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MYTER & FAKTA
Markberedning ger bättre grobarhet.

5
LEDAREN
Björn Stenmark

9
ANMÄL DIN AVVERKNING
Det är ofta en lätt process.

10
HAN SKÖTER 1/3 AV LANDET
Juha S Niemelä leder Forststyrelsen som ansvarar 
för statens marker och vatten.

12
EXCEPTIONELLA SNÖSKADOR
Blandskog och gallring är receptet för att inte 
drabbas.

14
PLANTBRIST PÅ ÅLAND
I öriket planteras rekordmycket skog i år. Men 
plantorna räcker inte till.

16
ARBETSHÄST ELLER LEKSAK?
För många är fyrhjulingen ett arbetsredskap 
i skogen.

18
FÖRDUBBLAD TILLVÄXT?
Professor: Gödsling kan vara nyckeln också till 
koldioxidneutralitet.

– Innan vi börjar gallra 
i skogen plockar
vi alltid först bort 
skräpet eftersom en
flispanna bra kan eldas 
med halvrutten
skräpved om den bara 
torkas ordentligt
först i kalluftstorken.

PROFESSOR NISSE HUSBERG 
PÅ SIDA 24.
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KOLUMNEN
HENRIK ÖSTMAN

20
FÅ VILL GÖDSLA SKOGEN
Priset avskräcker, trots nyttan.

22
AMINOSRYRA GÖDER PLANTAN 
Arginin ger fart efter planteringen.
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Nu stämplar Nisse Husberg i skogen.
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Österrike ut.
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PÄRMFOTO: HANNES VICTORZON



4  Skogsbruket 4/2022

M
yt

er
 &

 fa
kt

a,
 de

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: Det lönar sig inte att markbereda efter en slutavverkning. De nya plantorna växer bra 
i vilket fall som helst.

Minskad vegetationskonkurrens, bättre näringstillgång, skydd 
mot frost, snytbaggeangrepp och sorkar. Listan över nyttorna, 
som går att förknippa med markberedning, är lång.  

– Till fördelarna hör också att vi genom att utveckla markbe-
redningen kunnat gå över till att använda mindre och förmån-
ligare plantor. På obearbetad mark skulle det krävas stora, fler 
åriga plantor för att uppnå samma resultat, säger Timo Saksa, le-
dande forskare vid Naturresursinstitutet.

MER REGEL ÄN UNDANTAG
Av förnyelseytornas årliga totalareal på omkring 150 000 hektar 
utförs markberedning på ungefär 100 000 hektar. 

Differensen utgörs förmodligen till stor del av kompletteringar, 
eller ytor med naturlig förnyelse, även om markberedning är att 
rekommendera även där. Kalkylerna är rätt entydiga då det gäller 
lönsamhet, och enligt Timo Saksa är det inte mycket skog som 
odlas utan markberedning i Finland idag.

Finns det situationer där markberedning inte är ekonomiskt 
motiverat? 

– På riktigt bördiga växtplatser är det eventuellt möjligt att upp-
nå motsvarande resultat även utan markberedning, förutsatt att 
man tar hand om vegetationskonkurrensen med hjälp av andra 
åtgärder. På riktigt karg mark likaså. Vid extensivt skogsbruk är 
det knappast någon idé.

MINSTA MÖJLIGA INSATS 
Markberedning utförs med grävmaskin, högläggare eller harv. 
Till exempel ståndort och föryngringsmetod påverkar valet och i 
vissa fall ska man av hänsynsskäl helt avstå från markberedning. 
Det gäller till exempel skyddszoner, värdefulla livsmiljöer, små 
våt- och torvmarker. 

Att markberedningen ofta upplevs förfula omgivningen och 
försämrar framkomsten kan vara ytterligare orsaker till att visa 
hänsyn och gå varsamt fram.

– Överlag ska man försöka skapa förutsättningarna för ett gott 
föryngringsresultat med minsta möjliga insats och utan negati-
va miljöeffekter då man markbereder. Ett gott resultat är ofta en 
kombination av rätt metod, rätt kalibrering och en yrkeskunnig 
markberedare, säger Timo Saksa.  

Enligt Saksa går utvecklingen mot mera punktvisa markbered-
ningsinsatser, medan harvning, med mer omfattande inverkan 
på markytan, avtar. 

Stigande kostnadsutveckling för grävmaskinsbaserad markbe-
redning förmodas leda till ökad användning av dragna höglägga-
re som klarar av att göra enskilda planteringspunkter.

BLIR KOLSÄNKA
Markberedning underlättar tillväxten för den nya skogen, men 
kan påverka markens kolförråd. Granskar man miljöpåverkan ur 
ett längre tidsperspektiv, visar forskningsresultaten ändå på att 
markberedning har en positiv effekt på skogsekosystemets för-
måga att lagra kol.

– Markberedningen försnabbar utvecklingen av det nya träd-
beståndet. Redan på 20 år tar beståndet igen och kompenserar 
det svinn som markberedningen eventuellt orsakat. Ju bördigare 
mark desto snabbare går förvandlingen från kolkälla till kolsän-
ka, säger Timo Saksa. •

TEXT: AGNETA SJÖBLOM
FOTO: MAJ-LEN ROOS

Markberedning gynnar tillväxt och kollagring
Bättre grobarhet och plantor som växer snabbare och 
håller sig vid liv. Rätt utförd är markberedning en investe-
ring som enkelt betalar sig tillbaka både för skogsägaren 
och klimatet.
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IBLAND BLIR bilden av det som var förr bättre ju 
längre tiden framskrider. Minnet förskönar vissa 
händelser, andra glöms bort och en del lever sitt 
eget liv. Allting var lättare förr, solen sken hela ti-
den och man fick göra vad som helst. Ingen blan-
dade sig i och begränsade det man ville göra. 

