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l 3 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: Skogen sköter sig själv. Den är som pengar på banken, bara att ta hem pengarna i nåt skede.

”Den som spar han har”, lyder ett gammalt talesätt. I al-
la fall då det gäller gammal skog är det en sanning med 
modifikation.

Skogen har rykte om sig som en säker och stabil investering. Det 
kan ibland invagga skogsägare i falsk trygghet om att ens pengar 
för evigt befinner sig i tryggt förvar. 

– Att skogens värde är beständigt kan inte tas för givet. Det 
gäller förutom det ekonomiska värdet också skogens värde som 
kolsänka, säger Johnny Sved, lektor i bioekonomi vid Yrkeshög-
skolan Novia i Raseborg.

En överårig skog tappar i livskraft och blir mottagligare för 
sjukdomsalstrare så som rotticka. En skog, som är försvagad av 
röta och infektion, är också mottagligare för angrepp av barkbor-
ren och andra insekter, samt för stormfällning. 

I takt med att de olika skadorna framskrider sjunker skogs-
egendomen i värde.

Förutom att en skog som är rötskadad har lägre tillväxt binder 
den inte heller kol på samma sätt som ett friskt bestånd. När trä-
den börjar brytas ner, rötan framskrider och andra skador upp-
står, förvandlas skogen efterhand istället till en kolkälla.

BESLUTSÅNGEST KAN LIGGA BAKOM
I vilken ålder skog kan anses överårig varierar enligt trädslag och 
geografiskt läge. När det gäller granskog brukar tidsspannet röra 
sig mellan 90 och 110 år. 

Orsakerna till att skogsägare väljer att ha kvar överårig skog 
kan vara flera. Kanske man inte haft behov av inkomsten och 
därför inte ens tänkt tanken. Kanske man klassar andra värden 
än de ekonomiska högre och ser sin skog främst som en plats för 
rekreation. 

– Har skogen biodiversitetsvärden som man vill värna om, kan 
man ansöka om att mot ekonomisk ersättning få den skyddad via 
Metso-programmet, påminner Johnny Sved.

Att fatta beslut om en slutavverkning kan ibland också kän-
nas svårt och av den anledningen bli något man skjuter upp. Be-
slutet kan försvåras ytterligare om ägarna är fler till antalet, ett 
dödsbo eller en samfällighet, då finns det ofta flera olika åsikter 
som ska beaktas.

Överårig skog är en dålig sparbössa
Ibland låter skogsägare skogen stå kvar med tanken att följan-

de generation är den som ska ta ut vinsten.
– Om man som skogsägare börjar fundera på arvsskiftet kan 

man ta i beaktande att pengar är lättare att fördela än egendom, 
säger Johnny Sved.

RISKFYLLD VÄNTAN
Liksom mycket annat går virkespriset i cykler, och det finns 
skogsägare som skjuter upp slutavverkningar i väntan på att vir-
kespriset ska vara det bästa möjliga. 

– Lika höga virkespriser, som nu, har vi senast haft år 2007. 
Att man vill försöka matcha en slutavverkning med högkonjunk-
tur är förståeligt, men det har sina biologiska risker. Mycket hin-
ner hända i skogen medan man går och väntar på rätt prisnivå, 
säger Johnny Sved. •

TEXT: AGNETA SJÖBLOM
FOTO: JOHNNY SVED

Den ekonomiska värdeminskningen som följer av en 
rötskada kan åskådliggöras med ett räkneexempel: 

Värdet på en 0,75 m³ stor friskt gran:
Rotstock: 0,35 m³ x 65 e/m³ = 23,40 euro
Mellanstock: 0,2 m³ x 65 e/m³ = 13,00 euro
Toppstock: 0,1 m³ x 65 e/m³ = 6,50 euro
Massaved: 0,1 m³ x 20 e/m³ = 2,00 euro
Summa: 44,90 euro

Värdet på en 0,75 m³ stor rötskadad gran:
Rötskadad massaved: 0,225 m³ x 15 e/m³ = 3,35 euro
Mellanstock: 0,25 m³ x 65 e/m³ = 16,25 euro
Toppstock: 0,15 m³ x 65 e/m³ = 9,75 euro
Massaved: 0,1 m³ x 20 e/m³ = 2,00 euro
Summa: 30,25 euro

Prisnoteringarna baserar sig på Naturresursinstitutets
statistik.
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SÄLLAN HAR världen förändrats så snabbt och oför-
utsägbart som denna vår. Kriget i Ukraina leder 
med säkerhet till bestående förändringar. Också 
många av de massiva sanktioner, som satts in mot 
Ryssland, blir sannolikt bestående och märks av 
mycket länge. 

Energiimporten från vårt östra grannland mins-
kar nu drastiskt. Detta får konsekvenser för vå-
ra stora energibolag, men också för skogsenergin 
och användningen av skogsflis. Vi har årligen im-
porterat cirka 1,5 miljoner kubikmeter flis till Fin-
land från Ryssland. Till hösten måste vi få tag på 
en stor del av den flis som används i kraftverken 
i det egna landet, men det kan också bli aktuellt 
med ny import från andra länder än Ryssland. 

Enligt nuvarande beräkningar finns det tillräck-
ligt med råvara i Finland för att klara en omställ-
ning. Vi har skogar som är i stort behov av sköt-
sel och där det är möjligt att samtidigt ta tillvara 
energived. Därför är det viktigt att informationen 
till skogsägarna intensifieras, så att de uppmärk-
samgörs på vilka möjligheter deras skogar erbju-
der. Priset är dock en avgörande faktor för att det 
ska uppstå affärer.

Energipriserna stiger oundvikligen framöver, 
och det kommer även att synas som en utma-
ning för aktörerna som ska få ut flisen ur sko-
gen. I slutändan betalar även du och jag, som 
behöver värme och el, mera. Torven, som höll 
på att fasas ut, på grund av dyra utsläppsrättig-
heter, kan igen bli en viktig energikälla framö-
ver. Den politiska debatten kring användningen 
av torv i detta läge kommer att vara annorlunda 
än den hittills varit. 

Skogens betydelse under coronakrisen var stor 
och viktig ur flera synvinklar. Även under denna 
kris tar sig många finländare ut i skogen för att en 
stund tänka på annat än krig och problem. Rekrea- 
tion och psykisk avlastning är viktigt under kriser. 
Där har skogen en given roll. Genom att sköta om 
dina tidiga gallringar och ta ut energived kan du 
flerfaldiga nyttan. 

Psyket mår bättre när man får tänka på något 
annat. Kroppen får arbeta fysiskt ifall du själv ut-
för arbetet och tillgången på inhemsk energi tryg-
gas. Måtte förnuftet segra även i denna kris och 
låt oss hoppas att mänskligheten kan dra lärdom 
även av detta! •

Sköt skogen även i en föränderlig värld!

ledaren

BJÖRN STENMARK,
CHEFREDAKTÖRÖverårig skog är en dålig sparbössa
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Du kan ännu 
svara på enkäten
Du har fortfarande en möjlighet att 
delta i Skogsbrukets läsarenkät. När den 
här tidningen gick i tryck hade redan 
mer än 100 prenumeranter svarat på 
enkäten. Resultatet är i och för sig gott, 
men för att få en så nyanserad bild som 
möjligt av läsarnas åsikter förlänger vi 
svarstiden något.

Du som fick enkäten tillsammans med 
förra numret av tidningen kan delta 
om svarsförsändelsen är poststämplad 
senast den 14 april. Du, som inte fått 
enkäten och ändå vill säga din åsikt 
om tidningen, kan fylla i enkäten på 
webbplatsen skogsbruket.fi fram till den 
19 april.

Skogsbruket tackar alla som redan 
besvarat enkäten. Resultaten presen-
teras i nästa nummer som kommer ut 
den 19 maj. De ger både reaktionen och 
marknadsföringen av tidningen viktig 
vägkost i vår strävan att göra en tidning 
som motsvarar läsarnas önskemål och 
som är intressant för tidningens samar-
betsparter. •

Färre älgar
Den finländska älgstammen har minskat något. Enligt Naturresursinstitutet fanns 
det, efter höstens jakt, cirka 80 800 älgar. Det är en minskning med 5,7 procent 
jämfört med föregående år.

Speciellt i Svenskfinland finns det gott om älg. Den största älgtätheten noterades i 
den sydvästra skärgården och på den sydvästra kusten. Minst 4 eller flera älgar per 
1 000 hektar fanns också längs kusten söder om Vasa och i sydöstra Finland.

I stora delar av Lappland och den nordvästra delen av Uleåborgs län var det glest 
mellan älgarna, 2,2 eller färre på 1 000 hektar. Söder om Lappland varierade före-
komsten mellan 2,3 och 3,7 älgar på 1 000 hektar.

Naturresursinstitutet konstaterar att antalet kalvar minskat inom flera områden. 
Sådana områden är södra Tavastland, Lappland, västra delen av den nyländska 
kusten och den sydvästra skärgården. Här handlar det om en trend som ser ut att 
fortsätta. •
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Trots det exceptionella marknadsläget 
ökade det finländska trähusbyggandet 
något i fjol. Enligt branschorganisa-
tionen Träproduktindustrin rf var ande-
len av påbörjade byggen med trä- 
stomme 30 procent, räknat enligt 
volym. Det innebär en ökning om 2 

Liten ökning för trähus
procent från år 2020. Men det är fort-
farande långt till statens mål för trä som 
byggnadsmaterial.

Träproduktindustrin beskriver bygg-
nadsmarknaden som rekordstark under 
fjolåret. Inte mindre än 36 400 höghus-
lägenheter hade byggstart i fjol. Totalt 
ökade värdet på husbyggandet med 4,7 
procent jämfört med år 2020. 

När det gäller träbyggnader svarar 
egnahemshusen för den största biten. 
I fjol påbörjades byggen som ger 4 mil-
joner bostadskubikmeter. Våningshus i 
trä kommer också starkt. Här noteras en 
volymökning om 19 procent, men ingen 
ökning för marknadsandelen. Byggnads-
loven ökade med 20 procent, medan 
ökningen var 9 procent för alla vånings-
hus. Industribyggander i trä hade ett 
uppsving på 13 procent.

I ett längre perspektiv ser Träprodukt-
industrin särskilt positivt på att träets 
marknadsandel vuxit från 15 till 25 

procent av de offentliga skolhusbyggena 
sedan år 2015. 

Enligt en utredning, som Träprodukt-
industrin låtit göra, kulminerar byggan- 
det av affärslokaler och bostäder i år. 
Byggandet av höghuslägenheter förut- 
spås minska och byggandet av egna-
hemshus samt industrifastigheter öka. 
Sammantaget räknar man med att 
värdet på husbyggandet ökar med 7 
procent.

Men under de kommande åren beräk-
nas värdet på byggandet minska rejält. 
Och då är effekterna av kriget i Ukraina 
inte inräknade. 

Trots att träets marknadsandel ökat 
stadigt under de sju senaste åren blir 
det tufft att nå upp till statens målsätt-
ningar för trähusbyggande. Bland annat 
ska 45 procent av alla offentliga bygg-
nader och 65 procent av alla undervis-
ningslokaliteter, med byggstart år 2025, 
uppföras i trä.  •FO
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Junistorm tredje värst
Cirka 4 miljoner kubikmeter träd blev offer för stormen Paula som drog fram 
över nordöstra Österbotten och Kajanaland i juni i fjol. Träden föll på ett un-
gefär 55 000 hektar stort område. Det framgår ur det material som Finlands 
skogscentral samlat in om stormen. Enligt Skogscentralen är den skadade 
mängden träd den tredje största sedan 1970-talet då man började föra statis-
tik över stormskador.

Skogscentralen rapporterar att värdet på det stormskadade beståndet 
uppgår totalt till cirka 120 miljoner euro. För skogsägarna blir förlusten cirka 
25 miljoner euro. 

Under stormen uppmättes vindhastigheter på upp till 40 meter per se-
kund, och i kombination med åskbyar fällde fallvindar hela bestånd på 10–30 
hektar.

Paula förorsakade dock bara hälften så mycket skador som Asta-stormen 
år 2010. Den skadade drygt 8 miljoner kubikmeter virke i Sydöstra Finland, 
Södra och Norra Savolax och Mellersta Finland. Janika-stormen orsakade ska-
dor på drygt 7 miljoner kubikmeter virke i Södra Österbotten och Tavastland 
år 2001. •
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Slut på 
granifieringen 
i Sverige
Svenska skogsägare får inte längre plantera gran på 
ställen där den inte växer bra, till exempel på magra och 
torra marker med grund jord där tall passar bättre. Det har 
Skogsstyrelsen beslutat för att göra framtidens skogar mot-
ståndskraftiga mot skador och klimatförändringar.

Tanken är att de nya föreskrifterna, som trädde i kraft den  
1 april, ska råda bot på det som kallas granifiering. Det inne-
bär att gran har planterats i allt större utsträckning, bland 
annat för att undvika betesskador av älg som tycker om att  
äta tall. 

Granifieringen innebär också att gran planterats på marker 
där den egentligen inte passar. Då växer den sämre och blir 
mer mottaglig för skador. Speciellt i södra Sverige har det 
länge varit ett problem att skogsägare har planterat gran  
på fel marker.

– Men nu godkänns gran inte längre som huvud- 
planta på det som bedöms vara typiska tallmarker,  
heter det i ett pressmeddelande från Skogs- 
styrelsen.

