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Stig-Henrik Wikströms skott mätte 123 
centimeter och var därmed en klar, men 
inte överlägsen, vinnare i tävlingen som 
samlade 23 deltagare runtom i Svenskfin-
land. I genomsnitt ligger årstillväxten på 
ca 50 centimeter för granar upp till 50 års 
ålder på våra breddgrader.

Wikströms gran växer på ett gårdstun, 
på hemstället Solbacka, där marken inne-
håller röd sand och rikligt med sten. Jord-
månen är alltså inte den bästa tänkbara 
för gran.

– Jag går varje dag förbi granen på vä-
gen till postlådan och har studerat trädet 
under flera år. På tre år har granen vuxit  
sammanlagt tre meter, säger Wikström 
som uppskattar att vinnargranen är mel-
lan åtta och nio år gammal.

Han har – som han säger – hållit på 
med skog i nån form i 50 år. Därför la-
de han redan i ett tidigt skede märke till 
granen, en så kallad sprötgran som nu 
har två toppar, något som borde ha tagit 
kraft av den.

Enligt Wikström kan en orsak till att 
granen växer kraftigt vara att den får rik-
ligt med solljus från söder. Flera andra gra-
nar, som växer i närheten, gör också långa 
skott varje år.

– Vissa år slår skotten ut och börjar 
växa redan på hösten eller vintern, berät-
tar han.

 Wikström tror också att en del av hem-
ligheten ligger i att granarna är självsåd-
da och därför av naturen är kraftigare än 
plantor av förädlat frö.

– Granen är ett kraftigt träd, och virket 
blir bättre om man låter den så sig själv 
och ger den tillräckligt med utrymme. Idag 
är det ont om bra snickerivirke, säger han.

Vinnargranen växer i Tenala
Först undrade jag om det är nåt fel 
på granen då den växer påfallande 
snabbt. Det säger skogsägaren 
Stig-Henrik Wikström i Tenala. Han 
vann tävlingen om det längsta års-
skottet på en gran, ordnad av Före- 
ningen för Skogskultur.

Han är inte orolig för granens framtid, 
även om han sett mängder med granar 
som barkborren dödat, hektarvis i Norge.

– Jag har sett att också tallen utsätts för 
insektsangrepp, säger Wikström.

BARA NÅGRA CENTIMETER KORTARE
Hack i häl på honom kom Vöråbon Filip 
Dahlin. I ett ungefär 15-årigt granbestånd 
hittade han ett granskott på 120 centime-
ter.

– Granen var planterad på gammal od-
lingsmark och växte alltså i bördig jord, 
berättar Dahlin.

På sista pallplatsen blev det trängsel. 
Två tävlingsbidrag med granskott på 114 
centimeter lämnades in. Efter lottdragning 
gick tredjeplatsen till Tobias Sax i Ytter-
mark, Närpes. Hans gran växer på en cir-
ka tioårig oplanterad figur på MT-botten, 
det vill säga frisk mo av blåbärstyp. Den 
här snabbt växande granen har alltså ock-
så sått sig själv.

– Jag försöker få fram en fin blandskog 
på den här figuren, berättar Tobias Sax.

STOR SPRIDNING OCH NY TÄVLING
Tävlingen om årets längsta granskott utlys-
tes i förra numret av Skogsbruket. Varia- 
tionen i längd var tämligen stor bland de 
tävlande skotten, de mätte allt från 60 till 
123 centimeter.

– Vi är vana vid att odlade och föräd-
lade granat växer bra, men det är över-
raskande att två av de tre längsta skotten 
fanns på naturligt sådda granar. Det visar 
att våra träd växer så det knakar under 
gynnsamma förhållanden, säger enväldi-
ge domaren Björn Stenmark, som också 
är ordförande i Föreningen för Skogskultur 
och chefredaktör för Skogsbruket.

Han är glad över att mer än 20 skogs-
ägare ställde upp i tävlingen och utlovar 
en ny tävling nästa år.

Som pris i årets tävling fick de som ha-
de de tre längsta granskotten var sin röj-
ningskniv. Vinnaren fick dessutom en in-
bjudan för två till programmet under Före- 
ningen för Skogskulturs exkursion till Ki-
mitoön inkommande sommar. •

TEXT: PETER NORDLING
Stig-Henrik Wikströms gran har vuxit tre 
meter på tre år, 1,23 meter i år. FO
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ÅRET NÄRMAR SIG sitt slut, och företagen börjar 
jobba med sina ekonomiska bokslut. Sånt gör man 
också som skogsägare i deklareringstider. Slutet av 
året, med längre helger, brukar innebära lite mera 
tid att ta det lugnt, och vad passar då bättre än att 
ta en bokslutsdiskussion med sig själv. 

Nu syftar jag på att göra ett bokslut över det 
egna skogsbruket och främst ett bokslut som in-
te handlar om siffror. Jag tänker mera på en re-
flektion över vad man vill med sitt skogsbruk. Vad 
gick bra i år, vilka åtgärder funkade inte riktigt lika 
bra, vad vill jag utveckla? Vet du vad du vill med 
ditt skogsbruk?

Du kan börja med att bläddra i din skogsbruks-
plan, kolla i MinSkog.fi eller någon privat aktörs 
nättjänst, om du har tillgång till en sådan. Hur 
ser nuläget ut? Är alla skogsvårdsarbeten utförda, 
finns det brådskande gallringar? Har du något an-
nat än virkesproduktion som mål med ditt skogs-
bruk? Är det mångbruk, rekreation eller naturvård 
som väger tyngst? 

Då du går igenom din egen skog med dessa frå-
gor i huvudet föds olika tankar. Man kan också ha 
olika mål för valda delar av skogen. Skriv ner di-

na tankar om ditt skogsbruk. Det är absolut värt 
ett försök att dokumentera tankarna. Efter att de 
egna visionerna finns nertecknade är det lättare 
att börja diskutera med fackmän om vad du vill 
med din skog.

Gjorde du virkesaffärer under året? Läget under 
året var gynnsamt ur prissynvinkel. Jag hoppas 
att utförandet i praktiken också motsvarade mål-
bilderna. Om inte, är det läge att definiera vad du 
vill göra noggrannare nästa gång det blir aktuellt. 

Förnyelsen är beställd, och gör du arbetet själv 
är det bra att tänka igenom beställningen av plan-
torna, så att allt blir som du tänkt. Skötte du själv 
plantskogarna, eller köpte du tjänsten av en utom-
stående aktör? Blev jobbet bra utfört? Lämnades 
viltbuskage? Var antalet stammar, efter åtgärden, 
till belåtenhet? Om svaren på någon av dessa frå-
gor är nej, eller om du tvekar, lönar det sig att re-
flektera över vad som kan göras bättre nästa gång.

Framförallt hoppas jag att du hann njuta av att 
sitta i den egna skogen. Under en kaffepaus mitt 
i röjningsarbetet eller genom att bara kravlöst gå 
omkring i den en stund. Kom ihåg att njuta också 
av att vara skogsägare. •

Ta en bokslutsdiskussion utan siffror!

ledaren
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Ansök om reseunderstöd!
Tveka inte att åka till skogs med skolan. Föreningen för Skogskultur 
beviljar reseunderstöd för svenskspråkiga förskolor, låg- och högstadie-
skolor som åker på utfärd eller studiebesök med skogsbruk som tema. 

Understöden kan sökas för både höst- och vårterminen, minst 14 da-
gar 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. Mat-
pengen ska inspirera till att laga nån form av mat i skogen.

Detaljerade uppgifter om understöden, principerna och ansöknings-
blanketter finns på www.foreningenforskogskultur.fi/understod-stipen-
dier/

Tillväxten i de finländska skogarna har 
minskat, rapporterar Naturresursinsti-
tutet. Enligt nya uppgifter, framtagna ur 
senaste riksskogstaxering (2016–2020), 
är den årliga tillväxten 103 miljoner 
kubikmeter och medeltillväxten 4,6 
kubikmeter per hektar.

Vid föregående beräkning år 2019  
var den årliga tillväxten 107,8 miljoner 
kubikmeter. Då var den årliga tillväxten 
4,7 kubikmeter per hektar. Går vi ytter- 
ligare några år tillbaka i tiden var mot- 
svarande siffra 105,5 miljoner kubik-
meter. Därmed har en lång tillväxttrend 
brutits.

Mätningen visar att tallen nu växer 
sämre än tidigare, medan tillväxten 
ökat för granen. Under mätningsperio-
den underskreds årsindexet för tallens 
långtidsmedelvärde. Årsvariationen i 
årsringsindexet beror på miljöfaktorer 
såsom temperatur, nederbörd, fröpro-
duktion och skador.

Enligt Kari T. Korhonen, ledande 
forskare på Naturresursinstitutet är 
det dock för tidigt att dra några långt 
gående slutsatser på basis av de nya 
rönen.

– Vi måste utgå från att detta kan vara 
en variation som kanske korrigeras. Å 
andra sidan kan tillväxten inte öka hur 
länge som helst. Kanske vi har nått top-
pen, säger han.

Innan en eventuell ny trend kan kon- 
stateras måste nya mätningar och un- 
dersökningar, om bland annat hur miljö-
faktorerna inverkar på tillväxten, göras.

Skogsbruksmarken klassas som 
skogsmark, tvinmark och impediment 
enligt förmågan att producera virke. På 
skogsmark var den årliga medeltillväx-
ten vid den senaste riksskogstaxeringen 
5,1 kubikmeter per hektar. Den största 
tillväxten noterades i Tavastland, i me-
deltal 8,5 kubikmeter per hektar, medan 
den i Lappland var endast 2,1 kubikme-
ter per hektar.

Ur mätningen framgår också att 
medelvolymen död ved på skogsmark i 
Finland är 6,1 kubikmeter per hektar. Av 
detta består drygt 70 procent av omkull-
fallna träd, resten är rotstående. •

Tillväxttrend 
bruten
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Samarbetsförhandlingarna vid Skogs-
centralen leder inte till uppsägningar, 
inte heller till sämre service, vare sig för 
svensk- eller finskspråkiga skogsägare. 
Eventuellt blir den bättre. Det blev klart 
under den sista förhandlingsdagen i 
slutet av november.

Finlands skogscentral meddelade i 
mitten av oktober om en organisations-
förändring och samarbetsförhandlingar 
med målet att spara 900 000 euro på 
årsnivå, motsvarande 15 årsverken.

Direktör Ari Eini, chef för Skogscentra-
len, säger att initiativet till organisations- 
förändringarna kom både inifrån Skogs-
centralen, där man sett behovet att ut- 
veckla funktionsdugligheten, och från den 
nya direktionen som tillträdde i mars.

– Då verksamhetsmiljön förändras 
måste vi reagera. Här är data, kunder 
och samarbete nyckelord.

Med det avser han bland annat att 
Skogscentralen ska bli bättre på att ut- 
nyttja och kombinera skogsdata för att 
tillhandahålla information för skogs-
ägare, skogsvårdsföreningar, företag och 
även samhället. 

Skogscentralen sparar
– Detta borde också resultera i en 

ännu bättre skogspolitik.
Eini räknar med att Skogscentralens 

personalbehov minskar i framtiden. Nu 
arbetar där 580 personer.

Den inbesparing, som görs nu, kan 
fullt ut skötas genom frivilliga åtgärder, 
till exempel genom att byta semester-
pengar till ledig tid, och naturlig avgång.

– Samtidigt blir vi noggrannare och 
försiktigare med att rekrytera ersättare 
då nån går i pension.

Organisationsreformen innebär bland 
annat att Skogscentralens fem servi-
ceområden blir fyra. De tvåspråkiga 
Nyland, Österbotten, Pargas och Väst- 
åboland hör fortsättningsvis till samma 
serviceområde.

Enligt Ari Eini hotar reformen inte den 
svenska servicen.

– Avsikten är att reda ut svenskans 
ställning i organisationen för att kunna 
garantera tvåspråkig service också i 
framtiden då personalen minskar, säger 
han. •

PETER NORDLING
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Plantor kan 
bli bättre på 
självförsvar
Växter kan försvara sig mot djur som försöker äta dem. 
Det kan vi utnyttja inom växtskyddet. Det skriver Yayan 
Chen i sin doktorsavhandling vid Sveriges lantbruksuniver-
sitet. För den har hon undersökt hur signalhormonet me-
tyljasmonat (MeJa) kan användas för att trigga försvaret 
mot snytbaggar hos barrträdsplantor.

Yayan kom till att MeJa fungerar som skydd i mer än 
ett år. Plantorna blev dock sämre på att läka skador efter 
behandlingen. Hon provade också att trigga plantornas 
försvar genom att skada dem mekaniskt, men försvaret 
blev inte tillräckligt starkt.

MeJa är ett signalhormon som vanligen ansamlas i 
skadade växter. Studier visar att växter, som behand-
las med MeJa-lösning, reagerar på liknande sätt 
som när de blir skadade eller angripna av vissa 
växtätare. •

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

Plantorna är framtidens 
kolsänka 
Skogarna i Finland är en betydande kolsänka. Enligt Finlands skogscentral 
har  skogarna lagrat nästan 20 miljoner ton koldioxid varje år under de sex 
senaste åren. Det innebär att cirka 600 kg koldioxid binds i skogarna varje 
sekund.

Mot den här bakgrunden lyfter Skogscentralen nu fram vikten av att vårda 
plantbestånden som utgör framtidens kolsänkor. Skogscentralen påminner 
om att skogar i en tidig plantskogsfas inte ännu fungerar som kolsänkor och 
därför bör vårdas för att utvecklas till framtida kolsänkor. Det dröjer mellan 
10 och 20 år för ett plantbestånd att växa till en kolsänka. Därför är vård av 
plantskog det samma som att vårda framtida kolsänkor. 