Bilden i backspegeln känns tydligare än den 
man ser framför sig. I vårt nu, som är framtidens 
då, ser vi nya hinder som tornar upp sig. Hinder 
som kan läsas som begränsningar från EU och 
forskare som inte förstår att den bild som syns i 
backspegeln är den perfekta. Hinder som vi mås-
te svänga till möjligheter. Skogen är trots allt full 
av möjligheter, vi kan ta hand om biodiversiteten, 
klimatförändringen och samtidigt producera hög-
klassigt virke i Finland.

Forskningen och besluten, som styr skogsbru-
ket, är en del av vår demokrati, därför är debatten 
kring hur vi sköter våra skogar viktig. Ibland kan 
det kännas som om vissa ämnen betonas väldigt 
kraftigt på bekostnad av andra. En gång är en viss 
skötselmetod lösningen på allt, en annan gång ska 
vi återställa alla våra skogar i ursprungligt skick. 

Enkla lösningar tenderar att vara nyckeln till 
allt. Tyvärr är det inte så, det behövs en debatt och 
olika synvinklar, och vi måste diskutera och syna 

de svåra problemen ur olika synvinklar. Skogen är 
en utmanande verksamhetsmiljö eftersom alla fin-
ländare har sin egen syn på vad som är en skog 
och hur man ska använda eller inte använda den.

I vårt östra grannland gör man vad man kan 
för att kväsa oliktänkare och olika synsätt. För-
ändringen har varit synnerligen snabb och kraf-
tig. Medias viktigaste uppgift är att lyfta fram fö-
reteelser ur olika synvinklar. Det är och bör vara 
målet även för en skogstidning i Svenskfinland. 

Därför har Skogsbruket medvetet valt att ock-
så lyfta fram personer som har en åsikt som in-
te sammanfaller med den allmänna inom ekono-
miskogsbruket. Det får vi kritik för, bland annat i 
den färska läsarundersökningen som presenteras 
i detta nummer. Men det är det enda sättet att få 
utvecklingen att gå framåt. Vi behöver inte omfat-
ta de här människornas åsikter, men vi behöver 
lyssna på varandra och respektera varandras tan-
kar. Då går demokratin och utvecklingen framåt. 
Kritiken är välkommen och hjälper till att utveck-
la tidningen och vårt skogsbruk.

Skogsbruket skriver även i framtiden om plan-
tering, god skogsvård och virkeshandel. Målsätt-
ningen är att erbjuda dig en faktaspäckad tidning 
som ser både i backspegeln och framåt. •

Viktigt lyssna även till avvikande åsikter

ledaren

BJÖRN STENMARK,
CHEFREDAKTÖR
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Skogsbrukets prenumeranter är nöjda 
med sin tidning. Det visar den senaste 
läsarundersökningen som genomfördes 
under våren.

Läsarundersökningen gjordes på 
basis av årets andra och tredje nummer. 
Något över 100 personer besvarade en-
käten som sändes hem till 371 personer 
och som också kunde fyllas i på Skogs-
brukets webbplats. 

Hela 86 procent av dem som svarade 
ansåg att tidningen, som helhet betrak-
tad, var bra eller mycket bra. Resten 
gav omdömet nöjaktig. För innehållet 
gav prenumeranterna vitsordet 4 på en 
skala från 0 till 5.

– Resultatet är gott, speciellt med 
tanke på att de yngre läsarna är något 
nöjdare än genomsnittet, säger Nina 
Henricson på konsultbyrån Meltemi 
som utförde undersökningen.

På en skala mellan 0 och 4 blev det 
genomsnittliga vitsordet för lättlästhet, 
tydlighet och tillförlitlighet 3,6. Nästan 
lika goda betyg blev det för ledare, 
artiklar, layout och aktualitet. Även 
annonserna ansågs viktiga för tidningen.

Undersökningen visar att Skogsbru-
kets prenumeranter läser sin tidning 
noggrant. Närmare 70 procent läser 
hela eller nästan hela tidningen.

Lejonparten, eller snäppet över 60 
procent, läser tidningen minst en halv 

Nöjda 
prenumeranter 3|2022

bruket
Skogs

Kämpar mot virkesbrist

Hon lever för småhus
•  Vem har tjockaste trädet?  •  Tallen vinner långsamt terräng•  Rovdrift i Europas sista urskogar
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timme. Klart över hälften läser tid-
ningen flera gånger och närmare hälften 
arkiverar tidningen minst ett halvt år.

– Det är tydligt att läsarna ägnar 
mycket tid åt sin tidning och har stor 
behållning av den. Ytterligare ett bevis 
för det är att många återvänder flera 
gånger till samma nummer. Hela 40 pro-
cent av prenumeranterna arkiverar den 
minst ett halvår, säger Nina Henricson.

Hon vill inte ge sig in på att jämföra 
Skogsbrukets resultat med motsvarande 
för andra tidningar.

– Det skulle inte ge en rättvis bild. 
Skogsbruket är en unik specialtidskrift.

ÖSTERBOTTNISK SKOGSGUBBE
Genom enkäten kartlades även pre-
numerantkåren. Lätt karikerat kan den 
genomsnittliga läsaren beskrivas som 
en österbottnisk gubbe som bor på 

landsbygden och har några tiotal hektar 
skog. Och han bryr sig inte om digitala 
tidningar. 

Fakta bakom karikatyren är att 89 pro-
cent av läsarna är män, de flesta i åldern 
50–79 år, 77 procent bor på landsbyg-
den, 60 procent i Österbotten, och 59 
procent äger skog. Av prenumeranterna 
säger bara 1,7 procent ja till att få Skogs-
bruket endast i digital form och de flesta 
vill inte betala extra för att få också en 
digital tidning.

Bland kommentarerna och hälsningar-
na till tidningens redaktion sticker några 
ut: Miljön överbetonas. Miljöaktivister 
får alldeles för mycket utrymme. Miljö- 
och hållbarhetsfrågor borde granskas 
ur skogsbrukarens synvinkel. Mera ingå-
ende om förnyelse. Mera tester.

