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Alla delar av ett träd lämpar sig inte för timmer, inte heller alla 
träd. Det finns fortsättningsvis behov av och efterfrågan på cel-
lulosabaserade produkter, även om tyngdpunkten förskjutits se-
dan papperstillverkningens storhetstid.

– Som en följd av digitaliseringen har efterfrågan på grafiskt 
papper fortsatt minska medan efterfrågan på kartong och bioba-
serat förpackningsmaterial växer. Till det bidrar den ökande nät-
handeln, urbaniseringen och det växande antalet små hushåll. 
Till exempel take away-industrin har expanderat och behöver 
små förpackningslösningar i stora mängder. Att cellulosan är för-
nybar, återvinningsbar och fossilfri gör den till ett utmärkt mate-
rialval, säger Maarit Lindström, chefsekonom vid branschorga-
nisationen Skogsindustrin r.f.

Även efterfrågan på mjukpapper ligger på fortsatt god nivå och 
ökar bland annat i Asien då levnadsstandarden stiger.

NY SOM EXPORTVARA
Om cellulosan tidigare främst betjänat övrig produktion är den 
numera en exportvara och huvudprodukt i sig själv. 

– Sedan mitten av 2010-talet är cellulosaexporten skogsin- 
dustrins lönsammaste segment. Orsaken är Kinas kartong- och 
papperstillverkning som vuxit enormt, trots att landet är beroen-
de av råvaruimport, säger Jakob Donner-Amnell, forskare vid 
Östra Finlands universitet.

Att marknadspriset för cellulosa är högt just nu beror på stor 
efterfrågan, men också på brist på barrmassa och tillverknings-
kapacitet då många massafabriker stängts och få nya byggts. 

Marknadsutsikterna präglas, enligt Donner-Amnell, av flera 
osäkerhetsfaktorer. Det har bland annat spekulerats i att Kina vill 
göra sig mindre beroende av tidvis dyr cellulosaimport och istäl-

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 infor-
mation och då känslorna fått styra. 

I det här numret tillrättalägger vi myten: Bäst att sluta koka cellulosa och i stället förädla virket till långlivade produkter som 
binder så mycket kol som möjligt.

Att avsluta cellulosatillverkningen är knappast möj-
ligt. Den har en fortsatt efterfrågan som råvara för både 
gamla och nya produkter och är ett fossilfritt alternativ.

let öka den egna produktionen. Hur den framtida fabrikskartan 
ser ut hör också till frågetecknen.

– Marginalerna på marknaden är små. Byggs det en fabrik till 
av Kemis kaliber kan det innebära att priset på cellulosa sjunker. 

Kapacitetstillskottet behöver inte nödvändigtvis ske i form av 
en nyetablering. Bland den kvarvarande pappersindustrin finns 
kapacitet som kan konverteras till att producera cellulosa, vilket 
i viss mån redan skett. 

RÄCKER RÅVARAN TILL? 
EUs biodiversitetsstrategi och skyddsmål för skog har skapat 
en viss oro över den framtida råvarutillgången. Jakob Donner- 
Amnell tror att det också kan finnas en gräns för skogsägarnas 
vilja att sälja massaved till industrin – priset har inte följt cellu-
losaproduktionens lönsamhetsutveckling.

En annan diskussion gäller cellulosans låga förädlingsvärde 
som gör att tillverkningen inte ger samma nationalekonomiska 
nytta som pappersproduktionen. Enligt Jakob Donner-Amnell är 
affärsmodellen problematisk även för industrin själv. 

– Med högre förädlingsnivå skulle priset och tillgången på rå-
vara inte vara en likadan nyckelfråga. Trycket på skogen skulle 
minska och man skulle inte behöva ta ut lika mycket virke för 
att få ihop omsättningen. 

MER FÖRÄDLING I FRAMTIDEN?
Cellulosan har en stor innovations- och förädlingspotential. 
Många av förädlingsmöjligheterna bygger på nyttjandet av sido-
strömmar från cellulosatillverkningen. Till exempel restproduk-
ten lignin kan användas till bland annat asfalt, batterier, bioplast 
och livsmedel. 

Tills vidare är omsättningen för de nya produkterna dock liten, 
och ingen vågar förutspå hur stor deras roll blir i framtiden. Men 
tydligt är att industrin tror på en fortsatt efterfrågan. •

TEXT: AGNETA SJÖBLOM

Cellulosan försvarar sin plats
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DET ÄR INTE utan orsak skogen kallas Finlands grö-
na guld. Skogen är av stor betydelse för den fin-
ländska välfärden och rätt skött ökar betydelsen. 
Skogssektorn skapar arbetsplatser. Över 40 000 
människor jobbar inom skogsindustrin. Indirekt 
sysselsätter den ytterligare 30 000 personer. 

Allt tyder på att det finns gott om arbete in-
om skogsnäringen också i framtiden. Utveckling-
en, driven av framför allt ökad miljö- och klimat-
medvetenhet, går snabbt. Nya metoder och pro-
dukter presenteras på löpande band, och därför 
finns det en ständig efterfrågan på skogsproffs, allt 
från skogsarbetare till forskningsingenjörer. Då lig-
ger de som har en färsk utbildning bra till. 

Skogen och skogsbruket är också ett hett dis-
kussionsämne. Debatten syns så gott som dagli-
gen i de finländska medierna. Allt som oftast note-
ras brukandet av skogen som en negativ företeel-
se som förstör biodiversiteten, hindrar rekreationen 
och förhindrar eller påskyndar klimatförändringen. 

Vill framtidens finländare jobba i en sådan 
bransch? Jag hoppas att de som överväger att inle-
da skogliga studier ser förbi rubrikerna och inser 
att just de behövs inom skogssektorn i framtiden. 

Möjligheterna att använda skogen på ett hållbart 
sätt är nämligen bevisligen många.

Skogsbranschen behöver ungdomar som ser 
på näringen med nya fördomsfria ögon, personer 
som utvecklar och informerar om skogsbruket på 
nya sätt. Erfarenhet och kunskap, inhämtad ge-
nom studier kombinerat med snabba nutida verk-
tyg är viktiga faktorer att stöda sig på i framtiden. 
Allt kan tyvärr inte serveras som en TikTok. Fing-
ertoppskänsla för omvärldens syn på skogsbruket 
och saklig information om varför man vidtar oli-
ka åtgärder behövs. 

I tiderna var en av de viktigaste egenskaperna 
för skogsproffsen att ha en mage som klarade av 
att dricka stora mängder kaffe. Framtidens skogs-
proffs möter redan idag helt andra utmaningar. 

Skogsägandet och motiven till varför man äger 
skog genomgår också ständiga förändringar. Det 
som var en sanning för 20–30 år sedan kan vara 
helt fel idag. Men det finns också kunskaper som 
aldrig blir föråldrade inom skogsbranschen. Kan 
du som skogsägare eller studerande redogöra för 
fotosyntesen och dess betydelse för att vi över hu-
vudtaget har ett skogsbruk? •

Nu behövs unga skogsproffs!

ledaren
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BJÖRN STENMARK,
CHEFREDAKTÖR
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Kallelse till årsmöte
 
Föreningen för Skogskultur r.f. håller 
sitt stadgeenliga årsmöte onsdagen den 
23.3.2022 klockan 13.00 på distans via 
MS Teams.
 
Anmälan om deltagande senast den 
18.3.2022 per e-post på adressen 
foreningen.for.skogskultur@gmail.com
 
Styrelsen

Om ni är intresserade av att få upp 8 000 –
10 000 tallplantor/hektar kanske sådd av 
tall är något för er? Skogspoddens sårör 
finns för försäljning, 250€ + 40€ i frakt. 
Läs mer och se film på 
www.skogspodden.se/saror. 
Lyssna gärna på Skogspodden samt se 
filmer på Youtube för tips på sådd av tall.

Per Jonasson AB
Backebogatan 6

129 40 Hägersten
Sverige

+46-72-244 12 56

Kolförrådet i de mest brukade boreala 
skogarna ökar, medan det är relativt 
oförändrat i mindre intensivt brukade 
skogar. Där har förlusterna av kol i stället 
varit betydande vid skogsbränder. Det 
har forskare, som analyserat data från 
sex länder i det norra barrskogsbältet 
mellan åren 1990 och 2017, kommit till.

Det är nu första gången genom 
tiderna en sådan här jämförelse gjorts. 
Tjugofem forskare har skrivit en rapport 
över jämförelsen. I den ingår skogar som 
brukas relativ intensivt i Finland, Norge 
och Sverige. Jämförelseskogarna finns 
i Kanada och Ryssland, där skogarna 
brukas mindre intensivt samt i boreala 
Alaska där de inte brukas alls. Arbetet 
med rapporten har letts av professorn 
i skoglig marklära Peter Högberg vid 
Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

– Resultatet motsäger tesen att 
skogsavverkning orsakar en så kall-
lad kolskuld, som på sikt skulle leda till 
ett minskat förråd av kol. Rapporten 
stöder alltså inte påståendet om att 
obrukade skogar gör störst klimatnytta, 
säger Peter Högberg i ett pressmedde-
lande från SLU.

Ur rapporten framgår att skördarna 
ökade under perioden 1990–2017 och 
att kolförrådet i träden samtidigt ökade 
med 35 procent, sett som ett genom-
snitt för hela skogslandskapet i de nor- 
diska länderna. I länderna med mindre 
intensivt skogsbruk var förändringen 

Större klimatnytta av brukad skog
klart mindre, endast några få procent, 
plus eller minus.

Rapporten visar också att kolförrådet 
i mineraljordar i de nordiska ländernas 
mer intensivt brukade skogar ökar dub-
belt så snabbt som i länder med mindre 
intensivt skogsbruk. Från dikade torv-
marker sker dock betydande förluster, 
speciellt i form av lustgaser och metan. 
Trots detta är åtminstone de svenska 
skogsmarkerna i genomsnitt en sänka 
för atmosfäriskt kol. Rapporten tar inte 
ställning till hur det är i Finland. Forska-
re, som Skogsbruket talat med, säger att 
tillräckliga undersökningar saknas, men 
att en del dikade torvmarker förvandlats 
till mineraljordar.

Enligt forskarna beror den stora 
skillnaden i kolupptag mellan brukade 
och obrukade skogar till stor del på den 
höga tillväxten i de brukade skogarna, 
som i genomsnitt är yngre. En annan 
viktig orsak är de jämförelsevis frekven-
ta skogsbränderna i de mindre skötta 
eller de oskötta skogarna. I Alaska, Ka-
nada och Ryssland brinner i genomsnitt 
0,5–0,6 procent av skogsarealen varje 
år. I Sverige är andelen 0,1 procent och i 
Finland och Norge ännu mindre.

De boreala skogarna är allt mera i 
världens blickfång. Därför torde rappor-
ten väcka stort intresse. Inte mindre än 
30 procent av världen skogar finns i det 
boreala området och de täcker ungefär 
10 procent av den globala landytan. •

 

Tyck till!
Vi vill ge dig en ännu bättre tidning. 
Därför genomför Skogsbruket i 
samband med det här numret en 
läsarundersökning i samarbete med 
analysbolaget Meltemi.

Ett frågeformulär har sänts till 
371 slumpmässigt utvalda prenu-
meranter. Men vem som helst kan 
svara på samma frågor på Skogs-
brukets webbplats, skogsbruket.fi. 
Välj ”Läsarundersökning” på startsi-
dan. Där finns frågeformuläret och 
närmare information och direktiv.

Syftet med enkäten är framför 
allt att göra en tidning som svarar 
mot läsarnas önskemål och behov. 
Dessutom ger den stöd för mark-
nadsföringen av både tidningen och 
annonsutrymme i den.

Alla som deltar i enkäten kan 
delta i utlottningen av ett euro 
presentkort på 50 till Uittokaluste. •
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Rättelse
I artikeln ”Nu krävs alternativ till 
granen” i Skogsbruket 8/2021 
uppgav vi felaktigt att den gran-
dominerade skogsmarkens andel i 
södra Finland skulle ha ökat från 21 
procent år 1981 till 48 procent år 
2016.

Ökningen är klart mindre. Gra-
nens andel är nu cirka 33 procent 
och har varit ungefär lika stor under 
det senaste decenniet.

En uppmärksam läsare påpekar 
också att bilden av contortatallar i 
samma artikel föreställer vanliga tal-
lar på vilka man ympat contorta. •

Internationella 
skogsmöten ställs in

Lokala, nationella och internationella möten ställs in på grund av 
coronapandemini. Nu kan inte heller planerade skogssammankomster 

på hög nivå genomföras.
Inom ramen för den skogspolitiska processen i Europa, kallad Forest 

Europe, bjöd den slovakiske jordbruks- och landsbygdsministern Samuel 
Vlcan in de övriga europeiska ministrarna, med ansvar för skogsfrågor, 
till ett möte våren 2022. I mitten på januari meddelade han att sam-
mankomsten inte blir av på grund av den grasserande pandemin. Något 
virtuellt möte för att diskutera skogsfrågor vill ministern inte ha, eftersom 
avsikten från början var att träffa och lära känna kollegerna fysiskt. 

En annan hotad tillställning av mammutstorlek på global nivå är Världs-
skogskongressen som arrangeras med sex års mellanrum. Kongress num-
mer femton skulle ha ordnats i fjol i Koreas huvudstad Seoul, men sköts 
upp till början av maj 2022. Värdlandet arrangerar kongressen tillsam-
mans med FNs lantbruks- och livsmedelsorganisation FAO. Kongressen, 
som normalt samlar tusentals deltagare, hotas också av pandemin, men 
ett inställnings- eller uppskjutningsbeslut har i skrivande stund inte fattats. 

Världskongressen har skjutits upp senast på 1940-talet, då andra världs-
kriget hindrade Finland att vara arrangör. Efter ett uppskov på flera år 
ordnades en lyckad kongress 1949 med Helsingfors som huvudort. 

I stället för att enbart ställa in möten och seminarier har skogsorgani-
sationerna också gått in för att ordna ersättande webbinarier. Skogsfors-
karnas egen världsorganisation, IUFRO, har under pandemin avstått från 
nästan alla fysiska möten och i stället arrangerat ett otal digitala samman-
komster och konferenser. •

JAN HEINO
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Risk för 
fallande granar
Nu har granbarkborrarna dödat så mycket skog i Sverige 
att Skogsstyrelsen uppmanar folk att hålla sig borta från 
hårt drabbade områden. Risken för fallande träd sägs vara 
överhängande.