I de finska privatskogarna planteras cirka 100 000 hektar ny skog varje år. 
Enligt Skogscentralen ska plantbeståndet vårdas tidigt. De första åtgärderna 
sätts in efter ungefär fem år. Då avlägsnas bestånd runt plantorna för att de 
ska få mera utrymme att växa. För den första röjningen rekommenderas att 
man lämnar kvar även lövträd som börjat växa genom frösådd. På det sättet 
förbättrar man skogens mångfald, livsmiljöerna för vilt samt rekreations- och 
landskapsvärdena.

Skogscentralen påminner också om att skogsägare kan få Kemera-stöd för 
vård av plantbestånd. •
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Där Skogscentralen ser på skogen enligt 
rådande skogspolitik beaktar WWF mera 
de rena naturvärdena, men det hindrar in-
te att kombattanterna fann en gemensam 
ton då det gäller skogsbruksmetoderna, i 
det här fallet närmast den aktuella frågan 
om kontinuerlig beståndsvård.

– I södra Finland är de privatägda sko-
garna i genomsnitt 32 hektar stora och fi-
gurerna är på ungefär 1,5 hektar eller min-
dre. På alla ställen finns bestånd som kun-
de lämpa sig för kontinuerlig bestånds-
vård, men skogsägarna ska minnas att 
om man byter skogsbruksmetod i ett en-
skiktat bestånd blir det en decennier lång 
övergångsperiod, säger skogsvårdsexpert 
Annikka Selander på Finlands skogscen-
tral.

– Den optimala fördelningen mellan 
olika sätt att sköta skogen är enligt min 
mening den kombination som känns bäst 
för skogsägaren. Det förutsätter dock att 
skogsägarna erbjuds skogvårdstjänster 
och att man objektivt presenterar vad 
plock- och luckhuggning innebär såväl 
för skogslandskapet som ekonomiskt för 
skogsägaren, säger Selander. 

Mai Suominen, ledande skogsvårdsex-
pert på WWF, betonar att kontinuerlig be-
ståndsvård lämpar sig för snart sagt alla 
skogar bara ägaren är beredd på att in-
komsterna kommer i mindre strömmar, 
men i stället mera kontinuerligt.

– Det här borde i klart högre grad öpp-
nas för skogsägarna i stället för att slentri-
anmässigt konstatera att kontinuerlig be-
ståndsvård inte skulle passa på ett visst 

Kontinuerlig beståndsvård: 

Bra för både plånboken och miljön?
En debatt med rubriken Hur skulle 
du styra skogsbruket? som tidningen 
Skogsbruket ordnade mellan Skogs-
centralens och WWFs skogsexperter 
visar att organisationerna ser över-
raskande samstämmigt på skogsbru-
kets betydelse för Finland, skogs-
ägarna och miljön.  

ställe. Den kan på lång sikt vara ett bra al-
ternativ eftersom även skogsvårdsåtgärder 
efter en slutavverkning medför kostnader, 
medan skogen i kontinuerlig bestånds-
vård sköter sig själv. Poängen är att al-
ternativet kunde förverkligas i många fle-
ra sorters skog än man allmänt tror, säger 
Suominen.

AVVERKNINGSVINST ÖVER TID
Selander berättar att man egentligen först 
nu har börjat samla praktisk erfarenhet av 
de första plock- och luckhuggningarna i 
större format. 

– För att få en kontinuerlig förnyelse, 
det vill säga ett naturligt plantuppslag som 
är utvecklingsdugligt, gäller det att spara 
också stora träd i den första avverkningen 
så att det i framtiden finns träd som kan 
producera frö. Skador på de kvarstående 

träden och underväxten kan också inver-
ka på kommande avverkningsmöjligheter, 
säger Selander.

Suominen kontrar med att begrep-
pet maximal vinst är en av de stora ut-
maningarna i skogsplaneringen och vir-
keshandeln, dels eftersom termen varie-
rar avsevärt beroende på vilket tidsper-
spektiv man lägger på skogsvården, dels 
på grund av att inte alla skogsägare efter-
strävar maximal vinst. 

– Olika aktörer på marknaden måste 
kunna beakta det att vissa skogsägare vill 
spara naturvärden och idka kontinuerlig 
beståndsvård mera med omtanke om sko-
gen än om den egna börsen. Många skogs-
ägare kunde vara öppna för nya typer av 
avverkning men när de helt enkelt inte 
vet om saken så blir det inte gjort, säger 
Suominen. 

Skogscentralens skogs-
vårdsexpert Annikka 
Selander och WWF:s 
ledande skogsexpert 
Mai Suominen (till hö-
ger) träffades för att 
debattera skogsvård. 
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Kontinuerlig beståndsvård: 

Bra för både plånboken och miljön?
KOLSÄNKOR OCH MÅNGFALD
Ett annat hett ämne i dag är skyddet av 
skogarna och skogens roll som klimatvår-
dare i sin egenskap av kolsänka. Därför 
har Skogcentralen tillsammans med Ta-
pio gjort en checklista för hur skogsägar-
na kan beakta naturvärdena i sina skogar.

– Det är synd att inte alla skogsägare 
känner till den, för vi har nu effektiva verk-
tyg för hur alla kan visa god naturhänsyn 
vid skogsvårdsarbeten och avverkningar. 
Optimalt tajmad skötsel ger också livskraf-
tiga skogar med stor kolbindning. Jag hop-
pas att skogsägarna ger sig tid att planera 
avverkningarna för att nå bästa resultat. 
Det är viktigt att diskutera olika alternativ 
med skogsproffsen, säger Selander.

På motsvarande sätt har WWF i sam-
arbete med Tapio skapat blanketten Krav 
och önskemål (på finska Hoitotahto) för 

att trygga den biologiska mångfalden i 
skogen.

– Många av dagens skogsägare känner 
inte till yrkesjargongen i skogsbruket, men 
blanketten konkretiserar vad det är frågan 
om. Skogslagen ställer endast minimikrav 
på hur skogarna ska skötas och användas. 
Därtill ska alla markägare frivilligt tar till-
räckligt med naturhänsyn i sitt skogsbruk 
för att uppnå miljömålen, säger Suominen.

Selander berättar att Skogscentralen, 
med tanke just på att förbättra skogs-
ägarnas insikter i naturhänsyn, arrange-
rar skogsexkursioner på olika håll i Fin-
land med experter som konkret visar på 
olika sätt att trygga naturvärdena i pro-
duktionsskogen.

– Exempelvis sälg, al och glasbjörk har 
ringa ekonomisk betydelse, och då när-
mast som energived, men träden är ekolo-
giskt värdefulla och utmärkta naturvårds-
träd som med tiden utvecklas till död ved 
som i sin tur berikar naturen. Skogsägar-
nas intresse för högstubbar och viltbuska-
ge har också ökat, säger Selander.

STÖRRE SKYDDSHELHETER KAN NÅS
Suominen poängterar att man borde ut-
veckla mekanismer som gör det möjligt 

att fokusera mera på områden som ligger 
nära befintliga skyddsområden. För att nå 
skyddskravet på att minst 30 procent av 
EUs skyddade mark- och havsområden 
ska vara strikt skyddade behövs det en-
ligt henne nya metoder gällande perma-
nent skyddade skogar och ekonomiskogar 
vid sidan av det nuvarande Metso-stöd-
systemet. 

– Förutom en mera strukturerad dialog 
än i dag behövs också konkreta lockbeten 
för de skogsägare som äger skogar nära 
skyddsområdena, men ett sådant system 
finns tyvärr inte i dag. Till exempel slut-
avverkningsområden, som ligger nära ett 
skyddsområde, skulle vara värdefulla att 
behålla som skog. De medel, som delas 
ut via Metso, är dock så obetydliga att de 
främst riktas mot områden som innehål-
ler viktiga skogsbiotoper, säger Suominen.

Hon tar också upp frågan om vad det 
innebär då människornas närskogar för-
svinner. 

– Närskogarna är viktiga för männis-
kornas välbefinnande och det har räknats 
ut att skogen ska finnas på 300 meters av-
stånd för att man regelbundet ska gå till 
den i rekreationssyfte. Invid skolan på den 
ort där jag bodde tidigare fanns exempel-
vis en privatägd skog där flera generatio-
ner av elever lekt. Sedan kalhöggs sko-
gen, vilket jag givetvis godkänner efter-
som skogsägaren bestämmer vad han eller 
hon gör med sin skog, men poängen är att 
om skogsägaren hade fått en ersättning, 
som motsvarade skogens värde, hade det 
här lilla men socialt viktiga skogspartiet 
kunnat sparas, säger Suominen. 

Selander betonar att Skogscentralen på 
många sätt arbetar för att sprida informa-
tion till skogsägarna så att de kan beskriva 
sina mål för aktörerna och beställa tjäns-
ter som tjänar målen. 

– Om alla sköter sina skogar påverkar 
det landskapet som helhet. Det finns en 
efterfrågan både på kalavverkning och 
kontinuerlig beståndsvård. Glädjande 
nog har jag märkt att allt flera virkeskö-
pare har börjat erbjuda också plock- och 
luckhuggning som en del av sitt serviceut-
bud. Plockhuggning kräver betydligt me-
ra av skogsentreprenörerna än slutavverk-
ning därför att man ska akta de kvarstå-
ende träden och spara underväxten, säger 
Selander. •

TEXT OCH FOTO: BO INGVES
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– Jag tror det fanns en viss skepticism, 
som påverkade skogsägarna, efter Natu-
ra 2000. En del litade inte riktigt på myn-
digheterna efter det, men i takt med att de 
märkte att det är fråga om att på frivillig 
basis skydda skog mot ersättning har atti-
tyderna förändrats dramatiskt, säger Vesa-
Pekka Simula, chef för gruppen för verk-
ställandet av naturskyddet vid NTM-cen-
tralen i Södra Österbotten som omfattar 
Österbotten och Mellersta Österbotten.

Simula var med år 2008 när regering-
en startade skyddsprogrammet Metso som 
hade som mål att fram till 2016 skydda 
upp till 96 000 hektar privat och statlig 
skogsmark. Men på grund av en något 
trög start och stundtals brist på pengar, 
flyttades målet fram till år 2025. 

– Sedan flera år tillbaka ser vi ett ökat 
intresse bland skogsägarna för att skyd-
da skog och bara på vårt område har 600 
hektar godkänts hittills i år. Så jag är över-
tygad om att vi kommer att nå målet, sä-
ger Simula.

Målet med Metso är att skydda skogar 
med mångsidiga naturvärden och skogar 
som utgör särskilt värdefulla livsmiljöer 
för olika arter. Centralt är alltså att bevara 
skogar som hindrar tillbakagången av den 
biologiska mångfalden. 

SKYDDAT CIRKA 80 000 HEKTAR
Sedan starten har staten, inom ramen för 
det nationella skyddsprogrammet, köpt 
och skyddat skogsmark för över 400 mil-
joner euro. I dagsläget har cirka 80 000 
hektar skyddats, och årligen har man an-
vänt mellan 24 och 50 miljoner euro för att 
köpa upp skog som skyddas. 

– Vi värderar och godkänner ansök-
ningar så långt pengarna räcker och som 
det ser ut nu finns tillräckligt med medel i 
budgeten fram till år 2025, förklarar han.

All skog uppfyller inte de krav för skydd 
som programmet ställer. På listan över ob-
jekt, som betraktas som skogliga livsmil-

Skyddar andras och egen skog

När skyddsprogrammet Metso lan-
serades möttes det av en del miss-
tro. Men de senaste åren har in-
tresset för att frivilligt skydda skog 
mot ersättning ökat. En av dem 
som sett hur skogsägarnas attity-
der svängt är Vesa-Pekka Simula på 
NTM-centralen. 

jöer som kan skyddas, finns bland annat 
lundar, skogar kring vattendrag, mosko-
gar, kärr och myrar. 

– Förr bjöd folk ut alla typer av skog, till 
och med helt vanlig plantskog. Men bättre 
information har ökat medvetenheten om 
vilka objekt som uppfyller kraven, och det 
har gjort att merparten av skogsmarkerna, 
som bjuds ut, också godkänns.

– En gemensam nämnare för de objekt 
som godkänns är att det är gammal skog 
med inslag av död ved och blandskog för-
klarar Simula. 

VÄRDERAR DAGLIGEN
Flera myndigheter arbetar med att för-
verkliga Metso, däribland Finlands skogs-
central och NTM-centralerna. På NTM-
centralen i Södra Österbotten arbetar cir-
ka trettio personer med skyddsprogram-

met och gruppen som Simula leder har 
sju anställda. 

– Vår grupp består bland annat av 
skogsbruksingenjörer som arbetar med att 
i fält värdera objekten som bjuds ut. Min 
uppgift är att koordinera arbetet, se till att 
vi når målen och att pengarna räcker. Vi 
jobbar dagligen med att värdera och be-
handla ansökningar, förklarar han.

Hur går det till i praktiken när en skogs-
ägare bjuder ut ett objekt? 

– Först studerar vi flygbilder och geoda-
ta om skogen. Skogsdatan får vi via Skogs-
centralen, ifall skogsägaren ger oss lov att 
läsa den. Objekt kommer till vår känne-

Upp emot 80 000 hektar skog har hit-
tills skyddats. Enligt Vesa-Pekka Simula 
kan målet på 96 000 hektar fram till år 
2025 nås. 
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Skyddar andras och egen skog
dom också via mellanhänder, då skogliga 
aktörer, med skogsägarnas tillstånd, för-
medlar till oss. I dessa fall omfattar för-
medlingarna ett lov att läsa skogsägarens 
skogsdata eller skogsdata i form av en vär-
dering

Utifrån skogsdatan får NTM-centralen 
en bra bild av objektets potential. Om det 
uppfyller kraven värderar centralens ex-
perter objektet i terrängen.

MÅSTE KOMMA ÖVERENS
Om objektet uppfyller kraven inleds för-
handlingar med skogsägaren. Innan ett 
myndighetsbeslut kan göras måste NTM-
centralen och skogsägaren komma över-
ens på några viktiga punkter. 