Skogsstyrelsen kan kräva att den som inte  
följt föreskrifterna planterar nya träd  
som är lämpliga för marken. •

Läs tidigare 
nummer
Har du förlagt gamla nummer 
av Skogsbruket? Eller vill du 
kolla vad Skogsbruket skrev 
om för ett eller två år sedan? 
På Skogsbrukets webbplats, 
skogsbruket.fi/arkiv/ kan du läsa 
alla tidningar från åren 2018 
och 2019 samt från början av år 
2020 i pdf-format. Tidningarna 
laddas upp ett halvt år efter 
utgivningsdagen. •
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Naturresursinstitutet började tillsammans 
med Lapplands yrkeshögskola i höstas 
forska i hur hundar kunde läras känna 
igen lukten av rotticka och törskate. Idén 
med det så kallade Nose4Wood-projektet 
är att om man i ett tidigt skede kan identi-
fiera svampangrepp går det att exempelvis 
på hyggesområden plantera trädslag som 
inte påverkas av svamparna.

Utbildningen började efter en öppen 
ansökan i december 2021 med totalt 15 
deltagande hundekipage, alltså hund plus 
ägare. Agrolog Sanna Vinblad vid Lapin 
ammattikorkeakoulu, som ansvarar för 
den praktiska hundutbildningen, berättar 
att hundarna är både från Lappland och 
från södra Finland eftersom törskate är ett 

Hundnosen nytt vapen 
mot skadliga svampar
Hundar används redan allmänt till 
att spåra svårupptäckta ämnen, så-
som mögel i hus och väl gömd nar-
kotika. Varför alltså inte använda 
hundnosens oöverträffliga luktsinne 
till att spåra skadesvampar i skogar-
na i förebyggande syfte?

problem främst i norr medan rotticka tills-
vidare finns längre söderut.

– Efter inledande utbildningar på dis-
tans arrangerades den första närutbild-
ningen i Rovaniemi under ett veckoslut i 
slutet av februari då vi anlade en doftbana 
med insamlade prover på olika svampar. 
Under året följer ytterligare några närkur-
ser och praktisk utbildning i skogarna, sä-
ger Sanna Vinblad. 

KAN HINDRA SPRIDNING NORRUT
Vinblad berättar att i princip vilken hund 
som helst kan bli en ”sporhund”. Några av 
kriterierna är egentligen att hundarna kan 
koncentrera sig och att ägarna förbinder 
sig till utbildningen för hela året.

– Det finns en mängd lukter i skogarna 
och även andra skadesvampar än rotticka 
och törskate. Då projektet avslutas som-
maren 2023 borde vi se vilka möjligheter 
metoden ger i praktiken. Avgörande är att 
hundarna hittar rätt svampar och att de 
kan markera platsen. I bästa fall kan det 
här bli en ny utkomstmöjlighet för hund- 
ägare, säger Vinblad.

Kari Mäkitalo, specialforskare vid Na-
turresursinstitutet och ansvarig för projek-
tet, hoppas att det utmynnar i nya sätt att 
hjälpa skogsägarna att skapa friskare sko-
gar, vilket i slutändan ger en bättre virkes- 
tillgång för landet. 

– En viktig poäng är att vi vill hindra 
rottickan från att sprida sig norrut då kli-
matet blir varmare. Naturresursinstitutets 
roll är att samla in proverna och förva-
ra dem så att de på ett tryggt sätt kan an-
vändas i utbildningen och att kontrollera 
att hundarna träffar rätt. Sporerna kom-
mer aldrig att spridas i naturen och efter 
användning i utbildningen förstörs de i en 
autoklav, säger han.

GAGNAR HELA LANDET
Mäkitalo betonar att i takt med att den 
kontinuerliga beståndsvården vinner ter-
räng är det allt viktigare att i ett tidigt 
skede kunna identifiera rotticksangrepp 
i granskogar. Som namnet säger sprids 
svampen via rötterna och den kan enligt 
Mäkitalo överleva hundratals år i marken 
efter avverkning om man inte byter träd-
slag.

– I kontinuerlig beståndsvård har svam-
parna ypperliga levnadsförhållanden då 
skogen hela tiden är trädbevuxen. Då det 
inte är möjligt med byte av trädslag gäl-
ler det att kunna förutse var svampen kan 
finnas. Därför skulle det vara ypperligt om 
en hund kan nosa igenom ett område och 
på förhand identifiera eventuella svamp-
angrepp, säger han.

Törskate är en rostsvamp som före-
kommer i hela landet, men som orsakar 
de största skadorna på tall i norra Finland. 
Rostens angrepp märks tydligt på äldre 
tallar, främst genom att toppen dör. Även 
yngre tallar kan angripas, vilket kan leda 
till omfattande död i planteringar. 

– Det goda med det här projektet är att 
det kan gagna skogsbruket i hela landet, 
från syd till norr, säger Mäkitalo. •

TEXT: BO INGVES
FOTO: NOSE4WOOD

Sanna Vinblad övar, tillsammans med den lapska vallhunden Metku, att känna igen 
törskate på en doftbana med olika svampprover.
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Ändringar i lagen om bekämpning av 
skogsskador trädde i kraft vid årsskiftet. 
Syftet är att agera preventivt i kampen 
mot granbarkborreangrepp och att effek-
tivare bekämpa rottickan. I bakgrunden 
spökar klimatändringarna med en ökad 
värmesumma, som gör att granbarkbor-
rens parnings- och kläckningsperiod in-
faller allt tidigare på året. Avsikten är att 
hindra granbarkborren, som lever under 
barken, att sprida sig i skogen innan det 
avverkade virket transporterats bort. Ris-
kerna för rotröta ökar också med ett var-
mare klimat.

– Lagändringen kan ses som en del 
av ett klimatsäkert skogsbruk, men ock-
så som en direkt åtgärd mot skogsska-
dor, säger Tatu Torniainen, konsultativ 
tjänsteman vid Jord- och skogsbruksmi-
nisteriet.

Skogsskadelagen är ett centralt styr-
instrument för skogsbruket. I den regle-
ras bland anant borttransporterna av vir-
ke från avverkningsplatser. Tumregeln är 
att ju längre söderut du befinner dig, des- 
to tidigare infaller sista utkörningsdatu-
met. Statsrådet har fastställt en förordning 
där landet är delat i tre zoner; A, B och C, 
sett från söder till norr. 

Barkborren motas med lagändringar
Datumen för utkörning av obar-
kat virke har ändrats i vissa delar av 
Finland. Samtidigt har ansvaret för 
egenkontrollen ökat. 

ODRAMATISK LAGÄNDRING
Delar av det som tidigare utgjorde zon B 
har övergått till zon A. För berörda områ-
den gäller från denna vår tidigare utkör-
ningsdatum än tidigare. Detta gäller obar-
kat virke, i såväl skogen som vid vägkan-
ter och som avverkats mellan början av 
september och slutet av maj. Områdena 
som byter zon är Satakunta, Birkaland, 
Södra Savolax, delar av mellersta Finland, 
Norra Savolax och Norra Karelen. 

– Att ändra lagar är ett långsiktigt arbe-
te, men det är viktigt att försöka förebyg-
ga problem. Förutsättningarna kan snabbt 
förändras, påminner Torniainen.

Bland branschfolket på fältet har lag-
ändringen varit odramatisk.

– Reaktionerna har i stort sett varit po-
sitiva, förändringar har ansetts nödvändi-
ga, konstaterar Torniainen.

MERA STUBBEHANDLING
En annan förändring från och med årsskif-
tet är att rottickan framöver ska bekäm-
pas i samband med alla avverkningar, in-
te bara vid gallringar och slutavverkning-
ar. Framöver är stubbehandling nödvän-
dig inte bara vid skogsbruksmässiga barr-
trädsavverkningar, utan också då man ex-
empelvis hugger under och kring ellinjer, 
längs järnvägsspår, vägkanter eller andra 
speciella objekt där avverkningarna kan 
bli omfattande. 

Stubbehandling förutsätts numera ock-
så på talldominerad torvmarkskog i söd-

ra Finland. Undersökningar visar nämli-
gen att rottickan förekommer även på de 
här områdena. Forskningsskogar och av-
verkningar för hushållsbehov berörs fort-
farande inte av kravet på stubbehandling. 

Skogsskadelagen preciserar numera 
också tidpunkten då virket byter ägare. 
Virke, som säljs på rot, blir köparens egen-
dom i den stund då träden fälls. Anled-
ningen till preciseringen är att ägarskapet 
medför vissa skyldigheter. Här handlar det 
om att göra en skriftlig plan för egenkon-
troll och anmälningsskyldigheten. 

I skogsskadelagen förbereds ytterligare 
några mindre tekniska ändringar, gällande 
bekämpningen av storskaliga skogsskador 
och en uppdatering av ersättningarna för 
de kostnader dessa förorsakar. •

TEXT: MIA BERG-LUNDQVIST

• Zon A: omfattar södra Finland. 
Här ska obarkat tallvirke bort-
transporteras senast den 1.7 och 
granvirke senast den 15.7.
• Zon B: omfattar landets meller-
sta delar. Tallvirke ska vara bort-
kört senast den 1.7 och granvirke 
den 24.7.
• Zon C: omfattar norra Finland. 
Deadline för tallvirke är den 15.7 
och för granvirke den 15.8.
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Efter ett riktigt bra decennium halverades 
marknaden för småhus i efterdyningarna 
av finanskrisen i början av 2010-talet. Ex-
empelvis Simons Element tvingades till 
stora uppsägningar för att rädda bolagets 
fortlevnad. 

– Det som vi först trodde att var en li-
ten svacka i verksamheten ledde till att vi 
år 2014 var tvungna att slutligen stänga 
vår modulhusfabrik för att helt koncen-
trera oss på storelement. Då hade antalet 
anställda sjunkit från 150 personer toppå-
ret 2008 till ungefär 60, säger Pia Simons.

Hon är företagare i andra generationen 
och tog över som vd efter sin far år 2011. 
Då hade hon redan jobbat över tio år i fö-
retaget som faderns högra hand.

– När jag var liten brukade jag säga att 
vi var tre barn i familjen: jag, min bror och 
Simons Element. När jag kom tillbaka ef-
ter Hanken-studier, en sejour i Sverige och 
1,5 år som guide i Spanien och Grekland 
fick jag bra handledning, inte bara av pap-
pa, utan också av mamma som var bola-
gets ekonomichef, säger Simons.

MOTIG START SOM VD
Under Pia Simons första decennium som 
vd lade en del konkurrerande hustillverka-
re ner produktionen på 2010-talet. De fles-
ta fortsatte dock antingen som självstän-
diga bolag eller som delar av större enhe-
ter, vilket gav en tuff konkurrenssituation 
på en krympande marknad. 

– Vår modulhusfabrik var något av en 
stjärna i företaget då den invigdes i bör-
jan av 2000-talet men tyvärr blev den inte 

Småhus rekordsäljer 
trots virkesbrist 
Försäljningen av småhus löper bätt-
re än på många år men stigande rå-
varupriser och brist på sågat trä och 
andra byggvaror har höjt huspriser-
na och förlängt leveranstiderna. Pia 
Simons, vd för Simons Element tror 
i alla fall på en fortsatt uppgång i 
branschen.

långlivad. Vi måste lägga ner den då kun-
derna i allt högre grad ville skräddarsy si-
na hus och då modulbyggandet var tids-
krävande och därmed dyrt. Därför finns 
det numera endast några modulhustillver-
kare kvar på marknaden, säger hon. 

Simons berättar att fast försäljningen 
kunde gå upp under några enstaka år un-
der 2010-talet, just så att hoppet vakna-
de hos hustillverkarna, blev glädjen alltid 
kortvarig. Därför var också permitteringar 
legio i branschen vintertid.

– Svängningen gällande färdighusen 
kom 2020 då försäljningen ökade klart 

mot slutet av året i hela branschen. Sedan 
blev 2021 ett riktigt bra år och vår omsätt-
ning ökade med nästan 40 procent. Or-
derstocken är bra också inför detta år, sä-
ger hon.

INKÖP EN VETENSKAP
När småhustillverkarna såg att priserna på 
virke och annat råmaterial började stiga i 
fjol, på grund av en rejält högre efterfrå-
gan på sågat virke och andra byggmate-
rial, började de bunkra så mycket mate-
rial som möjligt för att klara av produk-
tionen till hyfsade priser. Simons lärde sig 

Pia Simons är vd i andra generationen för Simons Element i Vörå i Österbotten och 
har jobbat över 20 år i företaget.
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hur tufft det var att säkra materialtillgång-
en då hon vikarierade företagets inköpare 
en längre tid i fjol. 

– Problemet var att vi fick kvartalspri-
ser men sålde husen med leverans till och 
med ett år framåt i tiden. Då kunde pri-
serna på byggmaterialen ha hunnit stiga 
avsevärt medan det pris vi hade offererat 
kunderna stod fast, säger hon.

Därför körde bolaget upp lagren så gott 
det gick i början av fjolåret. Det kändes 
enligt Simons som att sitta på börsen då 
det kom nya prislistor hela tiden, alla till-
verkare jagade virke och andra byggmate-
rial och det gällde att slå till direkt när en 
inköpsmöjlighet öppnade sig.

– Det kunde också gå så att vi inte fick 
alla varor och därför måste söka ersättande 
produkter. Om inte annat, så var det en lä-
rorik period som gav mig en helt ny insyn i 
inköpsproblematiken. Tack vare lagren kla-
rade vi oss ändå hyggligt i fjol, säger hon. 

Virkesbristen blev ett påtagligt faktum i 
fjol somras när Finlands virkesexport öka-
de kraftigt, framför allt till USA.

– Där hade man inlett ett frenetiskt, 
statsstött infrastrukturbyggprogram för 
att skapa arbetstillfällen då coronakrisen 
ställde till det i landet. Då USA inte kun-
de importera lika mycket virke från Kana-
da som tidigare, på grund av insektsan-
grepp, började landet i stället dammsuga 
Europa på virke. Priserna måste ha varit 
bra eftersom utbudet tröt i Finland och le-
veransförseningar var vanliga framför allt 
på balkar och andra stora produkter, sä-
ger Simons.