Prenumeranterna efterlyste också 
flera intervjuer med skogsägare, även 
gamla som kan berätta hur skogen sköt-
tes förr.

Kommentaren att tidningen är bra 
som den är, utgör egentligen en sam-
manfattning av resultaten. Men den 
kan redaktionen inte falla tillbaka på i 
längden. •

PETER NORDLING

Bland dem som svarade på 
Skogsbrukets läsarenkät lottades 
ett presentkort värt 50 euro hos 
Uittokalusto ut. Vinnare är Tom 
Lemström i Sjundeå.

Lilla Finlandia kallas ett färskt trähus- 
bygge i Helsingfors. Byggnaden, vid 
Tölövikens strand, ersätter Finlandia- 
huset under den tid konsert- och evene-
mangshuset renoveras.

Lilla Finlandia, med 2 200 nyttokvad- 
rameter, är byggt helt i trä, så när som 
på grunden. Korslimmat trä och inte 
mindre än 95 hela tallar med grova 
kvistar har använts för de bärande kon-
struktionerna.

– Vi gick in för trä därför att Helsing-
fors stad, som låtit uppföra huset, har 
ambitionen att bygga mera i trä. Dess- 
utom fungerar bygganden som ett kol-

Trä-Finlandia 

lager, säger Johanna Tolonen, vd för 
Finlandiahuset.

Lilla Finlandia är uppfört i moduler 
som kan monteras ned och byggas upp 
på nytt. Tanken är att plocka ned huset i 
början av år 2025, efter att renovering-

en av Finlandiahuset avslutats hösten 
2024. Huset flyttas till en för tillfället 
okänd ort, där det byggs upp som ett 
eller två separata hus för daghems- eller 
skoländamål. Konstruktionerna har en 
beräknad livslängd på 50 år. •
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Bra 
plantskogsvård
I fjol utfördes största delen av skogsvårdsarbetet i 
plantskog bra, och nästan 90 procent av arbetena 
beviljades Kemera-finansiering. I gallringen av ungskog 
förekom fler brister, och var fjärde ansökan fick avslag. 
Det här kom fram i den granskning som Finlands skogscen-
tral gjorde i fjol. 

Skogscentralen granskade 9 670 hektar plantskosgsvård 
och arbeten i ung skog för vilka det sökts Kemera-stöd. En 
dryg femtedel av de här skogsvårdsarbetena uppfyllde inte 
finansieringsvillkoren.

Granskningen visar att det förekommer en del regionala 
skillnader i kvaliteten på arbetet. Enligt Skogscentralen är 
kvaliteten bäst i Lappland, Birkaland och Satakunta. Svagare 
resultat konstaterades i Österbotten, Nyland och på vissa 
arbetsobjekt i Södra Karelen.

I plantskogsvården gällde de största bristerna planttät- 
heten. Kemera-finansiering kan inte beviljas om plantbe-
ståndet är för tätt efter utfört arbete.

– Och när det gäller stöd för vård av ungskog söks 
det ofta för gallringar där träden redan är för grova. 
Då är det en kommersiellt lönsam gallring, och 
stöd beviljas inte längre, säger Ari Nikkola, chef 
för finansiering och granskning vid Finlands 
skogscentral.

I granskningarna hittades också över 
350 hektar där inget arbete alls  
hade utförts trots att man  
ansökt om stöd. •

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 2019 
och 2020 samt från början av år 
2021 i pdf-format. Tidningarna 
laddas upp ett halvt år efter 
utgivningsdagen. •

År 2021 blev ett rekordår för träpelletar i Finland. Inhemska tillverka-
re producerade sammanlagt 365 000 ton träpelletar. Enligt Natur-
resursinstitutets statisktik var importen av träpelletar samtidigt 
den största någonsin, medan exporten stod för en av de lägsta 
noteringarna så länge statistiken har förts. 

Enligt överaktuarie Tuomas Niinistö vid Naturresursinstitutet 
ökade produktionen med 13 procent jämfört med året innan 
och var den tredje största i statistiken genom tiderna. Importen 
av träpelletar ökade med 80 procent jämfört med föregående 
år till 196 000 ton. Mer än hälften av de importerade pelletarna 
kom från Ryssland.

Exporten av träpelletar var fortfarande begränsad, endast 
9 000 ton såldes utomlands, vilket är den näst minsta statistik-

förda mängden.
År 2021 var Norge och Danmark de viktigaste exportländerna i 

motsats till året innan, då nästan all export gick till Sverige. Under 
tidigare år har exportsiffrorna för träpelletar även varit stora, till ex-

empel uppgick exportvolymen till 227 000 ton under rekordåret 2008.
Till följd av den rekordstora importen ökade den inhemska förbruk-

ningen av träpelletar (produktion + import – export) med 30 procent till 
552 000 ton.

– Det verkar som om träpelletarnas popularitet ökar då de fossila bränslena 
fasas ut, säger Tuomas Niinistö.

Han tar inte direkt ställning till den fortsatta utvecklingen, men konstaterar att 
produktionen har varit ännu större än under fjolåret och att det därför torde fin-
nas tekniska förutsättningar för en växande trend. 

– Men det hänger på tillgången på råvara, säger han.
Inte heller forskningschef Johanna Routa på Naturresursinstitutet vågar bedöma 

i vilken riktning utvecklingen går i år. Enligt henne är råvaran inte ett problem. 
Råvaran utgörs främst av biprodukter från skogsindustrin och skogsflis.

Routa säger att efterfrågan på pelletar ökar då gamla oljepannor ersätts med ny 
uppvärmningsteknik. Enligt henne är det vanligt att man väljer eldning med träpel-
letar i offentliga byggander.