– Området måste avgränsas på en kar-
ta. Därefter måste vi komma överens med 
markägaren om fridlysningsbestämmelser 

kring vad som får göras på området och 
vad som är förbjudet. Slutligen ska båda 
vara överens om priset, förklarar Simula.

Huvudprincipen gällande priset är att 
staten ersätter skogsägaren för det ekono-
miska bortfallet som fridlysningsbestäm-
melserna orsakar. 

– Om skogsägaren inte får avverka, er-
sätts trädbeståndets värde enligt mark-
nadspris. Om det är fråga om strandom-
råden, där man i och med skyddet inte 
får bygga, ersätts byggrätten. Men oftast 
handlar det om att vi ersätter trädbestån-
det som bevaras, säger han.

Det finns olika typer av permanent 
skydd. En möjlighet är att området säljs, 
och då genomför skogsägaren och NTM-
centralen en fastighetsaffär. Ett annat al-
ternativ är att äganderätten kvarstår hos 
markägaren, men området fridlyses. I så-

dana fall beslutar man att inrätta ett pri-
vat skyddsområde. 

– Det finns också andra alternativ om 
miljöstöd under en tioårsperiod. Dem in-
går skogsägaren med Skogscentralen, be-
rättar Simula.

NTM-centralen i Södra Österbotten fat-
tar årligen mellan 40 och 50 beslut om 
permanent skydd och köper utifrån dem 
upp skog och fridlyser. Processen tar un-
gefär fyra månader efter att skogsägaren 
och myndigheten kommit överens. 

– Längden på processen beror på hur 
många objekt vi för tillfället har att värde-
ra. Just nu har vi viss kö och det gör att 
behandlingstiderna kan vara längre.

MINST SKYDDAT I SÖDRA FINLAND
I de norra och östra delarna av landet har 
mest skog skyddats och fokus ligger nu på 
skogar som uppfyller kriterierna i de söd-
ra delarna. 

– I Södra Finland är det brist på skyd-
dad skogsmark och därför koncentrerar sig 
Metso på de delarna framöver. Där finns 
ännu en del att göra, konstaterar Simula.

Vilka motiv har skogsägaren? Enligt  
Simula är det ofta flera orsaker till att en 
skogsägare vill skydda skogen. De miljö-
mässiga motiven är starka, men många 
lockas samtidigt av att ersättningen som 
utbetalas är skattefri. 

–  Skogsägaren kan ha gammal skog 
som han eller hon inte vill hugga. Då väl-
jer många att skydda den mot en ersätt-
ning, som dessutom är skattefri. Ekono-
miskt är det en mycket bra affär att skydda 
skog frivilligt, konstaterar Simula.

Han äger själv skog och bedriver tradi-
tionellt ekonomiskogsbruk. Han är också 
jägare och använder skogen till rekreation 
på fritiden. Han har även skyddat gammal 
skog i Norra Finland i närheten av en na-
tionalpark enligt Metso.

– Det är viktigt att skog skyddas, men 
som inbiten skogsägare anser jag att det 
inte är ändamålsenligt att skydda allt. Sko-
gen måste få användas också, i slutändan 
handlar det om balans.

Det finns också planer på att skydda  
ytterligare 40 000 hektar skog efter år 
2025. Det sker inom ramen för Helmi-pro-
grammet som ska pågå fram till slutet av 
2030. •

TEXT OCH FOTO: 
CHRISTOFFER THOMASFOLK
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Stadsplaneringschef Dan Mollgren är en-
tusiastisk över stadens möjligheter att va-
ra en föregångare gällande storskaligt trä-
husbyggande i Finland. Han betonar att 
attityden till trähöghus blivit klart positi-
vare under de senaste åren. 

– Träbyggande har tyvärr inte varit det 
mest vinstbringande för byggindustrin. 
Men nu finns det ett klart sug på markna-
den. Kunderna vill bo i en trygg och kli-
matsmart omgivning och är beredda att 
betala för det. Genom att höja kvalitetsni-
vån på träbbyggandet kan vi få en stads-
miljö som heter duga, och jag tycker det 
är härligt att jobba på den nivån, säger 
Mollgren.

Borgå har byggts ut kraftigt på den väs-
tra sidan av ån, och mera är på komman-
de. Höghusen är tillsvidare byggda med 

Träbyggen 
blir visitkort för Borgå

Trähöghusen fortsätter att öka i po-
pularitet. Bland annat i Borgå ser 
man fördelarna med materialet och 
går in för att skapa nya bostads- och 
fritidsområden med trä som bygg-
material.

sedvanlig betongelementteknik, men pla-
neringen av ett trähuskvarter vid roten av 
Kokonberget, med sin slalombacke och 
nybyggda motionstrappa i trä, har avan-
cerat så att byggstarten sker nästa år. 

Staden arrangerade en öppen kvalitets-
tävling där priset var att vinnaren får byg-
ga enligt sin egen plan. Segraren, Tila-Gro-
up Oy, bjöd på ett koncept som vi ansåg 
vara ett ypperligt exempel på hur man kan 
bygga i träelement och samtidigt skapa en 
bra stadsmiljö. Som bäst uppgörs en de-
taljplan för området.

STORT NYTT DAGHEM
Den första träbyggnaden på området kring 
Kokonbacken är daghemmet Skogsstjär-
nan som borde stå färdigt i slutet av året. 
Det är Borgås första offentliga byggnad 
som byggts i massivt trä med CLT-teknik 
och stadens största dagis räknat enligt an-
talet barn. Våningsytan är cirka 2 300 kva-
dratmeter.

Bygget planerades länge och krävde 
många turer i den kommunala besluts-
fattningslabyrinten innan det kunde bör-
ja förverkligas. Först i slutskedet blev det 

klart att tvåvåningsbyggnaden uppförs 
helt i trä, trots att det blir dyrare än be-
tongelement.

– Dagiset behövs eftersom stadsdelen 
växer kraftigt. Valet av trä följer principen 
om friska hus, och därför valde staden det 
alternativet. Genom att bygga i CLT kun-
de också arkitekturen göras spännande. 
Byggnaden är verkligen imponerande bå-
de storleksmässigt och arkitektoniskt, sä-
ger Mollgren.

På andra sidan gatan, snett mitt emot 
det kommande träkvarteret pågår en de-
taljplaneändring, som gör det möjligt att 
bygga höghus i trä även där. Projektet he-
ter Fabriksparkens trähus. Våningsytan är 
upp till 15 000 kvadratmeter, vilket är un-
gefär lika mycket som i träkvarteret.

TRÄBRO TILL GAMLA STAN
Också ombyggnaden av bron i Gamla stan 
är ett exempel på offentligt träbyggande i 
Borgå. Bron invigdes 1957 och är i så då-
ligt skick att fordon och fotgängare tving-
ats samsas om ett smalt körfält mitt på 
bron det senaste året. 

– Den nya bron byggs helt i trä och blir 
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ett formidabelt visitkort för staden. De 
flesta turistbussarna stannar vid brofäs-
tet, och bron är det första turisterna ser 
och känner av staden. Trä är ett ypperligt 
byggmaterial för en bro med en spänn-
vidd på några tiotal meter. De största ut-
maningarna gäller egentligen landfästena 
som rört på sig och ska återställas, berät-
tar Mollgren. 

Byggandet av den nya bron kan börja 
tidigast i slutet av nästa år. Bron har anor 
från 1400-talet och därför kommer en ar-
keolog att vara på plats vid grävningsar-
betet.

– Brobygget är ett exempel på hur oli-
ka myndigheter och privata aktörer sam-
arbetar för att skapa en optimal lösning 
som sammanflätar estetik och historiska 
värderingar med modern byggteknik, sä-
ger Mollgren. 

Ett motsvarande projekt ligger i ändan 
av Lundagatan där Borgås gamla sjukhus 
ligger. Byggnaderna är i dåligt skick, men 
området innehåller många historiska vär-
den. Det uttjänta ämbetshuset från sjuttio-
talet, delar av en gammal träbyggnad från 
slutet av 1800-talet och en del av stensjuk-
huset från 1939 ska rivas. 

– Målsättningen är att bevara de vär-
defulla delarna av de nuvarande byggna-
derna och i stället bygga nya mångsidi-
ga bostäder här. Den totala våningsytan 
blir drygt 7 000 kvadratmeter. Staden äger 
hela området och planändringen, som in-
te ännu är slutligt godkänd, har manglats 
fram i samarbete mellan staden, byggfö-
retaget Kuusikkoaho och Borgå museum. 
Fast det har tagit tid att komma till skott 
blir slutresultatet nu ett boendeområde 
där träbyggande spelar en viktig roll, sä-
ger Mollgren.

NYTT HUS PÅ TAKET 
AV CENTRUMFASTIGHET
Ett stenkast ifrån ligger en butiksfastig-
het från 1950-talet. Den ägs av affärsman-
nen Roni Collin. Han har redan byggt om 
övervåningen av fastigheten till loftbos-
täder men då byggnaden har rejält med 
byggrätt kvar är nästa steg i planerna att 
höja fastigheten med en våning med 30 

parkgata ligger ännu på planeringsbordet 
men jag hoppas att en ny detaljplan för 
området är klar år 2025, säger Dan Moll-
gren. 

Gällande idrottsparken i Kokon står en 
flexibel centralarena, med plats för upp 
till 3 000 åskådare och ett friluftsbad, bå-
da byggda helt i trä, i centrum för planer-
na. Området skulle också omfatta byggna-
der för andra sporter.

– Jag tycker att idrottsbyggande ofta är 
lite si och så, när det gäller stadsbilden, 
men genom träbyggande och innovationer 
kunde man hitta ett attraktivt formspråk, 
säger Mollgren.

Eftersom Borgå är en hantverkarstad 
sökte staden understöd av Miljöministe-
riet för att undersöka om projektet är till-
räckligt stort för att de flesta komponen-
terna ska kunna tillverkas lokalt. 

– En stor del av utsläppen vid byggen 
kommer från transporterna. Därför kart-
lägger vi nu vilka i Borgå som jobbar med 
den teknik som krävs och om det finns 
intresse för industriella investeringar i 
träbyggande vilka senare kan användas 
i vilket trähusbygge som helst i Borgå. 
Då skulle staden vara mera självförsör-
jande gällande byggmaterial än nu, säger 
Mollgren. •

TEXT: BO INGVES

Dagiset Skogsstjärnan är Borgås första 
offentliga byggnad i massivt trä med 
CLT-teknik och stadens största dagis räk-
nat enligt barnantal. Det ska tas i bruk i 
slutet av året.

Trähuskvarteret på västra åstranden har 
en våningsyta på över 12 000 kvadrat-
meter och är planerat som en urban by. 

bostäder med träfasad. På dem byggs 
ytterligare tio separata trähus.

– Jag köpte fastigheten 2015 och har ar-
betat med att utveckla den sedan dess. Nu 
har det börjat röra på sig på allvar och för-
verkligandet närmar sig. Ett motsvarande 
trähusbygge i en stad finns inte i Finland 
och förhandsintresset har varit stort, sä-
ger Collin.

Båda projekten ligger i gränstrakten 
mellan Gamla stan och Empirestaden, 
där också några trähusprojekt är på gång. 
Det första höghuset i trä i Borgå byggdes 
i slutet av 1990-talet på en innergård vid 
Fredsgatan precis vid empiretorget.

– I Empirestaden är en del komplette-
ringsbyggande på kommande. Ett exem-
pel är Telehuset i hörnet av Stadshusga-
tan och Runebergsgatan och kvartersde-
len närmare Runebergshemmet. Det finns 
ett klart intresse för att bygga trähöghus i 
Empirestaden, säger Mollgren. 

Han lyfter fram träbyggandet också 
som en möjlighet för skogsindustrin att 
profilera sig. En av Finlands främsta ar-
kitektbyråer har exempelvis gjort en plan 
för torget som ligger i stadens absoluta 
centrum. Planerna inkluderar bland an-
nat en träpaviljong.

– Här tycker jag att skogsindustrin kun-
de sponsorera en del av bygget. Staden 
kan inte själv bygga paviljongen, utan det 
måste finnas marknadskrafter som skö-
ter om det och skapar ett koncept som är 
bra för torget. Det finns inte ännu en ny 
detaljplan för hela torget, men den nuva-
rande detaljplanen ger möjlighet 
att börja bygga direkt, säger 
Mollgren. 

PARKGATA OCH 
FRILUFTSOMRÅDE
Två andra projekt, 
som ligger lite läng-
re i framtiden, är 
Borgå parkgata, 
alltså infarten till 
Borgå från mo-
torvägen, och 
en utbyggnad av motions- 
och friluftsområdet vid Kokon. 
Den första delen i projektet är en ny 
ABC-bensinstation med anslutningspar-
kering.

– I planen står att det ska användas trä 
i byggandet, men på grund av besvär står 
processen stilla för tillfället. Själva Borgå 
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Borgå är ett typexempel på utveckling-
en, så det är inte underligt att stadspla-
neringschef Dan Mollgren aktivt är med i 
de finländska och nordiska nätverken rö-
rande trästäder. Han är ordförande både i 
Föreningen för historiska städer i Finland 
och nätverket för trästäder i Norden, Den 
nordiska trästaden.

– Det är klart att den gamla trästads-
miljön i Borgå inspirerar stadsplanering-
en. Fast inte allt kan byggas i trä priori-
teras den sociala och ekologiska hållbar-
heten mera än tidigare. Det nordiska nät-
verket är en viktig informations- och idé-
kanal för många aspekter på hur städerna 
kan byggas ut så att den gamla bebyggel-
sen beaktas, säger Mollgren.

Han berättar att begreppet Den nor- 
diska trästaden är hämtat från ett sam-
nordiskt projekt som i slutet av 1960-talet 
initierades av de nordiska riksantikvarierna 
i samarbete med bland annat arkitektursko-
lorna i Helsingfors, Oslo och Stockholm. 