NY VIRKESBRIST PÅ KOMMANDE
Enligt Simons kom priserna på byggmate-
rial ner lite under vintern och bolaget byg-
ger igen upp ett så stort lager som möjligt 
inför sommarsäsongen.

– Följden av prisförhöjningarna på rå-
materialen, och även energin, är att hus-
priserna stigit klart för att kompensera för 
de ökade kostnaderna. De snabbt växlan-
de priserna har också påverkat offerttider-
na så att en offert numera gäller endast 
två veckor i stället för en månad eller me-
ra, något som tidigare var kutym i bran-
schen, säger hon.

Fast priserna på metall- och plastdelar 
sjunkit något under vintern väntar sig Si-
mons igen brist på virke i sommar. 

– Som jag uppfattat situationen finns 
det nog tillräckligt med stock i Finland, 

Simons Element
Simons Element, grundat 1978 är en av de äldre huspaketstillverkarna i 
Finland. Det största segmentet är skräddarsydda småhus som står för ungefär 
70 procent av försäljningen. Resten går till byggfirmor som bygger allt från 
restauranger till bagerier, boende för handikappade, små höghus, radhus, 
parhus, vårdhem, ungdomsenheter och sociala byggnader. Ett större projekt 
där bolagets storelement används är trästommen till ett nytt butiks- och res-
taurangkomplex invid havet i Kasnäs.  

Bolaget har ungefär 50 anställda och omsatte 5,7 miljoner euro år 2020 
och 7,9 miljoner euro i fjol. Den största marknaden finns i hemlandet, medan 
exporten är relativt blygsam. Bolaget har återförsäljare i Sverige och Island.
BI

men sågarnas kapacitet har helt enkelt in-
te räckt till för att tillgodose behovet, sä-
ger Simons. 

Därför pågår det, enligt henne, inves-
teringar i miljonklassen i sågbranschen. 
Då det inte går att balansera produktio-
nen mot efterfrågan över en natt, tror 
Simons att läget börjar stabilisera sig igen 
tidigast om ett år.

– Virkesexporten drar fortsättningsvis 

bra, vilket har lett till att exempelvis så 
gott som hela produktionen av fanerla-
minatträ (på finska kertopuu) säljs utom-
lands. Det är tråkigt för hustillverkarna ef-
tersom det är ett utomordentligt material 
för balkar och stommar i mellanväggarna, 
säger Simons. •

TEXT: BO INGVES
FOTO: JOHANNES TERVO
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Ett av de säkraste vårtecknen i skogen 
är att snön smälter och bildar vattenpö-
lar på skogsbilvägarna. Den gångna vin-
tern har visserligen varit relativt skon-
sam mot skogsbilvägarna i de flesta de-
larna av landet, men våren är alltid en 
kritisk tid och varje vägsträcka behöver 
en granskning. 

I Österbotten hjälper Skogsvårdsföre- 
ningen sina medlemmar med kartlägg-
ning, råd och åtgärder för att hålla skogs-
bilvägarna i gott skick.

– Vi har grundförbättrat många sträck-
or i vårt område under de senaste 10–15 
åren och nätet är i hyfsat skick, men visst 
finns det alltid behov av underhåll. I vissa 
fall även av reparationer och grundreno-
veringar, säger Kristian Gäddnäs, skogs-
vårdsinstruktör i kustområdet mellan Kar-
leby och Nykarleby.

PRAKTISKA RÅD
Det finns några praktiska åtgärder som be-
höver sättas in i det årliga underhållet för 
att hålla vägen farbar även när snön smäl-
ter och tjälen släpper.

– Innan snön börjar smälta borde man 
få bort snövallar längs vägen för att mins-
ka mängden av smältvatten på vägytan. 
Det enda problemet med den gångna vin-
tern är att det krävts mycket plogning på 
skogsvägarna, säger Jami Pirttimäki, 
skogsvårdsinstruktör i området Korsnäs, 
Närpes, Kristinestad och Kaskö.

Enligt Pirttimäki är skogsbilvägarna of-
ta i gott skick även i hans eget område.

– Största delen av väglagen här är ak-
tiva och ser till att sladda vägytorna inför 
vintern för att jämna ut eventuella hjul-
spår. Under smältperioden gäller det att 
hålla vägen jämn och torr och även be-
gränsa trafiken med tunga fordon under 
känsliga perioder. Senare på våren lönar 
det sig att sladda ett varv till för att få bort 
ojämnheter, säger Pirttimäki.

STOR UNDERHÅLLSSKULD
Det relativt goda läget i Kustösterbotten 
gäller dock inte för hela landet. Enligt be-
räkningar uppgår underhållsskulden på 
skogsbilvägar nationellt till en miljard 
euro.

– Stora delar av den infrastruktur som 
är livsviktig för skogsindustrin håller på 
att förfalla. Det skulle behövas stora in-
satser för att återställa skogsbilvägnätets 
skick, säger Juha Niskanen, sakkunnig 
inom utveckling (kehittämisasiantuntija) 
på Skogscentralen i Tavastehus.

Under de senaste åren har det blivit allt 
vanligare med vintrar utan ordentlig tjä-
le som hjälper vägarna att bära tunga las-
ter. Samtidigt har virkesekipagen blivit av-
sevärt större.

– En stor del av skogsbilvägarna bygg-
des under 1970–80-talen, när virkesbilarna 
var mindre och lättare. Då var virkesbilar-
na 20–22 meter långa och hade en maxi- 
mal vikt kring 40 ton. Nu är de ofta över 
25 meter långa och väger uppemot 76 ton. 
Den kombinationen ökar naturligtvis på 
slitaget, säger Niskanen.

Skogsindustrin är beroende av ett väl-
fungerande vägnät och skogsbolagen tar i 
regel ansvar för skador som virkesfordon 
orsakar på skogsbilvägarna.

EKONOMISKA STÖD FRYSER INNE
Många sträckor skulle behöva rejäla insat-
ser, inte minst i södra Finland. Situationen 
försämrades ytterligare när Otso Metsäpal-
velut gick i konkurs hösten 2021. I janu-

ari meddelades dock att konkursboet sålt 
en del av det konkursade bolagets projekt, 
bland annat de som beviljats Kemerastöd 
för vägförbättringar. Köparen, Jyväskylä-
baserade Temepa Infra, uppgav att bola-
get kommer att kontakta berörda väglag 
för att gå vidare med projekten.

Men bristen på underhåll kan inte skyl-
las på penningbrist.

– Nej, det finns årligen anslaget en hel 
del statliga stöd, som tyvärr inte används 
fullt ut. Till exempel i fjol användes endast 
30 procent av de pengar som genom Ke-
merastöd öronmärkts för renoveringspro-
jekt av skogsbilvägar.

Niskanen beklagar att anslaget medel 
inte blir använda och ser en risk att de 
minskar.

– Jag har hört att en del tycker att Ke-
merasystemet är styvt och de många del-
momenten i processen avskräcker flera 
väglag. Det finns ofta passiva medlemmar 
som bor långt ifrån sina ägor och besö-
ker dem vanligtvis enbart under somma-
ren när vägen visar upp sin bästa sida. Det 
bidrar till att de inte inser behovet av re-
gelbundna investeringar för att hålla vä-
gen i gott skick året runt.

Han hoppas att det nya statliga stödsys-
temet Metka ska förbättra situationen och 
minska byråkratin när det träder i kraft 
2024.

DYRT ATT SNÅLA
Niskanen framhåller att ett kontinuerligt 
underhåll är förmånligast. Enligt beräk-
ningar kostar det cirka 300 euro per ki-
lometer om väglaget ser till att det görs 
ett kontinuerligt underhåll, två gånger per 
år. Om vägen kräver en renovering ligger 
kostnaderna på cirka 2 000–3 000 euro 
per kilometer. Det dyraste alternativet är 
att låta vägen förfalla så att den kräver en 
grundrenovering. Då är kostnaden i snitt 
15 000 euro per kilometer. 

– En skogsbilväg är trots allt en eko-

Lönsamt 
underhålla skogsbilvägar regelbundet
Landets vägnät är i stort behov av åt-
gärder, och det är nu på våren man 
kan se hur skogsbilvägen verkligen 
mår. Milda vintrar och tunga fordon 
har ökat slitaget, men genom några 
kontinuerliga underhållsåtgärder kan 
permanenta skador undvikas.
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nomisk resurs som har kostat tiotusentals 
euro när den byggdes. Därför är det en för-
lust att låta den förfalla.

Skogsbilvägarna tjänar många andra än 
skogsägarna och skogsindustrin. Frilufts-
liv har fått ett uppsving i och med pan-
demin och många fritidshus används nu-
mera för åretruntboende. Det innebär att 
även räddningsfordon behöver tillträde 
året runt. Bredare användningsområden 
betyder också nya möjligheter för vägla-
gen att få in intäkter som kan täcka un-
derhållskostnaderna. 

Vägavgifterna är den enda egentliga in-
täktskällan för väglagen, förutom stöd i 

samband med renoveringar. Avgifterna 
bygger på lantmäteriverkets tariff, som är 
beräknad utifrån belastning från varje en-
skild användartyp. De som äger fritidsbo-
städer längs vägen betalar till exempel hö-
gre avgift än skogsägare.

– På flera ställen här i Österbotten har 
vindkraftsbolag, som bygger ut vindpar-
ker i skogsområden, blivit väganvändare. 
Bolagen tar då tillfälligt över vägunderhål-
let och förbättrar vägen enligt separata av-
tal, säger Kristian Gäddnäs. •

TEXT: JOHAN SVENLIN
FOTO: KRISTIAN GÄDDNÄS

Några tips till skogsbilväglag:

• slyröjning längs vägen vart 
tredje år för att undvika att väg-
ytan skuggas.
• sladda vägen höst och vår och 
håll vägytan torr.
• begränsa trafiken under känsliga 
perioder, i synnerhet för tunga 
fordon.
• håll registret över delägare 
ständigt uppdaterat och ordna 
vägmöte minst vart fjärde år.
• ansök om stöd (Kemera) som 
täcker hälften av kostnaderna för 
grundreparationer och 60 procent 
av broförbättringar.

Landets skogsbilvägar är en viktig del av skogsindustrins infrastruktur. Det finns 
många sträckor som behöver renoveras, och genom Kemerastöd kan väglaget få 
hälften av kostnaderna ersatta av staten.
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Tävling:

Träden växer inte bara snabbare på längden än förr. Alla trädslag har 
också förutsättningar för att bli tjockare än tidigare. Därför utlyser  
Föreningen för Skogskultur nu tävlingen Vem har tjockaste trädet.  
Tävlingen löper till den 1 augusti i år. På prisbordet väntar ett present- 
kort på 50 euro till Uittokalusto.

Gör så här: Ta kameran och ett måttband. När du hittat ditt tjockaste 
träd mäter en person omkretsen på 1,3 meters höjd. En annan tar en 
bild som visar måttbandet så att skalan och trädstammen i hela dess 
bredd från marken och upp till något över måttbandet syns.

Skicka oss bilden och en kort text om trädet, dess växtplats och förmo-
dade ålder samt ditt fullständiga namn och adressen dit det eventuella 
priset kan sändas.

Adressen är: foreningen.for.skogskultur@gmail.com

Tävlingsbidragen bör vara framme senast måndagen den 1 augusti 
2022. De tjockaste träden granskas av en representant för Föreningen 
för Skogskultur.

Vi publicerar resultaten och vinnarna i Skogsbruket 6/2022 som kom-
mer ut den 8 september.

Björn Stenmark

ordförande för Föreningen för Skogskultur,
chefredaktör för Skogsbruket och enväldig domare i tävlingen.

Vem har 
tjockaste trädet?

– Speciellt i de sydligaste delarna av Fin-
land har antalet medelstora och stora 
granar och tallar ökat, bekräftar Harri 
Mäkinen, ledande forskare på Naturre-
sursinstitutet.

Att träden blivit kraftigare just där be-
ror framför allt på att man i de inre de-
larna av södra Finland ännu på 1920-ta-
let använde skogarna bland annat som 
betesmarker för husdjur. Efter det har 
träden haft utrymme att växa. Samti-
digt har skogsbruksmetoderna utveck-
lats och klimatet blivit varmare.

– Vår grövsta tall växer i Lieksa 
och har en omkrets på 497 centime-
ter, medan den fetaste granen på 388 
centimeter står i Mellannyland, upply-
ser Mäkinen.

Men när vi går till de verkliga bjässar-
na är 100 år ingenting, och 4–5 meter i 
omkrets framstår som en slank midja. I 
Pikis har man bevarat en fem meter hög 
stubbe av en skogsek. Den beräknas va-
ra mellan 1 000 och 1 200 år gammal 
och har en omkrets på 778 centimeter 
på brösthöjd. 

Harri Mäkinen berättar att grovle-
ken mäts på brösthöjd, officiellt 1,3 
meter från marken, därför att stammen 
där är tämligen jämn ovanom den ore-
gelbundenhet som rötterna förorsakar. 
Metoden var allmän i England, Frank-
rike och Tyskland redan i mitten av 
1700-talet.

Man mäter inte omkretsen på träd ba-
ra för skojs skull. Utgående från omkret-

Allt flera 
tjockisar
Också för träden syns en ökad lev-
nadsstandard i form av växan-
de omkrets. Riksskogstaxeringar-
na, som utförts allt sedan mitten 
av 1920-talet, visar att de finländ-
ska träden nu växer mera både på 
längden och i omkrets än för 100 
år sedan.
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Det som är en bamsing i Finland är inte stort 
mera än en planta i Amerika, där träden blir 
större än någon annanstans i världen. 

Enligt webbplatsen skogssverige.se växer 
världens största träd, sett till volym, i Kali-
forniens kusttrakter. Här finns redwoodträd, 
mammutträd och sequoia (ett släkte av cy-
pressväxter). 

Det största enskilda trädet är ett mammut-
träd som fått smeknamnet General Sherman 
och växer i Sequoia National Park.

