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I och med revideringen av skogslagen 2014 blev kontinuitets-
skogsbruk ett godtagbart skogsvårdsalternativ.

– Kontinuerlig beståndsvård är skogsvård utan kalhygge. Det 
finns olika metoder, men hyggesfriheten är alltid det centrala, 
förklarar Sauli Valkonen, forskare vid Naturresursinstitutet.

I den kontinuerligt växande skogen är marken ständigt träd-
bevuxen. I granskogen avverkar man genom plock- och luck-
huggning, i tallskogen används fröträdsavverkning och skärm-
huggning. 

Skogsorganisationerna framhåller att kontinuitetsskogsbruk 
ska ses som en metod och inte ett mål i sig. Skogsägarens mål-
sättningar och vad som passar växtplatsen är det som styr valet. 

UTMANINGAR
I kontinuerlig beståndsvård förnyas skogen naturligt. Bäst läm-
pade för kontinuitetsskogsbruk är platser där skogen färdigt har 
flera skikt. 

– I enskiktad granskog, där alla träd är ungefär lika höga och 
underväxt saknas, är omställningen till kontinuerlig bestånds-
vård väldigt utmanande. Det kräver stor kunskap och tar väldigt 
lång tid, samtidigt som skogstypen hör till de vanligaste hos oss, 
säger Sauli Valkonen. 

För övergång till kontinuitetsbruk i tallskog rekommenderar 
han överhållen skärm, det vill säga en skärm som hålls tätare än 
en vanlig fröträdsställning och sedan avvecklas stegvis.

– Det är en enkel metod som kan förverkligas nästan var som 
helst. I äldre tallskog behöver man bara se till att förnyelsen sker 
snabbt, så att granen inte kommer åt att invadera.

Trädbeståndet måste också vara friskt. För ett granbestånd, 
som drabbats av rotticka, är byte av trädslag, alltså kalhuggning, 
det enda alternativet.

Bland forskarna råder olika åsikter om vilken metod som har 
de största ekonomiska fördelarna. 

Tidningen Skogsbruket fångar upp frågor i debatten om skogen, miljön och klimatförändringen. Vi försöker i en serie artiklar 
hitta de rätta svaren på frågor där missförstånden är många och argumenteringen gått snett, till exempel på grund av brist på 
information och då känslorna fått styra. 

I det här numret tillrättalägger vi den första myten: Hyggesfritt är lösningen på alla utmaningar. Både när det gäller ekonomi, 
biodiversitet och kolhushållning.

Hyggesfritt inte alltid bästa valet
Den kontinuerliga beståndsvården har fått mycket upp-
märksamhet och vuxit i popularitet, men är inte alltid den 
mest ändamålsenliga, även om den har flera fördelar. 

– Likåldrig skog baserar sig ofta på odling. Att man får vänta ti-
otals år innan man får avkastning på sina pengar gör att metoden 
kan ifrågasättas som investering. Den interna räntan är låg och 
blir lägre ju längre norrut man går. Å andra sidan får man hög- 
re virkesavkastning på likåldrig skog.

I svenska studier nämns också faktorer som att avverknings-
arbetet i det hyggesfria skogsbruket är dyrare. 

DE FRÄMSTA FÖRDELARNA 
Enligt Sauli Valkonen finns den kontinuerliga beståndsvårdens 
största fördelar inom skogsbruk på torvmark. 

– Vi har 5 miljoner hektar skog som växer på dikad torvmark 
och som börjar vara förnyelsemogen. Så länge marken har ett 
skogstäcke håller trädens avdunstning vattennivån i styr. Vid 
kalhuggning blir man tvungen att iståndsättningsdika och be-
arbeta marken, vilket innebär stor risk för förorening av vatten-
dragen. Även om forskningen pågått endast några år, är resulta-
ten entydiga – på dikad torvmark är nyttan av kontinuitetsskogs-
bruk stor, säger han.

Eftersom hyggesfrihet gynnar arter som trivs i kontinuerligt 
trädbevuxen skogsmiljö kan kontinuerlig beståndsvård också an-
ses gynna den biologiska mångfalden. 

– Olika arter har olika behov. Det finns även arter som trivs 
bäst på öppna marker, men just nu lider de inte brist på livsmil-
jöer på samma sätt som arterna som behöver konstant skogs-
täcke för att överleva. 

Estetik är subjektivt men Valkonen räknar med att det utse-
endemässiga kan vara en orsak till att välja hyggesfritt och att 
kontinuitetsskogsbruk kan anses främja turism och rekreation. 

Som ytterligare ett tänkbart motiv nämner han bekvämlig-
hetsaspekten.

– För skogsägare, som inte är självverksamma, kan skogs-
bruk med olikåldrigt bestånd tilltala då det kräver lite mindre 
skötsel. •

TEXT: AGNETA SJÖBLOM

Källor: skogssällskapet.se, metsakeskus.fi 
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DET VANLIGASTE sättet att få inkomst från skogen 
är genom att gallra den när träden står för tätt och 
att slutavverka då värdetillväxten avtar. Det första 
alternativet till virkesinkomster är kanske att sälja 
bort skogen, men det används främst när man är i 
slutet av sin skogsägarbana. 

Metso-programmet och frivilligt skogsskydd 
kan, för en del, vara ett fullgott alternativ. Här 
krävs att man kan acceptera att man inte rör sko-
gen under en begränsad tid eller för evigt. Alle-
mansrätten gör att man kan röra sig fritt i sin skog, 
och det gäller även oftast i de områden man bjudit 
ut till Metso-programmet.

Till de nya och intressanta alternativen, som är 
på gång, hör ersättning för kolbindning. I Finland 
finns företag som betalar en ersättning för att du 
som skogsägare binder kol i din skog. Avtalen kan 
göras för en begränsad tid, och har du till exempel 
en yngre, nygallrad skog, som är i en tillväxtfas ef-
ter gallringen och binder mycket kol, kan den läm-
pa sig för detta ändamål. 

Man kan också få ersättning för att låta skogen 
stå kvar lite längre för att binda kolet. Låter det 
för bra för att vara sant? Kanske i vissa fall, men 
att man försöker göra ny business tyder på att det 
finns ett intresse både bland skogsägarna och på 
marknaden. Intresset för att testa är stort, och då 

föreligger en risk för att en del, inte alldeles sunda 
företag, försöker dra nytta av situationen. Klart är 
i varje fall att mycket av den här idéen är bra och 
utvecklingsdugligt. 

Hur känns tanken på att låta marknadskrafterna 
styra ersättningen för kolbindningen i skogen? Ifall 
det är viktigt för vår framtid att binda kol i skogen 
borde skogsägarna, som så att säga äger kolbind-
ningen, få ersättningen. 

När Metso-programmet var under uppstartsfa-
sen försökte man få till stånd ett slags fond för na-
turskyddet på frivillig basis, men försöket stranda-
de. I stället har staten, via skattemedel, finansierat 
programmet. Bra så, programmet är viktigt för Fin-
lands image som framstående skogsland. 

Men man kunde damma av fondidén och ut-
veckla den. Fonden kunde samla in medel bland 
investerare och styra dem till kolbindningen, sta-
ten bör också vara med i någon form, eftersom den 
dels äger en hel del skog, dels ansvarar för landets 
skogspolitik. Fonden skulle verka för att träden an-
vänds till produkter som binder kol länge och för 
att substituteffekten beaktas. I vissa fall kunde den 
även bidra till ersättningar för längre omloppstider. 
Frågan är inte enkel, men det är viktigt att lösa den 
på ett hållbart sätt, så att även skogsindustrin har 
förutsättningar att verka i Finland. •

Återuppliva kolbindningsfonden!

ledaren
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BJÖRN STENMARK,
CHEFREDAKTÖR



6  Skogsbruket 1/2022

Kartor visar livs-
miljöer för flygekorren
Nu blir det lättare att ta hänsyn till flygekorren till ex-
empel i samband med områdesplanering. Naturresurs-
institutet har tagit fram datamodeller som identifierar 
lämpliga livsmiljöer för flygekorren.

Resultaten av modelleringarna har publicerats i 
tjänsten Laji.fi i form av prognoskartor. Kartorna visar 
var det kan finnas lämpliga habitat för flygekorren inom 
artens utbredningsområde i Finland.
Prognoskartorna lämpar sig bäst för granskning av stora 
arealer. De kan komma till användning till exempel vid 
flygekorrinventeringar, men de fungerar inte för att 
uppskatta förekomsten av eller antalet flygekorrar. 
Kartorna berättar endast var det kan finnas flyg-
ekorrar. •

Ungefär var sjätte kilometer av landets skogsvägar är fortfarande i omedelbart be-
hov av underhåll. Finlands skogscentral, som granskat skogsvägar i hela landet, anser 
ändå att vägunderhållet skötts relativt bra.

Skogscentralen inspekterade i fjol skogsvägar, som byggts eller grundförbättrats 
med hjälp av statligt kemera-stöd för knappt tio år sedan. Av de granskade vägarna 
fyllde drygt 60 procent kraven i anvisningarna för skogsvägar.

Granskarna fäste uppmärksamhet vid att speciellt två underhållsarbeten tenderar 
att bli ogjorda. Den årliga sladdningen glöms ofta och gräs och sly slås inte tillräckligt 
tidigt.

– Att ta bort kantvallarna från vägen, till exempel genom att sladda den, är ett bra 
sätt att dränera vägstommen, säger Mika Nousiainen, ledande expert på skogsvägar 
vid Skogscentralen.

Underhållet av skogsbilvägar, som finansieras med kemera-medel, övervakas 
genom stickprov. I fjol granskade Skogscentralen 431 kilometer skogsväg i olika delar 
av landet. •

Skogsvägar kräver underhåll

FO
TO

: M
AJ

-L
EN

 R
O

O
S

Martin Häggman från Jakobstad och 
Carl-Johan Jansson från Ekenäs har till-
delats Föreningen för Skogskulturs in-
formationspris.

Martin Häggman har under flera år 
spridit information om vedeldning. Han 
har varit en eftertraktad föreläsare och 
har i över 20 år hållit föreläsningar runt 
om i Finland. Den omfattande kunska-
pen och de slagfärdiga uttrycken har 
fört honom ända till Island.

Carl-Johan Jansson har aktivt tagit 
del i den offentliga debatten. På ett 
förtjänstfullt sätt har han lyft fram 
fakta i en debatt som ibland bygger på 
antaganden. Carl-Johan Jansson har i 
sitt jobb på Raseborgs stad aktivt provat 
olika alternativ att sköta skogen. Han 
motsätter sig inte att det finns olika 
alternativ att sköta skogen. Men han 
betonar att valen bör baseras på fakta 
och medvetenhet om följderna.

Genom informationspriset vill Fö- 
reningen för Skogskultur främja sprid-
ningen av skoglig information i Svensk-
finland. Informationspriset tilldelas 
personer som visat ett genuint intresse 
för skogliga frågor och förtjänstfullt, un-
der flera år, aktivt spridit och förmedlat 
skoglig information. •

Två fick 
informationspris

Elva företag och sju universitet eller forskningsinstitut i Finland 
har gått samman i ett projekt för att utveckla biobaserade bin-
demedel och beläggningar. Ambitionen är att göra Finland till 
marknadsledare inom biobaserade förpackningsmaterial.

 Projektet strävar efter att ta fram material som kan användas, 
i stället för fossila material, till exempel i fiberbaserade förpack-
ningar, förpackningsmaterial, träprodukter, färger, lim tätnings-
medel och slipmedel. Marknadsområdet sägs vara värt mer än  
1 000 miljarder euro.

– Vi vill bland annat förbättra användningen av industriella si-
doströmmar och restprodukter som barr, sågspån och biomassa, 
säger projektledaren, professor Chunlin Xu vid Åbo Akademi.

Projektet stöds av Business Finland, som har i uppgift att 
främja bland annat innovationer och export. Budgeten går på 
drygt 10 miljoner euro, och projektet förväntas generera kring 
530 miljoner euro i export till år 2030. •

Högt mål för 
nya material
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Skydd och 
strikt skydd
Det har – också i Skogsbruket 
– förekommit olika uppgifter 
om målen i EUs strategi för 
biologisk mångfald 2030. Ett 
viktigt mål är att 30 procent av 
EUs mark- och havsområden 
ska vara skyddade och 10 pro-
cent strikt skyddade fram till 
år 2030. Skogsbruket återkom-
mer i nästa nummer till vad 
skyddet av skog innebär. •

Nationalparkerna drar
Nationalparkernas popularitet har ökat de senaste tjugo åren, från cirka 
en miljon besök till nästan fyra miljoner. Under samma period ökade 
antalet parker från 30 till 40. Ökningen av antalet parkbesök är dock 
avsevärt mycket större än vad enbart det ökade nätverket av parker ger 
sken av.

Det här rapporterar Forststyrelsen som tillsammans med Naturresurs-
institutet undersökt åsikterna bland dem som besökt nationalparkerna 
mellan åren 2000 och 2019. Den ökade populariteten förklaras av bland 
annat trender i efterfrågan, till exempel naturens ökade dragningskraft 
och vikten av hälsa och välmående samt miljömedvetenhet. 

De främsta orsakerna till att besöka en nationalpark har inte förändrats 
genom åren. De är fortfarande knutna till naturupplevelser, den rena 
naturen och mentalt välmående. Aktiviteterna, som utövas, har blivit 
flera sedan granskningsperiodens början. Forststyrelsen har till exempel 
utvecklat utflyktstjänsterna och möjliggjort nya aktiviteter såsom terräng-
cykling, SUP-paddling och gång med snöskor.