– Projektet lyfte fram de unika miljöer-
na och möjligheterna i en tid när den enda 
vägen framåt ansågs vara att byta ut gam-
malt mot nytt. Det bidrog starkt till att riv-
ningsvågen avtog och att ett nytt synsätt 
växte fram, säger Mollgren. 

SANDEFJORD 1972
Det egentliga startskottet för nytänkandet 
kring städernas gamla träkvarter gick då 
en konferens runt temat hölls i Sandefjord 
i Norge i september 1972. 

Den 
Nordiske 
Træby

Ännu vid tiden för andra världskriget 
bestod många stadskärnor av låga 
trähus, men de började alltmer upp-
fattas som symboler för fattigdom.  
I dag är de återstående trähuskvar-
teren i städerna i Norden däremot 
eftertraktade boendemiljöer och  
turistmål.

– Då det nuvarande nätverket skapa-
des på trästadskonferensen i Trondheim 
i september 2016 var det logiskt att al-
la städer som fanns i den sammanfat-
tande rapporten från 1972 inbjöds, sä-
ger Mollgren.

Nätverket vill, enligt honom, återskapa 
förtroendet för ”äkta” material och även 
skapa information om hur modern tek-
nik för exempelvis uppvärmning, ventila-
tion och brandskydd kan utnyttjas i trä-
husmiljöer. 

– En viktig poäng är att vi vill initie-
ra projekt tillsammans med högskolor 
och forskningsinstitut för att kunna jäm-
föra den moderna trästaden med den his-
toriska och industriella metoder med tra-
ditionella. Allt gammalt är inte bra och al-
la förändringar innebär inte framsteg, sä-
ger Mollgren.

En viktig poäng för nätverket är att 
byggmaterialen, i så hög grad som möj-
ligt, ska produceras lokalt eller i närregi-
onen och att byggprojekten ska främja en 
cirkulär ekonomi och lokal företagsamhet.

 – Det viktiga är att verka för en nor- 
disk tradition genom att sprida kunskap 
om traditionella material och produkter 
och skapa en nordisk marknad för dem. 
Därför deltar jag aktivt i nätverkens sty-
relser, säger Mollgren. •

TEXT: BO INGVES

Dan Mollgren vill sprida kunskap om 
traditionella material och produkter för 
att skapa en nordisk marknad för dem. 
Han är stadsplaneringschef i Borgå se-
dan 2019. Före det jobbade han i Hel-
singfors som projektchef för komplexet 
Tripla i Böle.
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Skog må icke skövlas
Boken handlar om föreningens verksamhet 
under åren 1910–2010. 

Den historiska delen är skriven av Bertel Widjeskog. 
Anekdoterna från fältet har berättats av skogsfackmän 
och är illustrerade av Torolf Finnbäck. 
Det högklassiga svartvita bildmaterialet är från 
Torsten Ranckens bildsamling.

Boken med hårda pärmar har 100 sidor.
Pris: 10 euro + porto

Beställ av oss!
Pris:

10 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/

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

Boken med hårda pärmar har 40 sidor.
Pris: 15 euro + porto

Pris:
15 euro 
+ porto

Beställningskupong (var god texta)

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

Föreningen för 
Skogskultur 

betalar portot

Föreningen för Skogskultur
INFO Böcker
Kod: 5001298
00003 SVARSFÖRÄNDELSE

Namn

Adress

Postnummer och ort

Telefon



16  Skogsbruket 8/2021

Ännu har ingen testamenterat sin skog till 
den allmännyttiga stiftelsen med uppgift 
att bidra till utvecklingen av skogsbran-
schen och att främja välmåendet bland 
dem som jobbar i den. Men utvecklings-
chef Veikko Iittainen på Metsämiesten 
Säätiö är hoppfull. Skogsvårdsföreningar-
na reagerade till exempel omgående och 
donerade tillsammans 10 000 euro för att 
få fart på marknadsföringen av testamen-
tena.

– Att sälja in testamentet är ett lång-
siktigt arbete, och vi har inte satt upp ett 
penningsmässigt mål, säger han och jäm-
för med Stiftelsen för naturarvet som fick 
vänta ett tiotal år innan någon donerade 
den första skogsegendomen.

En av Veikko Iittainens viktigaste ar-
betsuppgifter är att slå på trumman för 
testamentet. På repertoaren har han ett 
flertal kommunikationskanaler, bland an-
nat egna nyhetsbrev och annonsering i 
skogsmedier.

– Synligheten är avgörande för att nå 
resultat.

KAFFE OCH TOBAK
För att förstå själen i Metsämiesten Säätiö 
måste man gå drygt 70 år tillbaka i tiden. 
Stiftelsen har sitt ursprung i det krigstida 
Finlands skogsbruk. Den är inte bara en 
skärva av vår krigshistoria, utan även en 
gren av vår skogshistoria. 

På 1940-talet var stockflottarromantik 
en sällsynt sommarföreteelse på de sto-
ra skogsarbetsplatserna, belägna framför 

Lite procenträkning kunde ge svaret. 
Men som Iittainen säger: Att räkna ut ett 
exakt värde är svårt. Värdet på tillgångar-
na lever hela tiden. Det beror på att ka-
pitalet är placerat i 5 000 hektar skog, 60 
hyresbostäder i huvudstadsregionen och i 
olika finansiella instrument. Skogen och 
bostäderna står för knappt hälften, resten 
utgörs av andelar i globalt diversifierade 
placeringsfonder.

FRÅN HUGGARE TILL AKADEMIKER
Under de första åren stödde stiftelsen 
framför allt dem som möjliggjorde den, 
det vill säga skogshuggarna. Stiftelsen 
ordnade bland annat med filmförevis-
ningar och bibliotek för de mytomspun-
na och besjungna karlarna som i de fles-
ta fall ändå lär ha varit skötsamma skogs-
arbetare.

Idag använder stiftelsen avkastningen 
på placeringarna klart annorlunda, men 
fortfarande så att den gagnar skogsbruket. 
En del av pengarna delas ut i form av sti-
pendier för utbildning och forskning, en 
del används för att slå vakt om hälsan i 
arbetsgemenskaper.

– Trots det ålderdomligt och maskulint 
klingande namnet lever stiftelsen i tiden, 
säger Veikko Iittainen och försäkrar att 
varken kön eller språk har någon betydel-
se vid beviljandet av stipendier.

Bland stipendierna, som man ansö-
ker om, kan nämnas ett på 300 euro för 
skogsbruksstuderande som utexamineras 
med goda betyg och som visat prov på god 
skogsmannaanda. Ett annat på 950 euro 
kan man beviljas för ett examensarbete. 
För utbytesstudier i andra länder kan man 
få upp till 4 500 euro. Doktorander i skogs-
vetenskap kan få stipendier på 40 000 eu-
ro per år.

Dessutom delar stiftelsen årligen ut sti-
pendier på flera 100 000 euro för skogs-
relaterade projekt. Under ett tiotal år har 
stiftelsen stött ett program för välmående i 
skogsbranschen med nära två miljoner eu-

Testamente 
till förmån för skogen
Om du inte har arvingar som kan el-
ler vill ta över din skog kan du testa-
mentera den för att bland annat stö-
da skoglig utbildning och forskning. 
Stiftelsen Metsämiesten Säätiö 
lanserade i mars i fjol ett speciellt 
skogstestamente för att öka stiftel-
sens bidrag till skogssektorn.

allt i norra och östra Finland. Också under 
fredstiden var livet hårt och kärvt bland 
skogshuggarna. De hade inte mycket an-
nat att göra än att arbeta, sova och äta. 
Men maten var det sämre beställt med. 
Bristen var stor och det mesta var på kort. 

Därför beslutade landets regering, med 
folkförsörjningsminister Väinö Kotilainen 
(politiskt obunden) i spetsen, att grunda 
ett proviantkontor (Metsätyömaiden Mu-
onitustoimisto) för skogsarbetare. Bäst 
känt är kontoret för Metsätyömaiden te-
hopakkaus, ett energipaket för skogsarbe-
tare. Innehållet var typiskt för sin tid: 250 
gram kaffe, 200 gram socker och fyra as-
kar cigarretter. I början betalade huggarna 
för paketet. Senare delades det ut gratis till 
dem som klöv minst fyra kubikmeter ved 
om dagen under två veckor.

Då samhällsläget stabiliserade sig i slu-
tet av 1940 talet blev proviantkontoret 
överflödigt, men kvar i kassan fanns drygt 
42 miljoner mark, idag motsvarande drygt 
en miljon euro. Att rättvist dela ut pengar-
na bland skogsarbetarna var omöjligt, och 
att återbetala pengarna till staten var inte 
ett alternativ.

Då beslutade skogsarbetsgivarna och 
representanter för arbetstagarna att an-
vända pengarna som grundplåt för en stif-
telse som gynnar den finländska skogsnä-
ringen. Metsämiesten Säätiö grundades i 
november 1948.

VÄXANDE UTDELNING
Under åren har den första miljonen vux-
it betydligt genom placeringsverksamhet, 
donationer och genom att fyra andra stif-
telser uppgått i Metsämiesten Säätiö. I år 
delade stiftelsen ut 1,6 miljoner euro i sti-
pendier och understöd. Nästa år är sum-
man 1,7 miljoner. 

Hur stort kapitalet är vill Veikko Iittainen 
inte bedöma. Han nöjer sig med att säga 
att stiftelsen delar ut så gott som hela av-
kastningen, det vill säga runt 6 procent 
på kapitalet. 
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ro. En grupp på en arbetsplats kan också 
ansöka om ett stipendium på 500 euro för 
en ”prima typ” inom arbetsgemenskapen.

Enligt Veikko Iittainen är intresset för 
stiftelsens stipendier stort. I fjol fick den 
240 ansökningar till ett sammanlagt vär-
de om 4,4 miljoner euro. Färre än hälften 
beviljades.

– Konkurrensen är hård, men ärlig. Sty-
relsen går noggrant igenom samtliga an-
sökningar. De håller i regel en hög kvali-
tet och gäller väl underbyggda projekt, sä-
ger Iittainen. •

TEXT: PETER NORDLING

Veikko Iittainen berättar att Metsämiesten Säätiös tillgångar vuxit till sig rejält under åren. Nu hoppas han att stiftelsen snart får 
sitt första skogstestamente.

Tehopakkaus, paketet som gav skogs-
karlarna energi på 1940-talet. 
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På ett skogsskifte i Nagu hörs ljudet från 
brummande motorer och träd som fälls. 
Parforests skördare, eller avverkningsma-
skiner, rullar sakta fram i den kuperade 
terrängen. I takt med att träden fälls byggs 
bäddar av kvistar och ris som ska skona 
marken där skotarna, eller körmaskiner-
na, kör ut virket. Tumregeln är att sko-
na naturen och undvika slitage på mar-
ken, något som uppskattas stort av skogs-
ägarna.

Familjeföretaget ägs av bröderna Peter 
och Kaj Lundström till lika delar och är 
känt för att göra ett utmärkt jobb. Par-
forest opererar med tre skördare och tre 
skotare. Bolaget sysselsätter fyra anställda 
samt ytterligare två personer som jobbar 
som underleverantörer i Houtskär. Före-
taget omsätter ungefär en miljon euro om 
året. Personalens yrkesskicklighet och om-
sorgsfulla arbete har gett bolaget ett gott 
rykte hos skogsägarna.

JOBBAR PROFESSIONELLT 
OCH EFFEKTIVT
Föreningen för Skogskultur, som också ger 
ut tidningen Skogsbruket, tilldelade före-
taget utmärkelsen i början av november. 
Föreningen motiverar utmärkelsen med 
att företaget under en lång tid arbetat pro-
fessionellt, högkvalitativt och effektivt. In-
ställningen gentemot skogsägarna, synsät-
tet på genomförandet av arbetet och slut-
resultatet gör att Parforest har ett myck-
et gott anseende i den åboländska skär-
gården.

– Vi försöker vara så varsamma som 
möjligt i naturen. Vi jobbar som om vi 
högg i egen skog, säger Peter Lundström, 
vd för Parforest.

Familjeföretaget Parforest i Pargas är 
årets skogsentreprenör i Svenskfin-
land 2021. Företaget håller hög kvali-
tet på avverkningsjobbet och är känt 
för att vara skonsamt mot miljön. 

– Kvantiteten är också viktig. Men det 
betyder inte att vi ger avkall på kvalite-
ten, vi vill göra ett så gott arbete som möj-
ligt. Det är också viktigt att vara lyhörd 
och kunna kommunicera med skogsägar-
na, säger han.

Siv Vesterlund-Karlsson, styrelsemed- 
lem i Föreningen för Skogskultur och 
Mickel Nyström överräckte utmärkelsen 
och ett pris under en paus i skogsavverk-
ningen.

POSITIVT ATT BRANSCHEN 
FÅR SYNLIGHET 
Bröderna Lundström och företagets an-
ställda är glada över att deras arbete upp-
märksammas.

Det är positivt och ger synlighet åt både 
oss och skogsbranschen. Skogen är viktig 
för Finland, säger Lundström,

Han har följt debatten i EU där det rå-
der olika åsikter om hur de finländska sko-
garna ska skötas med tanke på klimatkri-
sen och skogens förmåga att binda kol-
dioxid.

– Vi skövlar inte vår skog. Tvärtom, vi 

sköter den bra. Den växer och mår bra 
och tillväxten är större än avverkningar-
na. Vi har alla möjligheter att själva på-
verka hur den sköts i fortsättningen, sä-
ger Lundström.

Han säger att det arbete, som Parforest 
utför, är en del av skogsvården och att ut-
märkelsen speciellt uppmuntrar dem som 
gör det praktiska jobbet.

Peter Lundström, som också driver ett 
jordbruk, sköter administrationen i före-
taget och var inte på plats när utmärkel-
sen delades ut.

ARBETET ÄR ANSVARSFULLT
Priset togs emot av brodern Kaj Lund-
ström som är maskinförare i företaget.