De strategiska måtten för trädet är en höjd 
på 83,8 meter, en omkrets på 31,3 meter och 
en diameter längst ner vid basen på 11,1 me-
ter. Det gör trädet till världens största nu le-
vande organism. Trädet, som också beskrivits 
som växternas Tyrannosaurus Rex, är mellan 
2 300 och 2 700 år gammalt. 

Generalen, som väger ungefär 1  200 ton, 
innehåller omkring 1 500 kubikmeter trä, vil-
ket skulle räcka till 5 miljarder tändstickor.

Om nån skulle få för sig att flisa ett sånt 
träd blir flishögen mellan 3 000 och 4 500 ku-
bikmeter. Med den mängden kan man till ex-
empel värma minst 200 finländska bostäder 
under ett år. •

PN

Ännu tjockare 
i Amerika

Världens tjockaste träd fick sitt namn efter 
den fyrstjärnige generalen William Tecum-
seh Sherman år 1879. Mellan åren 1885 och 
1890 bar trädet även namnet Karl Marx.
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sen kan man beräkna till exempel voly-
men, massan och tillväxten.

I Heinola Strandpark, som började 
anläggas år 1892, växer flera popplar, 
bland dem den så kallade Tsarens pop-
pel som mäter 709 centimeter på bröst-
höjd. Trädet torde vara det tjockaste le-
vande trädet i Finland.

På tredje plats bland Finlands kän-
da tjockisar kommer en pil som växte 
intill Glaspalatset i Helsingfors. Då den 
strök med i en storm hösten 2003 visa-
de måttbandet 696 centimeter.

Gamla och tjocka träd är viktiga 
bland annat för hotade arter. Rekord-

tjocka träd kan erbjuda intressant 
forskningsmaterial och vara en 
fröjd för ögat, men ekonomiskt är 
de sällan höjdare. De är för grova 
för vanliga sågar och kokas därför 
oftast till cellulosa eller flisas. Men 
små specialiserade sågar gör bland 
annat golvplankor, bordsskivor och 
möbler av dem. Andra kanske fort-
sätter ett utomhusliv som stockstu-
gor. •

TEXT: PETER NORDLING
FOTO: ERKKI OKSANEN/NATUR-
RESURSINSTITUTET

Tsarens poppel i Strandparken i Heinola är sannolikt det frodigaste trädet i 
Finland. Omkretsen är 709 centimeter på brösthöjd.
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Maskiner för snabba klabbar 
skördar exportframgångar
Finland är något av vedmaskiner-
nas förlovade land och maskiner-
na är välrenommerade också på 
den snabbt växande internationel-
la marknaden. Efter ett tungt decen-
nium i branschen är nu en verklig 
boom på gång så att de populäraste 
maskinerna har över ett halvt års le-
veranstid, och enligt tillverkarna fort-
sätter den goda orderingången.

Dagens höga energipriser och det ökande 
behovet av att frångå fossila bränslen har 
gjort att efterfrågan på brännved ökat kraf-

tigt både i Finland och utomlands. För att 
producera stora mängder ved professio- 
nellt krävs dock effektiva vedmaskiner, 
alltså sådana som mer eller mindre au-
tomatiskt drar in stockarna i maskinen 
för kapning, fäller ner den kapade delen i 
en klyvho för att sedan klyva den i min-
dre delar med en hydraulpress som pres-
sar stocken mot en så kallad yxa. Ved-
träna förs sedan med en transportör vi-
dare till exempelvis en storsäck, contai-
ner eller släpvagn. Klyvyxorna är vanligt-
vis utbytbara så att klabbarna kan klyvas 
i 2, 4 eller 8 vedträn beroende på stock-
ens grovlek. 

– Enbart bakom klyvyxorna ligger 

många planeringstimmar, för fast vi talar 
om en till synes enkel detalj är det vik-
tigt att ved, som säljs kommersiellt, har 
en jämn kapyta och att stocken utnyttjas 
maximalt. På vår nyaste och största ma-
skin, Hakki Pilke 55 Pro, har vi exempel-
vis en helt nyutvecklad klyvyxa som gör 8 
vedträn som standard men genom att fälla 
ned en sekundär yxa kan maskinen också 
göra 16 eller 24 vedträn av en stock, säger 
Anssi Westerlund, affärsenhetschef för 
den uppenbarligen största enskilda ved-
processortillverkaren i världen, Hakki Pil-
ke, som i fjol sålde cirka 1 500 maskiner 
inklusive tilläggsutrustning som stockbord 
och transportörer.
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FYRA FEMTEDELAR PÅ EXPORT
De traditionella marknaderna för tillver-
karna av vedmaskiner är Norden,  Mel-
laneuropa och i ökande grad USA. De tra-
ditionella marknaderna för tillverkarna 
av vedmaskiner är Norden, Mellaneuro-
pa och i ökande grad USA. Andra export-
länder är till exempel Australinen och Nya 
Zeeland. Rysslands andel av exporten har 
varit liten för branschen.

Den internationella marknadsleda-
ren i branschen är TP Silva Oy, som för-
utom Hakki Pilke äger varumärkena Ja-
pa och Palax. Bolaget grundades hösten 
2020 då mångbranschföretaget Terra Patris 
slog ihop koncernbolagen Maaselän Kone 
(Hakki Pilke), Ylistaron Terästakomo (Pa-
lax) och Laitilan Rautarakenne (Japa) till 
ett företag. Företagen hade redan tidiga-
re ingått i moderkoncernen som separata 
koncernbolag men verksamheterna ingår 
nu som affärsenheter i TP Silva.

– Upphandling och produktutveckling 
sker centralt, vilket gynnar alla enheter in-
om bolaget. Försäljning och marknadsfö-
ring sköts däremot helt självständigt och 
exportens andel är stor i enheterna. Av vår 
produktion går ungefär 80 procent på ex-
port till 35 länder på sex kontinenter, för 
Palax och Japa drygt 60 procent. Finland 
är i alla fall fortsättningsvis den största en-
skilda marknaden, säger Westerlund.

Den största konkurrenten till TP Silva 
är Agromaster med rötterna i Lemi i söd-
ra Karelen. Bolaget tillverkar vedproces-
sorer under namnet Pilkemaster och un-
gefär 50 procent av produktionen har gått 
på export. 

– Redan i början av året hade vi en or-
derstock på inemot 600 maskiner av olika 
storlek, vilket är sex gånger mera än i fjol 
vid samma tidpunkt, säger företagets för-
säljningschef Vesa Pitkäniemi.

Bland de övriga aktörerna i branschen 
finns Regon i Haapajärvi, Reikälevy Oy 
i Ylihärmä (som gör vedmaskiner under 
namnet Sami) samt Lehtoniemen Metal-
li i Varkaus som under varumärket Bilke 
gör en typ av vedmaskiner som i stället 
för sågsvärd eller klinga har en skärande 
spiralkniv som kapar och klyver stocken i 

en och samma rörelse. Fördelen är en en-
kel och snabb process men stockens grov-
lek är begränsad till drygt 20 centimeter.

LEVERANSTIDER PÅ UPP TILL ETT ÅR
Det stora suget efter vedmaskiner har lett 
till att leveranstiderna på de populäraste, 
mellanstora maskinerna har ökat kraftigt. 
I värsta fall får kunderna vänta på sina nya 
maskiner i över ett år. 

– Läget har inte blivit bättre av bristen 
på halvledare och andra komponenter. Ett 
annat problem för branschen är bristen på 
arbetskraft, säger Westerlund.

Han berättar att marknadstrenden går 
mot större maskiner då man framför allt 
utomlands har börjat använda allt grövre 
stockar för vedproduktion. Han berättar 
att kunderna i branschen är märkestrog-
na, men att de olika tillverkarnas maski-
ner nog skiljer sig från varandra. Hakki 
Pilke har exempelvis lämnat över tillverk-
ningen av mobila och små vedprocessorer 
till andra tillverkare.

– Vårt flaggskepp 55 Pro kan såga mas-
siva stockar med en diameter på upp till 
55 centimeter och klyva klabbarna i upp 
till 24 vedträn. Inklusive kringutrustning 
uppgår det totala priset på en enhet till 
närmare 100 000 euro, så de är inte pre-
cis för hobbybruk. På många håll i världen 
används hårdare träslag än i Finland och 
vi har faktiskt varit tvungna att importe-
ra virke för att kunna testa maskinerna på 
hårt och grovt timmer, säger Westerlund. 

För att hänga med i konkurrensen gäller 
det, enligt Westerlund, för alla tillverka-
re att hela tiden utveckla maskinerna ut-
gående från respons av både kunder och 
återförsäljare. 

– Ett exempel är att de professionel-
la maskinernas sensorer numera mäter 
stockens diameter så att maskinen auto-
matiskt kan ställa in den optimala höjden 

på klyvyxan och att hydraulpressen an-
passar kraften till virkets hårdhet, säger 
Westerlund.

MERA DATORKRAFT
Brännvedsproducenterna fungerar allt 
professionellare världen över och man kan 
i dag tala om veritabla energifabriker. Då 
är det viktigt att maskinerna är stryktå-
liga och arbetar snabbt. Storleksmässigt 
finns det allt från hjulförsedda vedmaski-
ner och halvportabla maskiner som kan 
lastas bakpå en traktor till fast monterade 
maskiner som kan gå så gott som dygnet 
runt inomhus eller utomhus.

– En förklaring till att Finland ligger i 
täten gällande vedmaskiner är, förutom 
kvaliteten, just att de är lätta och trygga 
att använda genom datorisering och au-
tomatisering. En annan viktig faktor är 
att de finländska maskinerna har visat sig 
vara hållbara och att tillverkarna har ett 
väl fungerande servicenät globalt, säger 
Westerlund.

Under huven i dagens vedmaskiner 
finns avancerad elektronik och datasystem 
som gör det lätt att köra maskinen. De mo-
dernaste maskinerna kan köras med en 
joystick och samlar bland annat in infor-
mation om drifttid och processad volym, 
på samma sätt som en modern skördare 
vet vilka virkesvolymer den kapar.

Då det under tidigare decennier fanns 
vedmaskiner med varierande, och inte all-
tid världens tryggaste konstruktion, är da-
gens vedprocessorer, enligt Westerlund, 
som från en annan planet.

– Om maskinerna används normalt är 
de i det närmaste idiotsäkra. Om man till 
exempel öppnar säkerhetsburen över kap-
klingan och hydraulklyven stannar maski-
neriet omedelbart, säger Westerlund. •

TEXT: BO INGVES

Hakki Pilkes nyaste och största version 
55 Pro väger 3,2 ton, är i det närmaste 
helt datorstyrd och kan på några sekun-
der göra upp till 24 vedträn av en klabb 
med en diameter på 55 centimeter.
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De mest betydande resterna av den skog 
som en gång täckte hela Mellaneuropa 
finns i Karpaterna: i västra Ukraina, Ru-
mänien och Slovakien. Karpaterna är en 
vildmark mitt i Europa, en hemvist för 
björn, varg och lo. Här finns 90 procent 
av Mellaneuropas så kallade primärsko-
gar, mest blandskog med bok som domi-
nerande inslag. Ett naturparadis där sto-
ra områden är nationalparker skyddade 
i lag. 

Trots det pågår det här en skogsförstö-
relse vars omfattning de flesta är ovetande 
om. De väldiga skogarna i norra Rumäni-
en och västra Ukraina håller på att huggas 
ner i snabb takt. Satellitbilder visar hur 
områden som var tät skog för 20 år sedan 
nu uppvisar stora bruna fläckar med kal-
hyggen. Den främsta drivkraften till för-
störelsen är byggnadsindustrins och mö-
belproducenternas till synes omättliga be-
hov av trävaror.

NATIONALPARKER KALHUGGS
I inget annat EU-land finns det så myck-
et bevarad urskog som i Rumänien. Där 
finns två tredjedelar av de sista vilda sko-
garna i EU. Men de håller på att krympa 
i snabb takt. Sedan 2005 har enorma are-
aler förstörts, bland dem skogar i natio-
nalparker som aldrig tidigare påverkats av 
människans verksamhet. I Rumänien av-
verkas varje år en yta motsvarande 30 000 
fotbollsplaner – hälften av avverkningarna 
äger rum i nationalparker. 

Enligt världsnaturskyddsorganisatio-
nen IUCNs kriterier borde 75 procent av 
arealen i en nationalpark bestå av strängt 
skyddade naturområden där inga åtgärder 
är tillåtna. Av nationalparkerna i Rumäni-
en når bara en som detta värde. I alla de 
andra pågår kommersiell avverkning på 
två tredjedelar av arealerna. 

Det är framför allt den statliga forst-

Europas sista urskogar hotade – varifrån kommer din stol?
Med det nya året tog skogsförstörelsen i Amazonas ny fart. Satellitbilder från 
den brasilianska rymdstyrelsen Inpa visar att fem gånger mera skog brändes 
ner i januari i år än i januari i fjol. År 2022 hotar att bli lika förödande som re-
kordåret 2020 då över 7,6 miljoner hektar brann upp. Planetens sista ursko-
gar hotar att försvinna. Men inte bara i tropikerna, utan också i våra egna 
hemknutar finns  urskogar som hotas av rovdrift.

styrelsen som ligger bakom förstörelsen. 
Forststyrelsen ansvarar för förvaltningen 
av alla national- och naturparker i landet, 
men saknar finansiellt understöd i den 
statliga budgeten. Man ser sig tvungen att 
finansiera sin verksamhet genom att säl-
ja timmer och tillåter därför massiva av-
verkningar i naturskyddsområden. Enor-
ma arealer har på detta sätt gått förlorade 
de senaste årtiondena.