Ett tecken på att pelletarna vinner terräng i Finland är Stora Ensos investering 
i en ny pelletanläggning i samband med sågverket i Varkaus. Anläggningen, som 
blir Stora Ensos nionde, planeras stå klar i slutet av året och får en produktionska-
pacitet på 30 000 ton per år. Råvaran kommer från sågverkets sidoströmmar och 
består av kutterspån, flis och sågspån.

Produktionen av träpelletar ökar nu stadigt också inom det övriga EU. Enligt 
Bioenergy Europes statistik uppgick mängden till 18 miljoner ton 2020.

– Inom EU var Tyskland det största produktionslandet för träpelletar med tre 
miljoner ton, upplyser Tuomas  Niinistö.

I fjol ökade förbrukningen inom EU till 19 miljoner ton. Italien var, med över tre 
miljoner ton, den största pelletförbrukaren inom EU. I Europa förbrukades mest 
pelletar i Storbritannien, där mer än 9 miljoner ton brändes. •

Uppsving Uppsving 
för träpelletarför träpelletar

FO
TO

: P
O

N
D5



8  Skogsbruket 4/2022

MinSkog.fi
Planera, hantera ärenden,  
hitta de som utför arbeten.

Alltför täta unga skogar bör skötas 
senast nu. När träden har rum att växa 
binder de kol, hålls friska och är tåligare 
mot skador.

Energived som tas till vara vid vård av 
ungskog behövs i värmeverken, och  
massaveden behövs i industrin.

I MinSkog.fi kan du leta efter möjliga 
skötselobjekt i din skog. Du kan också 
söka kemera-stöd för arbetet.  
Logga in via vår webbplats.

skogscentralen.fi

Nu, om någonsin!

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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För det mesta är anmälan om användning 
av skog, eller avverkningsanmälan, okom-
plicerad och snabbt avklarad.

– En anmälan är inte en ansökan, det le-
vereras med andra ord inget beslut i ären-
det. Hörs det inget från oss inom tio dagar 
kan avverkningen inledas, säger Ragnar 
Höckerstedt, expert på finansiering och 
granskning vid Finlands skogscentral.  

Anmälan är avgiftsfri och behandlings-
tiden på tio dagar kan jämföras med till 
exempel Sverige där avverkningen får på-
börjas sex veckor efter det att anmälan 
lämnats in, förutsatt att inget hörts från 
lokala Skogsstyrelsen.

ÖKAD MÄNGD INFORMATION
Ibland kan avverkningsanmälan dock 
starta en kedjereaktion som gör att pro-
cessen drar längre ut på tiden. 

Skogscentralens uppgift är att överva-
ka att skogslagen efterföljs på de avverk-

Okomplicerat anmäla 
avverkningar
Förfarandet är bekant för de fles-
ta skogsägare. Vill man avverka skog 
ska en anmälan först lämnas in till 
Skogscentralen. 

ningsområden där den är i kraft. Finns det 
registrerade beteckningar eller begräns-
ningar, som hör till andra myndigheters 
ansvarsområden, förmedlar Skogscentra-
len information förutom till berörda skogs-
ägare och skogsaktörer även till dem.

– Mängden information som finns sam-
lad i vår databas har ökat och vi får nume-
ra också lättare ut den till alla berörda par-
ter. Att genom utskicken bidra till att hitta 
alla begränsningar och risken för felaktiga 
avverkningar ligger i allas intresse, säger 
Ragnar Höckerstedt. 

BEHÖRIG MYNDIGHET 
TAR STÄLLNING 
Ibland kan en avverkning förutsätta till-
stånd av stad eller kommun. Som skogs-
ägare är det bra att känna till och följa 
med planläggningen i närheten av de egna 
ägorna för att veta vad som gäller. 

 – Ju närmare tättbebyggt område man 
kommer desto fler är i allmänhet begräns-
ningarna. 

För avverkning på detaljplanerat om-
råde behövs en avverkningsanmälan en-
dast på områden som anvisats för jord- 
och skogsbruk. På planerat område kan 

också krävas ett av kommunen utfärdat 
miljöåtgärdstillstånd.

Då det gäller olika skyddsområden är 
NTM-centralen den instans, som i egen-
skap av behörig myndighet, ger utlåtan-
den om avverkningen kan utföras eller in-
te. Finns det registrerade fornlämningar är 
ansvaret Museiverkets. 

Skogscentralens svar levereras alltid in-
om 10 dagar. Hur tidtabellen för de övriga 
myndigheternas utlåtanden ser ut varierar. 

– På Skogscentralen kan vi hjälpa till 
med att få tag på rätt kontaktperson om 
man vill höra hur behandlingen fram-
skrider, men vi har inte behörighet att ta 
ställning till begränsningar som inte hör 
till vårt ansvarsområde, påpekar Ragnar 
Höckerstedt. 

GÖR GÄRNA TILL VANA 
Avverkningar som sker för hushållsbe-
hov kräver i regel ingen anmälan. Samma 
sak om beståndet är klent och har en ge-
nomsnittlig diameter på 13 centimeter el-
ler mindre, förutsatt att avverkningen inte 
berör en särskilt viktig livsmiljö.

– Man kan ha det som vana att alltid 
lämna in en anmälan för säkerhets skull. 
Det är ett enkelt sätt att sålla bort alla osä-
kerhetsfaktorer, säger Ragnar Höckerstedt. 