– Det känns bra att få uppskattning för 
det man gör. Arbetet är ansvarfullt och 

Siv Vesterlund-Karlsson och Mickel 
Nyström, Föreningen för Skogskultur 
delar ut priset som tas emot av Kaj 
Lundström. Han flankeras av Kim 
Lundström och Joonas Öhman till 
vänster.

Prisbelönt företag
hugger som i egen skog
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kraven ökar hela tiden. Det gäller både 
hänsyn till miljön och rapporteringen till 
skogsbolaget, säger han.

Kaj har, liksom Peter, sysslat med 
skogsarbete i hela sitt vuxna liv. Han bör-
jade arbeta i skogen redan som 15-åring. I 
början jobbade bröderna tillsammans med 
sin far Lars Lundström som startade fö-
retaget. Verksamheten drevs som ett kom-
manditbolag fram till år 1989 då aktiebo-
laget Parforest bildades. I dag äger och dri-
ver sönerna företaget.

Kaj Lundström har kört både skörda-
re och skotare. Men sedan flera år är det 
skotaren och virkesutkörning som gäller.

KLIMATET EN UTMANING
Men det gäller att vara uppmärksam, så 
att man inte kör fast där underlaget är 
mjukt. Det allt mildare klimatet med reg-
nen, som gör markerna mjuka och våta, 
är en utmaning.

– Jag har kört fast bara en gång, och 
då hade jag verkligen otur, säger Kaj 
Lundström.

Incidenten inträffade för flera år se-

dan när han skulle hämta virke längs en 
rutt som en annan förare hade kört tiotals 
gånger veckan innan utan problem.

När Lundström kom körande gav mar-
ken plötsligt vika och den tunga maskinen 
sjönk som en sten.

– Leran gick ända upp till förarhytten. 
Det tog två dagar innan vi fick upp maski-
nen ur den blöta marken. Det är en erfa-
renhet som gjort en extra uppmärksam, 
säger Lundström.

Avverkningsmaskingen spelar en vik-
tig roll i fråga om rutterna för virkesut-
körningen.

– Det gäller att bygga hållbara vägar 
och placera virket nära rutten, säger Lund-
ström. Och vi kör enbart med kedjor, det 
skadar inte marken lika mycket som när 
man kör med band, säger Lundström.

FLERA UTMÄRKELSER
Parforest har skickliga maskinförare, och 
det är inte första gången företaget premie-
ras.

År 2019 utsågs Parforest till årets före-
tag i Pargas, och så sent som i vintras be-

lönades Peter Lundströms son, maskinfö-
raren Kim Lundström för sin yrkesskick-
lighet.

Han är arbetsledare i företaget och kör 
en av bolagets avverkningsmaskiner. Han 
säger att hemligheten bakom skicklighe-
ten är träning.

– Det gäller att öva, öva och åter öva. 
Och så ska man ha ett stort intresse för 
arbetet och att jobba för en bra skogs-
vård.

Han gillar sitt jobb, trots att det är en-
samt att sitta bakom spakarna i förarhyt-
ten varje dag.

– Fördelen är att man har total kontroll 
över det man gör och att man själv får be-
stämma över sitt arbete. Det här är skogs-
vård där man genast ser resultatet, säger 
Lundström.

Utmärkelsen Årets skogsentreprenör 
i Svenskfinland delades i år ut för femte 
gången. Förutom utmärkelsen fick årets 
vinnare ett presentkort till webbutiken 
Uittokaluste. •

TEXT OCH FOTO: JAN-OLE EDBERG

Prisbelönt företag
hugger som i egen skog
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Det finns i dag cirka 820 vindkraftverk i 
drift i Finland. Fyrtiofyra av de turbinerna 
snurrar nu i Närpes, och inom de närmas-
te åren byggs flera till. 

Förra året tog Fortum i drift Kalax vind-
kraftspark som omfattar 21 vindkraftverk 
med en sammanlagd kapacitet om 90 me-
gawatt. Parken producerar årligen 300 000 
megawattimmar. En orsak till att de om-
kring 150 skogsägare, som berörs, är nöj-
da är att ersättningarna är jämförelsevis 
goda. 

– Alla markägare inom vindupptag-
ningsområdet får ett årligt arrende och ut-
över det en viss procent på basis av pro-
duktionen. Beroende på bonitet ger van-
ligt skogsbruk cirka 80 euro per hektar 
och år i intäkter, medan vindkraften ger 
det dubbla. Så vindkraften har stor eko-
nomisk betydelse för skogsägarna. Utö-

Många markägare, som berörs av ut-
byggnaden av vindkraft,  har en posi-
tiv attityd till den.

– Skulle jag som skogsägare inte 
vara positivt inställd vore jag dum. 
Som jag ser det har vindkraften gett 
nästan enbart fördelar, säger Göran 
Gjäls, skogsägare i Kalax i Närpes.

Medvind för möllor
ver det får samhället en bygdepeng, säger 
Göran Gjäls.

NYA VÄGAR 
UNDERLÄTTAR SKOGSBRUKET
Andra fördelar, ur ett skogsägarperspek-
tiv, är att det på det drygt 3 000 hektar 
stora området har byggts flera nya skogs-
vägar, vägar som dessutom underhålls av 
Fortum. 

– Det betyder att det är lättare att bedri-
va ett aktivt skogsbruk och transportkost-
naderna minskar. Utöver det är vägarna i 
så bra skick att vi inte behöver ha uppe-
håll under menförestider.

När parken byggdes avverkades skog 
där vindkraftverken placerades och för vä-
garna. Enligt Gjäls kräver ett kraftverk ett 
område på cirka 1,5 hektar. Men ytan re-
duceras efter att kraftverken tagits i bruk 
till mellan 0,6 och 0,7 hektar. 

– På området, som grusbelagts, kring 
kraftverket sker ingenting, men i vårt av-
tal skrev vi in att Fortum skulle återplan-
tera det område som inte längre behövs. 
Nu växer här små plantor, och det gör i 
slutändan att en turbin inte kräver särskilt 
mycket utrymme.

Räknar man vägarna, som byggts, 
handlar det om cirka 0,6 hektar skog som 
avverkats utgående från en beräkning av 

en 12 meter bred och 500 meter lång väg. 
Tio sådana skogsvägar gör cirka 6 hektar 
skog som avverkats för vägändamål.

– Dessutom, var Fortum generöst då 
skogen avverkades. Bolaget betalade för 
avverkningen, körde ut virket till vägkan-
ten, och skogsägarna fick betalt enligt le-
veranspriser. Det var faktiskt en glädjan-
de överraskning. Vi fick 30 euro kubiken 
för massaveden, utan att lyfta ett finger.

STORA SUMMOR I FASTIGHETSSKATT
Flera andra vindkraftsparker planeras 
som bäst i Närpes. Gjäls betonar också att 
varje vindkraftverk medför cirka 20 000 
euro per år i fastighetsskatt för kommu-
nen. 

– Vindkraften ger Närpes stad över 
800 000 euro i fastighetsskatt per år och 
på sikt, när vindkraften byggs ut, kommer 
den att ge ännu mer. Det är värdefulla in-
täkter för kommunen.

Svenska Lantbruksproducenternas Cen-
tralförbund, SLC, med cirka 18 000 skogs-
ägare som medlemmar, har också en po-
sitiv inställning till vindkraft. 

– Vindkraften ger intäkter till skogsäga-
re och fastighetsskatt till landsbygdskom-
muner, vilket vi ser som positivt. Därför 
har förbundet en positiv inställning och 
välkomnar utbyggnaden av vindkraften, 
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•

säger Nicklas Sjöskog, ordförande för 
SLCs skogsutskott.

Sjöskog, som bor i Purmo, är också full-
mäktigeledamot i Pedersöre, där det ännu 
inte har byggts vindkraft. Men flera områ-
den planeras som bäst, och han hoppas att 
planerna förverkligas. 

– I samband med byggandet drar ock-
så lokala entreprenörer inom jordbear-
betning nytta av utvecklingen. Förutom 
de ekonomiska aspekterna är klimatneu-
traliteten viktig för kommunen, påpekar 
Sjöskog.

Både Sjöskog och Gjäls betonar vikten 
av att skogsägarna går samman när elbo-
lagen knackar på dörren. 

– I Kalax beslöt vi att bilda en grupp 
som förhandlade fram ett avtal som al-
la kunde acceptera. Mitt råd är att aldrig 
skriva på ett avtal innan alla är överens. 
Man ska komma ihåg att man ger en full-
makt åt elbolagen för många år framåt. 
Därför är det ytterst viktigt att förhand-
la fram avtal som alla kan acceptera, sä-
ger Gjäls.

Bara i år och nästa år färdigställs över 
600 nya vindkraftverk i Finland och år 
2024 ska över 1 200 vara i drift, enligt Fin-
lands vindkraftsförening. Då står vindkraf-
ten för cirka 16 terawattimmar av den in-
hemska elproduktionen. I fjol producera-
des totalt cirka 67 terawattimmar el i Fin-
land. Av detta producderades 35 terawat-
timmar, eller 52 procent, med förnybara 
energikällor.

ORGANISERAD MOTVIND
Landskapen med störst utbyggnad av 
vindkraft är Norra Österbotten, Österbot-
ten följt av Södra Österbotten och Lapp-
land. Men i takt med att vindkraften byggs 
ut ökar också motståndet. Till exempel i 
Pedersöre finns en förening som kallar sig 
Purmo motvind och som motsätter sig en 
utbyggnad. 

–  Jag har förståelse för att det också 
finns ett motstånd mot vindkraft som in-
te får byggas för nära bebyggelse, och det 
är viktigt med ordentlig planering. För en 
del är det här en stark känslomässig frå-
ga, men vi behöver alla energi. I framti-
den tror jag vi behöver många olika ener-
gikällor, och vindkraften är en av dem, sä-
ger Sjöskog.

Den finlandssvenska miljöorganisatio-
nen Natur och Miljö anser på ett allmänt 
plan att vindkraften spelar en viktig roll 
i energiomställningen till förnybart, men 
betonar att naturvärden och biologisk 
mångfald måste beaktas noga i samband 
med byggande av vindkraft.

– Lokalt finns en risk att den biologis-
ka mångfalden äventyras när vindkraf-
ten byggs ut. Infrastrukturen kring vind-
kraften kan splittra naturen i form av vä-
gar och elledningar och det här är vik-
tigt att beakta i vindkrafts- liksom an-
dra motsvarande projekt, säger Camilla 
Sederholm, verksamhetsledare för Na-
tur och Miljö.

Om landskapsplaneringen verkligen tar 
hänsyn till den biologiska mångfalden kan 
hon inte omedelbart svara på. 

– Huruvida någon lokalförening in-
om Natur och Miljö besvärat sig mot ett 
vindkraftsprojekt kan jag inte svara på. På 
förbundsnivå har vi inte gjort det, säger 
Sederholm. •

TEXT: CHRISTOFFER THOMASFOLK

I Kalax i Närpes har Fortum byggt en park för 21 vindkraftverk. Nya skogsvägar byggs också i samband med vindkraften och de 
betjänar skogsägarna året om. 

Göran Gjäls är skogsägare i Kalax där 
Fortum byggt en vindkraftspark som 
omfattar 21 vindturbiner. Han är posi-
tiv till vindkraften som ger skogsägar-
na inkomster, men betonar vikten av att 
gå igenom avtalen noggrant innan man 
skriver på. 
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Nu krävs
alternativ till granen
Större variation i trädslagen är en viktig del av ett klimatanpassat skogsbruk. Någon klar efterträ-
dare till storfavoriten granen finns i nuläget inte, men några alternativ utreds. 

Contortatallen odlas redan i Sveige.
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Granens andel i det finländska skogsbru-
ket har ökat ständigt de senaste decen-
nierna. År 1981 låg den grandominerade 
skogsmarkens andel i Södra Finland på 21 
procent, år 2016 var den uppe i 48 pro-
cent.

– Utvecklingen går i fel riktning med 
tanke på riskerna som är förknippade med 
klimatförändringen. Granen är det av vå-
ra trädslag som beräknas drabbas hårdast 
av uppvärmningen, säger specialforska-
re Seppo Ruotsalainen vid Naturresurs-
institutet. 

Att klimatförändringen slår hårt mot 
granen beror på dess känslighet för tor-
ka vilket också ökar utsattheten för ska-
degörare såsom barkborren. Även risken 
för stormskador, som följd av minskad tjä-
le och blötare vintrar, är som störst i gran-
dominerad skog i den sydboreala zonen. 
Då stormfällda träd utgör utmärkt förök-
ningsunderlag för barkborrar blir det lätt 
en ond cirkel.

INGA MIRAKELLÖSNINGAR 
Seppo Ruotsalainen leder för tillfället ett 
projekt där man utreder alternativa träd-
slag för det finländska skogbruket. Att 
bryta granens dominans kommer enligt 
honom att vara en stor utmaning.

– Lättast skulle det vara om vi kunde 
återgå till hur det varit tidigare och igen 
börja odla mer tall och vårtbjörk. Tallen 
och vårtbjörken klarar sig bra också i ett 
varmare klimat, det finns efterfrågan på 
marknaden och vi har kunskap om odling-
en. Det samma gäller lärkträd och glas- 
björk. I sydligaste Finland kunde ock-
så ek vara ett lönsamt alternativ, säger 
Ruotsalainen.

Betestrycket från älgar och annat klöv-
vilt gör ändå att odlingen av tall, björk 
och andra lövträd inte lockar skogsägar-

Douglasgranen växer snabbt.

Contortatallen odlas redan i Sveige.

na. Även på ståndorter, där andra trädar-
ter skulle vara mer lämpade, går man nu-
mera in för gran för att minimiera den 
ekonomiska risken och att plantorna blir 
älgmat.

– Tyvärr finns det inga mirakellösning-
ar. Klövviltsstammen borde fås ner. 