I Ukraina gick i fjol nästan 80 000 hek-
tar skog förlorade, uppger organisationen 
Global Forest Watch. Det är en ökning på 
76 procent jämfört med året innan. EU 
importerar mera timmer från Ukraina än 
från tropikerna. Trävarorna ska vara mil-
jömärkta, men den omfattande korruptio-
nen har gjort det lätt för trävarumaffian 
att fuska. Miljömyndigheterna saknar re-
surser att bevaka alla skyddade områden 
och när de får en anmälan om olaglig av-
verkning kommer deras inspektörer oftast 
fram för sent. Skogen är redan fälld och 
bara stubbarna står kvar.

ANNARS ÄR DET INTE LÖNSAMT!
För några månader sedan publicerade Af-
tonbladet ett reportage från Ukraina som 
avslöjade hur möbeljätten Ikeas lokala 
underleverantör skövlar friska skogspar-
tier under förevändningen att träden är 
sjuka eller döda. Ikea är ett snabbt expan-
derande företag som håller på att etable-
ra sig överallt i världen. Enligt vissa be-
räkningar förbrukar Ikea ett träd i sekun-
den, dygnet runt, året om, för att tillver-
ka sina möbler.

Aftonbladet besöker en ort i de ukrain-
ska bergen där Ikeas underleverantör kö-
per timmer från det statliga skogsbola-
get. Den omgivande skogen är en natur-
park där avverkning är tillåten bara un-
der speciella omständigheter, så kallad 
skyddsavverkning. Tillsammans med en 

ukrainsk biolog och skogsbolagets områ-
deschef vandrar man in i skogen till fy-
ra platser som har rödmärkts för avverk-
ning. Enligt Ikeas uppgifter är skogen an-
gripen av svamp, men på inget av stäl-
lena kan man se några tecken på svam-
pangepp. Det är en frisk, vacker bokskog 
med flera hundra år gamla träd. När Af-
tonbladet frågar områdeschefen varför de 
fäller frisk skog svarar han naivt: Annars 
är det inte lönsamt!

I Ukraina har skyddsavverkning bli-
vit ett sätt att kringgå naturskyddslagen. 
Skogsbolagets egen direktör har rätt att 
utfärda avverkningstillstånd och när trä-
den väl är fällda återstår inga bevis. En 
EU-rapport uppger att användandet av 
skyddsavverkning i Ukraina är en stor 
källa till korruption. Enligt rapporten är 
upp till 30 procent av all avverkning i 
Ukraina illegal. 

Just nu har Ukraina förstås värre pro-
blem än korruption att kämpa med. Trak-
ten som Aftonbladet besökte ligger vid 
den rumänska gränsen och har blivit en 
av flyktvägarna undan kriget. Här har in-
emot 100 000 ukrainare flytt över ber-
gen för att nå säkerhet i EU-landet Ru-
mänien. 

BIFFAR OCH BIOENERGI
I tropikernas regnskogar är det främst be-
hovet av bete och odlingsmark som dri-
ver skogsförstörelsen, även om jakten på 
timmer också spelar en roll. En av Bra-
siliens viktigaste exportvaror är nötkött 
och produktionen kräver allt större are-
aler betesmark. Med kriminella metoder 
och presidentens välsignelse förstör bo-
skapsindustrin inte bara landets natur-
resurser och urbefolkningens hem, utan 
en av planetens främsta försvarsmekanis-
mer mot den skenande klimatuppvärm-
ningen. Detta är en internationell skan-
dal och EU har hotat med handelssank-
tioner, men hittills utan effekt. 

I Sydostasien är det palmoljeindustrin 
som står bakom skogsförstörelsen. Indo-
nesien och Malaysia är världens största 
palmoljeproducenter. Odlingen av olje-
palm kräver ständigt ökande arealer. Ur-
skogen försvinner och med den oersättli-
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Europas sista urskogar hotade – varifrån kommer din stol?
ga naturvärden. För några år sedan var jag 
på Sumatra i Indonesien och hade tillfälle 
att med egna ögon se förödelsen. 

Vi flög med helikopter från Banda Aceh 
på öns nordspets till en liten ort vid Ma-
lackasundet, där ett flygplan väntade för 
att ta oss vidare till Djakarta. Den helikop-
terresan blev en oförglömlig upplevelse. Vi 
flög i två timmar på låg höjd över en orörd 
regnskog, ett grönt tak så långt ögat kunde 
se. Ibland öppnade sig en glänta och man 
kunde föreställa sig att tigrar och orangu-
tanger rörde sig därnere. Små sjöar och 
vattenfall glittrade i solskenet. 

Men när vi nästan var framme vid må-
let förändrades landskapet som genom ett 
trollslag. På andra sidan en liten bergs-
klack tog skogen plötsligt slut. Vi flög 
nu över raka, enformiga rader av palmer 

som sträckte sig mot horisonten och ald-
rig tycktes ta slut. Här hade skogen hug-
gits ner för att ge plats för palmplantager. 
Det var en chockerande syn som brutalt 
åskådliggjorde vilket högt pris vi betalar 
för att mätta vårt behov av palmolja till 
livsmedel och bioenergi.

KONSUMENTERNAS ANSVAR
Skogsskövlingen i Amazonas har nått så-
dana dimensioner att experter varnar för 
en såkallad tipping point – att en punkt 
är nådd då regnskogen inte längre kan 
återhämta sig. Det vore katastrofalt för 
hela jordklotet. Skogarna i Sydamerika, 
Afrika och Sydostasien är hela planetens 
lungor som upptar och lagrar koldioxid 
ur atmosfären. Utan dem skulle drivhus-
effekten skena i väg, med oöverskådli-

De rumänska urskogarna krymper i snabb takt, också i nationalparker. Bilden är tagen på ett hygge i Fagarasbergen i centrala 
Rumänien. 

ga följder för vår miljö och hela mänsk-
ligheten.

Tröstlösa utsikter, kan man tycka. 
Kommer de sista urskogarna också i Eu-
ropa att försvinna så att våra barn bara 
kan läsa om dem i historieböckerna? Nej, 
det behöver inte bli så. Modiga och en-
ergiska naturskyddsaktivister i Rumäni-
en och Ukraina samarbetar med interna-
tionella miljöorganisationer för att stoppa 
den här utvecklingen och de får stöd av 
EU, FN och andra mellanstatliga organi-
sationer. Framför allt måste allmänheten i 
konsumentländerna bli medvetna om vad 
som pågår. Varifrån kommer egentligen 
råvaran till den där stolen du tittar på i 
det stora möbelvaruhuset? •

TEXT: MÅNS NYBERG
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Virkeshandeln har ett direkt samband med 
efterfrågan på plantor, och efter de senaste 
två årens livliga virkeshandel finns det nu 
ett rejält förnyelsebehov i skogarna. Suget 
är stort, i synnerhet efter tallplantor.

– Vi har ännu en del tallplantor i lager, 
men det råder allmänt en brist på dem i 
hela Norden, säger Johan Grönros, för-
säljningschef på Finforelia.

Även Mellanå Plant har sålt ut nästan 
hela sitt lager, också där har man känt av 
ökningen i efterfrågan på tallplantor.

– Hos oss står gran för 55–60 procent av 
försäljningen, men jag tror att efterfrågan 
på tall och eventuellt också på björk fort-
sätter att öka inom de närmaste åren, sä-
ger Rainer Bodman, vd på Mellanå Plant.

MINDRE VILTSKADOR MED GRAN 
På nationell nivå har gran under de se-
naste åren stått för cirka 72 procent, tall 
för cirka 25 procent och övriga trädslag 
för några enstaka procent av de plantor 
som rotats i de finländska skogarna. Un-
der många år ökade granplantorna sin an-
del, främst för att skogsägare ville undvi-
ka skador från vilt.

– Viltskador på tall bidrog till att skogs-
ägare valde att plantera gran även på kar-
ga marker. Nackdelen är att tillväxten för 
gran på karga marker stannar av under 
granens livstid och ger inte önskad vir-
keskvalitet. Nu väljer allt fler att återgå 
till att plantera tall på karga marker, sä-
ger Grönros.

En annan orsak till att populariteten för 
granen nu avtar är att de varmare medel-
temperaturerna, som kommit med klimat-

Tallen 
vinner långsamt terräng
Efterfrågan på tallplantor har ökat in-
för årets planteringssäsong. Domi-
nansen av gran är fortfarande stark, 
men allt fler skogsägare väljer att 
plantera tall när de förnyar sina sko-
gar.

Trenden går mot en ökad andel av tallplantor när skogsägare förnyar sina skogar.

• Enligt statistik från 2020 levererade de inhemska plantskolorna över 168,3 
miljoner plantor för skogsodling.
•  Av det totala antalet producerade plantor var andelen granplantor 72 pro-
cent (120,3 miljoner), tallplantor 25 procent (42,3 miljoner), vårtbjörksplantor 
3 procent (5,4 miljoner) och andra trädslag 0,2 procent (0,3 miljoner). Produk-
tionen minskade med drygt sex miljoner plantor jämfört med året innan. 
• Nittionio procent av tallplantor och 81 procent av granplantorna hade dri-
vits upp från frö som producerats i Finland.

källa: Livsmedelsverket Evira

Granen dominerar stort



  Skogsbruket 3/2022  21

GRÄVSKOPOR
Tillverkas i olika modeller enligt kundens önskemål.

Reparationer och slitstål

BR Bäcklund
Tel. 364 3140

Gruvvägen 5, 66200 Korsnäs

www.eekab.fi

699,-

599,-

FÖRSÄLJNING OCH SERVICE

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

Cirkelvägen 15, 65100  Vasa. Tel. 318 2950, 0500 364 688
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förändringen, medför ökade risker för in-
sektsangrepp.

– Skador från granbarkborrar har re-
dan synts en tid i Mellaneuropa och Syd-
sverige, men även i de södra delarna av 
Finland. Granen är inte heller lika storm-
härdig som tall, och vindfällen riskerar att 
bli boplatser för granbarkborrar och andra 
skadeinsekter, säger Bodman.

KEMIKALIEFRITT ALTERNATIV
För att unga plantor ska stå emot snytbag-
gen och andra skadeinsekter sprayas de 
med insektsmedel innan de sätts i fryslag- 
ring. I Finland finns två tillåtna och god-
kända preparat. På grund av kemikalierna 
hör handskar till standardutrustningen för 
alla som hanterar plantor. 

– Vi har också experimenterat fram 
ett mekaniskt skydd som är helt kemika-
liefritt. Det ger ett vitt skal som skyddar 
plantan en längre tid än enbart den första 
sommaren, berättar Bodman.

Det mekaniska alternativet har funnits 
på marknaden ett par år, men inte ännu 
fått något stort kommersiellt genomslag. 
Priset på en sådan planta är 5–6 cent högre 
än på en planta med kemikaliskt skydd.

– Vi har inte marknadsfört det i någon 
hög grad, men vi har nog märkt att priset 
har en viss avskräckande effekt när kun-
der väljer planta, säger Bodman.

ÖPPNAR WEBBHANDEL 
FÖR PLANTOR
Mellanå Plant säljer plantor via grossis-
ter i första hand till Österbotten, Nyland, 
Tavastland och Satakunta. Konkurrenten 
Finforelia har hela Finland som mark-
nad och säljer även till Sverige och Est-
land. Under våren öppnar Finforelia en 
webbshop.

– Vi säljer både i parti och minut, och 
webbshoppen riktar sig i första hand till 
privatkunder, säger Grönros.

Han rekommenderar att skogsägare är 
tidigt ute med sina beställningar.

– Det tar ett till två år att odla fram en 
planta, så min rekommendation är att 
man gör sin beställning i samband med 
avverkningsbeslutet. Då har man en ga-
ranterad tillgång på den mängd plantor 
och den kvalitet som man behöver när 
förnyelsen ska genomföras, säger Johan 
Grönros. •

TEXT OCH FOTO: JOHAN SVENLIN
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Många överlåter förnyelsearbetet åt pro-
fessionella skogsarbetare. Men det finns 
också många skogsägare som vill plantera 
på egen hand. För dem som gör det första 
gången eller inte gjort det på länge är det 
bra att uppdatera kunskaperna. 

– Det första man bör komma ihåg är att 
tina upp frysta plantor på rätt sätt. Näs-
tan alla skogsplantor levereras frysta, och 
det är viktigt att de får tina upp långsamt 
i skugga. Lådorna får inte förvaras i sol-
ljus, säger Anders Hjortman, fältchef vid 
Skogsvårdsföreningen Österbotten.

Våren brukar innebära bråda tider för 
landets skogsvårdsföreningar som tar 
emot en stor del av de plantor som levere-
ras av plantskolorna. 

– I Österbotten får vi de första plantor-
na i slutet av april eller början av maj. Så 
snart snön är borta och marken har mjuk-
nat kan planteringsarbetet inledas, förkla-
rar Hjortman.

FÖRVARA UTOMHUS
Han återkommer till upptiningen och be-
tonar vikten av att plantorna inte förva-
ras inomhus. De ska tina upp på en skug-
gig plats utomhus och när det blir varma-
re brukar det ta några dagar. 

– Det är också viktigt att göra hål i si-
dorna på lådorna där plantorna förvaras. 
Då kan luften cirkulera, och en eller två 
dagar innan planteringen kan hela lock-
et öppnas så att de får vänja sig vid ljuset. 
Det är också bra att hålla jordklumparna 
fuktiga. Det är viktigt att vattna dem om 
de börjar torka. Klumpen ska vara så fuk-
tig att det går att krama vatten ur den, be-
rättar Hjortman.

Marken får inte vara frusen när man 
börjar plantera. Men enligt Hjortman är 

Snart levererar plantskolorna vårens 
plantor. Ett viktigt första steg är att 
tina upp de frysta plantorna på rätt 
sätt. För att lyckas med förnyelsen 
är det viktigt att plantorna planteras 
tillräckligt djupt. 

Så planterar du för bästa resultat
det vanligare att plantor dör av torka eller 
för mycket vatten än att de stryker med på 
grund av frost. 

