–3		
äpplen, skurna i klyftor,
		
kärnorna avlägsnade
3		
bananschalottenlökar, grovt
		
skurna
0,5 liter äppelcider, obs, riktig cider
		
gjord på äpplen.
		
smör
1 tsk		
timjan, färsk eller torkad
		
salt
		
Maizena eller motsvarande
		
för avredning

Tillagning: ca 30 minuter
Ingredienser:
4–5		
äpplen, fasta och syrliga,		
		
skurna i klyftor, kärnorna 		
		
avlägsnade
1		
pajdeg se nedan
ca 100 g äppelsylt
1 tsk		
kanel, mald
5 tsk		
socker, fint
1 tsk		
vaniljsocker
2		
ägg
2 dl		
crème fraîche
2 dl		
grädde, vispad med
		
vaniljsockret
1 msk
vaniljsocker

Fräs löken och äpplena i smör tills de
mjuknat en aning, tillsätt timjan och en
aning salt. Lägg dem på ett ugnsfat stort
nog att rymma fågeln ovanpå. Häll över
hälften av cidern och grädda i ugn med
fåglarna ovanför på ett galler.
När fåglarna är färdiga häller du
såsingredienserna i en kastrull och finfördelar dem med exempelvis en stavmixer. Värm såsen och tillsätt resten av
cidern. Låt sjuda tills såsen tjocknat en
aning. Avred med Maizena eller annan
avredning. Håll varm till serveringen.

Lägg alla ingredienser i en rymlig plastpåse. Knyt påsen så att det blir luft i
den, skaka påsen så att alla ingredienser
blandas. Skaka om påsen med jämna
mellanrum, låt stå ungefär 1 timme,
servera som garnering.

och fördela blandningen jämnt över
pajen. Grädda i förvärmd ugn, på 200
grader, cirka 35 minuter. Servera med
en klick gräddskum med vanilj (kallas för
crème chantilly).

Använd en stor (t.ex. 28 cm i diameter)
ugnsform som leder värme väl (helst
metall).
Kavla ut degen tunt (<5mm) och täck
plåten med degen. Bred äppelsylten på
degen och rada äppelklyftorna ovanpå.
Blanda kanel och 3 matskedar socker
och strö över äppelklyftorna.
Vispa äggen, 2 matskedar fint socker
och vaniljsockret tills blandningen blivit
mjuk och porös. Blanda i crème fraîchen

DEG FÖR PAJEN
Tillagning: ca 20 minuter
Ingredienser:
300 g		
vetemjöl
200 g		
smör, kylskåpskallt
1 msk
socker, fint
2–3 msk vatten, kallt

Skär smöret i skivor. Blanda smör, socker
och vetemjöl. ”Knip” smöret så att
det blandas med mjölet (knåda inte).
Forma degen till en boll som du sedan
trycker ihop till en rundel. Sätt degen
i en plastpåse och förvara den i kylen i

minst 20 minuter innan du kavlar ut den
till pajen.
Det går även bra att göra degen i en
matberedare med knivtillsats. Kör då
maskinen så att degen nätt och jämt
börjar bilda en boll.
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under kronorna

•

•

Skogens giftiga skönhet
Höstdagen är mild med en hög och klarblå himmel som välver sig över björkarnas gulfärgade kronor och granarnas mörka barrkjolar. Asparna står som gula facklor inne bland granarna, medan rönnarna
redan fällt sina bruntorra blad till marken.
Vi strövar i sakta mak i gamla fäbodmarker på en skärgårdsö där gläntorna
är många och blandskogen tidvis rik på
svampar. Vi följer en vindlande hjortstig
och söker oss fram till gamla kantarellställen för att plocka höstens sista kantareller. På hjortstigen, som även älgarna trampar, hittar vi några nya kantarellställen som vi skattar på de läckra svamparna. I spåren efter hjort och älg växer
kantarellen gärna upp.
I en stor glänta omgiven av gamla
björkar slår vi oss ner för en välkommen kaffepaus. Det doftar starkt av höst
i gläntan där gräs och örter redan vissnat
och röda flugsvampar lyser som stoppsignaler i den hösttrötta grönskan. Över
allt sticker liljekonvaljens bortbleknade
blad fram bland gräs och svampar.
NATIONALBLOMMA
Här i gläntan har försommaren doftat
ljuvligt gott av vita konvaljblommor. Liljekonvaljen är vår nationalblomma och
skogens skönhet som blommar då träden ännu har sin sköna gröna lyster och
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fågelsången är intensiv tidiga morgnar.
Nu vilar stillheten över gläntan i väntan
på senhöstmörker och vinterfrost.
Vi sitter på en murken och mossbelupen trädstam och avnjuter kaffet. Samtidigt spanar vi efter liljekonvaljens gulröda bär, för deras skönhets skull och
för att än en gång förundras över vilken
svag bärsättning konvaljen har. Trots att
gläntan varit vit av blommor under försommaren upptäcker vi bara fem böjda
blomstjälkar med två till tre bär på var
stjälk. Mer än så behöver inte liljekonvaljen prestera vart år för att kunna sprida sig i skogen.
De färggranna och giftiga bären äts
under hösten av järpe och orre som inte blir förgiftade, till skillnad från bärätande däggdjur som blir förgiftade av
bären och följdriktigt inte äter dem. I
äldre tider har liljekonvaljens bär använts till att förgifta både räv och varg,
och i ett och annat giftmord har konvaljbär spelat den avgörande rollen.
När en liljekonvaljplanta slagit rot i
en glänta eller i ett skogsbryn behövs
inga fler plantor för att gläntan eller
skogsbrynet med tiden skall bli överväxt
av liljekonvaljer. Konvaljens förgrenande jordstam breder ut sig med en hastighet på femton centimeter per år. På femtio år har jordstammen vuxit sju meter