Forststyrelsen har också meddelat att den har för avsikt att betjäna 
turismnäringen bättre än tidigare, eventuellt med nya produkter och 
tjänster. Enligt Forstyrelsen är tillväxtmöjligheterna i branschen goda då 
corona-restriktionerna minskar. •
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Attityderna till 
vindkraft reds ut
I början av detta år inleder Naturresursinstitutet en  
landsomfattande enkät om hur finländarna förhåller  
sig till vindkraft och till klimatsmart användning av skog  
och myrar som främjar den biologiska mångfalden.

Enkäten ingår i projektet LandUseZero, där man bygger  
upp en handlingsmodell för rationell och godtagbar mark- 
användning. Naturresursinstitutet vill hitta en optimal place- 
ring för vindkraft, användning av skogarna och återställande  
av myrmarkerna, så att de gynnar klimatet och den biologiska  
mångfalden, samtidigt som medborgarna anser att resultatet  
är godtagbart.

I ekonomiska analyser utreder man klimatåtgärdernas  
sociala kostnader och medborgarnas betalningsvilja för  
åtgärderna samt skogsägarnas intresse av att genomföra  
klimatåtgärder på sina marker.

Projektet ingår i Jord- och skogsbruksministeriets  
klimatåtgärdspaket Fånga kolet som syftar till att  
minska utsläppen av växthusgaser från jord- och  
skogsbruk och annan markanvändning samt att  
stärka kolsänkorna och kolreservoarerna.  
Projektets löptid är 2021–2023. •

Högt mål för 
nya material
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Av träden i våra ekonomiskogar är gra-
nen känsligast för klimatförändringar. Frå-
gan är vad som händer om vi fortsätter i 
samma spår och inte börjar klimatanpas-
sa skogsbruket på allvar?

– Granen utsetts redan nu för flera 
skaderisker, såsom granbarkborren och 
rottickan. Dessa skaderisker växer ytter-
ligare då klimatet förändras, säger Satu 
Rantala konsultativ tjänsteman vid Jord- 
och skogsbruksministeriet.

– Vi vet att vi måste diversifiera sköt-
seln av våra skogar och börja gynna 
blandskogar. Vi har talat mycket om ris-
kerna med gran, speciellt om det är frå-
gan om stora förnyelseytor. Det är inte sär-
skilt klokt att vara alltför beroende av det 
trädslag som är mest riskbenäget, säger 
Markus Melin, forskningschef vid Natur-
resursinstitutet. 

Han tillägger att institutet kontinuerligt 
informerar om riskerna med granen, men 
att det trots det fortsättningsvis planteras 
verkligt stora mängder gran, något som 
han ser som oroväckande. Ett varmare kli-
mat leder inte heller automatiskt till en 
högre avkastning i form av förbättrad till-
växt, eftersom granens framgång är bero-
ende av flera faktorer. 

SAMMANLÄNKADE PROBLEM
Att granen är känsligast för klimatföränd-
ringar har flera orsaker som ofta är sam-
manlänkade. Om varmare somrar, med 
längre perioder av torka, blir allt vanli-
gare innebär detta ett orosmoment. Gra-
nen, med sina ytliga rötter, reagerar rätt 
snabbt på torka, vilket gör den svagare. 
Värmen gynnar skadeinsekter såsom gran-
barkborren, som redan nu är ett stort pro-
blem för granen, och ett försvagat träd är 
lättare att angripa. Torrperioder hämmar 
tillväxttakten och ökar risken för skogs-
bränder. Stormskador och vindfällen ökar 
i sin tur till följd av allt kortare perioder 
med tjäle. Vindfällen, som inte reds upp, 

Grandominansen oroväckandeGranens popularitet i samband med 
förnyelse ser ut att hålla i sig, trots 
alla varningar för riskerna med gran-
dominerade skogar. Nu krävs insat-
ser på flera fronter, både gällande in-
formation och lagstiftning. Men yt-
terst är det skogsägaren som beslu-
tar om sin skog.

utgör utmärkta förökningsplatser för ska-
deinsekter. 

– Ett varmare klimat föbättrar förhål-
landena för skadeinsekter och risken för 
angrepp och biotiska skogsskador ökar, 
speciellt i södra och mellersta Finland, 
summerar Satu Rantala.

Enligt henne har granen, trots det, en 
plats även i det framtida finländska skogs-
bruket.

– Men det blir allt viktigare att man plan-
terar den på lämpliga växtplatser och att 
man kontinuerligt följer med hur skogen 
mår. Det är också viktigt att man snabbt 
reagerar på signaler om skador, säger hon.

Markus Melin nämner södra och syd-

östra Finland som de mest riskabla områ-
dena för granen, eftersom granbarkborren 
gör störst skada där. Om man inte sätter 
fokus på geografiska gränser, utan på ty-
pen av växtplats, ger han rådet att undvi-
ka torra platser.

– Torra platser, som egentligen lämpar 
sig bäst för tallar, är det sämsta alternati-
vet. Där klarar jordmånen inte särskilt bra 
av att hålla vatten, det silas snabbt ige-
nom, säger han.

KLIMATTÅLIGHETEN BETONAS
Vid vilken temperatur är granen inte läng-
re ett ekonomiskt lönsamt träd i en eko-
nomiskog?
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Grandominansen oroväckande

– Det finns inte några exakta tempera-
turgränser och de är heller inte avgöran-
de. Olika klimatförändringsscenarier ger 
olika hotbilder och innebär olika stora ris-
ker. Det handlar mera om sannolikheter 
än om exakta avmätningar. Sannolikheten 
för flera slags risker ökar då klimatet blir 
varmare, säger Satu Rantala. 

Även Markus Melin betonar att den 
springande punkten inte är att hitta kri-
tiska gränser. Om man tar ett väldigt långt 
perspektiv kommer det område, där gra-
nen naturligt förekommer och är fram-
gångsrik, att förändras som en följd av kli-
matförändringen. För de finska skogarna 
innebär klimatförändringen sannolikt att 

tallen blir vanligare, speciellt i norra Fin-
land och att björken ökar i hela landet.

Myndigheterna kräver att man arbe-
tar på bred front för att minska riskerna 
i skogarna. Vid Jord- och skogsbruksmi-
nisteriet har skogarnas klimattålighet ut-
gjort en del av den nationella skogsstrate-
gin 2025. Skogsvårdsrekommendationer-
na förnyas, och i samband med det lyfter 
man också där allt tydligare fram teman 
kring klimattålighet.

– Ett led i det här arbetet är också att 
informera om riskerna med granen och att 
kunna ge råd om val av trädslag vid förny-
elsefasen, säger Satu Rantala.

Lagen om bekämpning av skogsskador 

håller på att uppdateras så att den motsva-
rar de krav ett förändrat klimat ställer på 
omgivningen för att minska på skogsska-
dorna. En av de centrala delarna handlar 
bland annat om bekämpningen av gran-
barkborren och rottickan i tallbestånd på 
torvmarker. Den uppdaterade lagen träd-
de i kraft i början av detta år.

BLANDSKOGSPROJEKT
Naturresursinstitutet driver för tillfället 
projektet SEKAVA (sekametsien kasvatus-
mallit, modeller för odling av blandskog), 
som ska främja valet av blandskog. Markus 
Melin berättar att Naturresursinstitutet 
satsar rätt stort på att både undersöka 
granbarkborren och blandskogar.

– Vi följer med hur träden växer i en 
blandskog och tar fram växtmodeller. Vi 
följer också med stammar av granbarkbor-
ren för att ta fram mer detaljerad informa-
tion om vilka som är de mest riskbenäg-
na områdena att odla gran på, säger han.

Naturresursinstitutet forskar också ak-
tivt i bekämpning av granbarkborren.

– I år tar vi fram en beredskapsplan för 
ett scenario med ett storskaligt granbark-
borreangrepp. Vi undersöker mycket både 
beträffande blandskogar och granens ska-
dedjur, säger Markus Melin.

Han framhåller att riskerna med gra-
nen, i samband med klimatförändringen, 
är komplexa och måste tas på allvar. Satu 
Rantala betonar för sin del vikten av att 
undvika att plantera gran på riskobjekt 
och på ett minimum välja blandskogar.

– I befintliga granskogar kan man mins-
ka risken för granbarkborreangrepp ge-
nom att hålla träden livskraftiga och till-
växtdugliga med hjälp av gallringar. Gam-
la, svaga granbestånd ska helst förnyas för 
att undvika granbarkborreangrepp, säger 
hon.

Hon tillägger att man trots allt måste 
ha förståelse för att granen är ett populärt 
trädslag, som har en plats också i fram-
tiden.

– Dess tillväxtkedja är pålitlig och ris-
kerna har hittills varit hanterbara, jämfört 
med andra trädslag. Granen har också ett 
bra marknadsvärde. Varje skogsägare fat-
tar självständiga beslut angående val av 
trädslag då det är tid för förnyelse, sum-
merar hon. •

TEXT: MIA BERG-LUNDQVIST 
FOTO: LEHTIKUVA
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För Finlands skogscentral, med uppgift 
att övervaka att skogslagarna följs, är den 
viktigaste planläggningsfrågan huruvida 
området i fråga är anvisat för skogsbruk 
eller inte.

– På områden, som i generalplanen är 
anvisade för jord- och skogsbruk eller re-
kreation, styrs vården och användningen 
av skogslagen. Det i sin tur påverkar till-
lämpningen av andra skogsrelaterade la-
gar och är en förutsättning för att Keme-
ra-stöd för bland annat vård av plantbe-
stånd, ungskog och skogens biologiska 
mångfald ska kunna beviljas, säger Mika 
Salmi som är expert på planläggning vid 
Finlands skogscentral.

GENERALPLANEN STYR
Den planläggningsform, som främst berör 
skogsbruket, är generalplanen, som utar-
betas och godkänns på kommunal nivå. 
Syftet med generalplanen är att styra pla-
ceringen av olika funktioner, såsom bo-
ende och arbetsplatser, samt att planera 
markanvändningssätten så att de passar 
ihop med varandra. 

Vilka följder planen har för använd-
ningen av skogen beror på beteckningar-
na och bestämmelserna som kan vara av 
informativ art, men också innebära be-
gränsningar. Planen får dock inte orsaka 
oskäliga olägenheter för markägaren. Om 
så sker har markägaren rätt att söka er-
sättning.

Planläggning aktualiseras ofta av ut-
vecklingsbehov. Exempel på ett infrapro-
jekt, vars genomförande kommer att för-
utsätta omfattande planläggning är det så 
kallade entimmeståget mellan Åbo och 
Helsingfors. Planläggningsbehovet berör 
dels banans sträckning, dels hållplatserna 

Håll dig på kartan 
om planläggningen!
Vet du som skogsägare vilka planer 
som berör din skog? Då ny planlägg-
ning aktualiseras är det skäl att ta del 
i processen så tidigt som möjligt.

där kommunerna önskar utveckla möjlig-
heterna för bosättning.

För vindkraftsetableringar krävs uppgö-
rande av vindkraftsgeneralplaner.

– En vindkraftsgeneralplan har i prak-
tiken inte särskilt stor inverkan på skogs-
bruket. Den kan innehålla beteckningar 
avsedda att trygga mångfalden men också 

vara gynnsam för skogsbruket till exempel 
i form av nya och bättre vägar, konstate-
rar Mika Salmi.

Planläggningsexpert Mika Salmi på 
Skogscentralen råder skogsägarna att 
vara alerta och försöka påverka så tidigt 
som möjligt.
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PÅVERKA I TIDIGT SKEDE
Som skogsägare har man rätt att delta i 
planläggningen och framföra sina åsikter.

– Vill man få sin röst hörd är det bra 
att försöka påverka innehållet i ett så ti-
digt skede som möjligt, råder Mika Salmi.

Detta kan kräva egen aktivitet. Enligt 
Salmi finns det i dag en viss variation i 
hur skogsägare informeras om aktuella 
planläggningsprojekt. Vissa kommuner 
informerar om projekten enbart på sin 
egen webbplats och officiella anslagstav-
lor medan andra kommuner har ett ak-
tivare grepp och informerar intressenter-
na direkt.

– Här ser det ut som om den revidera-
de markanvändnings- och bygglagen kom-
mer att innehålla en förbättring som går 
ut på att markägare alltid ska kontaktas i 
planläggning som har rättsverkningar och 
kan medföra eventuella begränsningar. 

SÅ KAN DU DELTA
Feedback kan ges redan i planläggnings-
processens inledning, det vill säga över 

programmet för deltagande och bedöm-
ning. Då ett utkast finns till påseende kan 
anmärkningar lämnas in. Det man som 
skogsägare ofta vill granska är om utkastet 
stöder målsättningarna man själv har för 
området. Kommer planbeteckningarna och 
-bestämmelserna att innebära begräns-
ningar? Har det gjorts tillräckliga och re-
levanta undersökningar och utredningar?  

Utgående från responsen görs ett plan-
förslag som man som skogsägare åter kan 
anmärka mot. Efter att planen godkänts 
av fullmäktige återstår ytterligare möjlig-
heten att söka ändring hos förvaltnings-
domstolen. 

– Klagan kan gälla beredningens eller 
planens lagenlighet. Däremot kan man in-
te lämna in besvär över själva beslutet och 
dess innehåll, säger Mika Salmi. 

Han anser inte att deltagande i plan-
läggningsprocessen behöver upplevas som 
komplicerat. 

– Anmärkningarna kan vara fritt formu-
lerade och tar man Tapios planläggnings-
guide till sin hjälp kommer man rätt långt. 

Också markägarorganisationerna brukar 
kunna ge sitt stöd.

TA REDA PÅ 
Om man inte känner till hur gällande 
planläggning berör ens egen skog är det 
skäl att kolla upp det.

– Skyddsbeteckningar eller -reserve-
ringar i både landskaps- och generalpla-
ner har, åtminstone tidigare, kunnat över-
raska skogsägare. Man har kanske inte va-
rit medveten om att planområdet sträck-
er sig ända till den egna fastigheten, sä-
ger Mika Salmi.