NYA TRÄDSLAG, 
OSÄKER EFTERFRÅGAN 
Blickar har också riktats mot utländska 
trädslag såsom douglasgran, olika lärk-
trädsarter samt contortatall.

I Sverige började man odla contortatall 
i större skala för 50–60 år sedan. I Fin-
land har contortatallen däremot inte sla-
git igenom. En orsak är skogslagens samt 
de finländska certifieringsreglernas avhåll-
samma inställning till främmande trädar-
ter. En annan orsak är osäkerheten gällan-
de efterfrågan hos industrin då nya träd-
slag eventuellt även förutsätter att man tar 
i bruk ny teknik. 

– Contortatallen har blivit populär i 
Sverige eftersom den växer rätt snabbt 
och producerar råvara i större mängd än 
tall och gran. Den är också aningen mer 
resistent mot älgbete än vanlig tall, säger 
Ruotsalainen och tycker att contortatallen 
kunde vara ett alternativ och värd att för-
söka odla i större utsträckning även i Fin-
land. 

Inte heller i Sverige har man dock lyck-
ats lägga om kursen, även där odlas fort-
sättningsvis oerhört mycket gran. För-
hoppningen är att man ska komma till rät-
ta med situationen genom god skogssköt-
sel och vältajmad avverkning. Den gamla 
läroboksregeln om att tallen har problem 
i ungdomen, granen i ålderdomen håller 
fortfarande streck.

– Om man lyckas få tallen att klara sig 
genom de första 20 åren växer den efter 

det bra ända fram till slutet. I odlingsfasen 
är däremot granen ett säkrare kort, gra-
nens problem uppstår istället i ett senare 
skede, säger Seppo Ruotsalainen.

WEBBVERKTYG GER STÖD
Också valet av plantmaterial har betydel-
se i försöken att tackla klimatförändring-
ens utmaningar. I samarbete med svenska 
Skogsforsk lanserade Naturresursinstitutet 
för ett par år sedan webbverktyget Vilpas 
som hjälper en att välja det bästa odlings-
materialet utgående från geografiskt områ-
de samt med beaktande av förändrade kli-
matförhållanden.

Webbverktygets modeller baserar sig 
på fältförsök och modern klimatdata och 
tar bland annat hänsyn till att plantorna, 
för att överleva, först måste klara sig i da-
gens klimat, men att de i det framtida var-
mare klimatet också kan dra nytta av de 
förbättrade tillväxtförhållandena.

– I nuläget fungerar verktyget enbart 
med tall, men arbete pågår för att ta fram 
ett motsvarande för gran, berättar Seppo 
Ruotsalainen.

TÅLIGARE PLANTOR 
Också inom förädlingen pågår arbete för 
klimatanpassningen. Målet är bland an-
nat att ta fram granplantor bättre anpas-
sade till den ökade förekomsten av vår-
frost som klimatförändringen för med sig.

– Naturresursinstitutets förädlingspro-
gram innehåller framtidspopulationer av 
gran och tall där man korsar plusträd an-
passade för ett aningen varmare klimat. 
Den praktiska tillämpningen ligger långt i 
framtiden, men vi är på väg, säger Seppo 
Ruotsalainen. •

TEXT: AGNETA SJÖBLOM
FOTO: POND5

Eken klarar sig i södra Finland. Lärken trivs i varmare klimat.
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Ersätter olja 
med flis

Markus Taube konstaterar att grundan-
det av Tenala Biokraft var ett naturligt 
steg i utvecklingen och han ser att före-
taget här har chanser att växa.
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– Skogen har alltid haft en stor betydelse i 
familjens liv som ett komplement till lant-
bruket, säger Markus Taube, 36, som är 
uppvuxen på Prästkulla Gård i Raseborg. 

Mellanbrodern Axel har tagit över hem-
gården, som har nästan 600 hektar skog. 
Men skogsbruket sysselsätter fortfarande 
både Markus och äldste brodern Johan. 
De är totalt fyra i syskonskaran och det föll 
sig därför som ett rationellt beslut att in-
te dela upp ägorna vid ett generationsskif-
te. För som han själv konstaterar, skulle 
det inte ta många generationer förrän hela 
gården skulle vara splittrad. Markus själv 
äger i dag cirka 65 hektar skog. 

– Jag har fått en gård av min mor i Sax-
by, Borgå i samband med ett generations-
skifte. Jag har också lite skog i Prästkulla, 
cirka femton hektar, berättar han.

Eftersom Borgå ligger rätt långt borta 
från Raseborg har han överlåtit skötseln 
av Borgåskogarna till MetsäGroup. Sko-
gen i Prästkulla sköter han däremot näs-
tan helt på egen hand. När han inte ar-
betar i den egna skogen, hjälper han till 
mycket på hemgården eller utför skogs-
tjänster av olika slag på entreprenad.

– Min äldsta bror har en skogsmaskin, 
och vi arbetar mycket i par. Om vi gör 
huggningar som är så stora att de kräver 
både maskinell och manuell avverkning, 
brukar han köra skogsmaskinen medan 
jag utför det fysiska arbetet, berättar han 
och tillägger att han också kör utkörare 
vid behov.

FLISVÄRMEVERK
En betydande del av Markus Taubes arbets-
tid går till att sköta Tenala Biokraft Ab, ett 
bolag som samägs av de tre bröderna och 
som grundades år 2016. Vi har bestämt träff 
för intervjun i Trollböle där bolagets första 
projekt finns; ett flisvärmeverk som värmer 
inte mindre än sju husbolag som ligger ett 
stenkast från anläggningen. 

Markus Taube konstaterar att flisvärme-

Han bildade företaget Tenala Bio-
kraft med sina bröder och kan nu 
förädla en råvara som de har gott 
om i sina skogar. Enligt Markus
Taube är de största utmaningarna
för den finska skogsbrukaren de 
snabba politiska svängningarna och 
en polariserad samhällsdebatt.

verken var mer kontroversiella då de intro-
ducerades. De tidiga modellerna var in-
te lika tysta och brandsäkra som dagens. 

– Här har 250 000 liter olja kunnat er-
sättas med flis som är en lokal råvara. Åt-
gången är cirka tre tusen kubikmeter om 
året. Flisen värmer cirka 170 lägenheter, 
berättar han.

Vad fick er att grunda företaget Bio-
kraft?

– Det var en ganska naturlig utveckling. 
Om man har chansen att förädla sin råvara 
innebär det ju en större avkastning. Därtill 
hade vi en stor del av utrustningen på lo-
gistiksidan från tidigare, så steget var inte 
särskilt stort, säger Markus Taube.

Hittills har bröderna i princip varit 
självförsörjande med flis från de egna sko-
garna, något som underlättats av att man 
haft flera slutavverkningar på Prästkulla 
gård. Slutavverkningarna ger mycket flis 
som biprodukt. Men företaget köper ock-
så flis av andra skogsägare för att ha en 
reserv. Mellanbrodern Axel köper in flisen 
via sitt företag och hanterar den innan den 
levereras till Tenala Biokraft.

– Tenala Biokraft köper i sin tur in fli-
sen enligt det energivärde den ger, vil-
ket är en ganska vanlig praxis, berättar 
Markus Taube.

STORLEKEN AVGÖR
Energivärdet räknas ut genom ett fuktvär-
de för varje leverans, därtill beaktas vikt 
och volym. Det bästa energivärdet finns i 
helträ, men också grot har ett högt ener-
givärde. Det hänger samman med att gro-
ten ger hög vikt per volym. 

Har försäljningen varit en utmaning?
– Jag har en känsla av att man ska va-

ra en rätt stor aktör för att vara intressant, 
man behöver ha rätt stora mängder flis. 
Det är lite som med virkesuppköp för till-
fället, virkeshandlarna är inte intressera-
de av små partier, eftersom de upplever att 
byråkratin blir större än nyttan, säger han.

Den här utvecklingen har lett till att 
många som har haft mindre tomthugg-
ningar kontaktat företaget och erbjudit 
virket till flis, eftersom det är en smidiga-
re väg än att få små virkespartier sålda. 

POLARISERAD DEBATT
Vilka är de största utmaningarna för 
skogsbrukare i Finland i dag?

– Det första jag kommer att tänka på är 
de snabba vändningarna inom politiken. 

Just nu har vi en regering som är ganska 
grön och vill satsa på naturskydd, men ef-
ter den kan det komma en regering med 
helt andra värderingar, funderar han.

Markus Taube ser en konflikt i poli-
tikens kortsiktighet med ett långsiktigt 
skogsbruk. Ett skogsbruk planeras utifrån 
ett perspektiv om minst femtio år. Man 
kan inte ändra inriktningen på sitt skogs-
bruk från år till år, utifrån hur de politiska 
vindarna just då blåser. Han efterlyser där-
för ett långsiktigare perspektiv. 

Men det finns ett ännu större hot, den 
polariserade samhällsdebatten, där myck-
et bygger på känslor och inte på fakta. 

– Det är beklagligt att skogsägarkåren 
ofta får stå i skottgluggen för en hätsk de-
batt, säger Markus Taube. 

Han känner inte igen den bild av skogs-
ägarna som ibland målas upp på socia-
la medier.

– De flesta skogsägare har stor kunskap 
om hur skogen sköts på bästa sätt och är 
måna om sin skog. De vet vad som fung-
erar och vad som inte fungerar. Det borde 
finnas mera av en gemensam diskussion, 
istället för att folk ställs mot varandra. Det 
vinner ingen på. •

TEXT OCH FOTO: MIA BERG-LUNDQVIST

Tenala Biokraft Ab
Ägare: Markus, Axel och Johan 
Taube
Grundat år: 2016
Typ av tjänster: försäljning av 
fjärrvärme
Biokrafts objekt:  Trollböle (flis), 
Koverhar (pellets), Tenala (pel-
lets), Mjölbolsta (flis, men inte 
igång)
Total årlig försäljning: ca 2 800 
MWh.
Omsättning 2020: 173 000 €

Ersätter olja 
med flis
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Då en skogsväg är undermålig hör Måns 
Ljungqvist till de entreprenörer som kall-
las in för att med sin grävmaskin sätta 
den i skick. Då intervjun görs befinner 
vi oss i en skog i Raseborg. En bärig och 
bra skogsväg med ett ytlager krossgrus 
slingrar förbi, men Ljunqvist kan i sam-
ma skog, inte långt därifrån, också peka 
ut ett skolboksexempel på hur en skogs-
väg inte ska se ut.

– Träden växer alltför nära vägkanten 
som är för hög, och här har säkert inte 
sladdats på 20 år, summerar han. 

Skogen invid tillhör den egna familjen, 
och bristerna beror enligt Ljungqvist på 
att han själv inte fått ”tummen ur”. 

– Om man är aktiv som skogsägare 
tycker jag att man ska försöka hålla si-
na vägar i någorlunda skick. Det gör det 
så mycket roligare för en själv, också när 
man ska plantera och röja.

Vissa skogsvägar används flitigt också 

i rekreationssyfte, det vill säga nyttjas av 
motionärer, jägare samt svamp- och bär-
plockare.

– Det är trevligt, men nackdelen är att 
det ibland också händer att folk dum-
par saker i skogen när det är lätt att ta 
sig fram.

BRETT OCH RAKT IDEALET 
En skogsväg ska enligt Ljungqvist gärna 
vara minst 4 meter bred, ännu bredare i 
kurvorna för att stockbilen ska kunna ta 
sig fram. 

– En skogsväg görs gärna så rak som 
möjligt. Det underlättar och ger inbespa-
ringar i underhållet, också om vägen even-
tuellt ska plogas om vintern. 

Med tanke på stockbilarna får det gär-
na finnas en vändplats. 

– Jag har hört om en stockbil som fick 
backa 600 meter mitt i natten. Den föraren 
var inte särskilt glad.

Också en välbyggd skogsväg behöver 
underhåll såsom sladdning, om vägma-
terialet räcker till, samt slåtter och röj-
ning av kanterna. Det är också skäl att 
regelbundet gå igenom slamgropar i än-
dan av vägtrummor och tömma dem vid 
behov.

Bra skogsvägar är en förutsättning 
för fungerande virkesleveranser och 
skogsbruk. Fordonen och maskiner-
na, som ska fram, är oftast av den 
större sorten, vilket ställer flera krav.

OMÖJLIGT ATT MÖTAS
Skogsmaskinsentreprenören Andreas 
Karlsson rör sig med ett ekipage som är 
3,00 meter brett och 4,60 meter högt – 
det vill säga inom ramarna för speciallo-
vet från NTM-centralen, vilket tillåter en 
bredd på 3,20 meter och en höjd på 4,80 
meter. 

– Visst händer det ofta att kvistar och 
grenar tar i, även på lite större vägar. Säl-
lan ändå så att någonting skulle gå sönder. 
Idealet skulle vara en vägbredd på 4 me-
ter, med diken på vardera sidan, och från 
mitten av diket kvistfritt upp till 5 meters 
höjd längs hela bredden. Då går det att ta 
sig fram också fastän det skulle finnas lite 
snö som trycker på, säger Karlsson.

Företaget arbetar främst på hemorten 
Raseborg, men har ett verksamhetsområ-
de som sträcker sig från Ring III i öst till 
Kimitoön i väst. Förutom skogsvägar blir 
det att köra en del längs allmänna vägar. 
Här har Andreas Karlsson kunnat notera 
att några av de byvägar, som fick oljegrus 
i somras, blivit ett par decimeter smalare 
på bägge sidor.

– Om vi tidigare tog upp halva vägen 
tar vi nu upp mer än hälften. Det gör det 
omöjligt att möta andra stora fordon. 

Bered väg 
för stockbilen!
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SÖK TILL
GRUND- och YRKESEXAMEN 

INOM SKOGSBRANSCHEN
Vill du specialisera dig på att arbeta med skördare, skotare eller 
skogsförbättringsmaskiner? Är du intresserad av att arbeta med olika 
typer av uppgifter inom maskinell drivning, skotning i behandlad skog, 
maskinell skogsförbättring, dikning eller byggande och underhåll av 
skogsbilvägar?
 