I ett pressmeddelande uppger Skogsstyrelsen att bark- 
borrarna sedan år 2018 förorsakat förödande skador i många  
skogar i Götaland och Svealand. 

Trots avverkningar står stora volymer döda träd kvar i  
skogarna.

– Den senaste inventeringen från SLU (Sveriges lantbruks- 
universitet) visar att miljontals kubikmeter döda granar står  
kvar i skogen. De här skelettskogarna kan vara verkligt  
farliga att vistas i, säger Mattias Sparf, barkborresakkunnig  
på Skogsstyrelsen.

Han uppmanar allmänheten att inte gå nära döda  
granar. De som arbetar i skogen uppmanas att undvika  
de döda granarna då det blåser.

Skogsstyrelsen är en svensk statlig förvalt- 
ningsmyndighet för skog och skogsbruk. Den  
sorterar under Näringsdepartementet. •
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Skogen är ett objekt för en alltmer pola-
riserad politisk debatt, där främjandet av 
biologisk mångfald ställs mot ekonomiska 
intäkter. Som ordförande för Miljöministe-
riets expertgrupp Naturpanelen har Janne 
Kotiaho blivit något av en talesperson för 
ett ökat skydd av landets skogar.

Skogsbruket fick en intervju via Zoom 
med Kotiaho och första frågan var själv-
klar: Är du själv skogsägare?

– Ja, jag har cirka tio hektar här där 
jag bor i Korpilahti, nära Jyväskylä. Area-
len består dels av ett skogsområde på sex 
hektar som jag låtit skydda inom Metso-
programmet, dels av skogsbetesmark, där 
inlånade får betar på somrarna. Jag bedri-
ver inget ekonomiskogsbruk.

Enligt Kotiaho har diskussionen om 
skydd kontra avverkning blivit alltför 
svartvit, och han framhåller att ingen är 
ute efter att förbjuda skogsindustri i Fin-
land.

– Nej, det handlar snarare om att vi 
måste titta på var det går att bedriva en 
hållbar avverkning av skog och styra den 
till områden där förnyelsemöjligheterna 
är gynnsamma. I Finland har vi överträtt 
gränserna för hållbarhet och vi måste fun-
dera hur mycket resurser vi kan ta ut ur 
skogen utan att den biologiska mångfal-
den lider alltför mycket.

ENBART FORSKARE I PANELEN
Till vardags jobbar Janne Kotiaho som 
professor i ekologi vid Jyväskylä univer-
sitet. Han har under åren uttalat sig för 
ett striktare skydd av landets skogar och 
senast i december väckte Naturpanelens 
kommentar till EUs strategi för biodiversi-
tet för 2030 reaktioner.

– Finland har förbundit sig att följa EUs 

Finland har överskridit gränserna för 
hållbart skogsbruk och behöver öka 
sitt naturskydd för att uppfylla EUs 
strategi för biodiversitet. Det säger 
ekologiprofessor Janne Kotiaho, som 
ser ett skriande behov av att skydda 
skogsområden i södra Finland.

”Ekonomin får inte köra över ekologin” 

Professor Janne Kotiaho anser att debatten blivit alltför 
svartvit och efterlyser en analytisk syn på balansen mellan 
ekonomi och ekologi i skogen.

– Ingen är ute efter att förbjuda skogsindustrin i Finland, 
men vi borde titta på var på jorden det är hållbart att avver-
ka skog för industriell användning.  
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strategi och då måste vi också ta vårt an-
svar. Det är viktigt att vi inte skyfflar över 
bördan på de andra EU-länderna och ock-
så att vi tar hand om vår egen natur.

Han avfärdar bestämt uppfattningen 
om att Finland i nuläget skulle stå för hälf-
ten av skyddade naturområden inom EU.

– Det är en uppgift som bygger på helt 
felaktiga beräkningar, men som tyvärr har 
fått spridning. 

Naturpanelen är tillsatt av Miljöminis-
teriet som ett vetenskapligt expertråd och 
består enbart av forskare. Enligt Kotiaho 
är det viktigt att det finns ett organ som 
inte har representanter från naturskydds-
organisationer eller industri.

– Vi är en fristående grupp av forskare 
och vår uppgift är att utreda och svara på 
regeringens behov av information i äm-
net. I huvudsak gör vi utredningar på eget 
initiativ. Jag har läst kommentarer om att 
vi är för oberoende, vilket är ett intres-
sant ordval för att beskriva en vetenskap-
lig expertpanel med uppgift att vara just 
oberoende.

BERÄKNAS KOSTA 
SJU MILJARDER EURO
Han sticker inte under stol med att skogs-
industrin också står för ett viktigt bidrag 
till statskassan, men anser att den ekono-
miska rollen blivit alltför dominerande.

– Det finns ett missförstånd när det gäl-
ler de tre benen ekologi, ekonomi och väl-
färd. De är nämligen inte jämbördiga. Må-
let är att rättvist och solidariskt förbättra 
människors välfärd inom ramarna för jor-
dens ekologiska kapacitet och ekonomin 
är ett medel att göra det möjligt. Det kan 
dock inte fortsätta som hittills och ske på 
bekostnad av ekologin, eftersom det in-
te går att förhandla om jordens begräns-
ningar.

I EUs strategi ska minst 30 procent av 
land- och havsområden omfattas av rätts-
ligt skydd, inklusive 10 procent av total- 
arealen som ska sättas under strikt skydd. 
Enligt Naturpanelens beräkningar landar 
kostnaderna på 6,8 miljarder euro för Fin-
lands del.

– Om vi tar ut 70 procent av skogens 

resurser borde vi ha råd att lämna 30 pro-
cent kvar i naturen till de arter som behö-
ver dem för sin överlevnad. Det räcker inte 
heller med punktskydd, flera arter behö-
ver stora enhetliga arealer för att klara sig.

Janne Kotiaho ser ett stort behov av att 
skydda skog, speciellt i södra Finland, där 
djur- och växtarter enligt honom har ett 
klart sämre skydd.

– Traditionellt har vi i Finland skyddat 
stora områden i norr, men andelen borde 
nu höjas även i södra Finland. Klimatför-
ändringen gör att flera arter drar sig norr-
ut och för de arter som breder ut sig sö-
derifrån behöver det finnas biotoper även 
i södra Finland.

ENSIDIG RÅDGIVNING
Ett utökat naturskydd innebär att avverk-
ning begränsas striktare än hittills. När det 
gäller avverkning förespråkar Kotiaho mer 
kontinuerlig beståndsvård på bekostnad 
av kalavverkning.

– Både kalhyggen och kontinuitets-
skogsbruk är skadliga för ekosystemen, 
men det senare är betydligt mindre skad-
ligt eftersom man tar bort mindre mäng-
der material på en gång.

För att uppfylla EUs strategi kommer 
det att behövas miljardanslag i Finland för 
att ersätta skogsägare som väljer att skyd-
da sina skogar.

– Det finns redan program, som Met-
so, som ger skogsägare en skälig ersätt-
ning för att skydda sina skogsområden, 
men informationen kanske inte når ut till 
alla dem som potentiellt skulle kunna ha 
nytta av den. 

Han efterlyser också en större bredd i 
rådgivningen som riktar sig till enskilda 
skogsägare. 

– Hela Finlands skogsmaskineri, där 
bland annat Finlands skogscentral, Tapio 
och skogsvårdsföreningarna ingår, är upp-
byggt för att få virke i rörelse. Åtminstone 
kommer jag inte ihåg att jag som skogs-
ägare erbjudits råd om hur jag ska främja 
biologisk mångfald i min skog. •

TEXT: JOHAN SVENLIN
FOTO: EMMI VIRTANEN

Av de skyddade skogarna finns 
80 procent i norra Finland

• I EUs strategi för biologisk mångfald 
för 2030, som presenterades i maj 
2020, finns bland annat tre målsätt-
ningar för skyddade naturområden 
inom unionen: Före 2030 ska minst 
30 procent av EUs mark- och havsom-
råden omfattas av rättsligt skydd, av 
dessa ska minst en tredjedel, det vill 
säga tio procent av arealen, skyddas 
strikt samt oberoende av arealen 
är alla återstående naturskogar och 
urskogar strikt skyddade.
• Drygt 75 procent av Finlands yta 
täcks av skog.
• Den årliga tillväxten av skog i 
Finland beräknas till 108 miljoner 
kubikmeter, medan den totala 
avgången (avverkning plus naturligt 
död stamved) år 2020 beräknades till 
83,5 miljoner kubikmeter.
• Av de 69 miljoner kubikmeter, som 
avverkades år 2020, gick 85 procent 
till skogsindustrin, medan 15 procent 
användes som energived. 
• I början av år 2019 fanns 2,9 miljo-
ner hektar skyddade skogar i Finland, 
varav 80 procent i landskapen Norra 
Österbotten, Kajanaland och Lapp-
land.

Källor: EU-kommissionen, Jord- och 
skogsbruksministeriet, Naturresurs- 
institutet.

Naturpanelen

Har 15 medlemmar, förutom ord-
förande Janne Kotiaho:
Liisa Kulmala (FMI), Ilari Sääksjärvi 
(Åbo universitet), Kirsi Pauliina Kallio 
(Tammerfors universitet), Lassi Ahlvik 
(Helsingfors universitet), Christoffer 
Boström (Åbo Akademi), Jaana Bäck 
(Helsingfors universitet), Irina Herzon 
(Helsingfors universitet), Jukka Joki-
mäki (Lapplands universitet), Aleksi 
Lehikoinen (Luomus), Tiina Niemi-
nen (Naturresursinstitutet), Elina 
Oksanen (Östra Finlands universitet), 
Minna Pappila (Åbo universitet), 
Christofer Raymond (Helsingfors uni-
versitet) och Aki Sinkkonen (Natur-
resursinstitutet).

”Ekonomin får inte köra över ekologin” 
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Det frivilliga skyddet av skog i form av 
Metso-programmet är populärt bland fin-
ländska skogsägare. Esbobon Ahti Hur-
malainen lät för några år sedan skyd-
da nyinköpt skogsmark i Sjundeå. Mar-
ken, omfattande ett par hektar, hade tidi-
gare ägts av ett dödsbo och inte brukats 
på länge.

– Man kan tala om riktig urskog med 
branta sluttningar, en liten bäck i natur-
tillstånd och 100 år gamla, bastanta gra-
nar. På NTM-centralen tyckte man områ-
det var unikt och oersättligt. Då det också 
hittades spår efter flygekorre var skydds-
beslutet lätt att ta, berättar han.

Snårig statistik över skyddad skog
Närmare 2,9 miljoner hektar skog i 
Finland är skyddad. Hur väl omfatt-
ningen möter målsättningarna i EUs 
biodiversitetsstrategi och står sig i 
jämförelse med andra länder är en 
tolkningsfråga. 

Området är numera permanent skyd-
dat via Metso-programmet. Ersättningen 
som Hurmalainen fått är skattefri och ba-
serar sig på naturvärden och trädbestån-
dets värde. Hurmalainen, som är verksam 
inom föreningen för skogsägare i huvud-
stadsregionen, PKMO, och ordförande för 
Nylands skogsråd, säger sig vara nöjd med 
processen.

– På andra skogsfastigheter, som jag 
äger, har jag låtit göra slutavverkning-
ar, men på det här området vågar jag på-
stå att en avverkning inte hade gett sam-
ma ekonomiska utdelning som skyddan-
det gjorde. 

UNIKT PROGRAM 
Metso-programmet, inriktat på ekolo-
giskt värdefulla objekt, startade i början 
av 2000-talet och har av många ansetts ta 
skyddet av skog i rätt riktning, även om 
det varit utmanande att få resurserna att 
räcka till. 

– Att vi har ett fungerande system, 
där privata skogsägare frivilligt kan väl-
ja att tidsbundet eller permanent skydda 
sin skog, är unikt, säger skogsombudman 
Viktor Harvio på Svenska lantbrukspro-
ducenternas centralförbund.

Han ser också positivt på att det fri-
villiga naturskyddets möjligheter utökats 
med Helmi-programmet som fokuserar på 
skydd och vård av livsmiljöer såsom my-
rar och våtmarker. 

Vad EUs biodiversitetsstrategi kommer 
att innebära för det finländska skogsskyd-
det återstår att se. Enligt strategin, vars 
beredning förväntas bli klar i vår, ska 30 
procent av skogsarealen skyddas fram till 
2030, 10 procent av arealen ska skyddas 
strikt.

– Vi har redan mycket skog som är strikt 
skyddad i Finland, men hur man tänkt för-
verkliga det övriga skyddet är oklart. Det 
finns många olika tolkningar. Det skulle 
behövas mera forskning och klarare mät-
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kriterier så att alla pratade om samma sak 
och det gick att föra en fruktbar diskus-
sion, säger Harvio.

OLIKA TOLKNINGAR 
Enligt Naturresursinstitutets statistik är 
cirka 13 procent av den finländska skogs- 
och tvinmarken skyddad; 10 procent kan 
räknas som strikt skyddad i bemärkelsen 
att arealen helt är lämnad utanför skogs-
bruket. Begränsar man statistiken till att 
gälla enbart produktiv skogsmark sjunker 
den strikt skyddade arealen till 6 procent. 

Hannes Mäntyranta, som verkat som 
kommunikationsplanerare vid Finska 
Forstföreningen, ser för egen del inte ned-
skrivningen som motiverad.

– Klassificeringen i skogsmark, tvin-
mark och impediment är gjord för skogs-
bruket. I ekologiskt hänseende är skillna-
den mellan skogsmark och tvinmark liten, 
säger han.

När man ser till helheten anser Män-
tyranta att man inte heller ska glömma 
bort naturvårdsåtgärderna som i enlig-
het med certifieringskraven görs i eko-
nomiskogar och kan sägas utgöra grun-
den för det finländska skogsbiodiversi-
tetsarbetet.

– Naturvårdsarbetet i ekonomiskogar-
na är viktigt. Dels därför att det berör en 
stor areal, dels därför att det jämfört med 
skogsskydd ger möjlighet till snabba för-
bättringsinsatser. Då det mesta görs på 
skogsägarens bekostnad kan det dessut-
om anses förmånligt för samhället.