och det dubbla på hundra år. Så breder
konvaljklonen ut sig och erövrar allt mera mark. Varför slösa på en rik och energikrävande bärproduktion när det räcker med ett enda framgångsrikt frö på den
nya växtplatsen? Även mängden frön är
anspråkslös, bara två till sex blåfärgade
frön i vart bär.
LIVSELIXIR FÖR BAGGE
Inte bara bären är giftiga. Liljekonvaljen
är helt igenom giftig, från jordstammen
gömd i markens mörker till de yttersta
bladspetsarna i gläntans soliga ljus. Inte
att undra på att konvaljen får vara i fred
för djuren – med ett undantag och det är
den brandröda och knappt en centimeter långa lökbaggen. Både som larv och
vuxen knaprar lökbaggen i sig av liljekonvaljens blad och blir lika giftig som
konvaljen.
För lökbaggen är liljekonvaljens mer
än trettio olika glykosider rena livselixiret. Trots sin giftighet fäller sig den vuxna skalbaggen till marken vid minsta
störning och larven kamouflerar sig till
oigenkännlighet under ett hölje av egen
avföring. Är man en liten lökbagge är
försiktigheten en dygd, trots den giftiga
samlevnaden med liljekonvaljen. •
TEXT OCH FOTO: HANS HÄSTBACKA

kolumnen

JAKOB DONNER-AMNELL
FORSKARE VID ÖSTRA FINLANDS UNIVERSITET

Nytt samhällskontrakt behövs
SKOG HAR debatterats mycket på sistone. På allt från
lokal till EU-nivå. Precis som på 1990-talet. Då omstöptes skogspolitiken senast.
Att skogen är i hetluften är ett tecken på att så sker
snart igen. Grundorsaken är ändå att omvärlden nu
är en annan. Styrningen borde ändras för att ge det
som läget kräver.
Så har skett förr. Skogspolitikens evolution kan beskrivas via de olika skogliga ”samhällskontrakt”, som
gällt från tidigt 1900-tal till idag. De har byggt på att
stat, industri och experter varit tillräckligt ense om
mål, medel och fördelning av makt och nytta gällande skogarna. När läget och behoven ändrats, har kontraktet omförhandlats.
Det första kontraktet efter 1918 innehöll tuffa åtgärder. Skogarnas överexploatering tuktades genom att
skogsbolagens markägande begränsades och skogsförnyelseplikt samt övervakning infördes. Genom utdelning av jord blev skogsägarna dubbelt fler, vilket
gav fart åt virkeshandeln och spridde nyttan.
Det andra kontraktet, från 1950-talet, förde med sig
en ökning och effektivering av skogsanvändningen,
så att industrin kunde växa, välfärdssamhället byggas och jobben öka i hela landet. Samhällsnyttan ökade, men modellens avigsidor och expertväldet stötte
på växande kritik.
Sedan 1990-talet har ett tredje kontrakt gällt. För
att trygga en alltmer global skogssektors framgång
och acceptans, har man siktat på mångsidig hållbarhet. Ansvaret för det har delvis lagts på marknaden
genom certifikat och på skogsägarna genom valfrihet.
Målet har varit att alla slag av skogsnytta – pro-