Generalplaner, finns förutom på kom-
munernas webbplatser också på Skogs-
centralens e-tjänst MinSkog.fi till den del 
som materialet går att ladda ner via Liite-
ri-tjänsten.

En bra källa för information är också 
planläggningsöversikterna som kommu-
nerna är skyldiga att årligen sammanstäl-
la över aktuella planläggningsprojekt. •

TEXT: AGNETA SJÖBLOM

Så här ser planläggningskartor ut. Exemplen är hämtade från Kyrkslätt, Ingå och Vasa.
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Har du som skogsägare planer på att ut-
föra en iståndsättningsdikning eller gräva 
ett nytt dike på egen hand? Då kan det va-

Anmäl 
om du iståndsätter diken själv
Merparten av iståndsättningsdik-
ningarna utförs av yrkeskunniga ma-
skinentreprenörer. Men det finns 
också skogsägare som själva rensar 
sina diken. Och det kan bli vanliga-
re om det statliga stödet dras in om 
några år. 

ra skäl att först ta reda på vilka regler som 
gäller. En torrläggning som en dikning 
och en iståndsättningsdikning, det vill sä-
ga rensning av diken som vuxit igen, ska 
nämligen först anmälas till Närings-, tra-
fik- och miljöcentralen.  

– Dikningsprojekt ska anmälas skriftligt 
till NTM-centralen, och det bör ske minst 
sextio dagar innan projektet påbörjas. Det 
gäller alla projekt som inte är obetydliga, 
säger Martin Stenbacka, överinspektör på 
NTM-centralen i Södra Österbotten.

Enbart dikning av arealmässigt min-

dre områden kan betraktas som obetyd-
lig, till exempel en täckdikning av ett min-
dre åkerskifte eller dikning av en mindre 
skogstomt. 

– En obetydlig dikning kan också gälla  
en gårdstomt eller ett mycket litet skogs-
skifte. Men dikning på grundvattenom-
råden och sura sulfatjordar är man alltid 
skyldig att anmäla, förklarar han.

FÅR INTE FÖRORSAKA OLÄGENHETER
NTM-centralen behandlar anmälan och 
utreder huruvida de planerade åtgärder-
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na kan utföras så att de inte förore-
nar ett vattenområde eller medför an-
dra negativa konsekvenser för vatten-
draget. 

– Vid större projekt finns risk för 
att vattenkvaliteten försämras i motta-
gande vattendrag genom att närings-
belastningen ökar. Här i området har 
vi också områden med sura sulfatjor-
dar som kan försämra vattenkvalite-
ten.

– När NTM-centralen behandlar an-
mälan utreder vi om åtgärden kan ut-
föras enligt inlämnad anmälan eller 
om det behövs tillstånd för projektet 
enligt vattenlagen. Om vi konstate-
rar att det finns risk för förorening av 
ett vattenområde eller andra negativa 
konsekvenser för vattendraget måste 
tillstånd sökas hos Regionförvaltnings-
verket, förklarar Stenbacka.

En anmälan ska innehålla uppgifter 
om den projektansvariga, en allmän 
beskrivning av området som ska torr-
läggas och en redogörelse över tidiga-
re åtgärder som vidtagits för att torr-
lägga det. 

– Utöver det behövs kartor över 
området och de diken som ska rensas 
och grävas, planerade vattenskydds-
konstruktioner, till exempel sedimen-
teringsbassänger, slamgropar, grävav-
brott, översilningsområden och andra 
planerade åtgärder samt uppgifter om 
projektets tidpunkt och längd, berät-
tar han.   

Stenbacka kan inte uttala sig om 
hur vanligt det är att skogsägare med 
egen grävmaskin själva iståndsätter si-
na dikade torvmarker. 

–  De angivelser om dikningsprojekt, 
som inte har anmälts enligt vattenlagen 
och som kommit till NTM-centralen, 
har oftast berört dikningar på skogs-
områden som röjts till åkermark. Om 
det dikas utan anmälan till NTM-cen-
tralen är svårt att säga, för vi har in-
te tagit emot särskilt många angivelser 

gällande dikningsprojekt där man dikat 
utan anmälan, säger han.

FÅ GRÄVER PÅ EGEN HAND
Enligt Jami Pirttimäki, skogsvårdsin-
struktör med ansvar för bland annat 
iståndsättningsdikningar på Skogs-
vårdsföreningen Österbotten, händer 
det att skogsägare själva iståndsätter 
diken. 

– Jag vet om några få skogsäga-
re som har genomfört dylika projekt 
på egen hand, men det är inte van-
ligt. Och om det sker, är det oftast frå-
ga om småskaliga projekt som troligen 
inte behöver anmälas, säger han.

SVF Österbotten är med om att 
förverkliga iståndsättningsdikningar 
på hundratals kilometer varje år. Al-
la projekt omfattar tiotals skogsäga-
re som överlåter arbetet åt föreningen 
som också har ansvaret för planering-
en, ansökningen av Kemera-medel och 
genomförandet. 

– Intresset har varit stort eftersom 
behovet av iståndsättning är stort. Att 
dessutom 60 procent av kostnaderna 
ersätts via Kemera har bidragit till att 
många vill åtgärda sina dikade torv-
marker, berättar han.

Vad är kostnaden för en iståndsätt-
ningsdikning för en skogsägare? 

– Meterpriset för dikesresningen 
landar på cirka 1,20 euro, och med 
stödet inräknat blir det således kring 
50 cent per meter. I det priset ingår in-
te andra åtgärder som också är stöd-
berättigade, till exempel överfart med 
trumma och väg på dikesren, upply-
ser Pirttimäki.

Kemera-lagen är i kraft som längst 
till slutet av år 2023. Därefter ersätts 
systemet med det nya incitamentsys-
temet för skogsbruket, Metka. I det in-
går inte längre statligt stöd för istånd-
sättningsdikningar. 

– Om stödet faller bort i och med 
den nya lagen, tror jag det blir van-
ligare att markägare själva börjar di-
ka. Då ökar risken för att projekt inte 
anmäls och att ingreppen sker av per-
soner som inte har den kunskap som 
krävs för att iståndsätta, säger Pirtti-
mäki. •

TEXT OCH FOTO: 
CHRISTOFFER THOMASFOLK

Det händer att skogsägare istånd-
sätter diken på egen hand med gräv-
maskin. Innan arbetet påbörjas lönar 
det sig att kolla med NTM-centralen 
vilka regler som gäller. Det här fo-
tot är från en iståndsättningsdikning 
som utförs av SVF Österbotten.

Visst vill 
du bli 

medlem? 
Föreningen för Skogskultur r.f. har 
redan över 100 år jobbat för skogs-
bruket i svenskbygderna. I dag läg-
ger vi speciell vikt vid olika former av 
informationsspridning på svenska. 
Som medlem bidrar du till Skogskulturs 
arbete och kan påverka föreningens 
verksamhet.

Skogskultur:
• Ger ut tidskriften Skogsbruket
•  Ger ut skogligt informationsmaterial,  
 till exempel senaste upplagan av 
 Skogsbrukets handbok som före- 
 ningen lät översätta och trycka
•  Beviljar stöd för skogsdagar och 
 exkursioner, såsom Skogsbrukets   
 vinterdagar och Skogskulturs 
 sommarexkursion
•  Beviljar reseunderstöd till 
 skolklasser
•  Understöder examensprojekt
•  Premierar skogsägare, skogsfack-  
 män, entreprenörer, studeran- 
 de och aktiva unga.

Man kan ansöka om medlemskap via 
föreningens webbsida, ansökningsblan-
ketten finns på 
https://skogskultur.fi/bli-medlem/ 
eller genom att kontakta föreningens 
sekreterare Inge-Maj Boström, 
foreningen.for.skogskultur@gmail.com.

Medlemsavgiften är 15 euro per år. 



14  Skogsbruket 1/2022

– Det har faktiskt blivit litet av ett byrå-
kratiskt gissel i och med att vi måste ge 
nekande beslut till många som ansökt om 
beskogningsstöd. På grund av det har den 
nya lagen fått dåligt rykte bland skogs-
ägarna, och därmed har intresset för att 
söka minskat, säger Martin Sjölind, ex-
pert på finansiering och granskning vid 
Finlands skogscentral.

Lagen om beskogningsstöd trädde i 
kraft för ett drygt år sedan. Den kom till 
för att sporra markägare att beskoga om-
råden som inte används i andra syften. 

– Staten vill öka skogsarealen och anta-
let träd som binder koldioxid på områden 
som inte är i annan produktion. Så i grun-
den kan den nya lagen kallas en klimatåt-
gärd, förklarar Sjölind.

Med beskogning avses skogsodling 
på ett område som inte ursprungligen är 
skogsmark. Sådana marker är till exem-
pel gamla jordbruksmarker och före detta 
torvtäkter. Kriterierna för vilka områden 
som kan beviljas stöd är många. 

– Områdena får inte vara i annan an-
vändning och inte utgöras av jord- eller 
skogsbruksmark som är i aktiv produk-
tion. Området måste också till sin natur 

Byråkrati bromsar beskogningsstödet
I början av förra året blev det möj-
ligt att ansöka om beskogningsstöd. 
Men intresset har inte varit särskilt 
stort. En orsak är att många får av-
slag därför att kriterierna är krång-
liga. 

vara vattenhushållningsmässigt lämpligt 
för skogsodling, berättar Sjölind.

MÅNGA KRAV 
Det finns också andra krav som listas på 
Finlands skogscentrals webbplats. Något, 
som sätter käppar i hjulen för en del an-
sökningar, är att beskogningsstödet inte 
kan beviljas om man efter är 2019 har sökt 
jordbruksstöd för området.

– Att man blandat jordbruks- och skogs-
politik i samma kastrull har gjort det be-
svärligt ur ett byråkratiskt perspektiv. Just 
områden som är gamla jordbruksmarker 
har visat sig mycket besvärliga att behand-
la effektivt, säger han.

Genom ett projekt tog man hjälp av 
geodatamaterial och hittade potentiella 
beskogningsområden som omfattar näs-
tan 94 000 hektar. Merparten av dem är 
gamla jordbruksmarker. Det mesta av det-
ta finns i Norra Österbotten och minst i 
landskapet Österbotten, som bara har cir-
ka 1 600 hektar.

– I Österbotten finns inte många områ-
den för torvproduktion, och där faller en 
stor areal bort direkt. Samtidigt är åker-
plättarna i landskapet ganska små och re-
dan igenväxta samtidigt som arealkraven 
för stödet inte uppfylls.

Finlands skogscentral hade fram till de-
cember behandlat cirka 500 ansökningar 
om beskogningsstöd i fjol. För varje be-
slut måste ett utlåtande ges av NTM-cen-
tralen, som kontrollerar bland annat om 
området beviljats stöd tidigare och till ex-

empel om det måste hållas öppet i enlig-
het med landskapsplanen. 

– Speciellt den här biten har blivit en 
flaskhals. Vi har tvingats vänta länge på 
vissa utlåtanden, och det har gjort att vän-
tetiderna är långa. Systemet är för krång-
ligt, och det har bidragit till att intresset 
för att ansöka om stödet har svalnat, kon-
staterar Sjölind.

UPP TILL 2 000 EURO PER HEKTAR
De, som beviljas beskogningsstöd, får en 
ersättning på mellan 1 000 och 2 000 euro 
per hektar, beroende på markens egenska-
per. Stödet ska alltså hjälpa till att bekosta 
beskogningen som kan ske genom plante-
ring eller sådd. 

– Stödet ska fungera som en morot, och 
beroende på om den, som beviljas stödet, 
planterar själv eller överlåter arbetet åt nå-
gon annan, kan det i vissa fall hända att 
stödet inte täcker alla kostnader. En del 
kommer billigare undan än andra, bero-
ende på hur beskogningen sker och vil-
ka åtgärder som bör vidtas, säger Sjölind.

Sjölind anser att målet med att beskoga 
nya områden är en svår balansgång ur ett 
miljömässigt perspektiv.

– Samtidigt som staten ger stöd för att 
plantera gamla åkermarker finns ingen 
mekanism som hindrar att man kalavver-
kar växande ekonomiskog för bebyggelse 
och nyodling. Helhetsnyttan för klimatet 
blir liten, säger han. •

TEXT: CHRISTOFFER THOMASFOLK
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Enligt en färsk utredning som Positive Im-
pact Finland Oy gjort på uppdrag av fi-
nansbranschens förening, Finanssiala ry, 
har försäkringsbranschen sett klimatför-
ändringen som en stor risk ända sedan 
1980-talet. 

– Eftersom de ökade riskerna har varit 
inbakade i premierna redan länge, inne-
bär den senaste tidens livliga debatt om 
klimatförändringen inte just nu ett stör-
re tryck på premieförhöjningar. Våra ris-
kanalytiker ser åtminstone inte ännu kli-
matförändringen som en katastrof. Därför 
har de senaste årens klimatdiskussion inte 
i någon högre grad reflekterats i premier-
na, säger försäljningschef Daniel Larsén 
på LokalTapiola i Lovisa. 

DYRARE OCH BILLIGARE OMRÅDEN
Enligt Larsén följer försäkringsbolagen gi-
vetvis med den förändrade riskprofilen, 
då de varmare somrarna ökar risken för 
skogsbränder och insektsskador, samti-
digt som risken för extrema väderfenomen 
ökar också i Finland.

– Under 2010-talet stack de ökade er-
sättningarna för storm- och snöskador ut i 
LokalTapiolas allmänna försäkringsstatis-
tik, och det är ingen hemlighet att det på 
västkusten är dyrare att försäkra skogarna 
mot stormskador och i östra Finland mot 
snöskador, säger han.