År 2021 gjorde Skogscentralen om-
kring 27 000 utskick på sammanlagt drygt 
140 000 avverkningsanmälningar, (i vis-
sa fall resulterade samma anmälan i fle-
ra utskick). Merparten gällde förekomsten 
av viktiga livsmiljöer, följt av naturskydds-
områden, naturskyddsprogram och forn-
lämningar. •

TEXT: AGNETA SJÖBLOM
– Det är bra att anmäla alla avverkningar till Skogscentralen, säger Ragnar  
Höckerstedt. 
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Som generaldirektör på Forststyrelsen sit-
ter Juha S Niemelä på drygt tolv miljo-
ner hektar mark- och vattenområden. Det 
motsvarar nästan en tredjedel av Finlands 
areal. Hälften av marktillgångarna består 
av ekonomiskog, som ifjol bidrog till att 

Förvaltar en Förvaltar en 
tredjedel av tredjedel av 
landets ytalandets yta

Statens skogar växer så det knakar, 
men ägaren är mån om att de förval-
tas långsiktigt och hållbart. Virkesför-
säljningen är fortfarande den största 
intäktskällan, men Juha S Niemelä 
ser bland annat vindkraft som en 
växande affärsgren för skogsägare. 

Forststyrelsen gjorde en vinst på 120 mil-
joner euro, vilken gick till statskassan.

– Statens skogar mår bra och växer 
kraftigt. Enligt beräkningar ligger tillväx-
ten på cirka 13 miljoner kubikmeter per 
år och vi låter avverka omkring 6 miljoner 
kubikmeter, säger Juha S Niemelä.

En stor del av skogarna är skydda-
de, helt eller delvis, och vinstkravet från 
staten balanseras upp mot naturvärden 
som definieras i olika program och stra-
tegier.

– Vår verksamhet styrs av vår egen stra-
tegi och av statens ägarpolitiska riktlin-
jer, där det ingår en vinst i storleksklassen 
110–120 miljoner euro. Vissa år har vin-

sten varit uppe i 140 miljoner euro, bland 
annat beroende på rådande virkespriser.

ALLA VILL HA FLIS
Rysslands krig mot Ukraina tar sig ut-
tryck på många marknader, även på vir-
kesmarknaden. Aggressionen från grann-
landet har gjort omställningen från fossila 
bränslen till förnybara energikällor ännu 
mer angelägen, men det är en svår nöt att 
snabbt ersätta importen av olja, gas och 
kol från Ryssland. Dessutom står impor-
terad flis från Ryssland för en stor del av 
bränslet i kraftvärmeverken, framför allt i 
östra Finland.

– Virkesimporten från Ryssland har le-
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gat omkring nio miljoner kubikmeter un-
der de senaste åren. Vi gör vårt bästa för 
att svara på efterfrågan av inhemskt virke 
utifrån vår naturresursplan, och visst finns 
det en viss möjlighet för oss att öka vår 
egen avverkning, men inte i den mån att 
det täcker bortfallet av importen från Ryss-
land. Efterfrågan på inhemsk flis kommer 
nog att öka ännu mer.

DISKUTERAR MED 
MILJÖORGANISATIONER
Enligt Niemelä är Forststyrelsens uppdrag 
i stort väldefinierat, men det finns frågor 
som kontinuerligt diskuteras.

– Alla våra gammelskogar är skyddade, 
men när det gäller skogar som förnyats för 
20–40 år sedan och som liknar natursko-
gar finns det oklarheter. I den nationella 
biodiversitetsstrategin saknas tydliga defi-
nitioner på vad som ska räknas som gam-
melskog respektive naturskog och därför 
är det svårt att fatta beslut. Vi har under 
de senaste två–tre åren diskuterat aktivt 
med miljöorganisationer om vilka områ-
den som är speciellt viktiga. Vi har lös-
ningar att erbjuda, och det finns arbets-
grupper som håller på att bena ut defini-
tionerna.

VINDKRAFTEN VÄXER
Forststyrelsen har också en roll i regering-
en Marins målsättning att göra Finland 
koldioxidneutralt innan år 2035. Utbygg-
naden av vindkraft sker storskaligt runt-
om i landet, och på de marker som förval-
tas av Forststyrelsen stod i slutet av mars 
138 möllor som producerar omkring 1 000 
GWh el. Det motsvarar 14 procent av lan-
dets samtliga vindkraftverk.

– Hösten 2020 satte vi upp vårt strate-
giska mål att trefaldiga vindkraftsproduk-
tionen fram till år 2030 och dessutom utö-
ka kolsänkorna och kolförråden i skogarna 
med 10 procent fram till år 2035. Många 
trender bidrar till att elkonsumtionen i 
samhället fortsätter att öka, och bland in-
vesterare är tillgången på grön el närmast 
ett krav numera.

PLANERAR JÄTTEPARK TILL HAVS
Niemelä ser vindkraften också som en 
växande intäktskälla för Forststyrelsen.

– I höstas godkände vi en auktionsmo-
dell för havsvindkraftsprojekt, vilken ger 
oss två olika inkomstkällor – dels för för-
säljningen av vår projektutveckling, dels 
för hyresintäkterna från vindkraftverken.

Forststyrelsen är nu en initierande part-
ner i projektet Korsnäs havsvindkrafts-
park, där 70–100 vindkraftverk planeras 
10–15 kilometer från land, och söker nu 
en partner som kan driva igenom projek-
tet.

– Det måste göras väldigt noggrant, i 
synnerhet i rådande världsläge med eko-
nomiska sanktioner och liknande.

Nu pågår en miljökonsekvensutredning 
och vindmätningar för jätteprojektet som 
väntas producera 5 000 GWh el, vilket 
motsvarar hälften av hela Finlands vind-
kraftsproduktion under fjolåret.

– För kommuner är vindkraft en ny 
möjlighet att få nya skatteintäkter. När 
havsvindsparken börjar producera el får 
Korsnäs kommun in ett par–tre miljoner 
euro årligen i fastighetsskatt.

VÄLJER VINDKRAFTSPLATSER NOGA
Även utbyggnaden av vindkraft måste 
balanseras mot långsiktiga naturvärden. 
Vindparker till havs bedöms ha en min-
dre negativ inverkan på växter och djur 
än vindparker i skogsmiljö.