FAKTA BÖR STYRA 
EU-strategin säger inget om den natio- 
nella fördelningen av skogsskydd utan 
målsättningen 30/10 gäller EU-området 
som helhet. 

Finlands naturpanel har framfört åsik-
ten att andelen strikt skyddad skog i Fin-
land borde fördelas jämnt och utvidgas till 
10 procent i varje landskap, däribland al-
la återstående gamla skogar och skogar i 
naturtillstånd. 

I nuläget finns merparten av de skydda-
de skogarna i norr, där det statliga skogs-
innehavet är stort, medan andelen skyd-
dad skog är betydligt mindre söderut där 
det privata ägandet dominerar. Definitio-
nen av begreppet gammal skog är än så 
länge under arbete i EU. 

– Genom att enbart titta på procentan-
delar är det svårt att få helheten att fung-

era. Det viktiga skulle vara att få de eko-
logiskt värdefulla objekten skyddade samt 
att utveckla naturvårdsåtgärderna som re-
dan utförs i ekonomiskogarna. Mycket har 
redan gjorts och en del av resultaten får vi 
se först i framtiden, säger Viktor Harvio.

Enligt honom kommer forsknings- och 
utvecklingsarbetet att spela en nyckelroll 
för att faktabaserat samordna ändamålen. 

– Då det gäller privatägd skog ska 
skyddsmetoderna vara frivilliga och byg-
ga på incitament så att egendomsskyddet 
tryggas.

Ett nytt verktyg blir den av MTK lanse-
rade portalen luontoarvot.fi som genom 
marknadsbaserade metoder vill främja 
den biologiska mångfalden.  

SÄMST I KLASSEN 
ELLER PRIMUSELEV?
Hur det finländska skogsskyddet står sig i 
en europeisk jämförelse är också långt en 
definitionsfråga. 

 – Finländsk natur kan inte skyddas nå-
gon annanstans än i Finland, i det hänse-
endet är en jämförelse ointressant. Sam-
tidigt är statistiken över finländskt skogs-
skydd ingenting att skämmas för. Sett till 
de statistiska uppgifterna och att det finns 
fungerande skyddsprogram och -metoder 
borde det finländska skogsbruket klara ut-
maningarna rätt bra, säger Hannes Män-
tyranta.

Enligt utredningen State of Europe’s Fo-
rests 2020 finns över hälften av EU-områ-
dets strikt skyddade skog i Finland. Utred-
ningen utgår från EUs och internationella 
lantbruksorganisationen FAOs definition 
av skog som baserar sig på krontäckning, 
inte liksom i Finland på volymtillväxt.

Den skog som i andra EU-länder kallas 
skyddad skulle i sin tur ofta inte uppfylla 
skyddskriterierna i Finland.

– Söder om Östersjön räknas så gott 
som all skog som är belagd med någon 
form av begränsning som skyddad, trots 
att man hugger träd, tar ut vindfällen, till-
låter bosättning och betande djur, säger 
Mäntyranta.

I Sverige finns mycket av den skyddade 
skogen i fjällområdena.

– Det handlar om områden som inte 
uppfyller FAO:s klassificering på skog ut-
an räknas som impediment. •

TEXT: AGNETA SJÖBLOM
FOTO: POND5

Skyddsfakta

• År 2019 uppgick arealen 
skyddad skogs- och tvinmark 
i Finland till sammanlagt 2,88 
miljoner hektar. Summan be-
står av lagstadgade skyddsom-
rådena: 2,42 miljoner hektar, 
och skyddade mångfaldsobjekt 
i ekonomiskogar: 0,47 miljoner 
hektar. 

• Största delen av den skyd-
dade skogs- och tvinmarken, 
närmare 80 procent, fanns i 
norra och östra Finland.  

• Cirka 85 procent av den skyd-
dade skogs- och tvinmarken 
fanns på statlig mark.

• Skogsbruksmarken delas i Fin-
land in i skogsmark, tvinmark 
och impediment. På tvinmark 
ligger skogens medeltillväxt på 
0,1−1,0 m³/ha/år, på impedi-
ment under 0,1 m³/ha/år.

• FAOs definition av skog är 
trädbevuxen mark med en 
krontäckning på minst 10 pro-
cent och en areal på över 0,5 
hektar. Träden bör vid mogen 
ålder uppnå en höjd på minst 
5 meter. I Finland uppfyller 
förutom skogsmarken också 
omkring hälften av tvinmarken 
FAOs skogsdefinition. 

• Det statligt finansierade 
Metso-programmets målsätt-
ning är att fram till 2025 på fri-
villig väg skydda cirka 100 000 
hektar värdefulla skogsobjekt. 
Skogsägare kan via programmet 
erbjuda sina skogar för tillfälligt 
eller permanent skydd och få 
ekonomisk ersättning. 

Källor: Naturresursinstitutet, 
Europaparlamentet, Finlands 
skogscentral. 
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Mera död ved behövs i ekonomisko-
gen, eftersom mer än var femte av 
de finska skogsarterna är beroende 
av död ved i någon del av livscykeln. 
Många av dessa arter är svampar, 
mossor, lavar och insekter. Genom 
att förbättra livsmiljöerna för dem, 
gynnar man indirekt också exempel-
vis fågellivet, eftersom många fåg-
lar är beroende av insekter som fö-
da. Den vitryggiga hackspetten livnär 
sig exempelvis uteslutande på insek-
ter som lever i död ved. Av alla ho-
tade arter har 31 procent skogen som 
livsmiljö. Det minskade antalet gam-
la skogar, stora grova träd, död ved 
och färre hyggesbrända områden är 
bidragande orsaker till detta.

– UPM har som målsättning att 
upprätthålla och förbättra naturens 
mångfald i sina egna skogar, samti-
digt som företaget på ett effektivt sätt 
producerar kvalitativt träråmaterial, 
säger Tuomas Kara, miljöchef vid 
UPM Skog.

Som ett led i att förbättra naturens 
mångfald lämnar bolaget i princip all 
död ved kvar i sina egna skogar. Av 
säkerhetsskäl kan man fälla stående, 
döda träd eller kapa dem till högstub-
bar. Av praktiska, tekniska skäl kan 
man flytta bort död ved från körstrå-
ken och placera den på bättre plat-
ser i skogen.

– Då vi opererar på privata skogs-

De sparar all död ved
Vikten av död ved kan inte be-
tonas nog. Då man jämför eko-
nomiskogar med naturskogar är 
det framför allt mängden död 
ved som skiljer dem åt. UPM 
Skog sparar i princip all död ved 
i sina egna skogar.

ägares marker, arbetar vi utifrån de 
certifieringskrav de följer. I exempel-
vis FSC-certifierade skogar sparar vi 
minst tjugo döda träd per hektar, be-
rättar Kara.

Glädjande nog har man kunnat se 
positiva effekter av konkreta åtgärder 
som att lämna sparträd och död ved 
på förnyelseytor. På ett av bolagets 
egna kalhyggen i Jankkala har man 
till exempel hittat flera utrotningsho-
tade arter. En del av arterna, såsom 
mörkskinn och rostskinn, betraktas 
normalt som gammelskogsarter.

BRIST PÅ GROV DÖD VED
Många arter, som lever i död ved, är 
specialiserade på ett visst trädslag och 
av en bestämd storlek. Dessutom ska 
det ha exakt rätt förmultningsgrad. 
Därför är det viktigt att det finns död 
ved av olika ålder och i olika förmult-
ningsgrad under skogens hela livscy-
kel. Den döda veden fungerar som 
värd för olika arter under olika ske-
den av förmultningsprocessen. I ex-
empelvis gran trivs stubbtickan och 
granbarkborren under de två för-
sta åren av nedbrytningsprocessen. 
Därefter flyttar barkplattbaggen och 
violtickan gärna in. Då nedbrytnings-
processen pågått i minst fem år kan 
man se svartoxe och brandticka och 
efter femtio till hundra år stållöpare 
och biskopsmössa.

Det behövs med andra ord död 
ved som ligger och död ved som står, 
såsom torrakor och högstubbar. Det 
behövs klen ved och det behövs grov 
ved. Det råder särskilt brist på den 
grova veden. Det finns ganska myck-
et klen död ved i våra skogar i form 
av avverkningsrester. 

Av de arter, som är beroende av 
död ved, behöver merparten grov 
ved. Cirka aderton procent av arterna 
är i behov av stammar som är över 
trettio centimeter i diameter. Hit hör 
exempelvis trådtickan, tajgaskinn, 
rynkskinn, ostticka, kritporing och 
rosenticka. 

Död ved behövs i alla former och 
grader av förmultning. Målsätt-
ningen är att ha fem kubikmeter 
död ved per hektar i de finska eko-
nomiskogarna.
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De sparar all död ved
– Död ved av lövträd, speciellt av asp, 

är särskilt viktig för mångfalden i de fin-
ska skogarna som är barrträdsbetonade, 
säger Kara och påminner om att dagens 
sparträd är morgondagens döda ved. De 
upprätthåller ett kontinuum av död ved i 
skogen under en lång tidsperiod.  

BRAND FÖR MÅNGFALDEN
I kampen för att förbättra mångfalden 
i ekonomiskogarna använder sig UPM 
också av hyggesbränning. Det är en tra-
ditionell skogsvårdsmetod som ersätter 
skogsbränderna som var vanligare förr. 
Med hyggesbränningarna förbättras livs-
miljön för brandberoende arter, den all-
männa skogshälsan förbättras, och bran-
den är också en del av en effektiv skogs-
förnyelse. Vid en brand dör en del träd 
omedelbart, en del skadas och dör ef-
ter några år och några bara fortsätter att 
växa. Parallellt med detta börjar nya träd 
att växa. Man får med andra ord död ved 
av olika kvalitet och förmultningsgrad på 
detta sätt.

– Undervegetationen förändras också 
vid en brand då bottenvegetationen brin-
ner i varierande grad, konstaterar Kara. 

Hyggesbränningen är en del av FSC-
kriterierna och en definierad del av 
UPMs biodiversitetsstrategi. UPM har va-
rit en aktiv aktör i hyggesbränningspro-
jekt sedan 1998. Företaget genomför år-
ligen hyggesbränningar på i genomsnitt 
50–100 hektar av sina marker. Desutom 
bränner bolaget på sina kunders hyggen. 

– Utöver skogsvårdande hyggesbrän-
der har vi koncentrerat oss på objekt som 
är speciellt värdefulla ur mångfaldsper-
spektiv, såsom solexponerade åsar. UPM 
har redan i femton år varit en vägvisare 
speciellt vad gäller brännandet av spar-
trädsgrupper, säger Kara. •

TEXT: MIA BERG-LUNDQVIST 
FOTO: UPM

 
Källor: Keto-Kotoi 2018. Tutkimustietoon 
perustuvia suosituksia vastuullisen metsä-
hoidon kehittämiseksi och Saaristo, Kuusi-
nen & Nieminen 2010. Naturvård i ekono-
miskogar: handbok för skogsfunktionärer.

• UPM äger 515 000 hektar skog i Finland.
• Alla UPM:s egna skogar i Finland är såväl PEFC- som FSC-certifierade. UPM 
var den första stora skogsägaren som tog i bruk FSC-standarden år 2011. 
• Till UPMs FSC-gruppcertifikat hör cirka 1 500 privata skogsägare med cirka 
500 000 hektar av skog.

Snabbfakta om död ved

• Död ved förekommer både som stående och liggande i form av högstub-
bar, torrakor, silverstubbar (grånade stubbar) och lågor.
• Det är viktigt med variation i nedbrytningsgrad, ålder, trädslag och sol-
exponering. Variationen ger livsmiljöer för olika artgrupper och arter med 
specifika behov.
• Död ved uppkommer till exempel till följd av stormar, bränder samt in-
sekts- och svampangrepp.
• Alla former och dimensioner av död ved är till nytta för den biologiska 
mångfalden, men generellt är grov död ved värdefullare än klen död ved.
• Enligt Naturresursinstitutet finns det ca 50 miljoner kubikmeter död ved i 
de finska skogarna. 
• Enligt senaste riksskogstaxeringen (2014–16), finns det i medeltal 5,7 
kubikmeter död ved per hektar skogsmark. I ekonomiskogarna är mängden 
bara 4 kubikmeter, vilket är lite i en europeisk jämförelse. 
• Den nationella skogsstrategin 2025 slår fast att mängden död ved i ekono-
miskogarna ska ökas till i genomsnitt fem kubikmeter per hektar.
• Den döda veden behöver inte fördelas jämnt i en skog. I en ekonomiskog 
är det bättre med några större områden, exempelvis 50–100 kubikmeter, 
död ved plus grupper av naturvårdsträd.
• Ett kostnadseffektivt sätt för skogsägaren att öka mängden död ved kan 
exempelvis vara att skapa den på områden som är svåra att avverka och 
därmed få ekonomi i avverkningen.
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”Skogarnas kolförråd är rätt stabila”
Ett av argumenten mot kalhyggen är 
att de anses läcka koldioxid och tära 
på kolförrådet i marken. Men under-
sökningar visar att skogarnas kolför-
råd är ganska stabila och inte särskilt 
störningskänsliga. Det finns trots allt 
ännu mycket outforskat om nettoflö-
dena.

Skogarnas kolförråd är ganska stabila. Det 
är en av de slutsatser man kommit fram 
till då man i samband med den riksom-
fattande skogsinventeringen (VMI) sam-
lat in och analyserat över 600 jordprover 
från 1980-talet ända in på 2000-talet. Man 
har analyserat mängden kol i förnan, hu-
muslagret och i fyrtio centimeter djup mi-
neraljord. 

Då det handlar om kolbindning i sko-
gen finns det två infallsvinklar; å ena si-
dan handlar det om trädens förmåga att 
binda koldioxid från atmosfären i sam-
band med fotosyntesen, å andra sidan 
handlar det om de kolförråd som finns 
lagrat i marken. Som exempel kan näm-
nas att ett träd binder i genomsnitt 25 
kilogram koldioxid per år. Kollagret i 
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”Skogarnas kolförråd är rätt stabila”

Markens kollager kan i ett långt per-
spektiv öka som ett resultat av intensiv 
skogsskötsel. 

hyggen har just skogens kolbalans varit ett 
argument. Man har kritiserat kalhyggen 
för att läcka mycket koldioxid och mins-
ka på markens kolförråd.