En trend inom LokalTapiola är enligt 
Larsén att brandförsäkringarna ökat i po-
pularitet de senaste åren. Stora bränder, 
som den i Kalajoki i somras, driver på ut-
vecklingen, även om branden till omfatt-
ningen var en bråkdel av de arealer som 

Klimatrisken beaktad i 
försäkringspremien
Skogsförsäkringarna blir allt viktiga-
re i och med att klimatförändringen 
ökar riskerna för storm-, insekts- och 
brandskador. Klimatrisken har va-
rit inbakad i premierna redan i någ-
ra decennier, därför lär inte dagens 
högljudda debatt om väder och vind 
leda till några snabba förändringar.

under året har brunnit i exempelvis Nord-
amerika.

– Vår brandförsäkring kostar i genom-
snitt mindre än en euro per hektar, så den 
kan inte anses särskilt betungande. Nå-
gon större förändring i ersättningarna för 
skogsbränder har dock inte synts i den 
totala skadestatistiken i Finland, efter-
som våra bränder är förhållandevis små. 
Skogsägarna försäkrar, enligt vår statistik, 
nog också sina skogar mot stormskador 
något aktivare än tidigare, säger Larsén. 

ÅTERFÖRSÄKRINGAR 
SPRIDER RISKERNA 
Finansbranschens rapport betonar att det 
förändrade klimatet över lag kräver att så-
väl försäkringsbolagen som deras kunder 
ser över sin riskhantering då det gäller be-
redskap för och anpassning till klimatför-
ändringar. För försäkringsbolagen är det 
extra viktigt, eftersom de har långa betal-
ningsförpliktelser och måste ha tillräcklig 
solvens för att klara av eventuella stora er-
sättningskrav. 

För att säkerställa att det finns resur-
ser till ersättningar har den globala för-
säkringsbranschen ömsesidiga återförsäk-

ringssystem. Då världen i accelererande 
takt drabbas av stormar, översvämningar 
och skogsbränder är det lätt att räkna ut 
att det i sin tur kan resultera i förhöjda för-
säkringspremier även på andra håll än där 
naturkatastroferna inträffat. 

En viktig term då det gäller riskbedöm-
ningen av stormskador är hur ofta en ska-
da kan väntas uppstå. Enligt Meteorolo-
giska institutet använder meteorologerna 
ordet exceptionellt då ett väderfenomen 
förekommer i medeltal högst två till tre 
gånger per 100 år. Då naturfenomenet in-
träffar mera sällan än en gång per decen-
nium sägs att den är sällsynt. 

– När man ser till den globala stormska-
deutvecklingen kan man försiktigtvis säga 
att premierna över lag knappast kommer 
att sjunka. Däremot ger dagens skogsda-
tabaser möjlighet att värdera skogarna till 
och med på figurnivå. Det gör det möjligt 
att prissätta försäkringarna rättvisare än 
tidigare. Därför kan försäkringspremierna 
till och med sjunka på vissa områden, sä-
ger Larsén. •

TEXT: BO INGVES
FOTO: MAJ-LEN ROOS

De ökande naturkatastroferna sätter inte ännu tryck på premierna för skogsförsäk-
ringar. Klimatrisken är redan inbakad.
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– Vissa dagar kan vara hektiska med 
många möten och olika utmaningar, men 
jag trivs med mitt arbete, säger Simon 
Fagerudd, samtidigt som han avböjer ett 
inkommande samtal på sin telefon.

Telefonen ringer mest hela tiden. Det 
är inte konstigt med tanke på att han har 
ansvaret för flera delar av verksamheten. 

– Min kanske viktigaste uppgift är att 
se till att personalen mår bra och att ma-

Han trivs 
med hektisk träförädling
Varje dag levereras cirka 13 000  
kubikmeter massaved till UPMs  
fabrik i Jakobstad. Den som ser till 
att produktionen av cellulosa för-
löper säkert och att de ekonomiska 
målen uppnås är fabrikschef Simon 
Fagerudd. 

skinerna är i skick. Våra medarbetare ska 
kunna arbeta tryggt här, och det eftersträ-
var jag att säkerställa, säger han.

Fabriken tar dagligen emot cirka 60 tåg-
vagnar och 200 långtradare lastade med 
massaved. Det blir cirka 13 000 kubikme-
ter massaved per dag. På årsbasis hand-
lar det om cirka 5 miljoner fast kubikme-
ter. Av den råvaran produceras årligen cir-
ka 800 000 ton cellulosa. 

– Ungefär 25 procent av cellulosan säljs 
till BillerudKorsnäs som för flera år sedan 
tog över pappersproduktionen på områ-
det. Resten av cellulosan torkas, balas och 
säljs vidare till andra kunder, huvudsakli-
gen till utlandet, berättar Fagerudd.

STÖRSTA DELEN INHEMSKT VIRKE
Förutom cellulosaproduktionen har också 
Alholmens såg, som hör till UPM, ett stort 
behov av stock. Sågen producerar cirka 
280 000 kubikmeter sågat virke per år. 

– Sågverksamheten är en bra kombina-
tion för oss, för den gör att vi har ett behov 
av både stock och massaved som vi till 
största delen köper av finländska skogs-
ägare. Mellan 90 och 95 procent av vir-
ket härstammar från Finland, och vi köper 
in merparten i närområdet för att minska 
transportkostnaderna.

Råvara köps också i andra delar av lan-
det. Virket, som levereras inom närområ-
det, som sträcker sig 150–200 kilometer 
från Jakobstad, transporteras på gummi-
hjul medan det som köps in längre bort 
kommer på räls. Det är UPM Skog som 
ansvarar för virkesanskaffningen och styr 
virkesströmmarna. 

– Vi meddelar vårt behov av råvara, och 
så ser UPM Skog till att vi får den. Det hör 
också till mina uppgifter att se till att kost-
naderna hålls i styr och att vi får en jämn 
kvalitet, säger Fagerudd.

UPM är en stor aktör på den inhem-
ska virkesmarknaden, och Fagerudd un-
derstryker gärna att bolagets verksamhet 
bidrar till välfärden i regionen. 

– Vi exporterar produkter och får in 
mycket pengar till landet. Varje år köper 
UPM virke för cirka 200 miljoner euro av 
de finska skogsägarna. Det är pengar som 
sprids över den finländska landsbygden. 

Fagerudd är inte själv skogsägare, men 
har nära band till flera. Han bor i Jakob-
stad och har släkt i både Larsmo och Mun-
sala, där hans morbröder äger skog. 

– Via dem har jag en etablerad kontakt 
till modernt skogsbruk. Min morfar var 
också aktiv skogsägare. Så för mig är sko-
gen i första hand rekreation, men jag har 
naturligtvis kunskap om ekonomiskogs-
bruket, förklarar han.

STABIL EFTERFRÅGA PÅ VIRKE
År 2020 steg virkespriserna mycket när 
byggandet tog fart i USA till följd av pan-
demin. Även cellulosapriserna steg, men 
kom ner under senare delen av fjolåret. 

– Virkespriserna är fortfarande på en 
historiskt hög nivå, men det finns alltid 
någon som är missnöjd, och sällan är in-
köpare och skogsägare nöjda samtidigt, 
säger Fagerudd.

Och fortsätter:
– Efterfrågan och utbud styr, och po-

sitivt för alla är att efterfrågan på virke 
är stabil. Men virkespriserna påverkar vår 
verksamhet och vårt resultat, och som fa-
brikschef har jag också ansvar för att de 
ekonomiska målen uppfylls.

Fabriken i Jakobstad har två produk-
tionslinjer för cellulosa – en för björkmas-
sa och en för barrmassa, en process som 
inte bara resulterar i cellulosa utan också 
i mycket annat. 

– Vi sitter i delen för kemikalieutvin-
ningen som tar tillvara lignin, ett ämne 
som finns mellan fibrerna som blir till cel-
lulosa. Via en process bränner vi ligninet 
och producerar båda ånga och el med en 
kapacitet på 140 MW. Överskottet av elen 
säljer vi ut på marknaden, berättar han.

Även Alholmens Kraft har två pannor 
som producerar el och fjärrvärme av bar-

Att garantera säkerheten för de anställ-
da vid UPMs cellulosafabrik är det vik-
tigaste uppdraget för fabrikschef Simon 
Fagerudd. Andra viktiga uppdrag är att 
se till att fabriken når sina ekonomis-
ka mål. 
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ken som blir över vid cellulosatillverk-
ningen. Förutom det återvinns kokkemi-
kalier.

– Så förutom att vi är självförsörjande 
beträfande energi och säljer överskottet, 
har vi nästan ett slutet kretslopp av kemi-
kalier. Som jag ser det är det en verksam-
het som verkligen ligger i tiden med tan-
ke på att vi producerar allt med i stort sett 
förnyelsebara råvaror, säger Fagerudd och 
nämner tallolja och terpentin som andra 
biprodukter.

HÅLLBAR PRODUKTION
Att produktionen har ett lågt kolavtryck 
gör att Fagerudd har en stark framtidstro 
på cellulosaproduktionen i Finland. Han 
påminner också om att cellulosan är åter-
vinningsbar. 

– Cellulosa, som består av fiber, kan 
återanvändas upp till sex gånger. Recirku-
lation ligger också i tiden, och utöver det 
är vårt råmaterial förnyelsebart. Ny skog 

planteras efter avverkning och på så sätt 
säkerställer vi att skogen fortsätter binda 
kol.

– Utifrån det anser jag att vi gör något 
som ligger rätt i tiden här i Jakobstad, sä-
ger han.

Han hänvisar också till megatrender 
som påverkar behovet av cellulosa posi-
tivt. 

– I och med att vi beställer mera på 
inernet ökar behovet av förpackningar 
enormt i. Alla förpackningar ska också ha 
etiketter och bakgrundspapper, och vi är 
mycket aktiva inom det segmentet.

Till utbildningen är Simon Fagerudd 
civilingenjör i kemiteknik och har ock-
så arbetat inom forskning och produktut-
veckling inom UPM innan han år 2018 till-
trädde tjänsten som fabrikschef. 

– Genom innovativa metoder tror jag 
vi kan ta fram nya produkter som är or-
ganiska, med kol och väte som byggste-
nar. Genom att göra det kan vi ersätta pro-

duktion av kol som grävs upp ur marken 
och här tror jag det kommer att ske myck-
et, säger han.

När det gäller klimatdebatten anser  
Fagerudd att det är bra att olika åsikter 
ställs mot varandra. Men han slår fast att 
skogsbruket, som idkas i dag, är hållbart 
och att de metoder som används bör få ut-
nyttjas också i fortsättningen. 

– En skog, som sköts, växer bättre och 
binder mer koldioxid och dagens metoder 
går att förena med att biodiversiteten be-
aktas. Så dagens effektiva skogsbruk an-
ser jag är en klimatgärning, säger han. •

TEXT OCH FOTO: 
CHRISTOFFER THOMASFOLK

Dagligen levereras 13 000 kubikmeter 
massaved till UPMs cellulosafabrik i Ja-
kobstad. På ett år producerar fabriken 
cirka 800 000 ton cellulosa. 
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Något litet skogsinnehav handlar det inte 
om för Helsingfors del. Staden äger sam-
manlagt över 10 000 hektar skog, varav 
mer än hälften ligger i andra kommuner, 
bland annat Esbo, Hangö, Kyrkslätt, Lojo, 
Raseborg, Sibbo, Vanda, Vichtis och 
Borgå. Av Helsingfors egen yta består 22 
procent av skog. Det är betydligt mer än 
genomsnittet i Europa.

– Stadens skog är inget obetydligt om-
råde. Och för många stadsbor är skogar-
na väldigt viktiga, säger Markus Holstein.

Vi har stämt träff på friluftsstugan i 
Månsas, precis på gränsen till Helsingfors 
främsta rekreationsområde, Centralpar-
ken. Det närmare 1 000 hektar stora na-
turområdet består till ungefär 60 procent 
av skog och hans främsta arbetsuppgifter 
är att ha koll på skogsbeståndet och dess 
skick samt att försöka planera skogsvår-
den så att skogen finns kvar i flera gene-
rationer framåt.

– Resultatet av det vi gör nu syns kan-
ske först om 50 år, och det här är kanske 
inte alltid så lätt att få fram till alla.

 
OLIKA SYNSÄTT PÅ SKOGEN
Markus Holstein väger sina ord noga då 
han konstaterar att det inom Helsingfors 
finns olika sätt att se på den gemensamma 
skogen. En del vill skydda varje träd och 
helst inte idka någon skogsvård alls. An-
dra vill sköta skogen med betydligt hand-
fastare tag än nu.

Skiljelinjerna mellan de här synsätten 
kan tidvis få känslorna att svalla.

– Att försöka idka skogsvård i Central-
parken är ibland lite som att försöka styra 
upp ett inflammerat dödsbo med 100 000 
ägare. Alla har en åsikt och en del kan va-
ra riktigt arga.

Starka känslor styr skogsvården i Helsingfors
Att bedriva skogsvård i huvudstaden 
är lite som att styra upp ett inflam-
merat dödsbo med över 100 000 
ägare. Det finns många åsikter och 
känslorna kan gå heta, säger stadens 
skogsplanerare Markus Holstein.

Staden har i närmare 20 år försökt få 
till en enhetlig plan för Centralparken, där 
också skogsvården skulle ingå. Några steg 
framåt har planen egentligen aldrig tagit. 
Det har varit för mycket känslor, ännu fler 
åsikter och en stor nypa politik där olika 
synpunkter inte kunnat samsas.

– Nu försöker vi i stället göra planer för 
mindre områden och sedan köra dem ige-
nom de ganska omständliga processerna 
som behövs innan en plan kan bli till kon-
kreta åtgärder i terrängen.