– Självklart krävs det vissa ingrepp i na-
turen när vindkraft ska byggas. Det be-
hövs vägar, kraftledningar och avverk-
ningar runt möllorna, men Forsstyrelsen 
har stora arealer till förfogande och be-
höver inte placera vindkraftverk på skyd-
dade områden eller på platser som hotar 
biodiversiteten. I ett tidigt skede kartläggs 
fågelrutter, örnbon och andra faktorer för 

Juha S Niemelä konstaterar att folk hit-
tade tillbaka till naturen tack vare pan-
demin.

• Forststyrelsen är ett statligt affärs-
verk som använder, sköter och skyd-
dar statens mark- och vattenområden.

• Vid utgången av år 2021 förvaltade 
Forststyrelsen 12 576 000 hektar, 
varav 9 157 000 markområden och  
3 419 000 hektar vattenområden.

• Hösten 2020 stakade Forststyrelsen 

En tredjedel av landet under samma tak
ut sin nya vision, som består av fem 
teman: samhällsansvar och samar-
bete, klimatförändring, biologisk 
mångfald, välfärd och bioekonomi.

• Organisationen är indelad i: Forst-
styrelsen Skogsbruk Ab, Forststyrelsen 
Fastighetsutveckling, Forststyrelsen 
Naturtjänster samt Forststyrelsen Jakt- 
och fisketjänster.

att minimera skador på djurliv, och plane-
ringen görs samordnat med olika experter.

TILLBAKA TILL NATUREN
Forststyrelsen upprätthåller också ett stort 
nationellt nätverk av utflyktsmål i natu-
ren. När pandemin bröt ut för två år se-
dan fick Forststyrelsen en rejäl avkastning 
i form av folkhälsa på sina investeringar i 
vandringsleder och utflyktsplatser.

– Om man ska hitta något positivt i pan-
demin var det att folk hittade tillbaka till 
naturen. Besökarantalet för våra utflykts-
mål hade gått uppåt redan under några år, 
men de sköt i höjden när pandemirestrik-
tionerna infördes. Nu märks igen en liten 
nedgång, men det finns tecken som tyder 
på att intresset för friluftsliv kommer att 
hålla i sig.

På vissa håll blev det rusning och plat-
serna överbelastades tillfälligt, i synnerhet 
i södra Finland.

– För oss blev det hektiskt med konkre-
ta insatser, som att tömma latriner och fyl-
la på ved. Vi försökte också styra ström-
marna så att de skulle fördela sig någor-
lunda jämnt bland våra utflyktsmål. Vi har 
också samlat information för att öka kun-
skaperna bland nya människor som rör sig 
i naturen.

Sedan den stora boomen år 2020 har 
Forststyrelsen fortsatt att utveckla och 
bygga ut utflyktsmålen.

– Vi investerar årligen tiotals miljoner 
euro i infrastrukturen och nu är den i gott 
skick. Säkerheten är nummer ett, säger 
Juha S Niemelä. •

TEXT: JOHAN SVENLIN
FOTO: HANNES VICTORZON
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– Vi hade värsta möjliga kombination  
av blöt snö och vind. Det råkade drabba 
oss den här gången, säger Fredrik von 
Limburg Stirum, som tog över gården i 
Bjärnå år 2007.

De områden, som drabbats värst, är 
partier med monokulturer av gran, något 
det av historiska skäl finns gott om på Kos- 
kis gård som ursprungligen är ett järn-
bruk. Järnbruket var i stort behov av ener- 
gi och det har därför huggits friskt i de 
närbelägna skogarna. Under 1800-talet lät 

Exceptionellt mycket snöskador
Det var en vinter med nyckfullt vä-
der och tvära temperaturkast. Till ex-
empel skogarna på Koskis Gård, på 
gränsen mellan Nyland och Egentliga 
Finland, drabbades av ovanligt myck-
et snöbrott. De grandominerade sko-
garna tog mest stryk.

man bygga en mjölkladugård och satsade 
stort på mjölkkor. Men strax efter kriget 
rådde det överproduktion i Finland och 
man började då plantera sämre åkermark 
med gran.

– Det gjordes extra effektivt på den här 
gården, eftersom min morfar vid den tid-
punkten var verkställande direktör för 
Kaukas pappersbruk. Han var delaktig i 
den utveckling som då ägde rum inom 
skogsbruket. Finland hade en krigsskuld 
som skulle betalas, och man behövde få ut 
så mycket virke som möjligt ur skogarna, 
konstaterar Fredrik von Limburg Stirum.

BRA MED BLANDSKOG
Koskis gård har i år varit i hans mam-
mas släkts ägo i 200 år. Sedan Fredrik von 
Limburg Stirum tog över gården har han 
profilerat sig i olika miljöfrågor både in-
om jord- och skogsbruket. Skogarna är 
FSC-certifierade sedan 2013 och han ar-

betar aktivt med att både klimatanpassa 
och biodiversitetsanpassa gården, bland 
annat för att undvika storskaliga skador 
som kan komma med en stigande medel-
temperatur.

– Klimatförändringarna förväntas föra 
med sig kraftigare stormar, mera neder-
börd och mera skadeinsekter. När man ad-
derar alla dessa risker, kan det löna sig 
att fundera hurdana skogar man skapar i 
framtiden, säger han.

Robin Järvelä, revirinstruktör vid Söd-
ra Skogsreviret r.f. med ansvar för skogar-
na på Koskis gård, instämmer. Han berät-
tar att det är just monokulturerna av gran 
i åldern trettio till sjuttio år som varit mest 
skadebenägna.

– Blandskogarna har klarat sig betydligt 
bättre, speciellt om det funnits olika träd-
slag i lite olika skikt. Däremot har vi inte 
märkt att skogarna skulle ha drabbats oli-
ka beroende på när de är gallrade. Snö-
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De finska skogarna drabbas arealmässigt mera av snö- än av stormskador. Om man 
däremot ser till de ekonomiska ersättningar som utbetalats, är läget det omvända. 
Prislappen för stormskador är större. God planering är nyckeln till att minska snö-
skadorna.