NETTOFLÖDET OSÄKERT
– Exakt vad som händer i marken på ett 
kalhygge vet man faktiskt ganska litet om 
säger Hannu Ilvesniemi, forskningspro-
fessor vid Naturresursinstitutet. 

Vi vet att det på ett kalhygge blir kvar 
ganska stora mängder organisk förna i 
form av kvistar, blad och liknande. Trä-
dens hela rotsystem finns också kvar i 
marken och lagrar kol. Avverkningsrester-
na och rötterna bibehåller det lagrade ko-
let under en period, men bryts ned efter 
en tid, då en stor del av det lagrade kolet 
frigörs som koldioxid som återförs till at-
mosfären.

– Man ska vara lite försiktig med att 
uttala sig på den här punkten, men det 
verkar som om kolförrådet i marken inte 
längre växer efter 10–20 år på ett kalhyg-
ge. Å andra sidan har ett nytt trädbestånd 
och annan växtlighet börjat ta fart under 
den här tiden, säger Ilvesniemi.

Hannu Ilvesniemi säger att man i dag 
inte har detaljerad information om det 
slutliga nettoflödet av kol på kalhyggen. 

– Men så mycket vet vi att det inte är 
fullt så enkelt som att kalhyggen mins-
kar markens kolförråd. I själva verket är 
skogarnas kolförråd ganska stabila och 
inte särskilt känsliga för störningar, sä-
ger han.

LÅNGSAM PROCESS
Jukka Pumpanen, Carl Johan Westman 
och Hannu Ilvesniemi (Boreal Environ- 
ment Research) har i en vetenskaplig ar-
tikel granskat kalhyggenas inverkan på 
markens kolförråd. En av slutsatserna där, 
då man mätt hur fort hyggesrester bryts 
ned, är att det är fråga om en långsam 
process. 

Det innebär i praktiken att det finns en 
kännbar mängd icke nedbrutet organiskt 
material kvar på marken i det skede då 
den nya skogen börjar fungera som kol-
sänka. 

– Markens kollager kan därför i ett långt 
perspektiv öka som ett resultat av intensiv 
skogsskötsel, konstaterar Ilvesniemi.

Också jordanalyserna i EU-projektet 
Biosoil, som använt data från riksskogs-
taxeringen, visar att förändringarna i kol-
mänden är ringa i samband med kalhyg-
gen. Detta speciellt om man jämför varia-
tionen med den totala mängden kol som 
finns i marken. 

GÖDSLING BÄSTA SÄTTET
Största kollagringen sker i skogar i åldern 
40–100 år, det vill säga då skogens tillväxt-
takt är god. Hannu Ilvesniemi säger att 
ett av de bästa sätten att påverka skogens 
kolförråd på ett positivt sätt är att göds-
la skogen.

– Ju mera skogen växer, desto bättre 
binder den kol. Man ska med andra ord 
satsa på skogsåtgärder som förbättrar till-
växten, säger han.

Vilken är markberedningens inverkan 
på kolbindningen?

– Marken bereds främst för att säkra 
de nya plantornas tillväxtframgång. I ett 
större perspektiv har markberedningen in-
te särskilt stor inverkan på kolbindningen, 
svarar han.

Ilvesniemi tillägger att markberedning-
ens största fördel är att den bidrar till att 
skapa skogar som är möjligast täta. I en 
tät skog nyttjas hela kolbindningspoten-
tialen och har en positiv inverkan på kol-
lagringen.

Vilka är de viktigaste resultaten man 
hittills fått fram i samband med den riks-
omfattande skogsinventeringen?

– Det som redan tidigare konstaterats; 
att skogarnas kolförråd är ganska stabi-
la. Ett annat och ännu viktigare fenomen 
är att markens fuktighet påverkar kolets 
kretslopp i marken. En fuktig mark binder 
större mängder kol och nedbrytningspro-
cessen dämpas på grund av syrebristen, 
summerar Ilvesniemi. •

TEXT: MIA BERG-LUNDQVIST
FOTO: POND5

Källa: Soil CO2 efflux from a podzolic forest 
soil before and after forest clear-cutting and si-
te preparation, Pumpanen, Jukka; Westman 
Carl Johan & Ilvesniemi, Hannu. Boreal Envi-
ronment Research 9, 2004.

skogsmarken är betydligt större än kol-
lagret i levande träd och har byggts upp 
sedan istiden. Av kolet i skogen finns cir-
ka 60 procent i jorden och den resteran-
de delen finns bundet i träden. Skogens 
kolförråd är i genomsnitt 10 kilogram per 
kvadratmeter. I norra Finland är kolför-
råden mindre.

Av den kritik som framförts mot kal-
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Finlands svenska 4H är en takorganisa-
tion för de 18 svenskspråkiga 4H-förening- 
arna i Nyland, Åboland, Åland och Ös- 
terbotten.

– Landsbygden och dess näringar är 
återkommande teman i verksamheten 
som understryker den sociala kompeten-
sen, företagsamhet och respekt för miljön, 
säger Harriet Sundholm, som är perso-
nalansvarig på Finlands svenska 4H och 
har ett övergripande ansvar för utbild-
ningsinsatserna inom 4H.

Redan som 7-åring kan man gå med i 
föreningarnas gruppverksamhet och som-
martid kan man ta sig an en egen uppgift 
som att odla, baka eller sköta djur.

Som nästa steg – när man fyllt 14 år – 
kan man delta i de tematiska kurser som 
4H ordnar och som omfattar 20 lektioner. 
Det finns flera olika teman att välja bland, 
ett av dem är skogen.

FEM MODULER
För kursen 4H i skogen har en handbok 
på drygt 30 sidor utarbetats. Innehållet är 
uppdelat i fem moduler som inleds med 
skogsvård och växtplatser i skogen. Sedan 
följer skogsförnyelse, plantskogsvård, ar-
betsredskap med underhåll och säkerhet. 

Den femte och sista modulen ägnas åt 
praktiskt arbete med röjsåg. För att få kö-
ra röjsåg på egen hand måste man ha fyllt 
16 år, i annat fall måste arbetet ske under 
uppsikt av en vuxen.

Teori blandas med praktiska övning-
ar. När man gått igenom exempelvis mo-
dulen om plantskogsvård ska man ge 
sig ut i fält och jämföra björkens, gra-

4H-kurs om skogen kan ge 
studiepoäng

Kunskap om skogsvård och -arbete. 
Möjligen studiepoäng på andra sta-
diet och en plattform att stå på för 
den som vill starta ett eget 4H-före-
tag. Kursen 4H i skogen har ett gedi-
get innehåll och brett syfte och rik-
tar sig till ungdomar från 14 år och 
uppåt.

Linus Strand (till vänster), Gabriel Södergård och Jonas Johansson är för unga för att 
få köra röjsåg, men på Ålands 4Hs skogskurs för ungdomar fick de många tips om 
hur röjsågar ska användas på ett säkert sätt. 

Kursen 4H i skogen har hållits på Åland. Några av deltagarna, som bland annat fick 
testa på att plantera skog, var från vänster Gabriel Södergård, Linus Strand och 
Jonas Johansson. I bakgrunden skogshuggarproffset Roger Vestling och 4Hs projekt-
ledare Annika Lepistö.
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SÖK TILL
GRUND- och YRKESEXAMEN 

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

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

nens och tallens tillväxt med varandra 
på plantor som är upp till två meter hö-
ga. Man ska också besöka en skött och 
en oskött plantskog på olika växtplatser, 
notera skillnaderna och mäta tätheten i 
plantskogen med cirkelprovytor – bland 
en hel del annat.

– Det var ett digert material att gå ige-
nom – fördjupat och vettigt upplagt. Om 
deltagarna kan allt, som tas upp, slår 
de nästan oss fackmän på fingrarna, sä-
ger Mikael Berglund, som lett kursen på 
Åland och är instruktör på Ålands skogs-
vårdsförening.

En lokal 4H-förening, som vill ord-
na kursen, kan samarbeta med närmaste 
skogsvårdsförening och anlita föreningens 
instruktörer som kursledare.

HÖJER KOMPETENSEN
– Skogskursen, liksom våra övriga tema-
kurser, höjer kompetensen och ger goda 
baskunskaper inom det aktuella områ-
det. Den ungdom, som gått kursen, har 
en bra möjlighet att prova på arbetslivet 
och tjäna egna pengar. 4H-föreningarna 
upprätthåller arbetspooler till vilka pri-
vatpersoner kan vända sig om de behöver 
hjälp med olika uppgifter, säger Harriet 
Sundholm.

Ytterligare ett steg är att ungdomen 
startar ett eget 4H-företag för att få smaka 
på livet som företagare.

Ett extra plus med de tematiska kurser-
na är att de också kan ge möjlighet till stu-
diepoäng på andra stadiet.

– Under de senaste åren har vi arbe-
tat med att synliggöra den kompetens som 
deltagarna i våra kurser får. Kursinnehål-

let har validerats i samarbete med Svens-
ka Folkskolans Vänners (SFV) studiecen-
tral, och deltagarna kan få ett intyg över 
genomgången kurs, det vill säga när al-
la moduler är avklarade och praktiken ge-
nomförd, säger Harriet Sundholm.

INTRESSET BLIR ETT YRKE?
En avklarad kurs motsvarar två studiepo-
äng och SFV rekommenderar att poängen 
kan räknas till godo inom ramen för val-
bara kurser när deltagaren kommer till an-
dra stadiet.

– Men i sista hand avgör läroinrättning-
en om kursen kan räknas hem eller inte.

Kan kursen 4H i skogen också stimule-
ra till att välja en framtida karriär inom 
skogsbranschen?

– Absolut. Ett mål med kurserna är 
att föda och nära ett intresse, rent av så 
att intresset eller hobbyn kan leda till 
ett yrkesval i framtiden, säger Harriet  
Sundholm. •

TEXT: HELENA FORSGÅRD
FOTO: ROLF-LENNART WITTING
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För många aktörer, som rekryterar nya för-
mågor inom skogssektorn, väntar en liten 
utmaning. I vissa regioner börjar det näm-
ligen råda brist på yrkeskunnigt folk in-
om branschen, en brist som kan öka fram- 
över när många yrkesaktiva går i pension 
i kombination med att årskullarna har bli-
vit mindre.  

– När en tjänst blir ledig och vi söker 
kunniga medarbetare skulle vi gärna ha 
ett urval att välja mellan. Men på grund 
av att utbudet av till exempel skogsbruks-
ingenjörer är relativt litet söker endast ett 
fåtal. Så för den som satsar på att utbilda 
sig inom det skogliga är möjligheterna att 
hitta jobb mycket stora, säger Jan Slotte, 
verksamhetsledare för Skogsvårdsföre- 
ningen Österbotten.

Han får medhåll av Magnus Wiksten, 
revirforstmästare för Södra skogsreviret 
r.f., som verkar i de södra delarna av lan-
det. 

– Vi brukar hitta nya medarbetare med 
rätt utbildning, men det har blivit svåra-
re. För att underlätta nyrekryteringen har 
vi ett bra samarbete med dem som svarar 
för utbildningarna. Varje år har vi stude-
rande på praktik som får en inblick i vår 
verksamhet, samtidigt som vi lär känna 
dem för eventuell anställning efter utbild-
ningen, berättar han.

LÄTT ATT HITTA PRAKTIKPLATS
SVF Österbotten tar också emot praktikan-
ter, och enligt Slotte har det ibland varit 
svårt att hitta studerande som vill kom-
ma på praktik. 

– Men i år har vi ett stort antal stude-
rande inom skogsbranschen som göra sin 
praktik hos oss, så det är glädjande, sä-
ger han.

Skogsnäringen ropar efter proffs
Skogsbruksingenjör, virkesköpare, 
maskinförare och skogsarbetare. Det 
börjar råda brist på yrkeskunnigt folk 
i skogsbranschen. Den som satsar på 
en skogsutbildning kan räkna med 
att hitta arbete i framtiden.

Skogsvårdsföreningarna har till upp-
gift att erbjuda sina medlemmar, som är 
skogsägare, olika tjänster. Föreningarna 
har många anställda som arbetar som 
skogsfackmän, även kallade skogsvårdsin-
struktörer, som på olika sätt stöder skogs-
ägarna i deras skogsbruk. 

En lämplig utbildning för att bli skogs-
fackman är till exempel skogsbruksingen-
jör. I Svenskfinland är det Yrkeshögsko-
lan Novia som erbjuder den utbildningen 
i Ekenäs. På finskt håll finns motsvarande 
utbildning vid Hämeen AMK, Lapin AMK, 
Kaakkois-Suomen AMK, Karelia AMK och 
Tampereen AMK.

– För en skogsbruksingenjör finns 
många olika arbetsmöjligheter. Förutom 
skogsvårdsföreningarna kan man jobba 
inom det kommunala, som virkesköpare 
för industrin eller andra skogliga organisa-
tioner. Alternativen är många och efterfrå-
gan på kunnig arbetskraft stor, säger Eva 
Sandberg-Kilpi, prefekt för institutionen 
för bioekonomi vid YH Novia.

Utbildningen till skogsbruksingenjör är 
en högskoleutbildning. De flesta, som bör-
jar studera i Ekenäs, har en gymnasieut-
bildning eller en yrkesutbildning från an-
dra stadiet i bagaget. 

– I dag kan studerande också läsa in 
trettio studiepoäng på andra stadiets yr-
kesutbildningar som de får till godo när de 
söker in till utbildningen till skogsbruks-
ingenjör. Så det finns flera olika vägar 
för att slutligen komma till oss, berättar  
Sandberg-Kilpi.

DISTANSSTUDIER UNDERLÄTTAR
Studierna till skogsbruksingenjör sker bå-
de i form av teoriundervisning och i fält. 
För att underlätta genomförandet av stu-
dierna är det också möjligt att studera en 
stor del på distans. 

– Studierna till skogsbruksingenjör är 
flexibla och oberoende av var studeran-
den bor kan hen genomföra distansstudier 
och behöver inte vara fysiskt på plats he-
la tiden. Vissa delar av utbildningen krä-
ver fysisk närvaro, men tack vare digita-
la lösningar behöver våra studerande in-

te vara på campus, utan kan studera hem-
ma, berättar hon.

De senaste åren har utbildningen i Eke-
näs haft ett jämnt antal sökande på cir-
ka tolv per läsår. Men Sandberg-Kilpi för-
nekar inte att hon gärna skulle se att fler 
söker. 