Läs mer om grundexamen i skogsmaskinförare och sök på 
www.yrkesakademin.fi/skogsmaskinsforare
Grundexamen: Henrik Östman: 044-750 31 05

Läs mer om yrkesexamen i skogmaskinförare och sök på 
www.yrkesakademin.fi/yeskogsmaskinsforare
Yrkesexamen: Pernilla Lindholm: 0500-86 36 71

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

Elektrifieringen av Hangö-Hyvinge-ba-
nan utgör ett orosmoment. 

– Vissa övergångar, som vi använ-
der, kommer att stängas av. Man hop-
pas att det i planeringen tagits i beaktan-
de att också höga ekipage ska kunna kö-
ra igenom de nya underfarterna, säger 
Karlsson.

ERFARENHET AV OMRÅDET 
EN FÖRDEL 
– Framkomligheten på skogsvägarna 
varierar, men överlag brukar det vara 
rätt trångt, konstaterar Tenalaföretagaren 
Staffan Holmberg vars stockbil är 25 me-
ter lång, 4,40 hög och har en totalvikt på 
76 ton.

Att fabrikerna ropar efter virke betyder 
att stockbilshjulen måste rulla året om, 
oberoende av före. I synnerhet under års-
tiderna då vägarna är mjuka finns risken 
att vägar körs sönder och i värsta fall att 
hela bilen eller släpet kör omkull.

Hurdan är en bra skogsväg för er?
– Den får gärna ha de dubbla EU-måt-

ten på 2,55 meter, samt ha en rundkör-
ning i slutet, så att det är enkelt att vända.

Största delen av områdets skogsvägar 
är från 1960- och 1970-talen och är bygg-
da med den tidens bilar i åtanke. Det egna 
ekipagets högsta tillåtna längd är 33 me-
ter, men med de måtten skulle det enligt 
Holmberg inte finnas någon möjlighet att 
ta sig fram.

– Utvecklingen går mot ännu tyng-
re och längre bilar, så i något skede blir 
det säkert stopp om vägnätet inte för-
bättras.

Att liksom det egna företaget ha ett 
givet område man kör på, och därmed 
känner till, ser Holmberg som en stor 
fördel.

– Ibland, när vi har transporter längre 
bort, tar vi också returlaster. Då brukar vi 
vara i kontakt med den lokala uppköparen 
eller föraren som har området som sitt. 
Kommunikationen brukar fungera bra och 
gör att vi undviker onödiga problem. Vis-
serligen kräver det egen aktivitet men det 
är värt besväret. När vi kör vill vi ju gär-
na göra ett bra jobb och lämna så lite spår 
efter oss som möjligt. Att köra sönder nå-
gon annans väg ligger inte i vårt intresse, 
det kan ju också leda till att man själv blir 
i blåsten i ett senare skede. •

TEXT: AGNETA SJÖBLOM 
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Om man vill skapa en utfodringsplats för 
viltet gäller det att se till den stora bilden. 
Jörgen Hermansson vid Finlands viltcen-
tral säger att det är svårt att ge generella 
råd som skulle vara tillämpbara över allt.

– Viktigast är att man inte skapar en ut-
fodringsplats i närheten av någon vältrafi-
kerad väg och därmed ökar risken för vilt-
olyckor, säger Hermansson.

Andra aspekter, som man bör beakta i 
planeringsstadiet, är exempelvis hur dju-

rens naturliga rörelsemönster ser ut i om-
rådet, om det finns närbelägen bebyggel-
se, vilka hyggesåtgärder som utförts i om-
kringliggande skog samt vilka slags grö-
dor det finns på närbelägna åkrar. Man 
ska undvika att placera matplatserna nä-
ra exempelvis ungskogar, som riskerar att 
skadas och nära känsliga jordbruksgrödor. 
Det finns också rent jakttekniska aspek-
ter att beakta. 

– Eftersom en utfodringsplats kräver 
underhåll, vill man gärna placera den på 
ett ställe, som är framkomligt med någon 
form av fordon, tillägger Hermansson.

VIKTIGT FÖR JAKTEN
Hur ska man sköta skogen kring en utfod-
ringsplats?

– Utfodringsplatsen får gärna vara gan-
ska öppen. Men det är bra att spara en 
del lite tätare stammar eller annan växt-

lighet som kan utgöra skydd. Ändan av en 
skogsväg kan till exempel vara ett bra stäl-
le, säger Hermansson.

Tätt växande stammar och skyddsplat-

Färre skador med rätt 
placerade foderplatser
En rätt placerad utfodringsplats kan 
minska skadorna för jord- och skogs-
bruket samt viltolyckorna i trafiken. 
Stödutfodring behövs inte i södra 
Finland för att minska vinterdödlig-
heten, men har betydelse för jaktef-
fektiviteten.

Tillstånd för viltåtgäder 
som kräver markägarens 
tillstånd:

• Grundande av viltåker
• Tillverkning av lövkärvar och  
 utfodring
• Utfodring av små hjortdjur 
 under utfodringstak
• Fällning av aspar för harar
• Utplacering av slickstenar i 
 skogen
• Utfodring av harar med hö
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ser är ett tveeggat svärd. Där kan klöv-
viltet gömma sig om rovdjur närmar sig. 
Samtidigt kan samma ställen utgöra ut-
märkta jaktplatser för exempelvis lon att 
stå och invänta ett byte.

– Det här kan vara bra att hålla i bakhu-
vudet på platser där man vet att det finns 
gott om lodjur.

Foderplatserna i Finland är primärt av-
sedda för mindre klövvilt. Älgen kan för 
visso dyka upp på foderplatsen, men man 
gör ingen riktad utfodring till älgen, som 
normalt livnär sig på tall. I södra Finland, 
såsom Västnyland och Åboland, behövs 
ingen klassisk stödutfodring i syfte att 
minska vinterdödligheten. Detta eftersom 
vintrarna i regel är milda och relativt snö-
fria. Men foderplatserna behövs för jakt-
effektiviteten.

– Ungefär 80 procent av det mindre 
klövviltet skjuts på någon form av utfod-
ringsplats som vakjakt. Effektiv jakt skulle 
vara omöjlig om man inte fick viltet kon-
centrerat, säger Hermansson.

MATAR INTE SKOGSHÖNSFÅGLAR
I Österbotten och högre upp i landet, där 
vintrarna är längre och strängare, är si-
tuationen en annan. Där behövs stödut-
fodringen för att minska vinterdödlighe-
ten. Hermansson berättar att folk ibland 
oroar sig för att hjortstammarna ska bli 
lika överstora i Österbotten som i södra 
Finland.

– Det kommer inte att hända. Vi talar 
om en hjortstam på 4–5 hjortar per 1 000 
hektar, så det finns ingen anledning till pa-
nik. Vintern gör att regleringen av stam-
marnas storlek är betydligt enklare norr-
över än i landets södra delar, säger han.

Utfodringsplatser för skogshönsfåg-
lar rekommenderas inte. Det slutade man 
med redan under 1980-talet. Foderplatser-
na gjorde helt enkelt mera skada än nyt-
ta. De lockade inte bara skogshönsfåglar, 
utan också exempelvis hökar. Det blev ett 
högt predatortryck på skogshönsfåglarna. 
Den gemensamma utfodringen gjorde ock-
så att sjukdomar kunde spridas snabbt.

Det är inte heller nyttigt för fåglarnas 
tarmkanaler att äta säd på vintern, säger 
Hermansson.

För skogsharen är det en gammal be-
prövad metod att fälla aspar inför vin-
tern. • 

TEXT: MIA BERG-LUNDQVIST

För tio år sedan köpte Bromarvbon Jörgen 
Wiberg sin första viltkamera. Han hade 
läst en artikel om en viltkamera som kun-
de kopplas till e-posten. Så fort det händer 
något framför kameran, aktiveras den och 
bilder sänds som e-post.

– Det lät intressant så jag beslöt mig 
för att köpa en sådan kamera. Jag använ-
der den faktiskt fortfarande, berättar han.

Hungern växte med den första kame-
ran. I dag har Jörgen Wiberg 18 kameror, 
placerade på sju olika platser. De finns al-
la på Rilax Gårds ägor i Bromarv, givetvis 
med markägarens tillstånd.

– Det skenade lite iväg, säger Wiberg, 
men ser inte ett dugg ledsen ut.

Varje söndag åker han tillsammans med 
sin hustru ut till viltkamerorna för att föra 
”godsaker” till viltet och kolla kamerakor-
ten. Det är nämligen bara den första ka-
mera som sänder i realtid. 

Jörgen Wiberg har koll på viltstammar-
na i området via sina kameror, informa-
tion han delar med sig till markägaren. 
Han anmäler också eventuella rovdjurs-
observationer.

Wibbes Viltkamera, 
en viral succé

GUSTAF BLEV VÄRLDSKÄNDIS
Wibergs viltkameror blev från start en 
snackis i byn och folk ville veta mera om 
viltet som dök upp på kameralinserna. 
Det var så idén om att skapa en egen Fa-
cebook-sida, Wibbes Viltkamera, föddes. 
Det är en sida som rönt stort intresse långt 
utanför Bromarvs gränser, och skaran av 
följare växer hela tiden. Den stora älgtju-
ren Gustaf har exempelvis blivit något av 
en viral succé, filmsnuttar har spridits till 
flera länder.

Vilken är den mest exotiska?
– Man ser allra mest hjort och rådjur, 

men också en och annan älg. Under våren 
dök en lo upp i kameralinsen varje natt 
under en veckas tid. Drömmen är att en 
dag få se varg eller björn, säger han.

Ett och annat vildsvin har också gjort 
filmdebut på Wibbes Viltkamera, och 
ibland händer det att nyfikna, tvåbenta 
skogsflanörer syns i kameralinsen. Sådana 
filmklipp har han sparat och planerar göra 
något kul av dem när rätt dag kommer. •

TEXT OCH FOTO: MIA BERG-LUNDQVIST

Jörgen Wiberg åker varje söndag ut till sina viltkameror för att kolla bildkorten och 
för att föra lite godsaker till viltet.
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Senhöstdagen är solig och mild, en stil-
la höstdag med behagligt nollföre och 
vackert nertonat höstljus. Ett ljus som 
lyser upp de brungrå markerna med al-
la avklädda träd. Det är bara granarna i 
skogen och vallarna på fälten, och rön-
nar här och där, som skänker färg åt den 
nakna hösten. 

Jag har stannat bredvid några rönnar 
som står och brinner i skogsbrynet, inte 
i höstbladens blossande rödoranga färg-
nyanser, för rönnarna har fällt sina blad 
för länge sedan, tidigare än både asp och 
björk som brukligt är. Nej, rönnarna står 
och brinner av saftfyllda röda bärklasar 
som ännu inte tullats på sina bär av för-
biflygande trastar och omkringstrykan-
de sidensvansar. 

VIKTIG FÅGELMAT
För trastar och sidensvansar är rönnbär 
en viktig föda under bärrika höstar. Då 
frossar de på de socker- och vitaminri-
ka bären och låter samtidigt mängder 
med bär falla till marken i det höstli-
ga överflödet. Det får rönnarna tysta tå-
la trots att de helst ser att fåglarna äter 
upp alla bär och sprider fröna vida om-
kring med avföringen. De bärätande fåg-
larna är rönnens viktigaste fröspridare. 
Det ser man ute i markerna och inne i 
samhällen där rönnplantor kan växa på 
de märkligaste platser: på ensliga skär i 

havsbandet, på flyttblock, i grenklykor, 
på uthustak med takfilt och i bortglöm-
da takrännor.       

Visst kan däggdjuren sprida rönnfrön 
i markerna, speciellt björnen som res-
pektlöst bryter ner rönnens grenar för 
att komma åt bären. Och både räv och 
mårdhund plockar i sig av nerfallna bär, 
men för det mesta får räven stå under 
rönnen och påminna sig det gamla ord-
språket: Surt sa räven om rönnbären. Det 
är ett ordspråk som äger sin riktighet för 
många rönnar har sura bär. Ordspråket 
har sina rötter i det antika Grekland där 
fabeldiktaren Aisopos skrev många fa-
bler, bland annat om räven och vindru-
vorna. På våra nordliga breddgrader du-
ger inte vindruvor i fabeln. Därför har de 
bytts ut mot rönnbär som alla känner till. 

Det finns också rönnar som inte har 
särskilt sura bär, så det gäller att smaka 
sig fram bland rönnarna när man sam-
lar bär till gelé, marmelad och saft, el-
ler till brännvin och likör. Under senhös-
ten är rönnbären som bäst och innehål-
ler mycket fruktsocker och C-vitamin. 
Rönnbärens C-vitamin tål upphettning 
till skillnad från andra bärs C-vitamin, 
så både gelén och saften är bra för häl-
san. Redan i gamla tider kände man till 
rönnbärens goda hälsoeffekter och re-
kommenderade bär och rönnbärssaft 
mot allehanda krämpor. 

HELIGT TRÄD
Rönnen var inte bara en hälsobringa-
re i äldre tider. Den var också ett heligt 
träd med magiska krafter, ett värdefullt 
kvinnligt träd – ett aktat vårdträd som 
man inte fick bära hand på. Detta gäl-
ler även i dag i naturens ekologi där de 
blommande rönnarna är lika värdefulla 
för den lokala insektsfaunan som de bär-
dignade rönnarna är för höstens fåglar. 
Bär inte hand på rönnarna, varken un-
der gallringar eller slutavverkningar, ut-
an låt rönnarna stå kvar och berika mar-
kerna!

Rönnar som växer i trädklykor och 
stamförgreningar är de mest magis-
ka rönnarna. De här flygrönnarna eller 
flogrönnarna äger speciella krafter och 
skyddar både mot trolldom och ofärd. 