– Ett vanligt misstag är att inte trycka 
ned plantan tillräckligt djupt, då ökar ris-
ken för att den torkar. Men det är också 
vanligt att man planterar i alltför blöta om-
råden och då drunknar plantorna.

Hur säkerställer man att plantan ham-
nar på rätt djup?

– Det är viktigt att trycka ner plan- 
teringsröret tillräckligt djupt. Därefter 
ska man trampa fast jordklumpen med fo- 
ten så att det inte blir kvar luft runt 
den. Det underlättar etableringen, svarar 
Hjortman.

PLANTERA RÄTT MÄNGD
Många skogsvårdsföreningar hyr vid be-
hov ut planteringsrör åt sina medlemmar. 
Väl ute i terrängen är det viktigt att följa 
rekommendationen om att plantera minst 
1 800 granplantor eller 2 000 tallplantor 
per hektar.

– Alla marker medger inte måttband 
men ett bra tips är att ha cirka 2,25 meter 
mellan tallplantorna och 2,35 meter mel-
lan granplantorna. På så sätt uppnår man 
rekommendationen per hektar. Man bör 
också använda förnuftet och inte plantera 
om det finns en sten under ytan eller lägga 
ner plantan i en pöl med vatten. Terräng-
en avgör, förklarar Hjortman.

Det bästa sättet att inleda själva plante-
ringsarbetet är om området är markberett 
med högläggning. 

– Då är det bara att följa högarna och 
plantera i dem. Vid fläckhögläggning ser 
man till att plantera i fläcken där mineral-
jorden är blottad och vid harvning ska plan-
tan läggas i jorden vid kanten av spåret.

Merparten av plantorna planteras på 
våren, men en del utför arbetet också på 
hösten. 

– Numera rekommenderas att tall in-
te planteras på hösten, men gran funge-
rar bra. Det är också lättare att plantera 
på våren innan konkurrerande vegetation 
har börjat växa. Man ser bättre var plan-
torna placeras. •

TEXT OCH FOTO: 
CHRISTOFFER THOMASFOLK

Det är viktigt att tina upp plantorna på 
rätt sätt och att plantera dem tillräckligt 
djupt. Det underlättar etableringen. 
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Antti Aarnio-Wihuri 
fortsätter köpa skog
För affärsmannen Antti Aarnio-Wihuri, styrelseordförande och största ägare i 
Wihurikoncernen, är jord- och skogsbruk en del av vardagen. Han gillar att se 
skogen växa och ser den som en trygg investering.

Utöver familjeföretaget driver Antti  
Aarnio-Wihuri två gårdar, hemgården 
Jullas på Kustö i S:t Karins och Mars gård 
på Norrskata i Korpo i Åbolands skärgård.

Gården Jullas, där han bor och är upp-
vuxen, omfattar 90 hektar åker och 100 
hektar skog. På Mars gård är skogsarea-
len ännu större medan åkerarealen upp-
går till 75 hektar. På gårdarna odlar han 
spannmål, skogen sköts i samarbete med 
Metsäliitto.

Under årens lopp har skogsarealen kon-
tinuerligt vuxit. Aarnio-Wihuri, en av lan-
dets förmögnaste personer, har köpt skog 
i snart 30 års tid. I dag äger han 500 hek-
tar skog. Största delen av skogsinneha-
vet finns i den väståboländska skärgården 
som ligger nära hans hemvist.

Han brukar köpa skog varje år. Senast 
köpte han i somras, och fler affärer lär det 
bli bara villiga säljare dyker upp.

– Jag är ingen aktiv köpare, men finns 
det skogsägare som bjuder ut skog köper 
jag, säger Aarnio-Wihuri.

Och säljare finns. 
– Jordbruken i skärgården är små, och 

när de inte ger tillräckligt med inkomster 
skaffar man pengar genom att sälja skog, 
säger han.

För tillfället har han några intressanta 
objekt i sikte, och går allt vägen kan det 
bli affärer också i år.

JORDBRUKET ÄR TERAPI
Aarnio-Wihuri är 82 år, men har inga pla-
ner på att pensionera sig. Han tänker fort-
sätta köpa skog och vara aktiv jordbru-
kare.

Han har sysslat med jordbruk sedan 
unga år, då han växte upp på gården på 
Kustö. Gården på Norrskata skaffade han i 
mitten av 1990-talet. Han odlar vete, havre 

och råg och rattar både traktor och skör-
detröska.

– Jordbruket är viktigt för mig. Det 
fungerar som terapi och motvikt till af-
färslivet. Det är också fascinerande att se 
hur det man sår på våren börjar växa, och 
resultaten kommer snabbare än i affärs-
livet. Redan två veckor efter sådden ser 
man hur brodden växer. I affärslivet kan 
det dröja 2–5 år innan man vet om en af-
fär gett ett bra resultat eller inte, säger 
Aarnio-Wihuri.

Men jordbruket är inte en säker in-
komstkälla. Speciellt fjolåret, som var 
ett dåligt skördeår, resulterade i minska-
de inkomster. Jordbrukets förluster täcks 
av inkomsterna från familjeföretaget där 
Aarnio-Wihuri har jobbat i över 60 år och 
fortfarande är aktiv.

MULTINATIONELLT STORBOLAG
Han besöker företagets huvudkontor i 
Helsingfors 2–3 dagar i veckan där han 
tillsammans med den operativa ledning-
en följer upp vad som är på gång i fö-
retaget.

Wihurikoncernen är ett multinationellt 
storföretag som verkar i fyra branscher: 
förpackningsindustrin, partihandeln, tek-
nisk handel och luftfart.

Bland koncernens bolag finns flygbola-
get Jetflite, partihandeln Metro och flera 
företag inom sektorn teknisk handel som 
fokuserar på maskintillverkning och han-
del med verktyg och maskiner. Wihuri är 
bland annat importör av John Deere-trak-
torer och -lantbruksmaskiner.

Wihurikoncernen har en årsomsätt-
ning om 1,9 miljarder euro och sysselsät-
ter 5  500 personer, hälften jobbar i Fin-
land, resten utomlands.

Företaget grundades år 1901 av Antti 

Aarnio-Wihuris far Hjalmar Aarnio. Se-
dan starten för drygt 120 år sedan har det 
funnits endast två majoritetsägare i famil-
jeföretaget, far och son.

– Det är ovanligt med så få ägare i ett 
familjeföretag under en så lång tid, säger 
Aarnio-Wihuri, som har sju barn.

Sex av dem jobbar i företaget.

TRIVS I SKÄRGÅRDEN
Naturen och skärgården ligger honom 
varmt om hjärtat. Aarnio-Wihuri har rört 
sig i den åboländska skärgården sedan 
barnsben. Havet ligger inte långt borta, 
och redan som sexåring åkte han med sin 
snurrebåt på utfärder och fisketurer i skär-
gården. Sina första pengar tjänade han ge-
nom att sälja fisk.

I vuxen ålder delade han fiskeintresset 
med president Urho Kekkonen som han 
blev god vän med. Aarnio-Wihuri deltog 
i flera av Kekkonens fiskeresor i den åbo-
ländska skärgården.

I dag kör han fortfarande motorbåt. 
Den båten är betydligt snabbare än snur-
rebåten han körde som liten, topphastig-
heten är 40–50 knop. Ibland tar han båten 
mellan Kustö och Norrskata. 

– Med båten går resan betydligt snab-
bare än med bil, eftersom man då måste ta 
flera färjor, säger Aarnio-Wihuri, som ock-
så är en van bilförare.

Han kör i snitt 50 000 kilometer om 
året. Det brukar bli många resor mellan 
Helsingfors och Kustö och ut till Norrska-
ta i Korpo skärgård. 

HAR FÄLLT ÖVER 280 ÄLGAR
Aarnio-Wihuri är en ivrig jägare, han ja-
gar både hjort och älg. Hittills har han 
fällt 284 älgar. Några av dem är stora 
älgtjurar med 12–13 taggar i kronan. Nu 
ser han fram emot att fälla ännu större 
älgar.

– Jag hoppas att jag vid något tillfäl-
le kan skjuta en älg med 19–20 taggar, sä-
ger han.
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Aarnio-Wihuri har också en represen-
tationsvilla på norra delen av Norrkata, 
dit han bjuder företagsledare och affärsbe-
kanta för att jaga i hans skogar.

På frågan varför han köper skog svarar 
han att han gillar att se skogen växa, och 
att den är en trygg investering som ger en 
relativt stabil avkastning.

Han påpekar att allt inte är ekonomi-
skog. En betydande del av skogsinneha-
vet är skog som växer i typisk skärgårds-
miljö där avkastningen är begränsad eller 
till och med obefintlig. En del av skogsin-
nehavet finns på ett 20-tal öar och holmar 
som Aarnio-Wihuri äger.

Han säger att det för tillfället inte finns 
något större behov av avverkningar med 
tanke på att få avkastning på skogen.

– Pengarna får stå kvar i skogen så länge 
de inte behövs. De avverkningar, som görs, 
är endast gallringar och avverkningar som 
är nödvändiga för skogsskötseln.

EU SKA INTE LÄGGA SIG I
I fråga om skogsvården anser Aarnio- 
Wihuri att EU inte ska blanda sig i vårt 
skogsbruk. Han avfärdar bestämt EUs 
skogsstrategi, där man vill att 30 procent 
av skogarna och havsområdena skyddas.

– Det är tokiga idéer, vi vet själva bäst 
hur vi sköter våra skogar. I EU vet man 
ingenting om våra förhållanden och hur 
våra skogar ser ut. Förhållandena hos oss 
är helt annorlunda jämfört med länderna i 
Mellaneuropa där betydligt mindre skogs-
arealer är skyddade, säger han.

Han nämner Tyskland som exempel. 
Enligt Aarnio-Wihuri är tyskarnas skyd-
dade skog till arealen mindre än hälften 
av den skyddade skogsarealen i Finland.

Han har inget emot att man värnar om 
naturens mångfald, men anser att area-
len skyddad skog i Finland redan är till-
räckligt stor.

– Skogen är en växande resurs. Och 
den växer så pass mycket att ytterligare 
skydd inte behövs. Den årliga tillväxten 
är större än avverkningarna, säger Aarnio- 
Wihuri. •

TEXT OCH FOTO: JAN-OLE EDBERG

Affärsmannen Antti Aarnio-Wihuri bru-
kar köpa skog varje år. I dag äger han 
500 hektar skog, största delen finns i 
Väståboland.

Antti Aarnio-Wihuri

•  Född 1940 i Åbo.
•  Bor på Kustö i S:t Karins. 
•  Är styrelseordförande och största ägare i Wihurikoncernen.
•  Känd som är en av landets förmögnaste personer.
•  Har jakt och fiske som fritidsintressen, har fiskat tillsammans med president  
 Urho Kekkonen.
•  Är också motorintresserad. På 1960-talet och 1970-talet tävlade han i rally  
 och banracing. I dag sponsrar hans företag formel 1-föraren Valtteri Bottas.
•  Uppskattar hög arbetsmoral och ärlighet.
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När avverkning sommartid blev vanliga-
re på 1970-talet innebar det med största 
sannolikhet att spridningen av rottickan 
tog fart. Först många år senare insåg man 
att rotrötan blivit ett stort problem och på 
1990-talet började rottickan bekämpas ak-
tivt. Huvudsakligen sker det i dag med 
växtskyddsmedlen urea eller Rotstop. 

– Vi vet inte de exakta mängderna, för 
tillverkarna avslöjar inte dem. Men i en 
undersökning granskades 46 skördare och 
40 av dem använde urea. Så bara cirka 
10 procent av stubbehandlingen sker med 
Rotstop, säger Tuula Piri, specialforskare 
vid Naturresursinstitutet.

Urea höjer pH-värdet på stubbens fäll- 

I flera år har bekämpning av rotröta varit obligatorisk i stora delar av landet. 
Merparten av bekämpningen sker med det kemiska växtskyddsmedlet urea. 
Orsaken är att  ämnet är lättare att använda än det biologiska bekämpnings-
medlet Rotstop. 

yta, vilket förhindrar spridning av rottick-
an. I samband med att träden fälls applice-
rar skördaren automatiskt urealösning på 
stubbytan. Lösningen består till 32,5 pro-
cent av urea och resten är vatten och färg-
ämnen. Urea är en kemikalie som är lätt 
giftig, och därför är användningen förbju-
den närmare än tio meter från vattendrag. 

– Urean, som används vid stubbehand-
ling, är den samma som används vid 
skogsgödsling, men användningen per 
hektar är mycket mindre. Kring stubbar-
na, som behandlas, kan pH-värdet höjas 
för en kort tid, men urean har ändå ing-
en märkbar negativ miljöpåverkan, förkla-
rar Piri.

NATURLIG PERGAMENTSVAMP
Rotstop däremot är ett biologiskt bekämp-
ningsmedel som består av en naturlig per-
gamentsvamp som konkurrerar ut rottick-
an som därmed inte kan spridas. Orsaken 
till att den kemiska bekämpningen vunnit 
terräng är att den är användarvänligare. 

– Ureans popularitet beror på att den 
är en lösning, vilket underlättar underhål-
let av maskinerna. Urea kan också använ-
das flera dagar till skillnad från Rotstop 
som har en användningstid på 36 timmar. 
Dessutom kan urea användas även vid 
lägre temperaturer, medan Rotstop fung-
erar effektivt om det är över fem plusgra-
der, berättar Piri.

I Sverige används urea i princip inte 
längre på grund av certifieringsregler och 
dyra registreringskostnader. Användning-
en av pergamentsvamp har därför ökat 
mycket och är i dag det enda godkända 
preparatet i vårt västra grannland. 