duktion, värde, virkesinkomster, jobb, mångfald, kolbindning, mångbruk och så vidare – ökar. Utan att
nån bit blir lidande.
Fast utvecklingen varit positiv på skogssidan under 2000-talet, har det tredje kontraktet slutat gälla.
Många av dess löften har inte infriats, missnöjet har
ökat och nya faktorer utmanar det.
Värdet per ton och jobben har minskat. Ekonominyttan räcker inte till välfärd landet runt. Många
skogsägare anser styrningen oklar och skiftande samt
sin rätt hotad. Många idkare av mångbruk anser sina möjligheter naggade i kanten. Mångfalden har inte
blivit klart bättre. Klimatet ställer nya frågor om skogens och skogsprodukternas roll.
Skogsnyttans helhet är nu annorlunda och i omdaning. Den direkta ekonomisk nyttan och dess roll
har delvis minskat. Många andra former av nytta har
ökat i betydelse – mest folkhälsa och klimat. Helhetsnyttan är stor. Och kan öka när det tas raska steg mot
kolneutralitet.
Nu gäller det att komma fram till en ny balans
mellan olika skogsmål, intressen och former av gammal och ny nytta. Mycket avvägningar, bra dialog och
även ny kunskap behövs för att lösa kvistiga frågor.
Hur dra gränsen mellan privat och allmän nytta? Hur
fördela ansvaret och stödet så att skogsnyttans helhet
blir den som vi är ute efter?
Ett nytt skogskontrakt behövs. Det föds inte på
egen hand, utan måste aktivt byggas. Tillräckligt samförstånd nås bara via öppen dialog, både mellan alla olika skogsaktörer och i hela samhället. För vi alla
har ju skogen inom oss. •

Fotnot: Kolumnisten har omarbetat sin kolumn i Maaseudun Tulevaisuus den 6 september.
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GRÄVSKOPOR
Tillverkas i olika modeller enligt kundens önskemål.
Reparationer och slitstål

BR Bäcklund
Tel. 364 3140
Gruvvägen 5, 66200 Korsnäs

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

Sågat, hyvlat och grundmålat virke.
Även Pre-Cut stomvirke!
Begär offert: info@kh-wood.fi
Kim Hässjebacka 0405164740

FÖRSÄLJNING OCH SERVICE
släpvagnar

Magnesiumram, lång serviceintervall, utmärkt vibrationsdämpning
och accleration gör dessa till dina drömsågar!

STIHL MS 241 C-M

• 42,6 cm³, 2,3 kW/3,1 hk, 4,5 kg
Erbju

Världens lättaste proffssåg!
STIHL MS 201 C-M

• 35,2 cm³, 1,8 kW / 2,4 hk, 4 kg
Er

nde
bju da

699,-

Service av h
Lantbruks- odcentreprena
maskiner, ll
reservdelar,mti.m.
r
o
lj
o
behör,

IC
M-TRONem
styrsyst

• Ingen shoke ochr
inga justeringa

dande

STIHL MS 261 C-M
• 50,2 cm³,
• 3 kW/4,1 hk
• 4,9 kg

Erbju

599,-

dande

699,-

Auktoriserad Valtra,
Fendt, Sampo
Rosenlew, Huddig
och Lännen
-service

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.

Cirkelvägen 15, 65100 Vasa. Tel. 318 2950, 0500 364 688
www.marander.fi • e-post: marander@maskin.netikka.fi
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virkesmarknaden

PAULA HORNE,
FORSKNINGSDIREKTÖR,
PELLERVO EKONOMISKA
FORSKNING

Handeln toppar i år
DEN GODA ekonomiska situationen inom trävaruindustrin
har ökat virkesförsäljningen i år. Sågverksindustrin använder nästan till 100 procent inhemskt virke, medan massaindustrin importerar en fjärdedel av råvirket.
Enligt PTTs senaste prognos ökar användningen av trä
i trävaruindustrin i år då användningsgraden stiger och
verksamheten i plywoodindustrin tar fart. Användningen
av trä i hela skogsindustrin uppskattas öka med nästan sju
procent jämfört med i fjol. Virkesimporten ökar med ett
par procent i år och ligger kvar på mindre än en sjättedel
av skogsindustrins totala råvarukonsumtion.
Den större industriella användningen av trä har gett fart
åt avverkningarna i år. De har fokuserat särskilt på timmerstämplingar. Förutom den goda konjunkturcykeln beror den snabba tillväxten på ett särskilt svagt jämförelseår då besvärliga avverkningsförhållanden och arbetskonflikter lade sordin på avverkningarna.
Sammantaget kommer årets avverkningar att öka med
nio procent från förra året. Nästa år ökar investeringarna inom skogsindustrin behovet av trä. Marknadsavverkningarna uppskattas därför öka med cirka tre procent och
landa kring 65 miljoner kubikmeter. Men det är ändå klart
mindre än under rekordåret 2018 då 69 miljoner kubikmeter avverkades.
Under perioden januari–augusti var de kumulativa
handelsvolymerna för rotköp av barrvirke 86 procent
större än under motsvarande period förra året. Eftersom
timmerhandeln bara tog fart under de senaste månaderna förra året, blir årets rotköp cirka 40 procent större än
förra året. Nästa år minskar handelsvolymen något, därför att sågvarukonjunkturen viker. Nedgången bromsas
dock av att MetsäGroup inleder verksamheten vid sågverket i Raumo nästa år och vid bioproduktfabriken i Kemi följande år.