Slagrutor gjorda av flogrönnar var de 
värdefullaste slagrutor man kunde få i 
sin hand. Med en sådan slagruta kun-
de man hitta gömda skatter i skog och 
mark. 

Det kan vara bra att veta för den som 
har förmågan att gå med slagruta. Med 
en flogrönn som slagruta hittar du inte 
bara vatten utan också guld och silver 
som gömts under ofärdstider på hem-
gårdsbacken eller på skogsholmar i od-
lingslandskapet. •

TEXT OCH FOTO: HANS HÄSTBACKA

Surt sa 
räven om 
rönnbären
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kolumnen

FINSKA Forstföreningen får då och då erbjudanden av 
kommunikationsbyråer med budskapet att ”vi kan 
hjälpa er att korrigera skogsbrukets dåliga rykte”. Så-
dana erbjudanden är inte särskilt lyckade, därför att 
utgångspunkten är fel.

Det är en illusion att skogsnäringens rykte på ett 
eller annat sätt är dåligt. I dylika sammanhang har 
jag ofta citerat Ignacio Ramonet, grundare av At-
tac-rörelsen. Han har sagt att det är ett grundläggan-
de misstag att föreställa sig att världen ser ut som i 
massmedierna.

Beträffande skogarna stämmer bilden bra. På basis 
av opinionsundersökningar och till exempel respons 
på kommunikationsprojektet Skogens Finland, vet vi 
att ryktet är bra.

Det är naturligtvis lätt att få människor att mot-
sätta sig kalhyggen, om man konstruerar frågorna 
rätt. Ändå är ryktet inte dåligt, inte ens i tidnings-
spalterna, vilket vi vet tack vare olika medieupp-
följningar.

Det finns egentligen bara 2–3 finländska medier, 
som man med rätta kan beskriva som skogsbruks-
motståndare, men helst låter jag andra göra det.

Finland är så till vida ett exceptionellt land att de 
flesta har en åsikt om skogarna. De, som gör opini-
onsundersökningar, säger att andelen jag-kan-inte-sä-
ga-svaren alltid är mycket liten då det gäller skog.

Det lönar sig att komma ihåg det här också då vi 
bedömer utlänningars uppfattningar om de finländ-
ska skogarna och användningen av dem. Faktum är 
att de inte vet någonting om detta. Om man inte ar-

betar med skog, beror uppfattningen om den på vad 
man råkat höra eller uppleva. Om det finns bara li-
te skog i hemlandet och betydelsen av dess använd-
ning är liten, är det naturligt att man inte vet särskilt 
mycket om den.

Man tror att skogen används lika överallt. Om ny-
heterna om skogen i det egna landet berör bara skogs-
skador och förlust av biologisk mångfald, tror man att 
det är lika i alla länder.

Det här framkommer också ur den respons vi fått 
på artiklar i webbtidningen forest.fi då vi gjort reklam 
för den i sociala medier i Centralaeuropa. 

Man anser att förnuftigt ekonomiskogsbruk inte är 
möjligt. Ofta vet man inte ens att man själv använ-
der skogsprodukter nästan hela tiden. Och om man 
vet det, anser man att alla andra material, till exem-
pel hampa, ändå är bättre än trä.

Borde man försöka ändra situationen och hur? Jag 
vet inte.

Om svaret är ja, är det åtminstone inte något som 
Finland ensamt kan göra. Många ekonomiska organi-
sationer, så som FN-organisationerna FAO och UNE-
CE försöker förändra läget. Men det lyckas knappast 
utan skogsnäringens medverkan. Skogsnäringen mås-
te föra sin egen talan. Om det överlåts åt andra, gör 
de som de vill, och det är inte nödvändigtvis ett bra 
alternativ för näringen.

Skogsbranschen i Europa har också förr genom-
fört gemensamma projekt, till exempel, grundandet 
av PEFC. Kommunikation hänger bara på viljan, men 
resultatet av den kan man inte förutspå. •

Skogsbranschens rykte är bra 
– om det finns ett sådant

HANNES MÄNTYRANTA
KOMMUNIKATIONSPLANERARE 
PÅ FINSKA FORSTFÖRENINGEN
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FÖRSÄLJNING , SERVICE, RESERVDELAR OCH TILLBEHÖR

www.marander.fi  •  email: marander@maskin.netikka.fi

Cirkelv. 15,
65100 Vasa

tel. 06-3182950
0500-364688

Arbeta tryggt och bekvämt med 
STIHL säkerhetsutrustning!

FRÅGA EFTER  
PAKETERBJUDANDE.

Ultralätta motorsågar

Stihl MS 180 Erbjudande
• Volym 32 cm3 

• 4,3 kg 279€

Stihl MS 170 Erbjudande
• Volym 30 cm3 
• 4,2 kg 199€

Stihl MS 194 CE Erbjudande
 • Volym 30 cm3

 

• 3,3 kg 359€

Stihl MS 241 C-M VW 

Stiga ST4262P 
Snöslungor

Stihl FS  
410 C-EMK
Röjsåg 

Specialpris 660€

895€

NYA MODELLER!

MSA 140 C-BQ 
- Batteridriven såg
Brukstid ca 45 min (AK30)

MSA 120 C-BQ 
- Batteridriven såg
Brukstid ca 35 min (AK20)

329€
inkl. batteri och laddare

379€
inkl. batteri och laddare

890€ Service av lantbruks- och entre-
prenadmaskiner, reservdelar, 
tillbehör, oljor m.m.  
Auktoriserad Valtra,  
Fendt, Sampo, 
Huddig och  
Lännenservice

Bilsläpvagn- 
och båttrailer-
försäljning

Yrkesmotorsåg med 
värmehandtag 

• MotoMix •
Miljövänlig 2-T bränsle, som tillverkas genom 
att använda STIHLs egna HP Ultra motorolja 
av toppkvalitet – går till alla 2-taktsmotorer 
samt till STIHL 4-MIX maskiner!

MÖRE 
SKOGSVAGN +KRAN

6570
Ett parti med 

kran 6.6m, 
vagn 9 ton

Pris  13.000€
+ moms 24%

Vill du 
annonsera?

Kontakta

Jonny Åstrand 
tfn 06 347 0608
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virkesmarknaden

KLIMATMÖTET i Glasgow satte fart på diskussionen om hur 
man ska bromsa klimatförändringen. Det fick till stånd en del 
förändringar, även om de delvis anses alltför långsamma. Mö-
tet antog en skogsdeklaration som också Finland underteck-
nat. I den förbinder sig länderna att stoppa skövlandet av skog 
fram till år 2030. Huvudvikten i deklarationen ligger på att 
minska avskogningen. Länderna förbinder sig också att främ-
ja ett hållbart skogsbruk. 

I jämförelse med många andra länder är avskogningen obe-
tydlig i Finland, men fenomenet förekommer, speciellt då man 
tar i bruk nya områden för byggande och röjer nya åkrar. Den 
nationella klimatplanen för markanvändning, som Finland för-
bereder, kommer starkare än deklarationen, via stödpolitik, 
rådgivning och rekommendationer att påverka skogsbruket i 
syfte att öka kolbindningen och minska utsläppen.

I klimatplanen för markanvändningssektorn definieras me-
toderna för hur man kan minska klimatutsläppen från markan-
vändningssektorn samt förstärka kolsänkorna och -förråden. 
För att granska effekten av olika metoder satsar man stort på 
forskning, vars resultat kan användas under kommande år. 
Förutom minskningen av avskogningen, föreslås ett flertal me-
toder, allt från beskogning till gödsling av torvmarker och mi-
neraljordar samt att öka mängden död ved. 

Enligt en skogsägarenkät varierar acceptansen av de oli-
ka metoderna mycket bland skogsägarna. En del skulle hell-
re satsa på åtgärder som främjar virkesproduktionen, såsom 
gödsling. Andra föredrar åtgärder som tryggar mångfalden, till 
exempel att öka mängden död ved. Oberoende av vilka mål 
skogsägaren satt för sitt innehav finns det lämpliga alternativ 
för att dämpa klimatförändringen.

Åtgärderna för att dämpa klimatförändringen och anpassa 
sig till den handlar inte enbart om att förstärka kolsänkorna 
och att minska utsläppen, utan också om att anpassa sig till 
förändringen.

Trots att klimatmötet enades om att bromsa klimatföränd-
ringen, så att den globala uppvärmningen underskrider två 
grader, förorsakar klimatet förändringar också i de finska sko-
garna. En skog, som planteras nu, är mogen för slutavverk-
ning ungefär år 2100. Fram till dess förutspås temperaturen sti-
ga med 2–6 grader och nederbörden öka med 6–18 procent. 
Dessutom beräknas olika former av extremväder tillta. Värmen 
och torkan tilltar, stormarna blir kraftigare och översvämning-
arna blir flera och värre.

Inom skogsbruket är det bra att förbereda sig för klimatför-
ändringen, speciellt för extremfenomenen. När tjälperioden 
blir kortare försämras avverkningsförhållandena, framför allt 
i fuktig terräng. Problemen ökar i hela landet, men speciellt 
i de södra och mellersta delarna. I framtiden drabbas i syn-
nerhet norra Finland av extrema temperaturer och hög neder-
börd, vilket har stor betydelse för hur plantorna börjar växa. 
Värme, torka och åskväder ökar risken för skogsbränder. Sam-
tidigt ökar risken för sjukdomar och skadeinsekter då de dö-
da träden blir fler.

Mot den här bakgrunden är det viktigt att skogsägarna tänker 
sig för i valet av trädslag. Björken gynnas av ett varmare klimat, 
medan granen lider av de torra perioderna och utsätts för ska-
deinsekter och rottickor. Granen växer också långsammare då 
vintrarna blir varmare. Att välja rätt trädslag för olika växtplat-
ser blir allt viktigare, och blandskog minskar skaderiskerna.

I samband med forskningen har man tagit fram snö- och 
vindkartor som visar de mest utsatta platserna. Man har ock-
så gjort bärighetsprognoser för att minska olägenheterna vid 
avverkningar då tjälperioderna blir kortare. Vid förnyelse bor-
de man gynna inhemska trädslag och lokalt ursprung. Att utfö-
ra skogsvårdsarbete vid rätt tidpunkt minskar till exempel snö-
skadorna då kraftiga träd håller även en större snömängd. Det 
är bra att i tid diskutera hur man dämpar klimatförändringen 
och anpassar sig till den med ett skogsproffs. •

Anpassa dig till klimatförändringen 

PAULA HORNE,
FORSKNINGSDIREKTÖR, 

PELLERVO EKONOMISKA 
FORSKNING
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TOK

till din tjänst

– Och sedan önskar jag mig en ny motorsåg, rikligt med tjäle i 
marken och måttligt med snö, ett högre pris på tallmassaveden, 
för jag har tänkt gallra mycket i vinter!

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

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

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

En hobby som
LÖNAR s ig

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

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

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

JOBO ST50

Tillförlitlig CAN-bus 
styrning med både
längd- och diameter-
mätning (option).
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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 ut-
förs i Vörå med omnejd, B. Svens, tfn 050 350 7249.
• Maskinell gallring med Norcar 600 i Österbotten, S. Ahlback, 
tfn 050 518 1054.
• Vägsladdning, slyröjning och övrigt underhåll av skogsvägar 
utförs mellan Vasa och Oravais, tfn 0500 138 414. 
• Närtransport av virke, gallringsavverkning, röjning mm. inom 
Norrskogs område, I. och A. Nynäs, Finnäs gård, Eugmo, 
tfn 050 598 3149 eller 050 562 2449. 
• Maskinell gallring och slutavverkning i Korsholm-Malax, 
H. Skog, tfn 0500 160 669. 
• Skogsavverkningar utförs med gallringsskördare i norra 
Österbotten, J. Slotte, tfn 0400 139 508. 
• Skogsdikning, skogsvägar och markarbeten utförs inom 
Vasaområdet, tfn 0400 867 373. 

Sydkusten
• Röjning, plantering, special trädfällning, tomthuggning på Kimito-
ön. Skogsfix, Sebastian Blomqvist, tfn 044 260 1740.
• Plantskogsröjningar och skötsel av ungskog i mellersta och västra 
Nyland. Oy Alessia Ab, Niclas Boström, tfn 040 579 9690, 
e-post alessia.oyab@gmail.com.
• Markberedning: Högläggning/fläckupptagning (eventuellt sådd) 
med tvåradig Bräcke högläggare utföres i Nyland, Forest Strömberg 
Oy Ab,  tfn 0400 714 095.
• Röjningar och planteringar på Kimitoön, F:ma Johan Lindroos 
tfn 0400 435 236.
• Röjningar (Kemera), tomtavverkningar och trädfällningar  
utförs i västra Nyland. Fredriks Skogstjänst, tfn 040 716 2994.
• Trädfällning samt virkeskörning i södra Finland, 
MW Skogstjänst, Mats Wikström, tfn 0400 887 240. 
• Skogsvårdsarbeten och trädfällning i Östnyland, Skogsservice 
Åberg, tfn 040 5057 723. 
• Snöröjning, vägsladdning, röjning av vägslänter, virkestransport 
med traktor utförs i östra Nyland, tfn 0400 717 836.
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Så här prenumererar du:
tfn 03 4246 5396 vardagar klockan 8.00–16.00
skogsbruket@jaicom.com
eller fyll i prenumerationsuppgifterna på www.skogsbruket.fi

Prenumerera 

Uppvakta

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

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

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

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

– den finlandssvenska skogstidningen

Åtta 
 36-sidiga, 
faktafyllda
nummer 
per år!

Presentkort
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Finland:              80,00 (inkl. moms 10 %)
Åland:                                         73,00 (moms 0 %)
 
Utrikes, EU länder:                   96,00 (inkl. moms 10 %)
Utrikes, övriga länder:             88,00 (moms 0 %)

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

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

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

Mångsidig 
skogs-

information
i 90 år!