Långsamheten har förstås följder. Me- 
dan en plan mal genom byråkratin kan 
Holstein se att det finns områden där man 
borde fälla träd som är svaga eller i då-
ligt skick, gärna plantera lite nya träd och 
samtidigt garantera att mångfalden av bå-
de löv- och barrträd består.

– Men när det ska fällas träd i staden 
kan det ibland komma ner till en nivå där 
vi nästan träd för träd måste argumentera 
för varför det behöver fällas.

 
OFFENTLIGA ANGREPP 
PÅ SKOGSVÅRDARNA
Holstein och hans kollegor har också råkat 
ut för offentliga angrepp i mediernas kom-
mentarspalter och på de sociala medier-

Ödelagt i Centralparken. Delar av de 
skogsområden som förstördes i höststor- 
men 2017 har medvetet lämnats orör-
da. Skogsplanerare Markus Holstein 
stödjer idén om att främja insekt- och 
djurliv i döda stammar, men skulle gär-
na arbeta mer målmedvetet med att 
också röja plats för återväxt.



  Skogsbruket 1/2022  19

Starka känslor styr skogsvården i Helsingfors

na. Inom staden har man rentav funderat 
på om det är klokt att lägga ut namn och 
kontaktuppgifter på de ansvariga då man 
skyltar invid områden där någon form av 
skogsvård pågår.

– Det är tidens melodi att också vi ut-
sätts för allehanda kampanjer då vi försö-
ker göra vårt jobb. Samtidigt måste vi för-
söka se till att skogen överlever, mår bra 
och finns kvar långt in i framtiden.

Just Centralparken är antagligen ett av 
de mest belastade områdena i landet med 
i snitt minst två miljoner besökare varje år. 
De stora folkskarorna medför en hård be-
lastning på naturen.

Även om man med skyltning och an-
visningar försöker styra skogsvandrarna 
till de tiotals kilometer långa promenad-
stråken, som löper genom Centralparken, 

finns det ett stort antal människor som ut-
tryckligen vill vandra i vild skogsnatur.

– Slitaget är enormt. Det finns områ-
den som är helt nertrampade och sön-
derslitna, och hur man ska få någon åter-
växt att överleva är inte en lätt fråga, säger 
Markus Holstein.

Från att ha varit en plats för själslig vi-
la har skogen dessutom fått en rad andra 
uppgifter. Den ska numera bland annat 
tjäna som en central kolbindare i en stad 
som växer med enorm fart. Det har fun-
nits planer på att nagga skogen i kanterna 
för att bygga fler bostäder – planer som i 
regel orsakar ramaskrin bland stadsborna.

Holsteins uppgift är inte att fundera på 
hur, om alls, det byggs någonting i sko-
gens utkanter. Hans uppgift är att fundera 
på hur den ska överleva och bestå.

Då kan det ibland bli betungande att 
behöva strida för att man tycker barkbor-
resmittade träd ska sågas ner och föras 
bort för att borren inte ska förstöra alla 
träd i området.

– Inte ens det är alltid en självklar åt-
gärd för alla.

 
MYCKET GAMMAL SKOG
De uppgifter som finns om skogens nuva-
rande läge är inte helt färska, men tyder 
på att trädbeståndet inte är alldeles sunt. 
Stora delar av Centralparken utgörs nu av 
i princip ovårdad skog där man priorite-
rar det insekt- och djurliv som uppstår i 
de döda träden. 

Således ligger exempelvis en hel del av 
det bråte som uppstod efter den kraftiga 
stormen Kiira i augusti 2017 kvar på sto-
ra ytor. Kiira fällde eller skadade uppemot 
10 000 träd i Helsingfors.

På en del av de här områdena har man 
kunnat transportera bort de största stam-
marna och plantera nytt, bland annat 
gran, och det anser Holstein är bra. Träd-
beståndet i Centralparken är på det hela 
taget varierande, men väldigt ålderstyngt 
och på så sätt mycket olikt en ekonomi-
skog.

Det är samtidigt uttalat att staden inte 
gör ekonomi av sitt skogsinnehav, utan i 

• År 2013 fanns det cirka 230 000 
stadsträd i Helsingfors. Av dem 
var 30 000 gatuträd, och resten 
parkträd. Utöver dem växer cirka 
fem miljoner träd på privata och 
offentliga ytor.

• Den mer än 100 år gamla och tio 
kilometer långa Centralparken lö-
per genom Helsingfors och består 
av flera större skyddade helheter, 
exempelvis:
- Långforsen: Frodig grandomine-
rad lund. 
- Tomtbackas urskog: Skog i na-
turligt tillstånd med unga plantor, 
silvergråa rottorkade furor samt 
utöver dem träd av olika ålder och 
slag.
- Grotens fors: Ädelträdomine-
rad älvstrandsskog, inklusive en 
cirka 200 år gammal vresalm som 
utsetts till naturminnesmärke.
- Niskala arboretum: Traditionella 
finska skogsträdslag, samt en del 
exotiska träd från andra delar av 
världen.

Källa: Helsingfors stad

Över fem miljoner 
Helsingforsträd

den mån det utvinns virke räknas intäkter-
na som en bonus.

– Helsingfors skogar finns till för rekre-
ation, men skogen måste också gallras och 
skötas om den ska finnas kvar. Hur man 
ser på skogsvården verkar bero lite på va-
rifrån man kommer. En del vill ha det na-
turenligt, andra vill gallra och sköta myck-
et mer än vad vi gör. Och att få de synsät-
ten att samsas är inte okomplicerat. •

 
TEXT OCH FOTO: JEANETTE BJÖRKQVIST
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Aptiten 
på miljövänlig fetved ökar
De flesta har nog aldrig hört talas om fetved. Ett härdigt och motståndskraf-
tigt furuvirke som användes redan på vikingatiden. I Sverige ökar intresset för 
den feta veden som används till yttre snickerier, fönstervirke och renovering 
av gamla kulturgårdar.

Urnes stavkyrka i Norge finns på UNES-
COS världsarvslista. Kyrkan byggdes helt 
i trä i mitten av 1100-talet. Fetvedsvirke 

Mikael Edström, ordförande för Fetvedens vänner, är övertygad om att skogsägare, 
som stasar på fetved är framtida vinnare. 

användes till den bärande stommen, sta-
varna.

Efter århundraden med regn, rusk och 

kyla står den praktfulla kyrkan kvar välbe-
varad. Vid varmt väder kan det fortfaran-
de, efter 900 år, tränga fram kåda vid kvis-
tarna i fetveden. 

Det sägs att virket i kyrkan kom från 
noga utvalda toppkapade furor som fick 
stå i 15–20 år innan de avverkades. 

– Tallar gillar inte att bli toppkapade. 
De blir stressade och försvarar sig genom 
att producera kåda och hartssyror. Med ti-
den utvecklas fetved och stocken blir full-
proppad med naturlig och mycket hållbar 
impregnering, säger Hans-Olov Lönn, trä-
entreprenör i Järbo, Gästrikland, och en 
av de mest entusiastiska medlemmarna i 
föreningen Fetvedens vänner, med med-
lemmar också i Finland.

– Den täta fetveden passar på alla stäl-
len där virket är väderutsatt. Nuförtiden 
används det mest till utvändiga snicke-
rier, fönstervirke och vid byggnadsvård, 
till exempel renovering av hembygdsgår-
dar. 

Hans-Olov Lönn berättar att det finns 
efterfrågan på fetved hos byggnadsvår-
dare, arkitekter och andra som vill byg-
ga hållbart och giftfritt. Det är dock väl-
digt liten tillgång på virket, även om in-
tresset ökar för att tillverka enligt de gam-
la metoderna. 

– Tidigare fanns ofta fetved i syllstock-
ar i timmerstommar, bottensyllar i här-
bren (förrådshus) och mangårdsbyggna-
der, samt i vattenhjul och kvarnaxlar. Det 
har visat sig att fetvedspanel teoretiskt sett 
håller i 1 000 år, medan nutidens tryckim-
pregnerade trä har en hållbarhet på cirka 
20 år, säger Hans-Olov Lönn.

Fetvedens vänner har 120 medlemmar 
runt om i Sverige. Föreningen vill att man 
ska satsa mer på byggnationer i kvalitets-
virke och försöker engagera intresserade 
skogsägare, som tror att det finns en fram-
tid för fetveden och dess egenskaper.

– Fetveden är mer rötbeständig än van-
lig splintved och kådan i cellerna gör att 
den blir formstabil. Genom att det är fär-
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• Ideell förening med säte i Hälsingland som bildades 1999 av snickaren och 
byggnadsvårdaren Mikael Edström i Rengsjö, föreningens ordförande sedan 
starten.
• Har 120 medlemmar i Sverige, Finland, Danmark och Norge. Åtta av dessa 
är från Finland och ytterligare ett antal finländare är flitigt engagerade på före-
ningens facebooksida.
• Vill fungera som en mötesplats runt fetved och sprida kunskaper om för-
delarna med att använda högkvalitativt naturligt impregnerat virke.
• Vill impregnera tallars splintved på ett naturligt sätt för att få igång produk-
tion av tjärtallar med fetved.
• Har byggt upp en egen trädbank för att få skogsägare att barka ett antal 
tallar varje år. Tanken är att grunda ett fetvedsförråd och sedan efter hand 
sälja fetvedsvirke på föreningens facebooksida 

Så får man 
fram fetved
Det finns två metoder, randbarkning och 
toppkapning. Båda går ut på att i slutet av 
tallens livscykel skada den ordentligt. Ge-
nom skadan aktiveras trädets försvarsme-
kanismer, vilket gör att kåda och harts-
ämnen utvecklas och impregnerar den så 
kallade splintveden.

Randbarkning är den vanligaste meto-
den. Man barkar två 7–8 centimeter bre-
da ränder mitt emot varandra på stam-
men, nerifrån och upp, 7–8 meter. Rän-
derna breddas 5–7 centimeter varje år tills 
stammen är helt avbarkad. Tallen är fär-
dig då barren börjar bli bruna. Verktygen 
som används är yxa och barkjärn med va-
rierande längd på skaften. Randbarkning-
en fungerar bäst på höga, raka tallar som 
växt långsamt i 80 till 120 år, helst i lite 
tätvuxna, dåligt gallrade bestånd. Avverk-
ningen bör ske vintertid, eftersom träden 
då innehåller minst vatten.

Toppkapning av furor är den äldsta meto-
den. Kapningen sker när träden är 80–100 
år. Ungefär 30 procent av gröndelen spa-
ras. Kåda och hartser kommer då att im-
pregnera hela stammen. Därefter bör trä-
den enligt gammal tradition stå i 15–20 år. 
Då blir virket jämnt impregnerat, till skill-
nad från randbarkning där bara den bar-
kade delen blir impregnerad. •
SH

Fetvedens vänner

Tallen stressas att producera kåda ge-
nom att man randbarkar den.

re sprickor och att allt eventuellt vatten er-
sätts av kåda drar fetveden åt sig minimalt 
med fukt. Dessutom doftar den gott, säger 
Mikael Edström, byggnadsvårdare, snick-
are och ordförande i Fetvedens vänner.

Han säger att det finns ett stort in-
tresse för fetved vid renovering av gam-
la Hälsingegårdar och andra kulturgårdar. 
De som renoverar vill att virket ska hålla 
länge och inte behöva bytas ut efter någ-
ra år.

– Byggvaruhandeln säljer mycket 
skräp. Jag tycker att vi i Sverige tappat 
mycket kunskap om traditionellt byggan-
de och om hur man bygger hållbart i trä. 
Vi i föreningen vill tillbaka till en bättre 
virkesproduktion som är mer vattentålig 
och håller länge. Då gynnas miljön genom 
långvarig kolinlagring och virket kan åter-
användas, säger Mikael Edström. 

Det som gör det tufft för fetvedsentu-
siasterna och talar emot det hållbara vir-
ket är att framställningen är en tidsödan-
de process. Det kan ta fem till åtta år för 
fetveden att utvecklas i en stock.  

– Mitt mål är att det ska bli kommersi-
ellt gångbart, men det är segt och tar tid, 
vilket gör det hela svårare. Dessutom är 
barkningssäsongen bara två till tre veck-
or per år. Ungefär från slutet av maj till 
midsommar, beroende på var man bor i 
landet.

Mikael Edström anser att man kan jäm-
föra den globala rörelsen slow food med 
fetved och kalla den för slow wood. 

– Det kräver tålamod och planering, 
men resultatet blir bra och medför många 
positiva effekter.

Hans-Olov Lönn håller med.
– En anledning till att många ifrågasät-

ter metoden är just att det är tidsödan-
de. I det moderna produktionsskogsbru-
ket har man inte tid att vänta. Framför allt 
tillåts inte tallarna växa så långsamt som 
det krävs. 

Han är dock övertygad om att de skogs-
ägare, som satsar på fetved blir vinnare 
framöver. 

– Vi ser en tydlig ökning av efterfrågan, 
och det går att få ut bra priser på tätvux-
en ved, som exempelvis fetved. Dessut-
om blir behovet allt större i en nära fram-
tid när klimatförändringen gör att vi får 
ett fuktigare klimat, konstaterar Hans-
Olov Lönn. •

TEXT OCH FOTO: STEFAN HÄLLBERG
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Under slutet av fjolåret gick debatten om 
skogsbruket het, speciellt i samband med 
att Europeiska kommissionen presenterade 
sitt förslag till skogsstrategi för EU. Finlands 
naturpanels beräkningar att 30 procent av 
landets skogar borde skyddas fram till år 
2030 satte ytterligare känslor i svallning.

MILJÖ OCH KLIMAT FÖRSVÅRAR
Skogssektorn, det vill säga skogsindustrin, 
skogsägarna och -brukarna samt deras in-
tresseorganisationer gör vad de kan för att 
slå vakt om sin näring. Enligt skogssek-
torn visar debatten att argumenteringen 
mot det traditionella ekonomiskogsbruket, 
inte alltid baserade sig på fakta. 