– Det finns ett tydligt behov av skogs-
bruksingenjörer, och med tanke på det 
kunde söktrycket vara högre. Men en or-
sak kanske är att unga inte riktigt vet vil-
ka möjligheter utbildningen ger och därför 
väljer något annat, säger hon.

Vilka egenskaper är bra att ha för att ut-
bilda sig till skogsbruksingenjör? 

Alla säger att det i grunden behövs ett 
intresse för skog, natur och mark. 

– Förutom det är det alltid bra med ma-
tematiska färdigheter och ett intresse för 
kartor och planering som används flitigt 
inom det här yrket, säger Sandberg-Kilpi.

FRIHET UNDER ANSVAR
Enligt Slotte passar arbetet som skogs-
vårdsföreningen och andra skogsorganisa-
tioner erbjuder för personer som vill och 
kan jobba självständigt. 

– För många av våra anställda är det fri-
het under ansvar som gäller. Det är ock-
så en teknisk bransch som använder fle-
ra typer av datautrustning som hjälpmedel 
samtidigt som man är mycket ute på fäl-
tet, säger han.

Wiksten fortsätter:
– Förutom kunskaper om skog och 

skogsbruk och ett intresse för det, värde-
sätter vi sociala färdigheter mycket högt 
eftersom vi har att göra med flera olika 
typer av skogsägare. Så det behövs ock-
så ibland lite filosofiska och psykologiska 
egenskaper i det här yrket.

Det är inte bara skogsbruksingenjö-
rer som efterfrågas inom skogssektorn. 
Det finns också ett kontinuerligt behov 
av skogsmaskinsförare och skogsarbetare 
som utför manuella arbeten, till exempel 
röjning och plantering. 

Skogsmaskinsförare och skogsarbeta- 
re är sällan anställda av någon aktör i 
branschen, utan arbetar som företaga-
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Skogsnäringen ropar efter proffs
re och fakturerar sina kunder. Kunder-
na kan vara till exempel skogsvårdsföre- 
ningen eller ett skogsbolag. Till skogsma-
skinsförare och skogsarbetare kan man 
studera på andra stadiet i Vasa vid Yrkes- 
akademin i Österbotten och vid Axxell i 
Södra Finland. 

– Yrket som skogsarbetare passar dem 
som inte vill sitta framför en dator utan 
önskar ett fysiskt arbete. En annan för-
del med det här yrket är att det finns hur 
mycket jobb som helst, eftersom skogarna 
hela tiden växer. Dessutom syns resultaten 
av arbetet direkt, säger Wiksten. •

TEXT: CHRISTOFFER THOMASFOLK
FOTO: POND5
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– Jobbet är mångsidigt och omväxlande, 
varje dag är annorlunda. Jag gillar också 
att träffa kunder och att göra fältbesök, sä-
ger Inna Salminen.

Från början var det inte en självklar-
het att hon skulle skaffa sig ett yrke in-
om skogsbranschen. Alternativet fanns 
inte ens på kartan när hon i tiderna 
flyttade till Tammerfors för att studera 
språk och journalistik vid Tammerfors 
universitet.

År 2014 bytte hon studieinriktning och 
började läsa till skogsbruksingenjör vid 
yrkeshögskolan i Tammerfors, Tampereen 
ammattikorkeakoulu.

– Jag bestämde mig för att jag vill gö-
ra något praktiskt och fastnade för skogs-
branschen, säger Salminen, som gillar att 
röra sig i naturen.

ÅNGRAR INTE SITT VAL
Då visste hon ingenting om skogsbruk 
men ångrar inte sitt val en sekund.

– Jag trivdes med utbildningen. Den 
motsvarade mina förväntningar och lärar-
na var professionella, säger hon.

Speciellt imponerad blev hon av kurser-
na om skogens mångfald och beslutade att 
fördjupa sig i ämnet.

– Natur- och miljövård är viktigt. Det 
borde man satsa mera på i vårt skogsbruk. 

Salminen blev skogsbruksingenjör 2018 
och fick jobb på Skogscentralens kontor i 
Helsingfors. Där jobbade hon tre år inn-
an hon flyttade till Skogscentralens kon-
tor i Åbo.

Under studietiden gjorde hon sin prak-
tik vid Skogscentralens kontor i Vasa. Där 
lärde hon sig svenska, något som hon haft 
nytta av i jobbet. Skogscentralen, som 
styrs av Jord- och skogsbruksministeriet, 
jobbar för ett hållbart skogsbruk. Centra-

Gillar att jobba 
med skogs- och naturvård
Åbobon Inna Salminen, som är ut-
bildad skogsbruksingenjör, stortrivs 
med sitt jobb. Hon är kundrådgiva-
re i skogs- och naturvård vid Finlands 
skogscentrals Åbokontor. 

len ger skogsägarna råd i skogsvård och 
skydd av skog och övervakar att både fö-
retag och privata skogsägare följer skogs-
lagstiftningen.

NATURVÅRDEN I FOKUS
Som kundrådgivare jobbar Inna Salminen 
med rådgivning i skogs- och naturvård. 
För tillfället fokuserar arbetsuppgifterna 
huvudsakligen på naturvård, ett område 
som ligger henne varmt om hjärtat.

Till uppgifterna hör bland annat att, i 
samråd med skogsägarna, förbereda an-
sökningar om miljöstöd för att skydda 
skogsmiljöer och att granska och värdera 
vilka skogsobjekt som ska skyddas. 

Hon jobbar också med olika natur-
vårdsprojekt, för tillfället med ett projekt 
där målet är att vårda och skydda lund-
skogar i södra Finland. Salminen ansva-
rar för projektets genomförande i Egent-
liga Finland.

– Här finns många lundskogar och vär-
defulla skogar med ädla lövträd som vi 
måste värna om.

FORSTMÄSTARE I VÅR
I vår blir Salminen också forstmästare från 
Helsingfors universitet. Hon har studerat 
vid sidan av jobbet och lämnade för en tid 
sedan in sin avhandling.

Hon har bland annat studerat skogs-
ekonomi, skogspolitik, miljövetenskap 
och klimatfrågor. Något som hon har stor 
nytta av i jobbet, bland annat i diskussio-
nerna med skogsägarna.

Frågan om skogsägarna själva ska an-
svara för skogsvården eller om EU ska få 
vara med och bestämma har diskuterats 
mycket. Ett utökat skydd av skogarna för 
att bevara naturens mångfald är också på 
tapeten.

– Här går åsikterna isär, en del skogs-
ägare är för skyddsåtgärder, medan andra 
tvivlar, säger Salminen.

Under åren har hon lärt sig att skogs-
vetenskap är betydligt mera än skogsbruk 
och att allt inte är svart och vitt i bran-
schen, utan att det finns många nyanser.

Salminen gillar egentligen inte ordet 
rådgivning.

–  Jag diskuterar hellre med skogsägar-
na. Jag har hört om rådgivare som sagt till 
skogsägare att de ska göra det ena och det 
andra, men så fungerar det inte.

Hon trivs speciellt då hon får jobba ute 
på fältet.

– Det bästa är att träffa skogsägare och 
att göra fältbesök, speciellt på platser där 
det växer vackra lundskogar, säger hon. •

TEXT OCH FOTO: JAN-OLE EDBERG

Inna Salminen ångrar 
inte en sekund att hon 
valde att utbilda sig till 
ett yrke inom skogsbran-
schen.
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Matti Valonen är en av dem som jobbar 
med prognoser i PTTs skogsforsknings-
team. Enligt honom är exporten den bäs-
ta mätaren på skogsindustrins betydelse 
för landets ekonomi. Drygt 18 procent av 
intäkterna från den totala varuexporten 
kommer från skogsprodukter. Enligt upp-
gifter från Tullen innebär det drygt 10 mil-

För att skogssektorn i framtiden ska 
ha en lika stor betydelse för den fin-
ländska välfärden som nu krävs be-
tydande investeringar i utbildning, 
forskning och produktutveckling. Det 
säger skogsekonom Matti Valonen 
på Pellervo ekonomiska forskningsin-
stitut PTT.

Export av skogsprodukter 
ger klirr i statskassan

jarder euro. Endast den kemiska industrin 
är en större exportör av varor. Men skill-
naden är hårfin, räknar man i miljarder 
handlar det om decimaler.

Samtidigt bör man komma ihåg att 
tjänstesektorn, med en klar tonvikt på ict-
tjänster, drar in ungefär en tredjedel av vå-
ra exportpengar. Också detta enligt Tullen.

En annan mätare för den välfärd skogs-
industrin genererar är skatteintäkterna. 
Enligt Skogsindustrin r.f., som stöder sig 
på en rapport från revisions- och konsult-
bolaget EY (tidigare Ernst & Yong), gav 
skogssektorn år 2018 ett tillskott om 3,6 
miljarder euro statskassan.

Den finska skogsindustrin står sig väl 
också i en europeisk jämförelse. Tysk-
land är den klart största skogsnationen 
inom EU, på andra plats kommer Sverige 

med Finland hack i häl. Betecknande är 
att skogsindustrin procentuellt inte svarar 
för en lika stor del av nationalekonomin i 
Tyskland och Sverige som i Finland.

BETYDANDE ARBETSGIVARE
Allt detta betyder att det finns gott om ar-
betsplatser inom skogssektorn, allt från 
självverksamma skogsägare till högt ut-
bildade forskare som svarar för att ut-
vecklingen går vidare. Enligt EY-rappor-
ten sysselsatte skogsindustrin direkt näs-
tan 42 000 personer år 2018. Indirekt sys-
selsatte branschen 74 000 personer.

– Kedjan av olika arbetsuppgifter är 
lång redan innan virket hunnit till fa-
briksporten, säger Matti Valonen.

Han framhåller att skogssektorn erbju-
der arbetstillfällen över hela landet. De 
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flesta fabrikerna finns utanför både hu-
vudstadsregionen och Nyland. Den enda 
pappersfabriken i Nyland är numera syd-
afrikanska finpapperstillverkaren Sappi i 
Gerknäs där cirka 550 personer jobbar. I 
huvudstadsregionen finns skogsjättarnas 
huvudkontor.

Valonen påpekar att trenden ändå går 
mot färre arbetsplatser i takt med att  tek- 
niken utvecklas och produktiviteten ökar. 
Samtidigt blir arbetsuppgifterna annor- 
lunda.

MESTA SKOGSNATIONEN I EU
Finland är det mest skogbevuxna landet 
i Europa. Av markarealen täcks 75 pro-
cent eller 23 miljoner hektar av skog. Un-
gefär 11 procent av Europas skogar finns 
här och virkesförrådet ökar kontinuerligt 
trots att vi avverkar. Enligt Naturresurs-
institutet växer virkesförrådet i skogarna 
med 20 miljoner kubikmeter per år.

Naturresursinstitutets statistik visar att 
vi under de senaste åren i medeltal avver-
kat 70 miljoner kubikmeter. Institutet be-
dömer att det årliga uttaget kunde vara 
drygt 80 miljoner kubikmeter och om någ-
ra år 90 miljoner kubikmeter.

Mot den här bakgrunden verkar råvaru-
tillgången vara tryggad. Under de närmas-
te åren ökar efterfrågan på timmer emel-
lertid klart. Till exermpel tar Metsä Gro-
up, i slutet av nästa år, i bruk en ny mas-
safabrik i Kemi. Den blir den största bio-
produktsanläggningen på norra halvklotet 
och beräknas årligen förvandla 7,6 miljo-
ner kubikmeter virke till cellulosa. Netto-
ökningen av virkesåtgången blir 4,5 miljo-
ner kubikmeter. 

– Också för den räcker råvaran till. Men 
vi lever i väntans tider. Vi känner inte än-
nu till den slutliga utformningen av EUs 
skogsstrategi för år 2030 och hur den och 
taxonomin för hållbar finansiering påver-
kar vårt skogsbruk, säger Matti Valonen. 

Ett annat frågetecken är hur det går 
med importen av björkmassaved från 
Ryssland. Efter många år av hot, stoppa-
de ryssarna i höstas exporten till Finland.

Valonen misströstar ändå inte. Han 
konstaterar att det tack vare gallringsbe-

hovet alltid finns ett utbud av massaved. 
Dessutom kan produktiviteten ökas med 
hjälp av gödsling.

”FÖRÄDLA MERA”
Då vi kommer till frågan om Finland har 
råd att avverka mindre blir Valonen för-
siktig.

– Det beror på vem man frågar. Men om 
det gäller att optimera välfärden borde vi 
förädla råvaran  – och det gäller alla träd-
slag – så mycket som möjligt för att få ut 
ett så högt pris som möjligt. 

Valonen konstaterar att flera lovan-
de projekt är på gång. Flera företag, både 
gamla skogsjättar och uppstartsföretag ut-
vecklar processer för att tillverka textiler 
av cellulosa. En stor del av cellulosan är 
dock tänkt att importera. 

En annan produkt, som också ska mins-
ka användningen av fossila råvaror är trä-
baserade batterier för elbilar. I batterier-
na kan biokol av trä i fortsättningen ersät-
ta grafit som är ett syntetiskt och icke för-
nybart material. 

Ytterligare exempel på hur förädlings-
graden tilltar är ökat träbyggande, nya 
förpacknings- och etikettmaterial och nya 
cellulosakvaliteter som ger ett mindre kol-
avtryck, till exempel för blöjor och andra 
hygienprodukter.

– Vid sidan av storföretagen har vi 
många framtidsföretag, små uppstartsfö-
retag, men frågan är vilka som blir stora.  
Avgörande för nationalekonomin är hur 
stor del av tillverkningen som stannar i 
hemlandet, säger Valonen.

Enligt honom är det rentav troligt att 
flera produkter, som utvecklas i Finland, 
i framtiden tillverkas till exempel i Tysk-
land. Han baserar sig på bland annat in-
vesteringsklimatet och logistikfunktioner.

MARKNADEN VÄXER
I vilket fall som helst spelar skogssektorn 
sannolikt en viktig roll för Finlands och 
flera andra länders ekonomi också i fram-
tiden. Enligt Nordeuropas största ingen-
jörsföretag Afry (bildat av svenska ÅF och 
finska Pöyry år 2019) växer marknaden för 
skogsindustriprodukter globalt sett, i ge-
nomsnitt med 1,8 procent per år under pe-
rioden 2019–2035. Det ger en sammanlagd 
tillväxt om 175 miljarder euro.