Snöskador är arealmässigt den största skadegöraren i de finska skogarna. Under 
de fem senaste åren har de legat kring 1,5 miljoner hektar. Siffror för denna vinter 
finns ännu inte att tillgå. Bilden av snöskadornas omfång brukar klarna först under 
försommaren då skogarna inspekteras. 

– Några exakta siffror över helhetskostnaderna för snöskador i skogen finns in-
te. Men man kan få fram en riktgivande siffra ur statistiken över utbetalda skogs-
försäkringsersättningar, säger Susanne Suvanto, forskare vid Naturresursinstitutet.

Hon nämner att summan kan variera rätt mycket från år till år, men att exempel-
vis vintern år 2018 sticker ut, då ersättningar på över 16 miljoner euro betalades ut. 
Denna siffra anger endast godkända, utbetalda försäkringsersättningar, så den åter-
speglar inte alla verkliga skador. 

PLANERINGEN VIKTIG
Hur klimatförändringen påverkar snöbrottens omfång i framtiden beror på var i Fin-
land man befinner sig. Enligt Meteorologiska institutet förväntas snöbrotten minska 
i södra och i västra Finland och öka i landets östra och norra delar. 

– Att de förväntas öka i östra och norra Finland hänger samman med att man för-
väntar sig ett fuktigare klimat, men fortfarande kallt nog att skapa tunga snötäck-
en, säger Susanne Suvanto.

Hur kan man förebygga snöskador?
– Snöskador är speciellt vanliga i tätt bevuxna unga tallbestånd som gall-

ras. Risken är större några år efter gallringen. För att förebygga skadorna är 
det viktigt att gallringen sker vid rätt tidpunkt och inte fördröjs. Träd som vux-
it tätt blir ofta klena i förhållande till längden, varför de lättare bryts av snö-
täcket, säger hon. •

TEXT: MIA BERG-LUNDQVIST

Gallra i tid!

Fredrik von Limburg Stirum och Robin 
Järvelä vid ett av de hårdast drabbade 
områdena på Koskis Gård.

toppsbrott förekommer både i nygallrade 
skogar och i skogar som gallrats längre till-
baka i tiden, säger han. 

PRIVAT FÖRSÄKRING
Vi besöker en av de hårdast drabbade plat-
serna. Här led sjuttio procent av trädbe-
ståndet av snöbrott i stormen som drog 
fram i månadsskiftet januari–februari. 
Den var ödesdiger. Ytterligare skador till-
kom under följande storm en månad sena-
re. Robin Järvelä berättar att man hittills 
röjt bort cirka 4 500 kubikmeter toppbrott, 
och det finns uppskattningsvis minst 1 
500 kubikmeter kvar att städa bort.  

– Här kommer också lagen om be-
kämpning av skogsskador emot. Om det 
finns skador på över tio kubikmeter per 
hektar, är man skyldig att putsa bort det 
skadade virket i förebyggande syfte.  På 
de värst drabbade områdena talar vi om 
över trettio kubikmeter skadat virke per 
hektar, säger han. 

Några statliga ersättningar för snöbrott 
finns inte. Däremot har skogsägaren möj-
lighet att teckna en privat försäkring för att 
gardera sig mot den här typen av skador. 

– Vi har befarat att något liknande kun-
de hända, så lyckligtvis har vi försäkrat 
skogen. Ersättningsprocessen är fortfaran-
de under arbete, eftersom vi ännu inte har 
de slutliga sifforna för skadornas omfång, 
säger Fredrik von Limburg Stirum. 

HELHETSTÄNKET VIKTIGT
Kan man se en trend där snöskadorna bli-
vit vanligare?

– Det har nog varit ett exceptionellt år. 
Toppbrotten förorsakades av en kombi-
nation av blöt snö, mycket blåst och star-
ka växlingar i temperaturen. Det gjorde 
att snön fastnade i topparna, säger Robin 
Järvelä.

Men trots att det varit ett exceptionellt 
år, är Fredrik von Limburg Stirum och 
Robin Järvelä överens om att det är klokt 
att undvika grandominerade monokultu-
rer i framtiden. Fredrik von Limburg Sti-
rum säger att de ständigt försöker att hål-
la helhetsbilden i siktet då de planerar åt-
gärder på Koskis Gård. 

– Om man bara fokuserar på en liten 
del i taget, fattar man kanske andra beslut 

än om man ser till helheten. Det är viktigt 
att försöka balansera de olika målsättning-
arna. Vi provar oss till exempel fram med 
kontinuitetsskogsbruk, men utesluter inte 
andra alternativ.

– Vi använder oss av hela paletten av 
åtgärder vid förnyelse. På de marker, där 
vi upplever att det inte finns förutsättning-

ar för kontinuitetsskogsbruk, kör vi med 
traditionella metoder, säger han och till-
lägger att då de slutavverkat de åkermar-
ker som i tiderna planterades med gran 
har de i regel tagit bort allt och startat på 
ny kula. • 

TEXT OCH FOTO: MIA BERG-LUNDQVIST
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Åland rekordplanterar
Inte mindre än 800 000 skogsplantor fanns i lager på Åland i början av april. 

Så snart vintern släppt sitt grepp ska de ner i jorden. Antalet är rekordhögt 

men ändå täcks inte behovet. En miljon skulle ha behövts. Årets fördelning 

mellan tall- och granplantor följer i stort mönstren från tidigare år. Plantbe-

ställningen för nästa år uppvisar däremot en rejäl övervikt för tall.