Har skogssektorn inte nått ut med sitt 
budskap?

– Jo och nej. I hemlandet har vi klarat 
det rätt bra när det gäller skogspolitiken 
och näringspolitiken. Men så fort miljö- 
och klimataspekterna kopplats in har vi 
inte lyckats, säger Marko Mäki-Hakola, 
skogsdirektör på producentorganisationen 
MTK.

När det gäller regeringens beslutsångest 
i de stora skogsfrågorna anser han inte att 
den beror på att budskapet inte nått fram.

Skogssektorn sitter själv 
på lösningen
Skogssektorn har svårt att nå ut med sina budskap både hemma och utomlands. Det snedvrider debatten och kan få 
negativa konsekvenser för nationalekonomin, skogsindustrin och den enskilda skogsägaren. I bakgrunden finns ofta 
starka känslor. Men känslorna kan också utnyttjas för att styra upp diskussionen.

Brist på fakta snedvrider debatten

– Problemet är att ideologierna inom re-
geringspartierna står långt ifrån varandra.

Mäki-Hakola säger att han är både upp-
given och frustrerad över att beslutsfattar-
na, speciellt i Bryssel, inte ser helheterna. 

– Till exempel då det gäller diskussio-
nen om skogsstrategin och taxonomin, 
saknas förståelse för skogsbruket fullstän-
digt inom EUs beslutande organ. Där när-
mar man sig alla frågor ur miljösynvinkel. 
Också några finländska EU-parlamentari-
ker ser på skogen endast ur miljöperspek-
tivet. Till och med kommissionen är en 
ensaksrörelse. Så här står vi inför verkliga 
utmaningar, säger han.

– Det är klart att ett effektivt skogsbruk 
ger klimatnytta. När skogen växer snab-
bare binder den mera kol. Och om vi vill 
gå över till en cirkulär ekonomi, utan fos-
sila bränslen och produkter, finns det ba-
ra ett alternativ: trä.

SVÅRT FÖRSTÅ 
FÖR MELLANEUROPÉER
Enligt Mäki-Hakola är en viktig orsak till 
att Finland inte får sin skogsröst hörd i det 
övriga Europa att beslutsfattarna till störs-
ta delen kommer från andra länder.

– En mellaneuropé, som har bara lite 
skog i sitt hemland, har svårt att förstå att 
den sammanlagda mängden skog kontinu-
erligt ökar i Finland därför att vi idkar ett 
aktivt skogsbruk.

Eftersom det finländska skogsklustret 
står för en betydande del av vår brutto-
nationalprodukt och av vår export – och 
gör det även i framtiden– skulle inskränk-
ningar av skogsbruket slå hårt mot skogs-
industrin, dess underleverantörer, virkes-
handeln och primärproducenterna, det vill 
säga skogsägarna. Sammanlagt skulle tio-
tusentals personer beröras, direkt eller in-
direkt. Mäki-Hakola känner en stark oro 
för skogsägarna, vilkas intressen han dri-
ver i sitt arbete.

– De får dagligen information om att 
nån vill begränsa deras verksamhet. De 
har kanske skött sina skogsegendomar 
i generationer, och plötsligt vill sådana, 
som totalt saknar insikt i skogsbruket, be-
stämma över dem.

Mäki-Hakola ser ändå lite ljus i tunneln.
– Till exempel centralorganisationernas 

lobbande och informerande har inte gått 
till spillo. Det verkar trots allt finnas lite 
sunt bondförnuft. 
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Trots att skogsbranschen tutar ut informa-
tion i stora mängder når den inte alltid fram.
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DRAMATIKEN STYR
Marknadsförings- och kommunikations-
proffset Markus Heinonen jobbade ett 
par år som marknadsföringschef för skogs- 
branschens gemensamma kommunika-
tionsprojekt Skogens Finland. Han har 
gjort liknande iakttagelser som Marko 
Mäki-Hakola.

– Kommunikationen går så till vida 
snett att miljö- och naturskyddsfrågor 
får klart större publicitet än sådana som 
handlar om hur skogsbruket påverkar na-
tionalekonomin. Det beror antagligen på 
att det är lättare att skapa dramatiska rub-
riker och få flera klick när det gäller mil-
jön och naturen, säger Heinonen som nu-
mera jobbar som marknadschef på mine-
ralvattenföretaget Vellamo.

Han baserar sig på Skogens Finland som 
började i maj år 2020 och fortfarande på-
går. Projektets kampanjer ska väcka fin-
ländarna till insikt och diskussion om hur 
skogen påverkar det mesta i Finland. Kam-
panjerna syns och hörs i radio och tv, i ute-
reklamer och på sociala medier.

Skogens Finland berättar om hållbarhe-
ten i användningen av de nordliga skogar-
na och om de lösningar som användning-
en erbjuder.  

– I marknadsföringen försökte vi bland 
annat föra fram innovationer inom den fin-
ländska bioekonomin. Men det verkar som 
om det inte finns intresse för den typen 
av artiklar. Vissa medier noterade inno- 
vationsnyheterna, medan andra ignorera-
de dem samtidigt som skyddandet av skog 
debatterades flitigt.

Heinonen vill ändå inte beskylla några 
medier för att skriva negativt om skogen.

– Problemet är att de inte bryr sig.

UTVECKLA KOMMUNIKATIONEN!
På frågan om var skon klämmer svarar 
Heinonen att diskussionen om skogsbru-
ket och utvecklingen av det ofta förs in-
ternt, alltså endast bland aktörerna inom 
skogssektorn.

– Betecknande är att man debatterar iv-
rigt på sociala medier. Man diskuterar ock-
så hur man ska påverka beslutsfattarna. 
Men hela skogsbranschen borde utveck-
la sin kommunikation för att bättre nå ut 
med sitt buskap till gemene man. 

Han framhåller att skogsindustrin bor-
de kunna svara ärligt på de många kra-
ven på att skydda skog. Heinonen vill att 
allmänheten ska uppleva skogsbranschen 
och skogsekonomin som intressant, i syn-
nerhet därför att bioekonomin spelar en 
allt större roll i framtiden.

– Om tonen är den rätta blir inställ-
ningen till skogsindustrin också bättre be-
mött. Vi ska komma ihåg att det är skogs-
industrin som löser miljöproblemen, och 
skogsägarna är en del i den kedjan. De ska 
inte behöva ha dåligt samvete därför att de 
nyttjar sin skog i ekonomiskt syfte.

LIKNAR ANDRA BRANSCHER
Evilda Nikander, Creative Director på 
kommunikationsföretaget Miltton, konsta-
terar att kommunikationsproblemen inte 
är specifika för skogssektorn. De är lik-
nande i branscher och företag som inte 
riktar sig direkt till konsumenter. 

– Eftersom debatten för skogssektorns 
del gäller en naturresurs, blir det lätt en 
miljödiskussion. Dessutom är processer-
na och tekniken i skogsindustrin kompli-
cerade och svåra att förstå för både jour-
nalister och allmänheten. Då blir diskus-

Marko Mäki-Hakola är bekymrad över 
att personer utan skoglig kunskap vill 
bestämma över de finländska skogs-
ägarna. 

– Skogsägarna ska inte behöva ha dåligt 
samvete för att de brukar sina skogar, 
säger kommunikationsproffset  
Markus Heinonen.
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Evilda Nikander anser att också skogs-
sektorn borde ta fasta på känslorna i sin 
kommunikation. 

sionen ofta antingen alltför teknisk eller 
alltför flummig.

Nikander ser dock klara möjligheter för 
skogssektorn att polera sin sköld.

– Det gäller att leda diskussionen och 
kommunicera ut att man leder utveckling-
en och inte kämpar emot den. Skogsin- 
dustrin borde hitta ett nytt sätt att berät-
ta om varför skogen nu och i framtiden är 
viktig för Finland. 

En annan orsak till att det gått känslor i 
debatten är enligt Nikander att folk reage-
rar på vad de ser.

– Bilden av ett kalhygge fastnar i min-
net och ger en viss signal. Om man in-
te serveras en annan berättelse, blir den 
negativa bilden kvar. Ingen tar självmant 
reda på varför ett kalhygge inte behöver 
vara så miljövidrigt som man tror, säger 
hon.

FRÅN DJÄVUL TILL HJÄLTE
Hon föreslår att också skogssektorn tar 
fasta på känslorna i sin argumentation.

– Känslobaserad kommunikation är, i 
och för sig, det bästa. Se till exempel på 
bildindustrin som liksom skogsindustrin 
har gamla anor. Den har bytt skepnad från 
djävul till hjälte. Nu jobbar bilindustrin 
själv för miljövänligare lösningar, och den 
ser ut att klara sig ur knipan genom att va-
ra proaktiv.

Nikander betonar vikten av att ett före-
tag inte ser sig självt enbart som ett före-
tag eller en del av sin bransch.

– I den nya världen bör företagen all-
tid se sig som en del av samhället, och det 
gäller skogsindustrin i högsta grad. •

TEXT: PETER NORDLING
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Ekonomiskog 
på naturens villkor

Robert Nilsson har sedan ett generationsskifte år 
1989 arbetat på heltid med sina skogar i Kardrag i 
Borgå. Han odlar även spannmål, potatis och grön-
saker som säljs på gårdens sommartorg i en gammal 
stenladugård.
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Generationsskiftet var inte av den van-
liga formen, det vill säga att föräldrarna 
lämnar över verksamheten. I det här fal-
let var det Robert Nilssons morfar Rolf 
Hollmérus som överlät gården. 

Robert Nilsson är uppvuxen i västra 
Nyland, men började tillbringa allt me-
ra tid i Kardrag då han redan som ton-
åring var med sin morfar i skogen och 
lärde sig både praktiskt skogsbruk och 
lantbruk. År 1987 blev det plötsligt all-
var av fritidsnöjet. Han arrenderade går-
dens åkrar då morfadern inte längre kun-
de sköta gården på grund av hälsopro-
blem. År 1989 genomfördes sedan gene-
rationsväxlingen.

– I början arbetade jag med allt möj-
ligt för att klara ekonomin, men nu har 
jag sedan länge klarat mig på intäkterna 
från skogsbruket och lantbruket samt från 
uthyrning av stugor. På vintern plogar jag 
också flera vägar och uppfarter i grannska-
pet. Det är bra att hålla sig i gång med oli-
ka sysslor, fast det lätt också vintertid blir 
10–12 timmars arbetsdagar då det snöar, 
säger Robert Nilsson.    

MOTORSÅGEN SJUNGER
Han sköter så gott som all avverkning 
själv, men anlitar regelbundet Skogsrevi-
ret för rådgivning.

– Redan det att byråkratin kring skogs-
bruket har ökat kraftigt gör att det är för-
ståndigt att anlita yrkesmän för att fylla i 
alla nödvändiga blanketter. På egen hand 
skulle det inte heller vara lätt att navigera 
bland alla bestämmelser och bidrag, säger 
Robert Nilsson. 

Enligt honom kräver framför allt miljö-
stöden att man är van vid att fylla i blan-
ketterna och kan se vilka områden som 
platsar för stöden.

– Vi har nu sju hektar som skyddas 
med miljöstöd, och där får vi inte göra nå-
got på 10 år. I skogarna finns också någ-
ra forngravar som har en skyddszon, sä-
ger Robert Nilsson. 

Han påpekar att avverkningarna och 
gallringarna påverkar naturen i ganska 
ringa mån: Trädfällningen sköter han 
främst manuellt och för utkörningen an-
vänder han en ungefär 40 år gammal trak-
tor med släpvagn och kran.

– Min princip är att man tar med sig det 
virke man fäller under en dag. Därför har 
jag inte haft behov av egentliga skogsvä-
gar. Det räcker med traktorstigar, även om 
jag lät bygga en skogsväg för några decen-
nier sedan. 

Robert Nilsson berättar att han de se-
naste åren årligen fällt 300–500 kubikme-
ter skog, hittills mest gran. 

– Ibland tycker jag att allt är sluthugget, 
men plötsligt kan man hitta nya områden. 
Nyligen fick jag via min mammas kusin, 
som är rågranne, nys om en skogstriangel 
som jag inte visste att var min. Totalt har 
gården nu drygt 155 hektar skog och cirka 
16 hektar egna åkrar. 

Robert Nilsson har inte drabbats av di-
rekta illdåd i sina skogar.

– Men det stör att entreprenörer i andra 
branscher ibland måste röra sig i skogar-
na och helt fräckt kör över nylagda plan-
tor, även fast det inte är nödvändigt. Det är 
ju inte ett stort ekonomiskt avbräck, men 
man ska respektera vad andra gjort. Jag är 
säkert inte ensam om dylika erfarenheter, 
säger Nilsson.

JULGRANAR IGEN EFTER PAUS
Med tanke på det stora granbeståndet 
i skogarna är det inte att undra på att 
Robert Nilsson och hans hustru Maria 
även är garvade julgransförsäljare. Tidiga-
re sålde de granarna vid Borgå å men nu-
mera är det K-Rauta i Borgå som gäller, i 
hård konkurrens med billigbutiker.

– Vi började med julgranar direkt när 
jag tog över gården och samkörde många 
år med Sundö gård på Pellinge, berättar 
Nilsson. 

Han anser att granbusinessen är gan-
ska stressig, först två veckor avverkning, 
sedan ytterligare en vecka för att sälja gra-
narna. 

– Vi hade faktiskt julgranspaus i närma-
re 10 år då det blev för mycket av det go-
da. Det är svårt att hinna vara i skogen för 
att ansa de blivande julgranarna, och då 
får man dåligt samvete. Det hårdaste job-
bet är ändå att föra ut granarna från sko-
gen. Därför har vi lite planerat att börja 
plantera på nedlagda åkrar som är mera 
lättillgängliga, säger Nilsson.