Enligt Afrys utredning, som finns på 
webben, driver flera megatrender tillväx-
ten. Efterfrågan på träprodukter beräknas 

till exempel öka med i genomsnitt 2 pro-
cent per år till följd av en befolkningsök-
ning om 1,2 miljarder människor fram till 
år 2035. Detta i kombination med urbani-
seringen och kraven på lägre koldioxidut-
släpp leder till ökad produktion av trähus 
och möbler av trä.

Den växande näthandeln, försäljning-
en av snabbmat och löften om minskad 
användning av plast resulterar i att an-
vändningen av kartong och specialpapper 
ökar. Efterfrågan på hygienpapper förmo-
das öka då medelklasserna i Kina och In-
dien växer. Samtidigt vill allt fler ha texti-
ler baserade på träfibrer i stället för bom-
ull, som kräver stora mängder vatten. Kra-
ven på lägre utsläpp i trafiken leder till 
ökad efterfrågan även på biobränslen.

Digitaliseringen och ett miljömedvet-
nare konsumentbeteende är däremot me-
gatrender som inte gynnar skogssektorn. 
Utan tappet av tidnings- och skrivpapper 
hade den sammanlagda tillväxten, enligt 
Afry, varit 200 miljarder euro under pe-
rioden.

Afry bedömer att förutsättningarna för 
att en del av tillväxten ska landa i den fin-
ländska skogsindustrins kassakistor är yp-
perliga. Bolaget grundar sig bland annat 
på den ökande råvarureserven, den forsk-
ning och utveckling som sker vid univer-
sitet och forskningsinstitut samt de sto-
ra skogsbolagens innovationsverksamhet.

Och om det går bra för skogsindustrin 
innebär det mera klirr även i rikskassan 
och därmed en större slant för välfärden. •

TEXT: PETER NORDLING

Exporten av trävaror är viktig för den 
finländska nationalekonomin. Skogspro-
dukterna står för närmare en femtedel 
av värdet på exporten.

Matti Valonen betonar vikten av en hög 
förädlingsgrad.
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– Skogen debatteras som aldrig förr, och 
EUs påverkan av det finska traditionella 
ekonomiskogsbruket blir allt mera påtag-
lig. Nu är det viktigt att vi visar att sät-
tet som vi finländare sköter våra skogar  
på är det bästa och att vi kan fortsätta  
med det också i framtiden, säger Anne 
Lindgren-Slotte.

Hon är uppvuxen på ett lantbruk i Hirv-
lax i Nykarleby och deltog som ung ofta i 
det dagliga arbetet i svingården och sko-
gen. Men det dröjde fram till åt 2019 innan 
hon själv blev skogsägare i samband med 
en generationsväxling. 

– Nu har föräldrarnas skog i huvudsak 
överförts till mig och min bror och de se-
naste åren har vi försökt få en bild av allt 
som ska göras. Det är fråga om ganska 
mycket skog och vårt mål är att förval-
ta skogen som tidigare generationer inför-
skaffat, säger hon. 

STARK KOPPLING
Som ung hjälpte hon ibland sin far med 
planteringar och andra arbeten. Att hon 
nu känner igen skiften, som hon själv var 
med och förnyade, gör kopplingen till sko-
gen starkare. 

– Under årens lopp har plantorna vux-
it till träd och att se utvecklingen och 
minnas att jag var med och planterade 
skogen ökar definitivt förankringen. Min 
bror och jag vill göra ett lika bra jobb 
som mina föräldrar när de ägde skogen 
och då speciellt med tanke på nästa ge-
neration som tar över den någon gång i 
framtiden.

Efter att gymnasiet var avklarat flyt-
tade Anne Lindgren-Slotte från Munsa-
la för att studera statskunskap i Åbo och 
juridik i Åbo och Helsingfors samt ut-
omlands. Därefter slog hon ner bopålar-
na i Sundom i Vasa, och efter många år 
där flyttade hennes familj bestående av 
man och tre små barn nyligen till Jakob-

För tre år sedan blev Anne Lindgren- 
Slotte skogsägare. För henne är det 
ekonomiskogsbruk som gäller och 
att förvalta skogen för kommande 
generationer. Precis som de tidigare 
gjort före henne. Den nyblivna 
Jakobstadsbon är också medlem av 
Skogsvårdföreningen Österbottens 
styrelse. 

Har du flyttat?
Adressförändringen gör du enkelt via 

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

tfn 03 4246 5396.
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Hon förvaltar för 
kommande generationer
stad. Till vardags driver hon juristbyrån 
Lextera.

På grund av att hon haft ett fysiskt av-
stånd till skogen i Munsala har det inte bli-
vit mycket skogsarbete på senare år. Som 
mamma till tre små barn och företagare 
som jurist kommer hon inte heller att hin-
na med särskilt mycket arbete i skogen 
framöver. – Jag kan utföra plantskogsvård 
och har också gått en motorsågskurs, men 
som det nu är räcker tiden inte till för så-
dana arbeten. Nu sköter min bror en del 
arbeten, och när han inte hinner anlitar vi 
skogsvårdsföreningens tjänster, säger vi-
cehäradshövdingen.

– Att föreningen har ett brett servi-
ceutbud underlättar skogsvården för 
många skogsägare som vill sköta sina 
skogar, men inte har tid för det, konsta-
terar hon.

SIKTAR PÅ VÄLMÅENDE SKOG
Under årens lopp har Lindgren-Slotte sett 
vad som krävs för att skogen ska växa or-
dentligt. Det sker enligt henne genom tra-
ditionellt ekonomiskogsbruk som hennes 
föräldrar bedrivit. Den linjen – att sköta 
skogen omsorgsfullt och därigenom opti-
mera tillväxten – tänker hon och hennes 
bror fortsätta på. 

– Det viktigaste är att ha en välmåen-
de skog och att detta säkerställs genom 
att man röjer och gallrar vid rätt tidpunkt 
samt att man som skogsägare har en god 
överblick av innehavet. Om skogen inte 
växer optimalt på något skifte kanske det 
blir aktuellt med gödsling, säger hon.

Och fortsätter:
– Om man äger något vill man också ha 

avkastning. En välmående skog, som växer 
bra, ger på sikt ett högre netto i slutändan. 
Därför finns också ett ekonomiskt tänk med 
i vårt skogsbruk, och vi vill sälja virke kon-
tinuerligt så att vi också får inkomster från 
skogen. Men det innebär inte att jag inte 
kan tänka mig att testa något nytt.

Vad tänker du på då?
– Jag har testat att odla sprängticka och 

om vi har områden som lämpar sig för 
kontinuerlig beståndsvård kan jag tänka 
mig att testa det. Kommer nya krav på att 
öka den biologiska mångfalden är jag ock-
så med för att förbättra den, svarar hon.

INVALD I STYRELSEN DIREKT
Som nybliven skogsägare blev Anne 
Lindgren-Slotte uppmanad att kandide-
ra i skogsvårdsföreningens fullmäktige-
val. Hon blev invald och fullmäktige val-
de henne direkt till medlem i SVF Öster-
bottens styrelse. 

– Jag engagerar mig som förtroende-
vald bland annat för att knyta nya kon-
takter med andra inom fältet. Jag lär mig 
nytt hela tiden och jag för fram den yngre 
skogsägargenerationens perspektiv.

– Eftersom jag bott i större städer har 
jag också en insyn i så kallat city-tänk 
kring skogsbruket, men har då också en 
nära koppling till vad aktivt traditionellt 
skogsbruk innebär i och med uppväxten, 
förklarar hon.

Att hon är utbildad jurist underlättar för 
henne att ta in lagtexter och nya program. 
Detta är är extra viktigt just nu när EU hål-
ler på att ta ett hårdare grepp om det fin-
ländska skogsbruket, bland annat i form 
av taxonomin. 

– Här pågår en intensiv intressebevak-
ning och riktningen, som lagstiftningen nu 
tar, gör att vi står inför många stora utma-
ningar för att till exempel utforma före- 
ningens service i framtiden. Vi måste va-
ra beredda så att vi kan svara mot eventu-
ella nya bestämmelser på ett vettigt sätt, 
säger hon.

TILLSPETSADE TONGÅNGAR
Anne Lindgren-Slotte betonar att skogs-
vårdsföreningarnas primära uppgifter är 
att se till medlemmarnas bästa och säker-
ställa en god servicenivå. Men kravet på 
att följa med intressebevakning har också 
ökat för de förtroendevalda. 

– Skogen är en het potatis, och debat-
ten om hur den ska skötas bäst pågår för 

fullt. Tongångarna är tillspetsade, och in-
om styrelsen följer vi med debatten. Men 
det blåser för tillfället hårda vindar och det 
gäller att vara påläst.

Hon anser det beklagligt att jordbruka-
re och skogsägare – de som lever av och 
med jord och skog – nu i allt hårdare or-
dalag utpekas som miljöbovar. 

– Det gör ont i hjärtat att ta del av al-
la påhopp. Som jag ser det, är lantbrukar-
na klimathjältar och arbetar med näringar 
som binder kol. Men det får inget fokus, 
utan det handlar mest om kalytor och på-
hopp. Här är det viktigt att vi alla är aler-
ta, så att vi också i framtiden kan bedriva 
ekonomiskogsbruk. •

TEXT OCH FOTO: 
CHRISTOFFER THOMASFOLK

För Anne Lindgren-Slotte är det ekono-
miskogsbruk som gäller. Målet är att 
förvalta skogen väl för nästa generation. 
Hon är också medlem i SVF Österbottens 
styrelse. 
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Kvarkensatellit 
ska hålla koll på skogen
Det finns enorma arealer skog som 
är svåra att kontinuerligt övervaka 
med det mänskliga ögat. Under  
våren 2023 väntas KvarkenSat  
skjutas upp i omloppsbana för att 
hålla speciellt Kvarkenregionens 
land- och havsområden under  
uppsikt.

Ett litet steg för mänskligheten, men ett 
stort språng för Kvarkenregionen. Så kan 
man kanske beskriva KvarkenSat, en kub-
satellit som ska skickas upp i omlopps-
bana om drygt ett år. Den utrustas bland 
annat med en hyperspektralkamera som 
kommer att ta bilder med olika våglängder 
och uppdatera mottagarstationen vid Va-
sa universitet med information flera gång-
er per dygn.

– Det är en unik händelse att Kvarken-
området får sin första kubsatellit. Den kom-
mer att tillföra information som komplette-
rar våra nuvarande datakällor, säger Johan 
Fransson, forskare och docent på Sveriges 
lantbruksuniversitet, SLU, i Umeå.

– Det finns redan en rad uttalade an-
vändningsområden för satelliten, men 
den öppnar också nya möjligheter som 
vi ännu inte kan förutse. Den öppna por-

KvarkenSat kan bland annat ge informa-
tion om storm- och insektsskador samt 
skogsbränder.
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talen med data kan mycket väl bli en till-
gång för nya innovationsföretag, säger 
Tomas Blomquist, professor på Umeå 
universitet.

STORA LÖSNINGAR I LITET FORMAT
Fransson och Blomquist har varit engage-
rade i Kvarken Space Eco-projektet, där 
KvarkenSat ingår, sedan starten i septem-
ber 2019 och bland annat kunnat påver-
ka vilka sensorer och funktioner satelliten 
ska utrustas med.

– Det lilla formatet på satelliten stäl-
ler krav på att hela instrumenteringen är 
mycket kompakt, men projektets teknis-
ka samarbetspartner har lyckats utveckla 
mycket intressanta lösningar.

Uppe i rymden finns redan flera påkos-
tade nätverk av satelliter, bland annat EUs 
Copernicus-satelliter, som susar fram på 
cirka 800 kilometers höjd över jordytan. 
KvarkenSat spelar i en helt annan budget-
division än de stora satellitprogrammen 
och instrumenteringen är också anpassad 
för att uttryckligen förse de österbottniska 
landskapen och Västerbotten med specifik 
och relevant information. 

NÄRMARE OCH TÄTARE BILDER
En fördel är att KvarkenSat kommer att ha 
en omloppsbana betydligt närmare jord-
ytan, på en höjd någonstans mellan 200 
och 400 kilometer, vilket också gör att 
den passerar över Kvarken ett större an-
tal gånger per dygn, jämfört med satelli-
ter på högre höjd.

– Det innebär att vi får fyra till sex mät-
ningar per dygn och kan följa förändring-
ar som sker i regionen. För skogsbrukets 
del kan det handla om skogens vitalitet 
och utbredningen av stormskador, skogs-
bränder, torka eller insektsangrepp, säger 
Fransson.

– På längre sikt kan man tänka sig att 
ytterligare tre eller fyra relativt billiga sa-
telliter skickas upp så att vi får en uppda-
tering varje timme. Det skulle ge mer de-
taljerad information vid snabba förlopp, 
som till exempel skogsbränder, tillägger 
Blomquist.

AUTONOMA SKOTARE
De flesta av oss använder sig dagligen av 
satellitnavigering och utan tillförlitliga po-
sitioneringstjänster skulle trafik på land 
och till havs haverera. Detta gäller även 
inom skogslogistiken.

– När 5G-tekniken blir tillgänglig väx-
er behovet av noggrann satellitpositio-
nering ytterligare, inte minst i skog och 
mark. Autonoma fordon väntas bli van-
liga även inom skogsbruket, det finns re-
dan prototyper på förarlösa skotare, och 
de är beroende av tillförlitliga data, sä-
ger Fransson.

KvarkenSat är den första småsatelliten 
som utrustas med en GNSS-mottagare och 
en reflektor, som gör att den kommer att 
bidra med nytta och förbättra precisionen 
i hela det globala positioneringssystemet.

– Reflektorn på satelliten kommer att 
skicka tillbaka en utsänd lasersignal till 
mätstationen i Vasa. Satellitens position 
får en noggrannhet på millimeternivå, nå-
got som kan användas för att förbättra 
GNSS-positioneringen och därmed gagna 
alla användare av satellitnavigering, säger 
Fransson.