Precis som avverkningarna, fokuserar virkeshandeln i
år tydligt på stockdominerade stämplingar. Till exempel
mer än hälften av rotköpen av tallmassaved kommer från
slutavverkningar, mot normalt cirka en tredjedel. I år, och
särskilt nästa år, kommer handeln med barrvirke, speciellt i norra Finland, att ta fart.
På grund av den exceptionellt starka efterfrågan på sågat virke på både hemma- och exportmarknaderna började priserna på stock stiga redan förra hösten. Uppgången
fortsatte i början av detta år och kulminerade i juni i priser som var högre än år 2018. Den vikande tillväxten i juni och prisuppgången i slutet av förra året jämnar dock
något ut tillväxten för hela året, vilken beräknas bli cirka 12 procent.
Den här utvecklingen återspeglar stigande exportpriser
på sågat virke och en återhämtning av efterfrågan. Nästa år beräknas de genomsnittliga årliga priserna på barrved vara något högre än i år därför att produktionskapaciteten ökar medan efterfrågan och priserna på sågat timmer sjunker.
Utvecklingen av priset på massaved har varit jämnare
än på stock de senaste åren. Den stabila prisutvecklingen
har i varje fall lett till det genom tiderna högsta nominella
årliga genomsnittspriset på tallmassaved. De genomsnittliga årliga priserna på rotköp av massaved kommer, enligt
PTTs prognos att vara cirka sex procent högre i år än förra året. Prisökningen bedöms minska något nästa år, eftersom virkeshandeln kommer att fokusera mera på gallringar i år.
De högre virkespriserna och ökningen av avverkningarna återspeglar sig också på bruttoinkomsten från de privata skogarna. Ökningen är drygt en fjärdedel jämfört med
förra året, och bruttoinkomsten väntas stiga till nästan 2,3
miljarder euro. Det är lönsamt att äga skog nuförtiden. •
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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.

TOK

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

Vill du nå
Föreningen
för Skogskultur?
Kontakta föreningens sekreterare,
Inge-Maj Boström,
föreningen.for.skogskultur@gmail.com eller
ordförande Björn Stenmark,
bjorn.stenmark@skogscentralen.fi

– Hyran erläggs i förskott, inga gäster tillåts på rummet, mörkläggning från den 15.12 till den 15.3 och däremellan är det tyst!
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• Trädfällning på tomter samt borttransport av ris i Vasatrakten,
Österbottens farmartjänst, tfn 0500 567 171.
• Maskinell gallring, uttag av energived, virkesutkörning med smidig
Logset 500 i Pedersöre med omnejd, S. Backman, tfn 050 592 3043.
• Avverkningstjänster, maskinell gallring, med gallringsskördare utförs i Vörå med omnejd, B. Svens, tfn 050 350 7249.
• Maskinell gallring med Norcar 600 i Österbotten, S. Ahlback,
tfn 050 518 1054.
• Vägsladdning, slyröjning och övrigt underhåll av skogsvägar
utförs mellan Vasa och Oravais, tfn 0500 138 414.
• Närtransport av virke, gallringsavverkning, röjning mm. inom
Norrskogs område, I. och A. Nynäs, Finnäs gård, Eugmo,
tfn 050 598 3149 eller 050 562 2449.
• Maskinell gallring och slutavverkning i Korsholm-Malax,
H. Skog, tfn 0500 160 669.
• Skogsavverkningar utförs med gallringsskördare i norra
Österbotten, J. Slotte, tfn 0400 139 508.
• Skogsdikning, skogsvägar och markarbeten utförs inom
Vasaområdet, tfn 0400 867 373.

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

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