Urea vanligaste sättet stoppa rotröta
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– Fast urean är lindrigt giftig för miljön 
används den i Finland, men vi har ock-
så lagstadgade krav på bekämpning av 
rotticka, vilket man inte har i Sverige, sä-
ger Viktor Harvio, skogsombudsman på 
Svenska lantbruksproducenternas central-
förbund. 

Det finns också ekologiska aspekter. För 
att tillverka urea används naturgas som 
i framställningen bidrar till koldioxidut-
släpp. Produktionen och användningen 
av ett ton urea motsvarar cirka 750 kilo 
koldioxid. 

– Det är EU som ger tillstånd för an-
vändning av urea som växtskyddsmedel. 
Men jag känner inte till någon politisk de-
batt om att förbjuda urea här i Finland, 
så antagligen förnyas tillståndet igen, sä-
ger Harvio.

LAGEN HAR UTVIDGATS
Enligt lagen om bekämpning av skogsska-

dor är bekämpningen av rotticka obligato-
risk och på avverkarens ansvar vid alla av-
verkningar i barrträdsdominerade bestånd 
på mineralmark och i grandominerade be-
stånd på torvmark. 

Bekämpningen ska i de södra och mel-
lersta delarna av landet utföras från början 
av maj till slutet av november. Om våren 
är varm är det nödvändigt att inleda stub-
behandlingen redan före den lagstadgade 
tidpunkten. På hösten ska man fortsätta 
behandlingen ända tills köldperioden bör-
jar. Från början av detta år krävs stubbe-
handling också vid avverkningar i tallbe-
stånd på torvmark i södra Finland.

Stubbehandlingen är det enda sättet att 
stoppa rotrötan om den spridit sig till trä-
dens rötter. 

– Därför är det viktigt att bekämpning-
en sker på rätt sätt, och här är det virkes-
bolagen som bär ansvaret, säger Naturre-
sursinstitutets Piri.

Tobias Käld, operativ chef för Metsä 
Groups Vasa- och Seinäjokidistrikt, be-
rättar att bolaget tagit bekämpningen av 
rotröta på största allvar i många år. Enligt 
honom har bolaget striktare direktiv än la-
gen kräver. 

– För att räknas som riskobjekt som krä-
ver stubbehandling ska hälften av trädbe-
ståndet i en avverkning utgöras av tall el-
ler gran. Men vi går ett steg längre och be-
handlar alla barrträdstubbar, trots att an-
delen är mindre. Vi vill vara en ansvarsfull 
aktör och det blir också enklare för andra 
aktörer när vi inte skiljer mellan objekten, 
säger Käld.

För Metsä Group spelar det ingen roll 
om skogsmaskinsförarna använder urea 
eller Rotstop. 

– Alla preparat, som är godkända, får 
användas men jag tror att urea används 
mest därför att det är lättare att använda, 
säger Käld.

Följer ni upp kvaliteten på stubbehand-
lingarna? 

– Skördarförarna gör självuppföljning 
av rotrötebekämpningsaggregatens funk-
tion.

EKONOMISKA FÖRLUSTERNA STORA
Orsaken till att virkesbolagen tar rotrötan 
på allvar är att det ekonomiska bortfallet 
kan bli stort för den som drabbas. Gra-
nens rotröta förstör kärnveden i den vär-
defullaste delen av stammen. Enligt Fin-
lands skogscentral kan rötskadat granvir-
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ke på 20 procent av en avverkningsvo-
lym medföra en förlust på cirka 2 000 eu-
ro per hektar. 

– Den ekonomiska förlusten blir stor 
om timmer, på grund av rotröta, klassas 
som massaved eller energived. Om gamla 
slutavverkningsstubbar och stubbar från 
tidigare gallringar har rotröta är det ett 
tecken på att skogen drabbats av sjukdo-
men. Under roten på vindfällen kan man 
också se rottickans fruktkroppar som pro-
ducerar sporer. Rotrötan i stammen syns 
inte utanpå, säger Annikka Selander, ex-
pert på skogsvård vid Finlands skogscen-
tral. 

Tallens rotröta förekommer i tallar av 
alla storlekar och åldrar. Sjukdomen bör-
jar med att en enstaka tall infekteras. Med 
tiden breder sjukdomshärden ut sig till nä-
ra växande träd. Tallens rotticka orsakar 
röta i tallens rotsystem med påföljden att 
trädet dör. 

–  Tydliga tecken på tallens rotröta är 
om träd lätt fälls av vind och det uppstår 
luckor i beståndet. Tallplantor med rotrö-
ta kan dö på några år men för äldre tallar 
som drabbats kan det dröja länge innan 
man ser att de är infekterade, säger hon.

Ju effektivare man hindrar spridning-
en, desto bättre är möjligheterna att und-
vika svåra skador. 

– Det bästa sättet att undvika infektio-
ner i friska gran- och tallbestånd är att av-
verka vintertid eller från början av maj till 
slutet av november göra en heltäckande 
stubbehandling, förklarar Selander.

Hur kan skogsägarna vara säkra på att 
behandlingen sker heltäckande? 

Enligt Selander kan man som skogsäga-
re själv göra en inspektion direkt efter av-
verkningen. 

– Stubbarna har då en blå färg, men 
spåren försvinner snabbt efter regn. Så om 
man går efter maskinen ser man arbetsre-
sultatet tydligt. Skogsägaren har också rätt 
att få en rapport om den egenkontroll som 
föraren har gjort och det lönar sig att frå-
ga efter den.

Finlands skogscentral granskar årligen 
hur bekämpningen av rottickan fungerar. 
En rapport från i fjol visar att bekämp-
ningen lyckades bra på de avverknings- 
ytor som granskades. Av 66 ytor fick tre 
underkänt, 16 betyget nöjaktigt och 47 
fick ett bra resultat. •

TEXT: CHRISTOFFER THOMASFOLK

Urea vanligaste sättet stoppa rotröta

I Finland är urea det vanligaste medlet 
vid stubbehandling. Urean gör stubben 
blå, men färgen försvinner efter någ-
ra regn.
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Vem har bästa 
skogsportföljen?
Ger aktier i skogsbolag och andelar i skogsfonder bättre utdelning än börsen i genomsnitt? Ger de avkastning också 
under extrema förhållanden? Det tar Skogsbruket reda på genom en lättsam placeringstävling som pågår ett år.

Tre deltagare placerar fiktivt 100 000 i jämna poster om 10 000 
euro eller i poster som kan delas jämnt med 10 000. Tänkbara 

placeringsobjekt är alla aktier i skogsbolag och i företag med en 
klar skogskoppling (till exempel sådana som tillverkar maskiner 

Julia Astrada är 36 år och diplomingen-
jör. Hon är aktiesparare och placerar i någ-
ra specialplaceringsfonder som investerar 
i fastigheter. 

Dessutom har hon lite börsaktier. Fon-
der är hennes gebit, hon jobbar med fast-
ighetsplaceringsfonder hos förmögenhets-
förvaltaren eQ. Privat förvaltar hon hem-
gården Nyby, med både boskap och skog, 
i Karis.

Hon satte samman en portfölj där 40 
procent placeras i OP Gruppens special-
placeringsfond OP-Skogsägare som place-
rar i finländska skogsfastigheter.

– Sedan den grundades år 2015 har den 
gett en jämn totalavkastning om mellan 4 
och 11 procent per år. Teckningskostnaden 
är jämförelsevis låg, motiverar hon beslu-

tet. Om läget varit normalt hade jag pla-
cerat mindre i fondandelar. Nu litar jag på 
att åtminstone de ger en positiv avkast-
ning, säger Julia Astrada.

Av återstående 60 000 euro placerar 
hon hälften i Metsä Boards röstsvaga B-
aktie, som procentuellt ger en något hö-
gre utdelning än den röststarka A-aktien. 

– Jag valde det skogsbolag som verkar 
starkast just nu. Dessutom ligger kursen 
något lägre än analytikernas koncensus-
målsättning, säger hon.

Resten placerar Julia Astrada i förpack-
ningskoncernen Huhtamäki där kartong 
och returfiber allt mera tränger ut plas-
ten som råvara. 

Julia Astradas mål är en totalavkast-
ning på mellan 5 och 7 procent. •

Julia Astradas 
portfölj
OP-Skogsägare 40 000 euro
Metsä Board B 30 000 euro
Huhtamäki 30 000 euro

Roger Köhler, är en 66 årig privatplace-
rare från Esbo. Han har ett förflutet bland 
annat som bankir på Handelsbanken. Pla-
cerat har han allt sedan studietiden. 

Sin fiktiva skogsportfölj fyller han med 
lika delar aktier i UPM-Kymmene, Ponsse, 
Neste, Raute och andelar i placeringsfon-
den UB Skog.

Valet av UPM motiverar han med att 
bolaget lyckats diversifiera sin verksam-
het och att det i dag är mycket mer än ett 
traditionellt skogsbolag.

 – Ponsse är världsledande på skogsma-
skiner och har en rekordstor orderstock 
men lider för tillfället av komponentbrist 
och av det osäkra läget på den viktigaste 
marknaden – Ryssland, säger Köhler.

Samma motiv gäller för Raute, som till-
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för skogsindustrin eller använder trä i produktionen), noterade 
på Helsingforsbörsen och dess First North-lista. 

Deltagarna kan också lägga sina pengar i placeringsfonder som 
placerar uteslutande i skog och är registrerade i Finland.

Skogsbruket vill visa hurudan avkastning man kan få, till ex-
empel på sin virkeslikvid, om man inte återinvesterar den i skog. 
För att mäta hur skogsplaceringar står sig i jämförelse med place-
ringar i aktier över lag jämför vi också placerarnas resultat med 
utvecklingen för Helsingforsbörsens OMXH 25-index (omfattar 
de 25 största bolagen). De tävlandes val ska inte ses som köpre-
kommendationer.

Startskottet gick den 28 februari 2022 och tävlingen avslutas 
den 1 mars 2023. Skogsbruket följer upp kursutvecklingen för res-
pektive portfölj i nummer 5, 7 och 8 i år samt i nummer 2 näs-
ta år. Slutresultatet, i vilket också direktavkastningen (dividen-

der och andra utdelningar till ägarna), men inte köp- sälj- eller 
teckningsprovisioner räknas in, publiceras i nummer 4 nästa år.

Tävlingen startade under sällsynta och extrema förhållanden. 
Den dag då Skogsbruket intervjuade två av de tävlande satte rys-
ke presidenten Vladimir Putin skräck i marknaderna genom att 
erkänna de ukrainska regionerna Donetsk och Luhansk själv-
ständiga.

På startdagen var kriget i Ukraina inne på sin femte dag. I det 
skedet hade i stort sett ett års genomsnittlig kursuppgång raderats. 

Därmed var situationen minst sagt svår. Hade kurserna redan 
bottenkänning eller stod börserna världen över inför ytterligare 
kräftgång till följd av krig och ekonomiska sanktioner? Och hur 
reagerar marknaderna då kriget upphör? •

TEXT: PETER NORDLING

verkar tunga maskiner för skivproduktion, 
främst faner. 

Neste väljer han därför att bolaget är 
världsledande på förnybara bränslen och 
använder bland annat skogsavfall i sin 
produktion.

– UB Skog är ett enkelt sätt att placera i 
finländska skogsfastigheter.

Placeringsfonden förvaltas av det börs-
noterade förmögenhetsförvaltningsbola-
get United Bankers.

Roger Köhler sätter inte ett direkt mål 
för sin portfölj.

– Allt hänger på makroekonomin (efter-
skalven från Ukraina och bl.a. energipri-
serna i framtiden), men generellt ska en 
aktieportfölj kunna avkasta mellan 6 och 
7 procent per år. •

Roger Köhlers 
portfölj
Neste 20 000 euro
Ponsse 20 000 euro
Raute 20 000 euro
UPM-Kymmene 20 000 euro
UB Skog 20 000 euro

Jiri Wrangell, 23, kommer från Mänty-
harju och studerar första året på Svenska 
handelshögskolan i Vasa. Han har varit in-
tresserad av ekonomi och placeringar allt 
sedan årskurs nio i högstadiet.

– Min mamma uppmuntrade mig att 
delta i en ekonomitävling för skolelever. 
Sedan dess har jag regelbundet läst eko-
nominyheter. Ju mera jag lärde mig desto 
mera ökade mitt intresse, och då det var 
dags att börja studera föreslog min pap-
pa Hanken.

Sina första aktier köpte han som 
19-åring. Valet föll på Metsä Board.

– Det är den bästa placering jag gjort – 
åtminstone fram till kriget i Ukraina.

I hans portfölj finns enbart aktier, pla-
ceringsfonder intresserar inte.

Därför är hans tävlingsportfölj också en 
renodlad aktieportfölj: 40 000 euro i fa-
voritbolaget Metsä Boards B-aktie, 40 000 

euro i UPM-Kymmene och 20 000 i Sto-
ra Enso.

Utgångspunkten var att försöka bedö-
ma vilka aktier som sjunker minst om 
effekterna av Ukrainakrisen blir långva-
riga. 

– Metsä Board säljer mjukpapper till 
Asien oberoende av världsläget. Bolagets 
långsiktiga strategi verkar fungera, och 
omsättningen har ökat kraftigt över tid. 
UPM-Kymmene satsar stort på biobräns-
len och har ett bra ledarskap, motiverar 
han.

Stora Enso kom med därför att bola-
get har en lång och övertygande historia 
och därför att storinvesteringen i Uleå- 
borg, där en pappersmaskin konverterats 
för produktion av kartong. Detta indikerar, 
enligt Jiri Wrangell, framtidstro.