NEDRÄKNING PÅGÅR
Under 2022 kommer satelliten att byggas 
och packas med utrustning och om ett år 

KvarkenSat
• är en Low Earth Orbit-satellit 
(LEO) och kommer att ligga i 
omloppsbana på ett par hundra-
kilometers höjd.
• har formatet 20 x 10 x 10 centi-
meter och väger cirka 2 kilogram.
• är ett samarbete mellan Vasa 
universitet, Yrkeshögskolan Novia, 
VAMK/Design Center MUOVA, 
Svenska handelshögskolan, Åbo 
Akademi, Aalto-universitetet, 
Luleå tekniska universitet, Umeå 
universitet, Sveriges lantbruksuni-
versitet och Institutet för rymd-
fysik.
• drivs fram av sex styrmotorer, 
utvecklade av Aurora Propulsion 
Technologies.
• har en spektralkamera, utveck-
lad av Teknologiska forskningscen-
tralen.
• byggs under 2022 och skjuts 
enligt målsättningen upp från 
Esrange i Kiruna under våren 
2023.
• kommer att erbjuda öppen data 
på den egna portalen.

Tomas Blomqvist hoppas att KvarkenSat 
leder till nya innovationsföretag.

Johan Fransson berättar att också au-
tonoma skogsmaskiner får nytta av sa-
telliten.

ska den vara klar att skjutas upp i om-
loppsbana.

– Vi hoppas att den kan få plats på nå-
gon av de två första raketerna som ska 
skjutas upp från Esrange i Kiruna. Efter-
som det är de första raketerna som ska 
skjutas upp från Kiruna tar de med satelli-
ter utan kostnad. Sedan hoppas vi att pro-
jektet får en fortsättning med fler kubsa-
telliter, säger Johan Fransson.

– En viktig del av hela projektet är att 
väcka intresse för rymden i regionen och 
bygga upp en infrastruktur för nya inn-
ovationer, kopplade till rymddata, säger 
Tomas Blomquist. •

TEXT: JOHAN SVENLIN

Fotnot: Ett hackaton med namnet Space Da-
ta and Sustainable Forestry ordnas den 18–
20 mars av Kvarken Space Eco-projektet för al-
la som är intresserade av innovationer inom 
rymddata och hållbart skogsbruk. (https://
www.kvarkenspacecenter.org).
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Föreningen Ålands Natur & Miljö står bak-
om projektet Träffpunkt Skogen som in-
leddes för ett par år sedan, ett projekt för 
främjande av integration som i praktiken 
går ut på att ordna naturutflykter med oli-
ka teman för nyinflyttade på Åland. Pro-
jektet har finansierats med PAF-medel 
(Ålands penningautomatförening) och det 
har varit gratis att delta.

Listan över de 16 utflykter, som varit, 
visar på ett brett innehåll – svampplock-
ning med soppa i höstskogen, vårvand-
ring i ett naturreservat, en kajaktur, en 
båtutfärd och en stjärnträff, för att näm-
na en del. Två av utflykterna hade fokus 
på ätbara vilda växter. Information om al-
lemansrätten har också ingått.

Jennie Elevall och Olivia Haglund, 
som varit projektledare, räknar upp oli-
ka anledningar till satsningen på naturen 
som mötesplats.

– Naturen är en del av den åländska 
identiteten. Vi vill visa för våra nyinflyttade 
att den är tillgänglig och bjuder på många 
positiva upplevelser. Vistelser i naturen kan 
vara kravlösa och hälsofrämjande. Vi tror 
också på att en positiv naturkontakt och 
mer kunskap bidrar till ett ökat intresse och 
vilja att värna om naturen.

FLITIGA DELTAGARE
Mellan tio och 30 personer från 29 länder 
som Ukraina, Tyskland, Kina, Iran, Irak, 
Marocko, Chile och Nicaragua har delta-
git i varje utflykt. En del av dem har varit 
med en enstaka gång, andra oftare.

Paret Salah Moussa och Hasna Naa-
san och deras dotter Eman Moussa från 
Syrien flyttade till Åland i oktober 2018 

Integrationen går via skogen
Salah, Hasna och Eman från Syri-
en har varit flitiga deltagare i projekt 
Träffpunkt Skogen som föreningen
Ålands Natur & Miljö ordnat. De 
uppskattar kunskapen som de fått 
om träd och växter i den åländska 
naturen – speciellt om svamp och 
annat som man kan äta.
– Det har också varit roligt att få träf-
fa många nya människor, säger de.

och har varit flitiga och mycket nöjda del-
tagare. 

– Vi kommer från en del av Syrien där 

Salah Moussa, Hasna Naasan, Olivia Haglund, Eman Moussa och Jennie Elevall 
längst till höger har träffats på flera utflykter i Träffpunkt Skogens regi.
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Under en skogsutflykt var en svampkännare med och deltagarna plockade bland an-
nat höstkantareller. 
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vi bodde nära skog och där vi var vana vid 
att plocka ätliga vilda växter. Det ville vi 
fortsätta med på Åland, men de flesta väx-

FÖRVERKLIGA DINA  
DRÖMMAR INOM NATURBRUK! 

Studera djur, häst, natur- och 
skogsbruk i Axxell, Brusaby! 
Du söker till oss i den gemensamma ansökan eller direkt via 
vår hemsida. Gemensam ansökan ordnas på www.studieinfo.fi 
22.2-22.3.2022. Du kan söka när som helst via vår hemsida. 

Läs mera på www.axxell.fi/brusaby WWW.AXXELL.FI
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ter var helt okända för oss. Nu har vi lärt 
oss mer. Nu har vi namn på träd, blommor 
och svamp, säger de.

Eman Moussa tillägger:
– Vi plockade en hel del på en svamp-

träff, men vi måste kasta bort det mesta. 
Nu har vi lärt oss att plocka höstkanta-
reller. Vi tycker också om bär, såsom blå-
bär och lingon, och lagar pajer och smoo-
thies av dem.

UTVIDGAT UMGÄNGE
Utflykterna ger inte bara kunskap om na-

turen. De leder också till ett större socialt 
nätverk både med andra nyinflyttade och 
med sådana som bott längre på Åland ef-
tersom de också deltagit.

– Vi har träffat många nya människ-
or och haft väldigt trevligt med dem. 
Vi delar med oss av erfarenheter i det 
nya landet men också av våra traditio-
ner från våra hemländer, säger famil-
jen Moussa.

Ytterligare ett par utflykter ska ordnas 
inom ramen för pågående projekt. Jennie 
Elevall och Olivia Haglund hoppas på att 

medel beviljas för ett tredje och sista pro-
jektår. Efter det kan utflykterna förhopp-
ningsvis ingå i föreningens ordinarie verk-
samhet.

– Erfarenheterna har varit övervägan-
de positiva. Naturen är en bra mötesplats 
och stämningen har varit god. Vi vill ock-
så – om det blir en fortsättning – upprätt-
hålla samarbetet med exempelvis SFI, det 
vill säga undervisningen i svenska för in-
flyttade, och med Röda Korset, säger de. •

TEXT: HELENA FORSGÅRD

FÖRVERKLIGA DINA  
DRÖMMAR INOM NATURBRUK! 

Studera djur, häst, natur- och 
skogsbruk i Axxell, Brusaby! 
Du söker till oss i den gemensamma ansökan eller direkt via 
vår hemsida. Gemensam ansökan ordnas på www.studieinfo.fi 
22.2-22.3.2022. Du kan söka när som helst via vår hemsida. 

Läs mera på www.axxell.fi/brusaby WWW.AXXELL.FI

Vill du ge oss ett artikelförslag?

Förslaget kan du sända per e-post till skogsbruket@nordinfo.fi eller per post till adressen 
Skogsbruket, c/o Oy Nordinfo Ab, Lillviksvägen 6, 02360 Esbo.

Du kan också ringa redaktionen direkt på tfn 050 559 5778.
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Vinterdagen är så tyst en vinterdag kan 
vara i skogen. För en stund sedan flög 
två korpar över och bröt tystnaden med 
klongande läten. Ett härligt ljud i skogen 
när den stora mörkertiden är förbi och 
årshjulet rullar in på den ljusnande ba-
na som följer efter midvinterns mörker-
tid. Ljusnande vårvinter och komman-
de häckningsbestyr, meddelade korpar-
na när de flög över. Det budskapet kan 
man alltid lita på.

Jag tvärar genom en tät granskog där 
endast snön kommer åt att lysa upp 
dunklet bland de tätt stående granarna. 
I var och varannan gran hänger skägg-
lavar ner från risiga grenar. En glädjan-
de syn i dag då man minns de skägg-
lavstomma granskogar som dominera-
de skogsmarkerna för trettio och fyr-
tio år sedan. Den luftburna försurning-
en från industrierna i England, Tyskland 
och Polen, för att nämna de värsta i sam-
manhanget, nådde även våra skogar och 
tog nästan helt död på skägglaven i vid-
sträckta skogsområden. Och så hjälpte 
vi till med våra egna utsläpp.

I Europa hann till och med barrsko-
gar dö på grund av den luftburna för-
surningen innan den högljudda och tid-
vis fräna debatten fick politiker och in-
dustri att tänka om och satsa på renings-
anläggningar som gjorde utsläppen mer 

eller mindre svavelfria. Skägglaven, som 
återkommit, är ett konkret exempel på 
att även stora miljöproblem kan åtgär-
das bara den politiska och ekonomiska 
viljan finns.

MJUKA FORMER PÅ HÅRD YTA
Så glesnar granskogen och övergår i ett 
smalt stråk av blandskog innan skogs-
marken övergår i tallskog på högre be-
lägen mark. Här flödar vinterljuset fritt 
och här ligger ett större flyttblock som 
jag råkade på under höstens spaningar 
efter skogsrenar i området. Mörkgrått 
ligger flyttblocket bland tallarna, som ut-
slängt av en jättehand i en svunnen tid. 
Flyttblocket är vackert överväxt av vin-
terskål-lavar eller helt kort vinterlavar 
som växer mjukt ringformade på flytt-
blockets hårda yta. 

Vinterlaven och skägglaven är två av 
skogens många lavarter. Två vanliga och 
goda representanter för de ca 1 500 arter 
lavar som finns i vårt land. När de första 
forskarna grundligt rörde om i lavarnas 
liv och taxonomi på 1800-talet – och våg-
halsigt påstod att lavarna bestod av två 
olika arter som levde tillsammans – blev 
det stort rabalder i forskarkretsar. Ald-
rig hade man hört på maken, att två ar-
ter skulle leva tillsammans i en och sam-
ma organism och dessutom samarbeta.

DUBBELORGANISMER
Men så var det och så är det. Lavarna 
är dubbelorganismer som består av en 
svamp och en alg, av lavsvampar och 
lavalger som lever i symbios till ömse-
sidig nytta. Lavalgerna kan klara sig på 
egen hand, men inte lavsvamparna som 
är beroende av lavalgerna som har klo-
rofyll och förser lavarna med näring. 

Tillsammans bildar de stryktåliga pi-
onjärer som får mineraler från klippor 
och stenar att vittra loss och bereder 
marken för det kommande växttäcket. 
Av alla organismer, som sänts ut i rym-
den, har lavarna klarat sig bäst och åter-
går snart till ett normalt liv när de får till-
gång till vatten och solljus efter rymdfär-
den utan skydd mot den kosmiska strål-
ningen och rymdens torra köld.

Lavarna lever i ett eget tidsperspek-
tiv. Den normala tillväxten är en milli-
meter per år. Får en lav leva ostörd på 
sin karga växtplats kan den nå en akt-
ningsvärd ålder. Den äldsta kända la-
ven på jorden finns i svenska Lappland 
och är mera än 9 000 år gammal. Här 
får både gamla ekar och mammutträd 
vördsamt böja sina åldriga kronor mot 
de sten- och klippbundna lavåldringar-
na nere på marken. •  

TEXT OCH FOTO: HANS HÄSTBACKA

Skägget växer igen på granen
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kolumnen

OM ETT DRYGT ÅR, den 2 april 2023, hålls nästa riks-
dagsval i Finland. Vi kan utgå från att skogen och 
Finlands skogsbruk kommer att ha en framträdan-
de roll i partiernas valprogram och i debatten in-
för valet. Därför måste skogsägarna och skogsfack-
männen börja höja sina röster i den allmänna de-
batten nu. Skogsindustrin står för ungefär 20 pro-
cent av Finlands exportintäkter, och arbetsplatser-
na och mervärdet från vår skogssektor fördelas över 
hela landet.

För oss skogsägare och för skogsfackmännen är 
det en självklarhet att skogen ska vårdas, avverkas 
och förnyas. Det unika med de finländska skogarna 
är att det som vi kallar ekonomiskog samtidigt fung-
erar som rekreationsområde och ger naturupplevel-
ser, producerar bär och svamp som är tillgängliga 
för alla som ger sig ut och plockar och är den vik-
tigaste miljön för de cirka 300 000 finländare som 
varje år löser jaktkort. Den finska skogen är inte ba-
ra det ena eller det andra – den fyller alla de ovan-
nämnda kraven.

De sista årens skogsdebatt har dominerats av 
kampen mot klimatuppvärmningen och skogens 
roll som kolsänka. Häpnadsväckande ofta har två 
väsentliga frågor lämnats utanför debatten: det fak-
tum att produktionen av sågvaror för bygg- och mö-
belindustrin kräver att skogen gallras och det att när 
trä används för energiändamål ersätter det icke för-
nybara fossila bränslen.

Nästa stora debattämne kommer att vara sko-
gen och biodiversiteten. I mitten av februari till-
satte  Miljöministeriet en styrgrupp och en arbets-

grupp som ska utarbeta en verkställighetsplan för 
EUs biodiversitetsstrategi i Finland. Målsättningen 
är klar – den negativa utvecklingen gällande de ho-
tade arterna och mångfalden ska vändas till en po-
sitiv utveckling innan år 2030. Den utmaningen kla-
rar vårt skogsbruk av, förutsatt att vi låter vetenskap 
och praktisk kunskap styra, i stället för kortsiktiga 
ideologiska mål.

Jag har varit engagerad i en del biståndsarbete 
och lärt mig en enkel men ovärderlig grundregel. 
Regeln innebär att om hållbarhetsarbete ska ha nå-
gon framgång måste man beakta såväl ekonomis-
ka, ekologiska som sociala aspekter. Det finländska 
skogsbruket har under det senaste decenniet gjort 
stora framsteg när det gäller att stävja en utarmning 
av biodiversiteten. Dödveden har ökat, blandskogar 
prioriteras och sparträdsdungar och högstubbar är 
självklara inslag i det moderna skogsbruket. 