NYA TIDER
Kardrag gård har anor från 1595 och ägde 
i tiderna över 600 hektar skog. Fast Robert 
Nilssons morfarsfar Runar Hollmérus år 

Robert Nilsson tog över Kardrag gård ef-
ter sin morfar år 1989. 

1916 ägde 40 procent av gården var den 
fortfarande ett gemensamt släktgods som 
med tiden fick en ytterst splittrad ägar-
struktur. Gården fick sin nuvarande form 
efter att ägorna delades i slutet av 1950-ta-
let. Då var ägarna så många att det var 
komplicerat att driva gården. 

Robert Nilsson berättar att Runar 
Hollmérus var agronom och att han un-
der sina drygt 40 år i ledningen för går-
den gjorde den till ett utpräglat skogsbruk. 
Han trodde, i tidens anda, fullt och fast på 
monokulturer. 

– Därför är granen fortfarande det do-
minerande trädslaget. Nu får olika träd 
växa, för jag tror på att blandskogar står 
sig bättre mot både insekter och andra 
skadegörare och mot stormskador. På slut-
avverkade områden växer nu både gran 
och björk. 

Med tanke på att skogarna fortfaran-
de domineras av gran är det oroväckan-
de att skogarna börjat drabbas av gran-
barkborrar.

– De är ett nytt problem för oss, men nu 
har jag på flera håll sett 3–4 meter brunt 
i trädtopparna samt en del helt döda träd 
där det är magrare jord. När jag gick på 
julgransjakt såg jag ännu flera drabbade 
träd.

GENUINT MILJÖINTRESSE
Kardrag gårds skogar omfattas av Skogs-
revirets gruppcertifiering och innebär för 
en självverksam skogsägare som Robert 
Nilsson att han ska uppfylla principerna 
för PEFC-certifieringen.

– Jag ser mina skogar som typiska eko-
nomiskogar, och certifieringskraven är 
inget hinder för det. Kravet på exempelvis 
sparträd är lätta att uppfylla. Fast skogen 
är ekonomiskog hindrar det inte att den 
kan ge en fin känsla. Egentligen känns det 
bäst då man ser att ens skogsvårdsåtgär-
der har burit frukt och att skogen växer så 
det knakar på gallrade partier. Då känns 
skogen vacker, säger han.

Något som vittnar om att det finns 
ett genuint intresse också för miljöriktig 
skogsvård är att man på Kardrag gård gick 
in för ekologisk odling av rotfrukter, grön-
saker och spannmål redan år 1994.

– Vi har nyligen börjat testa också majs 
och hade i fjol en riktigt fin majsskörd, sä-
ger Nilsson. •

TEXT OCH FOTO: BO INGVES
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Har du flyttat?
Adressförändringen gör du enkelt via webben, www.skogsbruket.fi eller 

genom att ringa Skogsbrukets prenumerationsservice, 
tfn 03 4246 5396.

050 58 99 741
MALAX

www.enhjalpandehand.fi

Vi gör städning,  
handlar, fönstertvätt, 
trädgårdsarbete,  
vedarbete, byggen, 
renovering, flytthjälp,

 mm.
Hur kan vi 
hjälpa dig?

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

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

Understöden kan sökas för både höst- och vårterminen, minst 14 dagar före utfärden. Stödsumman är i regel 200 euro per 
klass, men kan variera beroende på klassens storlek. 

Föreningen för Skogskultur betalar också en måltidsersättning om högst 2 euro per elev som deltar i en understödd skogs-
utfärd. Matpengen ska inspirera till att laga nån form av mat i skogen.

Detaljerade uppgifter om understöden, principerna och ansökningsblanketter finns på www.foreningenforskogskultur.fi/
understod-stipendier/
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Både pensionerade och aktiva skogs-
proffs, såväl kvinnor som män, totalt ett 
tjugotal, berättar sin story om livet i och 
med skogen. För en började karriären på 
1950-talet med att barka pappersved som 
nioåring. Jobbet gjordes med barkkniv 
och yxa. En annan plockade kottar och en 
tredje sommarjobbade med att plantera. 
Då var det minsann inget snack om barn-
arbetskraft.

Skogsmaskinsförare och tillverkare av 
skogsmaskiner passerar också revy.

Dessutom får läsaren möta andra än 
skogshuggare, människor som krävs för att 
skogsbruket ska fungera eller som har ett 
jobb, nära relaterat till skogen. Grävmaskins- 
nestorn, som började jobba totalt utan erfa-
renhet, berättar om vägbyggen, dikning och 
vådliga uppdrag under decennier vid spa-
karna. Trädgårdsmästaren, som sadlar om 
till naturinstruktör, vill utnyttja skogen för 
välmående och några till står för ett breda-
re perspektiv på arbete i skogen.

Från bågsåg till skördare
Journalisten, författaren och skogs-
bruksingenjören Anne Manner har 
tillsammans med fotografen Magnus 
Crawford slagit in ett stycke öster-
bottnisk skogsbrukarhistoria i två 
mjuka pärmar. I boken Skogen som 
livsstil, som kom ut på senhösten, 
ger duon en mångsidig och jordnära 
bild av arbetet i skogen under de se-
naste 70 åren, ur ett skogarbetarper-
spektiv.

MERA ÄN EN TUMME
Egentligen skulle boken bli en ordinär 
historik om skogsarbetets historia, base-
rad på djupdykningar i arkiv, museer och 
skogsföretags kontor. Men coronapande-
min satte p för de planerna. Även om det 
inte bidde en rock bidde det klart mera än 
en tumme.

Skogen som livsstil är baserad på inter-
vjuer utskrivna i jagform. Pratet är rätt väl 
redigerat till en journalistiskt kort stil. Ty-
värr känns den ställvis lite enkel, på grän-

Anne Manner och Magnus Crawford: 
Skogen som livsstil
Existens andelslag 2021
160 sidor

sen till staccato, men texten är lätt att läsa 
och tillgodogöra sig.

Lättläst är boken också därför att ty-
pografin är tydlig. Facktermer och tal-
språk förklaras föredömligt. Men layout-
aren kunde ha ägnat mindre tid åt att ex-
perimentera med all världens bildramar 
och satsat mera på bildvalet och bildbe-
handlingen.

DOKUMENTERAT I TID
Anne Manner och Magnus Crawford har 
utfört ett värdefullt jobb. De har tecknat 
ned en viktig del av vårt lands skogshisto-
ria. Det är lite på samma sätt med skogs-
huggarna som med krigsveteranerna. Det 
gäller att dokumentera deras upplevelser 
i tid. Annars har kommande generationer 
svårt att bilda sig en uppfattning om hur 
det gick till när farfar var ung, farmor in-
te att förglömma.

Barnbarnen och deras barn kommer 
inte automatiskt att tänka på att bågså-
gen, först av trä och sedan av metall, va-
rit ett viktigt redskap i skogen. Och vem 
kunde tro att de första motorsågarna väg-
de tiotals kilo och måste hanteras av två 
gubbar på den tiden då utkörare stava-
des häst.

Det kan faktiskt vara intressant för 
vem som helst att veta hur det finländska 
skogsarbetet utvecklats. Det utgör den för-
sta länken i en kedja som svarar för en be-
tydande del av den finländska bruttonatio-
nalprodukten. •

TEXT: PETER NORDLING

lunningsvinschar 
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Johan Mörn tar över efter Jan Salmén 
som lett Ålands skogsvårdsförening i 
många år.

– Några större förändringar vågar jag 
inte lova, men jag vill höja profilen på he-
la skogsbruket, säger den nyvalda ordfö-
randen som är något av en lokal kändis 
på Åland.

Han är idérik och kreativ och kallar sig 
för en skärgårdsnörd med stort intresse för 
natur, miljö och lokala traditioner. Han har 
bland annat myntat uttrycket axgan – ax 
är Ålands domännamn – och det står kort 
sagt för en person som prioriterar lokala 
produkter i alla sina val. Han har också 
bestämda åsikter om stort och smått och 
räds inte för att sticka ut hakan i offentlig-
heten för att säga vad han tycker.

INGET JOBB I SIKTE
Johan Mörn utbildade sig till skogsbruks-
ingenjör i Ekenäs och fick sin examen år 
1992. När han inledde studierna fick han 
höra ”att det finns jobb var som helst när 
ni blir klara”. Sen slog den så kallade la-
man till och det blev tvärstopp i skogs-
branschen. Inte ett enda jobb i sikte vart 
man än blickade.

Det blev en del inhopp som lärare vid 
Ålands naturbruksskola och som kursle-
dare innan han hamnade där han är i dag 
– som platschef på turistanläggningen Sil-
verskär Islands. Ägarna till företaget bör-
jade med att erbjuda logi i ett äldre skär-
gårdshemman på en ö på norra Åland. 

”Aktivt skogsbruk kan 
bedrivas klimatsmart”
Det går att driva ett aktivt skogsbruk 
och att samtidigt göra det på ett kli-
matsmart och hållbart sätt. Det sä-
ger Johan Mörn, nyvald ordföran-
de för Ålands skogsvårdsförening. 
Han har många järn i elden och tycks 
ständigt ha nya projekt på gång, 
många av dem inriktade på lokala 
traditioner och råvaror.

Hemmanet har bevarats och anlägg-
ningen har under årens lopp byggts ut 
i flera omgångar, både på samma ö och 
på öar i grannskapet och alltid med trä-
hus i traditionell skärgårdsstil. Nu är en 
ny logilänga, som byggs av CLT-element, 
på gång.

Företagets satsning på Klobben blev 
mycket omskriven; där uppfördes elva hus 
i fiskelägesstil på en karg ö i havsbandet.

– Vi tog virket till husen från familjens 
skog, mest tall, och det kilsågades i en 
gårdssåg i Hammarudda för att få till den 
rätta känslan, säger Johan Mörn som var 
en eldsjäl i den satsningen.

SKOGSINTRESSERAD SLÄKT
Intresset för skogsbruk har varit stort i den 
mörnska släkten, där generation efter ge-
neration varit självverksam. Johan har va-
rit aktivt med sedan unga år och har nu-
mera något på gång varje vinter i den eg-
na skogen, ofta i samarbete med sin far 
som just nu håller på att skyddsdika på 
ett skifte.

– I vinter ska jag bland annat gallra på 
ett skifte om cirka 20 hektar. Jag gör job-
bet med motorsåg, och pappa kör ut virket 
med traktor och skogsvagn. I våras plante-
rade vi en hel del, säger han och tillägger:

– Skogsarbete är bra terapi för mig. Job-
bet på Silverskär och umgänget med alla 
gäster, som bland annat kommer för att 
jaga och fiska, är väldigt socialt. Det en-
samma skogsarbetet är därför en bra om-
växling.

Johan Mörn har också valt att certifiera 
sitt innehav enligt FSC-standarden.

FUNGERAR BRA
Det finns många frågor som engagerar den 
nya ordföranden för skogsvårdsföreningen.

– Skogen ska användas aktivt! Vi ska 
vara stolta över vårt nordiska skogsbruk 
och fortsätta med trakthyggesbruket, som 
fungerar bra. Det är inte fråga om skogs-
skövling som det ibland hävdas i debat-

ten. Åland har i dag betydligt mer skog 
än exempelvis i början av 1900-talet när 
det höggs friskt och virke och ved såldes 
bland annat till Stockholm, säger han. 

– Att rådda på och ta ut lite virke här 
och där och att låta naturen styra blir inte 
bra i längden, varken för den egna ekono-
min, klimatet eller biodiversiteten. Jag ser 
ingen konflikt mellan modernt skogsbruk 
och ett klimat- och miljöansvar som kan 
regleras i certifieringskraven.

REV UPP MÅNGA SÅR
I den hållbarhetsagenda, som landskaps-
regeringen antagit för Åland, betonas en 
hållbar utveckling ur social, ekonomisk 
och miljömässig synvinkel. 

– Följderna av stormen Alfrida rev upp 
många sår bland skogsägarna, och för att 
nå en social hållbarhet gäller det att få till 
ett utökat samarbete mellan alla aktörer 
inom branschen och en ökad förståelse för 
varandra. På den ekonomiska sidan mås-
te vi fundera på om och hur vi kan föräd-
la mer. Vi måste hitta nya samarbetspart-
ner och vara kreativa när det gäller an-
dra träslag än tall och gran. Kan vi använ-
da våra lövträd på något nytt och innova-
tivt sätt? Vi ska också se till att bedriva 
vårt skogsbruk på ett mera klimatanpas-
sat sätt än hittills.

FÖRÄNDRAD ARBETSSITUATION
Ålands skogsvårdsförening har tre an- 
ställda.

– Deras arbete har förändrats en hel del 
på senare tid. Arbetsbördan har ökat, ef-
tersom arbetsuppgifter har förts över från 
landskapets skogsbruksbyrå till förening-
en. En del av dem är administrativa, och 
det betyder att instruktörernas tid för be-
sök i skogarna har krympt. Dessutom har 
ägarstrukturen bland skogsägarna föränd-
rats, färre är självverksamma och en del 
bor inte ens på Åland. Det betyder att det 
blir svårare att nå ut till dem och att vik-
tiga skogsvårdande åtgärder som röjning-
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ar och gallringar kan bli eftersatta, säger 
Johan Mörn.

NY I STYRELSEN
I föreningens styrelse sitter även Niclas 
Eriksson, Mats Sjölund, Anders Nord-
qvist, Tony Nordlund, Jan-Erik Eriksson 
och som nyvald Emilia Ekström. Hon är 
därmed en av få kvinnor i föreningens sty-
relsehistoria, om än inte den första. Ti-

digare har Birgitta Eriksson-Paulson va-
rit med.

Emilia Ekström och hennes man Erik 
tog i våras över hans föräldrars jordbruk, 
med uppfödning av köttdjur, och blev 
samtidigt skogsägare.