Hans mål är att portföljen avkastar to-
talt 8 procent under ett år. •

Jiri Wrangells 
portfölj
Metsä Board B 40 000 euro
UPM-Kymmene 40 000 euro
Stora Enso 20 000 euro
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En olycksalig gåva

Solen lyser upp kvällen när jag kom-
mer körande till skäristugan i Norrnäs. 
I god tid före nittiograderskurvan sak-
tar jag in. Och tur är det för samtidigt 
korsar fyra vitsvanshjortar vägen i fjäd-
rande språng med de långa vita svan-
sarna lyfta som signalflaggor över bru-
na rumpor. Vitsvanshjorten gör verkli-
gen skäl för sitt namn. Det finns ing-
et annat hjortdjur i vårt land med en 
så iögonfallande svans som vitsvans-
hjorten.

Hjortarna försvinner in bland granar-
na intill vägen. Jag kör genom kurvan 
med ögonen på skaft för att få se hjor-
tarna på hygget väster om granbården. 
Jo, där står de mitt på hygget och spa-
nar in bilen som rullar in på scenen och 
stannar. Hjortarna är vaksamma men 
inte skrämda – de har sett och hört bi-
lar många gånger förr. I sakta mak drar 
de sig i samlad tropp mot hyggets södra 
kant där de stannar en stund innan de 
försvinner in i skogen.

STOR FÖRÖKNINGSPOTENTIAL
Snart kommer den vuxna hinden i grup-
pen att mota de tre ungdjuren med il-
ska och skarpa sparkar från framklö-
varna för att i ensamhet kalva i försom-
marens överflöd av näringsrik grönska. 
De lövrika skärgårdsmarkerna med gott 
om örter och gräs är utmärkta marker 
för vitsvanshjorten. Två kalvar per hind 

är legio och tre kalvar ganska vanligt – 
vitsvanshjorten har en stor föröknings-
potential. Finns det inga rovdjur i mar-
kerna ökar den lokala hjortstammen 
snabbt.

SAKNAR HEMVIST
Det är med blandade känslor jag betrak-
tar vitsvanshjortarna på det solbelysta 
hygget. Hjortarna är vackra djur och de 
rör sig elegant i terrängen som hjortdjur 
brukar göra. Men vitsvanshjorten hör in-
te till vår fauna och kunde gott ha hål-
lit sig i Nordamerika där den hör hem-
ma och där amerikafinländare lärde kän-
na den handgripligen. Varför inte skicka 
några hjortar till det gamla hemlandet 
som var fattigt på viltarter, resonerade 
några av de jagande amerikafinländar-
na?

Ja, varför inte? Skogsrenen var utdöd 
och älgen sällsynt på grund av hård jakt. 
Och så fanns inga rådjur eller vildsvin i 
Finland på den tiden. Nog behövde det 
fattiga Finland en ny viltart alltid. 

Då på 1930-talet var det få som ifråga-
satte den storskaliga förfalskning av fau-
nan som människan sysslade med ge-
nom att introducera främmande arter på 
olika håll i världen – ofta med förödan-
de konsekvenser för den lokala faunan 
och floran. Nu vet vi bättre och aktar 
oss för sådant. 

Hjortkommittén i Amerika var snabb 

och effektiv. Redan samma år 1934 som 
idén kläcktes skickades sju vitsvanshjor-
tar till Finland. En hjort och fyra hin-
dar kom levande fram. En av hindarna 
var blind och avlivades senare. De fy-
ra överlevande vitsvanshjortarna är de 
avelsdjur som gett upphov till den in-
dividrika stam av vitsvanshjortar som 
finns i dag i Finland. Tänk att så få avels- 
djur och en så smal genetisk bas har 
kunnat ge upphov till en så livskraftig 
hjortstam!  

Sex nya hjortar skickades i ett senare 
skede till Finland för att bredda den ge-
netiska basen. 

Det finns ingen säker dokumentation 
på de här djuren, men enligt hörsägen 
dog två eller tre av hjortarna innan res-
ten släpptes ut i markerna. Avelsdjuren 
kan därmed vara sju eller åtta samman-
lagt.  

Vitsvanshjorten var en olycksalig gå-
va, trots att den är ett uppskattat vil-
lebråd bland många jägare. I hjortrika 
områden är betestrycket på örter och 
lövträdsplantor alldeles för stort. Jord-
gubbsodlingar och andra specialodlingar 
förstörs, och hjortkrockarna är många. 
En kraftig nerskjutning av stammen 
är nödvändig för att minska skadorna. 
Amerikafinnarnas gåva ska hållas i kor-
ta tyglar. •     

 TEXT OCH FOTO: HANS HÄSTBACKA
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kolumnen

MÄNNISKAN betraktar ibland sig själv som något av 
skapelsens krona. Vad vi gör och hur vi lever på-
verkar i hög grad omgivningen. Vi använder natur-
resurser, producerar förnödenheter och livsmedel i 
den takt vi behöver. Verktygen att påverka omgiv-
ningen är så effektiva att vi lämnar spår efter oss 
både till lands och till sjöss. Därmed har vi även an-
svar för naturen – och i sista hand oss själva.

Finlands skogar har sedan urminnes tider erbju-
dit mat, skydd och värme. Ännu under medeltiden 
betraktades skogen som något av var mans egen-
dom. Via 1700- och 1800-talets storskiften och ägo-
regleringar tilldelades privatpersoner, församlingar, 
stat och kommuner egna skiften. Det blev aktuellt 
att fundera på hur skogen skulle skötas och vad 
man skulle använda den till. Lagfarten visade skif-
tets rätta ägare.

Systemet med privaträttsligt ägande har fortsatt 
till våra dagar. Av Finlands totala skogsareal ägs 
drygt hälften av privatpersoner, en tredjedel av sta-
ten, en knapp tiondedel av skogsbolagen. De sis-
ta 5 procenten innehas av församlingar, kommuner 
och samfällda skogar. De virkesproducerande eko-
nomiskogarna ägs till två tredjedelar av 600 000 pri-
vatpersoner.

Människorna har upptäckt att man har större 
ekonomisk nytta av skogen om man sköter den. 
Nyttan består huvudsakligen av intäkter från vir-
kesförsäljning – man får betalt enligt volymen vid 
avverkning. Ägarna har lärt sig att sköta skogen på 
ett produktionsekonomiskt effektivt sätt. Det har 
aldrig funnits så mycket virke i våra skogar som nu. 

Finland har utvecklat skötselmetoder, maskintekno-
logi och förädlingsprocesser i världsklass.

Nu ställs ytterligare krav på skogsbruket, men i 
grund och botten är det samma sak – det handlar 
om vår existens. Skogen ska även framledes erbju-
da mat, skydd och värme. Men nu har begrepp som 
klimatförändring, koldioxidbindning och biodiversi-
tet kommit med i bilden. Krav på hur Finland ska 
förvalta sina skogar kommer i allt högre grad från 
EU och internationella miljörörelser. Kraven fram-
ställs av länder som för århundraden sedan förbru-
kat det sista av sina egna skogstillgångar.

För att dessa krav ska få någon reell effekt mås-
te vi först övertyga människorna, de 600 000 pri-
vatpersoner som förvaltar största delen av Finlands 
skogstillgångar. Ägarna måste ges hållbara argu-
ment till varför skogen bör skötas på ett visst sätt, 
de vill veta vad de ska göra – och vilken ersättning 
de får. Ställer samhället krav på att skogsägarna och 
deras egendom ska användas till gemensam nytta 
är det helt självklart att den som gör jobbet mås-
te få betalt!

Lyckas vi med detta kommer resten att gå av sig 
själv. Motiverade människor förändrar världen. His-
torien visar att vi har stora möjligheter att påverka 
skogsmiljön med riktade insatser. Men diskussio-
nen måste ske i samförstånd med skogsägarna – in-
te ovanför deras huvuden. Att högljutt framföra ra-
dikala förslag, som i praktiken innebär socialisering 
av privaträttsligt ägande, är som att vrida klockan 
tillbaka till medeltiden när skogen var allmän egen-
dom. Det är att hugga sig själv i benet. •

Bjud in skogsägarna 
till dagens arbete!

MÅRTEN LÖVDAHL, 
NÄRINGSLIVSCHEF VID FINLANDS 

SKOGSCENTRAL, ÖSTERBOTTEN
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Prenumerera på 
Landsbygdens Folk
– en landsbygdsröst som hörs

- Heltäckande jord- och skogsbruksbevakning på 
 svenska i Finland – på papper, i appen och webben

- Papperstidningen utkommer 45 gånger per år,  
 i regel varje fredag

- Årsprenumeration 129 e

https://www.landsbygdensfolk.fi/prenumerera
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virkesmarknaden

RYSSLANDS KRIG mot Ukraina är politiskt förkastligt och en 
humanitär tragedi. Kriget återspeglar sig främst på Ukraina, 
men de ekonomiska effekterna sprider sig också, via olika 
kanaler, till andra europeiska länder, bland annat till Finland 
och den finländska skogssektorn. Det handlar om de direk-
ta påföljderna av kriget, ekonomiska sanktioner, frivilliga åt-
gärder som företag vidtar samt om att både företag och pri-
vatpersoner undviker risker. 

Skogssektorn kan granskas ur tre synvinklar som häng-
er ihop med varandra: skogsindustrins virkesanvändning, 
skogsindustrins produktion och virkesmarknaden. Gällan-
de virkesanvändningen är importen från Ryssland det störs-
ta frågetecknet. Skogsindustrin importertar årligen cirka 9 
miljoner kubikmeter virke och flis från Ryssland. Det mot-
svarar ungefär tre fjärdedelar av allt virke och flis som im-
porteras. Importvirket används i huvudsak av den kemiska 
skogsindustrin, som år 2020 stödde sig på importerat virke 
till omkring en fjärdedel.

Björk och flis svarar för den största delen av importen. 
Skogsföretagens egna beslut att stoppa handeln med Ryss-
land och certifieringssystemens förbud mot att använda im-
portvirke från krisområden kan minska användningen av 
importerat virke eller helt sätta stopp för den. Om skogsin-
dustrins produktion fortsätter på åtminstone samma nivå 
som nu, vänds blickarna mot inhemskt virke.

Skogsindustrins konkurrenskraft påverkas av många fak-
torer som gör det svårt att bedöma de totala effekterna av 
kriget. Framför allt sanktionerna mot kapital- och finans-
marknaderna försvårar handeln med Ryssland. Konkurrens-
situationen påverkas ytterligare av fluktuerande valutakur-
ser.

Det stigande oljepriset förbättrar ekonomin och ger fart åt 
byggandet i norra Afrika och Mellanöstern, vilka är viktiga 
exportområden för sågindustrin. Å andra sidan börjar livs-
medelspriserna troligen stiga, vilket kan leda till oroligheter. 

Den ryska sågindustrin söker alternativa marknader då ex-
porten till Europa avstannar.

Den låga räntenivån och den stigande inflationen ökar 
låntagningen och byggandet både i Finland och det övriga 
Europa. Detta även om osäkerheten på grund av kriget på-
verkar hushållens investeringsbenägenhet. Sverige, som är 
en viktig konkurrent på exportmarknaderna för sågvaror, lig-
ger lite bättre till än Finland därför att kronan försvagats i 
förhållande till euron.  

Det blir alltså svårare för den kemiska skogsindustrin att 
få tag på råvara. Handeln med Ryssland begränsas också av 
företagens egna åtgärder. Ryssland är en viktig exportmark-
nad för den finländska skogsindustrin. Ungefär en tiondel 
av vår kartong och de dyrare kartongkvaliteterna har gått till 
Ryssland. Nu måste företagen hitta ersättande marknader. 
Av pappersexporten går endast en tredjedel till Ryssland.

Hela industrin drabbas av stigande kostnader. Det högre 
oljepriset påverkar till exempel transport- och avverknings-
kostnaderna, och en sannolik uppgång för priset på massa-
ved höjer ytterligare kostnaderna. 

På den inhemska virkesmarknaden ökar efterfrågan på 
massaved då importen minskar. Speciellt svårt blir det att 
ersätta importerad björkmassaved med inhemsk. Björken 
växer nämligen i allmänhet i blandskog. Däremot är vi bätt-
re förberedda för den minskade flisimporten eftersom rys-
sarna redan tidigare viftat med det kortet. Två faktorer dri-
ver nu efterfrågan på inhemsk massaved: Dels måste det im-
porterade virket ersättas, dels inleds cellulosaproduktionen 
vid fabriken i Kemijärvi nästa år.

Då efterfrågan ökar stiger priserna för all slags massaved. 
Också energiproducenterna behöver mera förnyelsebart rå-
material i framtiden. I våra skogar finns tillräckligt med för-
stagallringsobjekt och slutavverkningarna ger grot. Priset på 
energiflis har stigit under de två senasete åren, och trenden 
fortsätter då efterfrågan ökar. •

Kriget i Ukraina drabbar även 
finska skogssektorn

PAULA HORNE,
FORSKNINGSDIREKTÖR, 

PELLERVO EKONOMISKA 
FORSKNING

Prenumerera på 
Landsbygdens Folk
– en landsbygdsröst som hörs

- Heltäckande jord- och skogsbruksbevakning på 
 svenska i Finland – på papper, i appen och webben

- Papperstidningen utkommer 45 gånger per år,  
 i regel varje fredag

- Årsprenumeration 129 e

https://www.landsbygdensfolk.fi/prenumerera
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TOK

till din tjänst

– Varför har ni röda plogkäppar på den ena sidan av vägen och 
gröna på den andra?
– Vägunderhållet sköts av en pensionerad sjökapten, han tycker 
att farleder skall utmärkas så!

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

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

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

En hobby som
LÖNAR s ig

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

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

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

JOBO ST50

Tillförlitlig CAN-bus 
styrning med både
längd- och diameter-
mätning (option).
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• Så anmäler du en avverkning

• ”Skogsägarna kan lösa kolbindningen”

• Österrike har mest privatägd skog i Europa

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

Sydkusten
• Röjning, plantering, special trädfällning, tomthuggning på Kimi-
toön. 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 på Rumpan Bar 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 via kontaktuppgifterna 
nedan. 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.