När hela kedjan av skogsägare, skogsbruksex-
perter, entreprenörer, skogsindustri och forskare in-
volveras i arbetet når man snabbt stora framsteg. 
Motsatsen är försök till diktat från särintressen med 
orimligt höga krav på skyddsarealer eller försök att 
begränsa och förbjuda beprövade och kartlagda 
skogsbruksmetoder.

Jag ser fram mot ett regeringsprogram 2023 där 
vi har mål för ökad skogstillväxt och ökad virkes-
användning samtidigt som vi har mål för ökad kol-
bindning och förbättrad biodiversitet. Detta är fullt 
realistiskt, men det förutsätter att skogssektorn 
själv är aktiv i samhällsdebatten och gentemot de 
politiska partierna. •

Skogsbruket och politiken

MATS NYLUND
SKRIBENTEN ÄR CENTRALFÖRBUNDS-

ORDFÖRANDE FÖR SLC
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Också finanshus behöver skogsdata
Användningen av skogsdata från Fin-
lands skogscentral ökar explosions-
artat. Nya företag förädlar informa-
tionen för nya ändamål. Nu hittar 
de kunder till och med i finansbran-
schen.

Då skogsdatalagen år 2018 ändrades så 
att den möjliggör användningen av öppen 
skogsdata i större omfattning blev resulta-
tet en boom. 

– Sedan dess har utnyttjandet av in-
formationen ökat kontinuerligt och kraf-
tigt. Användningen av karttjänsterna har 
fördubblats, dataöverföringarna har ökat 
sexfalt och gränssnitten mellan data an-
vänds tio gånger mera än före lagändring-

kelt i andelsbankernas nättjänst genom att 
uppge fastighetsbeteckningen. 

Resultatet kommer som en rapport, om-
fattande ett tiotal sidor, i pdf-format. Det 
väsentliga är det gängse värdet på fast-
igheten, men sammandraget innehåller 
också annan viktig information för skogs-
ägaren. Det totala värdet är uppspjälkat 
i värdet på trädbeståndet, plantbeståndet 
och marken samt ett förväntningsvärdes- 
tillägg. Fördelningen av trädslag och kva-
liteter bland gagnvirket kommer ock-
så fram. Dessutom får kunden ett förslag 
till avverkningar under de fem närmaste 
åren, baserat på Skogscentralens rekom-
mendationer.

Petri Kortejärvi berättar att värderingen 
görs automatiskt utgående från Skogscen-
tralens inventeringsmaterial, flyg- och sa-
tellitbilder samt anmälningar om använd-
ningen av skogen. Bilderna ger inte bara 
information om skogens beskaffenhet. De 
visar också om det finns väg till fastighe-
ten som värderas, något som påverkar vär-
det. Detta kompletteras med prisuppgifter 
från Naturresursinstitutets statistik.

– Även om värderingen sker automa-
tiskt granskar en skogsexpert den all-
tid innan uppdragsgivaren får den, säger 
Juhana Simula, själv skogsexpert på OPs 
skogstjänster.

FLERA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Enligt honom kan värderingarna utnytt-
jas till exempel vid generationsskiften, bo-
uppteckningar, fastställande av gåvoskatt 
och då skogen används som säkerhet för 
lån. Köpeskillingen kan nämligen inte an-
vändas då man fastställer skogens värde 
som säkerhet för ett lån. 

Som underlag för fastighetsaffärer fung-
erar OP Skogsvärdering dock inte.

– Då spelar också andra faktorer, såsom 
byggnader, på fastigheten in. Vi ger bara 
ett skogsekonomiskt värde, säger Simula.

Petri Kortejärvi tror inte att värderings-
processen kan bli snabbare, men han räk-
nar med att småningom, via Skogscentra-
len, snabbt kunna uppdatera uppgifterna 
med avverkningsdata direkt från entrepre-
nörerna. •

TEXT: PETER NORDLING
Juhana Simula och Petri Kortejärvi siktar på att få 
in nya skogsdata för den automatiska värderingen.

en, summerar Jorma Jyrkilä, skogsdata-
chef på Skogscentralen.

Enligt honom vill Skogscentralen ska-
pa ett ekosystem för skogsdata. Här är den 
offentliga sektorns, det vill säga Skogscen-
tralens, roll att producera och upprätthål-
la data. Sedan förädlar privata företag in-
formationen och säljer den vidare till ak-
törer, allt från skogsbolag till banker och 
försäkringsbolag.

– Eftersom Skogscentralen finansieras 
med skattemedel är det ur samhällelig 
synpunkt viktigt att vår data används så 
mycket som möjligt. Lika viktigt är det att 
företag förädlar vår råvara och säljer den 
vidare, säger Jyrkilä.

Han konstaterar att det redan finns fle-
ra företag som gör business genom att 

förädla Skogscentralens ma-
terial. Det har vuxit upp ett 
slags mellannivå av ict-hus 
(företag som arbetar med in-
formations- och kommunika-
tionsteknologi) som förädlar 
skogsdata för kunder både in-
om och utanför skogssektorn.  

VÄRDERING 
PÅ TVÅ DAGAR
Bland slutanvändarna finns 
till exempel andelsbankerna. 
Genast då skogsdatalagen öpp- 
nade möjligheten lanserade 
de nättjänsten OP Skogsvärde-
ring. OP Gruppen är den för-
sta, och veterligen hittills den 
enda finansgruppen, som er-
bjuder en nättjänst för skogs-
värdering.

– Vi har cirka 350 000 
skogsägarkunder, och vill er-
bjuda dem lättillgänglig och 
snabb information, säger Petri 
Kortejärvi, chef för OPs 
skogstjänster.

Enligt honom har efterfrå-
gan på tjänsten ökat under 
det senaste året. Uppdragsgi-
vare är både andelsbankerna 
och deras kunder.

Inom loppet av två bankda-
gar kan man få sin skog vär-
derad. Beställningen görs en-
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virkesmarknaden

ENDAST FÖRÄNDRINGEN består. Den här gamla sanningen 
gäller även för skogssektorn. Men vilka blir förändringarna 
under det här årtiondet? Det har vi funderat på i ett forsk-
ningsprojekt* där frågan synades speciellt ur skogsproff-
sens synvinkel. 

På 2020-talet drivs utvecklingen inom skogssektorn av 
vissa trender och företeelser. Sådana är till exempel digita-
liseringen, urbaniseringen, klimatförändringen och värnan-
det om mångfalden i naturen. Diskussionen om skogarna 
och den nytta vi har av dem fortsätter att att vara livlig och 
påverkar skogsägarna, skogsproffsen, ja hela skogssektorn. 
Också den allmänna utvecklingen inom arbetslivet kommer 
att påverka fackmännen inom skogssektorn. 

Man förutspår att krafterna som driver förändringarna 
påverkar skogsproffsens arbete på olika sätt, men man kan 
urskilja gemensamma teman.

Det är uppenbart att man i fortsättningen förväntar sig 
ett allt mångsidigare kunnande av skogsproffsen. Mången 
finsk skogsägare är van vid att förlita sig på expertisen i si-
na beslut, och så blir det också i framtiden. Ett tilltagan-
de intresse och även politisk styrning kan komma att riktas 
mot de metoder, genom vilka man i skogsbruket kan på-
verka bromsandet av klimatförändringen, anpassningen till 
den, till risker för skogskatastrofer och tryggandet av mång-
falden i naturen. Samtidigt ökar vikten av kompetens gäl-
lande kundbetjäning, människorelationer och kommunika-
tion. De skogsproffs, som bygger på sitt kunnande och är 
öppna för det nya, har det bra förspänt.

På samma sätt som under hela det första decenniet un-
der 2000-talet ökar kunskapen och antalet verktyg som står 
till skogsproffsens förfogande också under det pågående 
decenniet. Kunskap relaterad till skogen och skogsbruket 
kommer att utnyttjas allt mera vid planering och genom-

förande av olika åtgärder. Digital kommunikation med kun-
der, myndigheter och samarbetsparter blir vanligare. Men 
det räcker inte med att kunskapen ökar – den måste använ-
das på ett nyttigt, enkelt och smidigt sätt.

 Kunskapen och automationen påverkar arbetsuppgif-
ternas natur och minskar vissa rutinarbeten. Å andra sidan 
kommer vissa uppgifter att kräva mera arbetskraft. Till ex-
empel skogsägandet på distans kan öka efterfrågan på köp- 
tjänster inom skogsbruket, och då behöver entreprenörerna 
mera arbetskraft. Vi upplever att tempot har skruvats upp 
i arbetslivet, trots att kraven på självständigt arbete, som 
förutsätter tid att tänka och planera det egna arbetet, sam-
tidigt har ökat.

 Diskussionen om de mångsidiga tjänster och värden, 
som skogen producerar, fortsätter. Varje skogsägare har rätt 
att behandla sin skog såsom han vill, och på samma sätt 
har var och en rätt att föra fram sina åsikter om hur sko-
gen ska skötas. Även om den tilltagande diskussionen om 
skogen, och alla de åsikter den innehåler, kan vara en käl-
la till förvåning och ångest, erbjuder den också möjlighe-
ter att påverka i olika frågor. Man kan se att organisationer-
na inom skogsbranschen, vid sidan av sin egen kommuni-
kation, kommer att uppmuntra sina experter att delta i dis-
kussionen om skogen. Som stöd för detta behövs instruk-
tioner, uppmuntran, incitament och verktyg.

Även om förändringen är garanterad, också under detta 
decennium, är många basfaktorer inom skogssektorn oför-
änderliga. Vi sköter skogarna och skogsnaturen, vi avver-
kar skog och diskuterar våra skogar. •

* Mera information: https://www.ptt.fi/julkaisut-ja-hank-
keet/kaikki-hankkeet/hyvinvoiva-metsaalan-osaaja-2030.
html, Metsämiesten Säätiö har finansierat projektet.  

Skogsproffsen på 2020-talet

PAULA HORNE,
FORSKNINGSDIREKTÖR, 

PELLERVO EKONOMISKA 
FORSKNING



34  Skogsbruket 2/2022

Har du flyttat?
Adressförändringen gör du enkelt via webben,

 www.skogsbruket.fi eller ring tfn 03 4246 5396.

TOK

till din tjänst

– Här finns varken skola eller butik, vi flyttar tillbaka till stan!
– Ja, här finns bara vacker natur, lugn och ro. På tal om att resa; 
sista bussen gick för 20 år sedan!

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.

Temepa Infra Oy har köpt en del av de projekt som ingår i Otso 
Metsäpalvelut Oy:s konkursbo. I mitten av januari sålde konkurs-
boet skogsvägs-, diknings-, miljöskydds- och skogsvårdsprojekt 
som fått statligt kemera-stöd.

Enligt ett pressmeddelande från Temepa (tidigare Teollisuuden 
Metsäpalvelut Oy) blir företaget i och med affären en ny ledande 
aktör i branschen. 

Tanken är att flytta över kontrakten till Temepa allt eftersom 
företaget kommer överens med kunderna. Bolaget meddelar att 
det kontaktar ombuden för alla projekt för att avhandla om fort-
sättningen. Först i turen står projekt, som enligt stödvillkoren, 
behöver söka om förlängd tidsfrist.

Skogsdirektör Anna Rakenmaa på Finlands skogscentral ut-
trycker i ett pressmeddelande sin glädje över att det nu finns 
förutsättningar för att fortsätta arbetena. Skogscentralen verkar 
som statsbidragsmyndighet och försöker tillsammans med kon-
kursförvaltningen föra över projekten så smidigt som möjligt till 
den nya ägaren.

Temepa Metsäpalvelut har specialiserat sig på trädfällning vid 
elledningar och vägar samt grundförbättring av skogsbilvägar. •

Temepa köpte
Otso-kontrakt



  Skogsbruket 2/2022  35

bruket 3|2022     kommer den 7 aprilSkogs

• Ny tävling: 
 Vem har tjockaste trädet?

• Antti Aarnio-Wihuri fortsätter
 köpa skog i Åboland

• Dags att plantera 
 – bästa tipsen

www.skogsbruket.fi

• 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. 
• 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

Utbildning och information för fackmän och skogsägare

Program

Tisdag 24.5.2022 i Dragsfjärd
•  Samling på Ölmos simstrand i Dragsfjärd kl. 9.00
•  Skogsbruk och fornlämningar - Ölmos stenåldersboplats
•  Kulla naturskyddsområde
•  Lunch och guidning på Söderlångvik gård
•  Information om skogsutbildningar
•  Klimatsmart skogsbruk
•  ”Monimetsä”
•  Mångbruk i skärgården
•  Middag på Furulund ungdomslokal i Dragsfjärd
 

Onsdag 25.5.2022 på Högsåra
•  Skärgårdsvirke, drivning i skärgården
• Paneldiskussion: Skogsbrukets framtid i Finland
•  Lunch och avslutning ca kl. 14.00

Pris
Deltagaravgifter för båda dagarna:
Medlemspris: 85 €/person
Deltagaravgift för icke medlemmar: 120 €/person
Middag 24.5.2022: 30 €/person

Mera information om sommarexkursionen 
på föreningens webbsida
https://skogskultur.fi/sommarexkursion/

Anmälan senast 20.4.2022:
https://skogskultur.fi/sommarexkursion/

Gratis busstransporter:
Buss från Österbotten ordnas måndagen den 
23.5 och tillbaka den 25.5.2022.
Om det finns tillräckligt stort intresse ordnas 
också busstransporter från östra- och västra 
Nyland den 24.5 och tillbaka den 25.5.2022.

Hotel Kasnäs
Bokning: anna.toivonen@kasnäs.com eller 
info@kasnas.com, telefon: 02 5210 100

Labbnäs Semesterhem
Bokning: labbnas@labbnas.fi, 
telefon: 040 8330 495

Saaristohotelli Merikruunu
Bokning: hotelmerikruunu@gmail.com, 
telefon: 050 3805 672

Skogskulturs sommarexkursion arrangeras av Föreningen för Skogskultur r.f.

Vi följer begränsningar, restriktioner och rekommendationer som givits av myndigheterna gällande
Covid-19 pandemin.

Övernattningen bokar deltagarna själva 
senast den 20.4.2022
I alla inkvarteringspriser ingår frukost

Anmälan senast 20.4.2022

Det finns möjlighet att boka båtplats eller plats för 
husvagn/husbil i Kasnäs. Bokning via Kasnäs hotell.