– Jag är inte särskilt insatt i skogsbruk, 
men ser det inte som en nackdel för sty-
relseuppdraget. Tvärtom kan jag tala för 
den nya generation av skogsägare som tar 

över. Vilka frågor upptar oss? Vilket behov 
har vi av skogsvårdsföreningens tjänster? 
Jag är också ivrig att få lära mig mer om 
skogsbruk för egen del. Det är viktigt att 
vår egen skog sköts bra. Större jobb kom-
mer vi att leja bort men en del vill vi göra 
själva – om vi hinner. Just nu röjer vi på 
ett skifte, säger hon. •

TEXT OCH FOTO: HELENA FORSGÅRD

Johan Mörn, skogsbruksingenjör, självverksam skogsägare och ivrig trähusbyggare, tar över ordförandeposten i Ålands skogs-
vårdsförening. Han har varit styrelsemedlem under många år.
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Det är disigt vått i markerna med iskalla 
vattendroppar som faller ur träden. Mar-
ken har ännu ett tunt snötäcke men från 
träd och buskar har snön smultit bort. 
Dämpat hörs knackandet från en större 
hackspett som arbetar i sin smedja med 
en kotte som den just hämtat i en gam-
mal kottbemängd gran. Kottar finns det 
gott om i granarna i vinter. Större hack-
spetten lever i ett överflöd. Det gör också 
ekorren, mindre korsnäbben och svart-
mesen, vilka alla är granfröspecialister.

Jag går en vältrampad stig i skogen, 
under en helmulen vinterhimmel och 
med ett par plusgrader i luften. Det är 
skönt att vandra för vandrandets skull 
och låta tankarna vila, utan några för-
väntningar på vinterdagen. Den tysta 
och disiga dagen är tillräcklig som sådan 
och luften syrerik. Dessutom vandrar jag 
för mig själv och kan njuta av tre värde-
fulla naturtillgångar på en och samma 
gång: tystnad, ensamhet och frisk luft 
vilka vi alla behöver i varierande grad.

Några unga rönnar står i gles grupp 
intill stigen. Gråbarkade rönnstammar, 
med ljusa fläckar av lavar på barken och 
en hop trötta bärklasar som hänger ner 
från grenarna. Rönnbären har förlorat 
sin eldiga färg och sina sockerrika saf-
ter. Bärklasarna hänger skrumpna och 
rödsvarta och utgör inte längre någon 
glädje för blicken. 

GILLAR RÖNNBÄRSFRÖN
Jag hinner passera rönnarna innan lar-
met går. I den ena rönnen finns något 
som inte hör till trädet. Sakta vänder jag 
mig om och spanar av rönnarna. Och 
där på en gren sitter en domherre med 
en skrumpen bärklase inom bekvämt 
håll. Det är en domherrehane med bröst 
och buk färgade i lysande rosenrött och 
huvudet höljt i en sammetssvart basker. 
Den kraftiga näbben är blanksvart och i 
det mörka ögat glimmar dagern till.  

Domherren sitter orörlig. Det är ba-
ra den undre näbbhalvan som sakta rörs 
när domherren pillrar fram fröna ur ett 
rönnbär med sin viga tunga. För rönnen 
är domherren en otacksam gäst, för han 
äter fröna och sprider inte rönnen i mar-
kerna som de bärätande fåglarna gör. 
Men för domherren är rönnbärsfrön en 
bra vinterföda bland andra frön och löv-
trädens och buskarnas knoppar. Födo-
valet är enkelt och samtidigt brett och 
föder domherren väl genom vintermör-
ker och kyla.    

Gärna söker sig domherrarna under 
vintern till småfåglarnas matningsplat-
ser på gårdar, i byar och parker för att le-
va gott på solrosfrön och hampfrön. Men 
där drabbas de lätt av salmonella om frö-
na serveras i gammaldags fågelhus som 
smutsas ner av fåglarnas avföring och 
om marken under matningsplatsen inte 

städas regelbundet. Moderna fröautoma-
ter skall det vara där domherrarna och 
de andra vinterfåglarna kan plocka åt sig 
av fröna utan att skita i maten.  

HÖGT SYMBOLVÄRDE
Bland matningsplatsens fåglar är dom-
herren den främsta vinterfågeln som 
i långa tider fått symbolisera julen på 
postkort, bordlöpare och kalendrar. Vad 
vore julen utan domherrar i snöigt vin-
terland? Domherrens symboliska värde 
höjs ytterligare av att paret lever tillsam-
mans året runt, till skillnad från de an-
dra småfåglarna som nöjer sig med till-
fälliga förbindelser under själva häck-
ningen. Trogen som en domherre kan 
man utbrista för att belysa verklig tro-
het.   

Jag får spana en god stund innan 
jag upptäcker domherrehonan som sit-
ter snett ovanför hanen, även hon nä-
ra en rönnbärsklase som hon med långa 
mellanrum tullar på ett bär i taget. Ho-
nans lilabrungrå bröst och buk ger hen-
ne ett fullkomligt kamouflage i rönnar-
na. Så väl smälter hon in bland stam-
mar och grenar färgade i samma ny-
anser. Länge står jag och beundrar det 
tystlåtna och stillsamma domherreparet  
nnan jag fortsätter min vandring. •  

TEXT OCH FOTO: HANS HÄSTBACKA

Domherren lyser röd
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kolumnen

HISTORIA har alltid intresserat mig. Ibland till och 
med till den grad att det har medfört lite besvär-
ligheter. När vi i skolan fick en ny historiebok led-
de det till att jag den första kvällen och natten läs-
te hela boken. Sen blev undervisningen lite tråki-
gare. Men tråkigheterna till trots, är jag på den vä-
gen. Och det intressanta med historia i dagens värld 
är att det finns ett oändligt antal infallsvinklar. Det 
finns alltså historia om snart sagt allting. Också om 
skogen.

Vi kan vara stolta över att vi redan 1851 fick en 
skogsförordning. Den föregicks av en kommittéut-
redning 1841, som sedan ledde till en häftig och 
starkt ideologisk debatt om hur skogen borde an-
vändas. Och allt som sades var inte heller då rik-
tigt klokt.

Johan Wilhelm Snellman var inte känd för att 
dra in på sitt tal. Han fördömde skogen i ganska 
hårda ordalag: ”Där skogen får råda, där råder ock-
så elände, okunskap och råhet.”

Men kanske Snellman hade rättat till sina åsikter 
om han hade fått se hela utvecklingen fram till da-
gens datum. Utan skog och skogsindustri vore hela 
landet fattigare. Och inte bara fattigare. Skogen bju-
der också på otroliga naturupplevelser, som vi alla 
behöver i coronatider.

En av mina finaste upplevelser handlar om det 
som kallas en nying (på finska bland oss skogsluf-
fare mera känt under namnet rakovalkea). Du behö-

ver för ändamålet två famnvedshalvor (och markä-
garens tillstånd). Mellan halvorna lägger du några 
små kvistar och de näverbitar du alltid – för säker-
hets skull – har med dig i ryggsäcken. Sen tänder du 
på och får en långsamt brinnande brasa som sprider 
just så mycket värme du behöver, när du kryper in 
i sovsäcken och lägger dig under vindskyddet. Och 
om du gör det uppe i Lappland, kan du nästan vara 
säker på att du efter en stund får sällskap av en av 
våra mest nyfikna fåglar – lavskrikan.

Också om vi var tidigt ute med skogsförordning-
en var tyskarna – naturligtvis – ännu tidigare. Det 
finns en skogsförordning från Mecklenburg från 
1700-talet. Det berodde på att skogen faktiskt höll 
på att ta slut. Den skogsförordningen förändrade så 
småningom landskapet. Den skapade en praktik, 
som skiljde jordbruket från skogsbruket, skapade 
trädkantade vägar för att förhindra att vägen bara 
gjordes bredare och bredare när det blev blött och 
sörjigt. Den gjorde också slut på skogsbetet, efter-
som djuren tuggade i sig trädens skott och därmed 
bidrog till sämre virke.

Idag framstår skogsbete som någonting värde-
fullt i fråga om biodiversitet, men vad är det vi ska 
försöka återställa? Någonting som helt enkelt in-
te lönar sig?

Lönsamheten har vi hela tiden som en fråga 
framför oss – för att det inte ska gå som Snellman 
föreställde sig. •

Skogens historia

NILS TORVALDS
SKRIBENTEN ÄR LEDAMOT AV 

EUROPAPARLAMENTET
SFP/RENEW EUROPE
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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
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virkesmarknaden

VIRKESHANDELN var synnerligen livlig i fjol. Under perioden 
januari–oktober ökade mängden rotköp med hela 48 procent 
jämfört med föregående år. Enligt PTTs prognos ökade virkes-
handeln under hela året något mindre, cirka 38 procent, därför 
att handeln kvicknade till redan i slutet av föregående år. Voly-
men närmar sig dock nivån under rekordåret 2018.

Rotköpsvolymerna för stock av barrträd har under de se-
naste åren fluktuerat rätt häftigt i takt med konjunkturer-
na. I fjol växte handelsvolymerna för tallstock under peri- 
oden januari–oktober med 66 procent, jämfört med motsva-
rande period år 2020. I proportion var ökningen störst, drygt 
80 procent, i Kajanaland, Norra Kajanaland, Savolax-Karelen 
och i södra och norra Österbotten. I absoluta tal var handeln 
fortfarande livligast i Södra Finland och Kymmene-Savolax. 
I Kymmene-Savolax ökade handeln med tallstock dock klart 
mindre än inom de andra områdena, endast med en tredjedel.

Handeln med granstock tog fart redan år 2020 inom de vik-
tigaste områdena. Tillväxten ökade i fjol, och på de sydligaste 
prisområdena steg volymerna under januari–oktober med 45–
73 procent, i Södra Österbotten med hela 120 procent. I Nor-
ra Österbotten och Kajanaland-Norra Kajanaland ökade han-
delsvolymerna för granstock procentuellt sett ännu mera, men 
deras andel av rotköpen av granstock var dock fortfarande en-
dast tre procent.

Rotköpen av både tallmassa- och granmassaved minskade 
under åren 2019 och 2020 på samtliga områden. Under år 2021 
ökade volymerna på alla områden utom i Kymmene-Savolax 
där tallmassaveden fortsatte backa. För björkfibern noterades 
en liten uppgång i Kymmene-Savolax. På området Kajanaland-
Norra Kajanaland ökade tallmassavolymerna under de tio för-
sta månaderna med nästan 90 procent jämfört med motsva-
rande period föregående år. Trots det nådde man inte upp till 
samma virkeshandelsvolymer som under år 2016–2019. Ock-
så inom de andra nordliga områdena ökade handeln med tall-

massaved klart mera än i landet i genomsnitt. Detta beror an-
tagligen på att efterfrågan ökat som en följd av skogsindustrins 
investeringar i norr.

Den ökade efterfrågan har också resulterat i högre virkes-
priser. Under fjolårets tio första månader steg medelrotpriset 
för barrmassaved med 14 procent, jämfört med motsvarande 
period år 2020. Priset på björkstock steg med fyra procent och 
på massaved med sex procent. I fjol stod priserna som högst i 
maj och juni, varefter de har sjunkit i jämn takt. Medelrotpri-
set för tallmassaved slutade sjunka i oktober, men förmodli-
gen endast temporärt.

På de södra områdena steg medelpriserna för gran- och tall-
stock minst i Södra Finland, där utgångsnivån var den hög-
sta. I Savolax-Karelen steg priserna mest. I Lappland steg pri-
set på tallstock betydligt, medan priset på granstock steg lång-
sammare än på de andra områdena. Priset för bägge kvaliteter 
förblev dock klart lägre än i resten av landet. I januari–okto-
ber var priserna högst i Södra Finland, Mellersta Finland och 
i Kymmene-Savolax.

Också medelpriserna på massaved steg med mellan fem och 
tio procent inom samtliga områden, jämfört med motsvarande 
period 2020. I Södra Finland steg priset på tallmassaved minst, 
medan priset på björkfiber steg kraftigast i samma område. I 
Kymmene-Savolax och Savolax-Karelen steg priserna på tall-
massaved och björkfiber mera än i resten av landet i genom-
snitt. I Lappland steg priset på tallmassaved nästan 10 procent, 
alltså mera än på något annat prisområde. I Norra Österbotten 
låg prisuppgången nära medeltalet för hela landet, medan Ka-
janaland-Norra Kajanaland landade något under medeltalet.

Virkeshandeln förväntas vara livlig också i år. Enligt PTTs 
prognos ökar produktionen av sågvaror och faner några pro-
cent. Cellulosaproduktionen väntas inte öka ännu i år, men 
virkeshandeln förutser redan att nya produktionsenheter kör 
i gång år 2023. •

Virkeshandeln växte kraftigt i norr

PAULA HORNE,
FORSKNINGSDIREKTÖR, 

PELLERVO EKONOMISKA 
FORSKNING
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TOK

till din tjänst

– Nu när vi har gått igenom mått och kvalitetskraven så ska vi 
ännu kolla att avverkningen inte strider mot certifieringen, HVC-
områden, landskapsplanen, EUs direktiv för RED III, LULUFC 
eller taxanomin.

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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Skogskulturs traditionella

SOMMAREXKURSION
24–25 maj 2022 på Kimitoön

Tisdagen den 24.5.2022 
samling i Dragsfjärd klockan 9.00
 
Onsdagen den 25.5.2022 på Högsåra
Programmet består av bland annat skogsbruk och 
fornlämningar, klimatsmart skogsbruk, mångbruk i 
skärgården.
 

Utbildning och information 
för fackmän och skogsägare

Notera 
i kalendern!
Närmare information om 

programmet samt uppgifter 
för anmälning i Skogsbruket 

nummer 2/2022.