Under ett normalår planteras runt 350 000 
skogsplantor på Åland. Men efter stor-
men Alfrida, som drog över öriket i ja-
nuari 2019, har få åtgärder inom skogs-
bruket varit normala. År 2020 planterades 

Skogsägaren Jonny Lindman tog tidigt 
hem sina beställda plantor och sköter 
själv om att de tinas upp enligt konstens 
alla regler. Plantorna är ljust blå efter 
behandlingen med woodcoat-lösning-
en som ska skydda dem mot angrepp av 
snytbaggen.

800 000 trots att man även köpt plantor av 
leverantörer utanför Åland, förutom från 
den lokala huvudleverantören, Mickelsö 
handelsträdgård. 

SKJUTS FRAM TILL HÖSTEN
– Vi saknar i runda tal 200 000 tallplantor. 
Dem väntas vi få i höst och det i sin tur 
betyder att en del ytor planteras först då, 
säger Kristian Holmström som är skogs-
vårdsinstruktör vid Ålands skogsvårds- 
förening och som har ett specialansvar för 
hanteringen av plantorna.

Föreningen beställer plantorna, som 
under säsongen levereras till och förvaras 
i ett mellanlager i Jomala där skogsägar-
na kan hämta dem. Under ett normalår är 
de upptinade och färdiga att plantera när 
skogsägarna får dem.

– Men när det handlar om så stora 
mängder som i år får en del skogsägare 
frysta plantor och får sköta upptingen själ-
va, säger Holmström.

Knappt hälften av vårens planteringar 
utförs av skogsägarna själva, resten görs i 
skogsvårdsföreningens regi.

Plantorna, som drivs upp på Åland, 
är numera uteslutande behandlade med 
woodcoat, en giftfri och lättflytande lös-
ning som innehåller latex och har en in-
blandning av sand. Plantorna får en ljus-
blå hinna som ska hindra snytbaggarna 
från att äta sig igenom barken.

– Vi har haft woodcoat-behandlade 
plantor under ett par år, och det verkar 
fungera bra även om inget medel är hund-
raprocentigt.

 
VÄNTAR PÅ VÄRME
Redan i början av april hade skogsägaren 
Jonny Lindman 6 600 pantor hemma i 

630 000 plantor, våren 2021 ännu fler eller 
750 000 plantor. 

Inför den här säsongen bedömdes 
plantbehovet till en miljon. Så många har 
man dock inte fått tag i utan landar på 
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Saltvik. Han var tidigt ute med sin beställ-
ning och tog hem plantorna i fryst skick 
– 2 200 är gran, resten eller dubbelt upp 
är tall.

Så snart vädret tillåter ska plantorna i 
jorden på ett område på 3,5 hektar. När 
det kan ske är dock högst oklart. Den här 
dagen, den 5 april, är Åland helt vitt. Det 
har snöat friskt i stort sett hela natten, ter-
mometern visar på ett par minusgrader 
och det blåser rejält från nordväst. Dess-
utom väntas mer snö enligt väderrappor-
ten.

– I fjol planterade jag tre hektar och 
började den 21 april. Det kom förvisso 
snöslask några dagar senare men det tycks 
inte ha skadat plantorna. År 2020 plante-
rade jag två hektar med start den 19 april. 
Även om det ser vintrigt ut just i dag, kan 
det svänga snabbt. Snön kan smälta över 
en natt, det viktigaste är att tjälen går ur 
jorden, säger han.

VÄDERSKRÄCKSSCENARIO
Kristian Holmström hoppades i början 
av april också på att årets rekordplante-
ring kan komma igång så fort som möj-
ligt. Snön i sig är ingen nackdel – den bi-
drar med välgörande fukt – men det mås-
te vara tjälfritt i markerna.

– Vår planteringssäsong är ganska kort. 
Maj fungerar ännu men sedan blir det i re-
gel för torrt. Under mina år i det här jobbet 
var säsongen 2018 den värsta hittills. Då 
var markerna frusna ännu i slutet av april 
och i mitten av maj slog en rejäl högsom-
marvärme till. Vi fick endast tre bra plan-
teringsveckor. Sen blev det för torrt och 
vissa jordar, i synnerhet de som är lerhal-
tiga, blev hårda som sten.

MER TALL?
Har de åländska skogsägarna gått in för 
mer tall i årets nyplanteringar med tanke 
på granbarkborrens härjningar efter stor-
men Alfrida och att tallen tål stormar bätt-
re än granen?

– Vi har inte gått ut med någon rekom-
mendation om ökad satsning på tall och 
det är i sista ändan skogsägarna som be-

stämmer vad de vill plantera. Vanligen 
väljer vi trädslag efter marktyp och under 
ett normalår brukar det planteras ungefär 
lika mycket gran som tall.

Av de 800 000 plantorna som vi fått i år 
är 430 000 gran och 364 000 tall, en liten 
mängd är björk och lärk, säger Kristian 
Holmström och tillägger:

– Inför säsongen 2023 har vi en beställ-
ning på 900 000 plantor och där märks en 
rejäl dominans av tall – 600 000 tallplan-
tor mot 300 000 gran. 

Övervikten för tall i den potten be-
ror dock till stor del på att i den ingår de 
200  000 tallplantor, som föreningen inte 
fick tag i till den här vårens plantering ut-
an som man väntas få i höst.

HAR TALLMARKER
Skogsägaren Jonny Lindman har i år mer 
tall än gran i sina plantlådor, men det be-
ror inte i första hand på en medveten sats-
ning på mer tall utan i högre grad på mar-
kernas beskaffenhet.

– Mina skogsmarker är rätt sten- och 

Skogsvårdsinstruktör Kristian  
Holmström sköter plantlogistiken på 
Åland. Plantorna levereras fortlöpande 
under säsongen till ett mellanlager, och 
där kan de hämtas av skogsägarna.

bergsbundna. De är därmed torra och 
bättre lämpade för tall. Jag har också en 
del sänkor med bördigare mark som i sin 
tur passar bättre för gran. Men jag har haft 
en hel del angrepp av granbarkborre och 
har huggit ner en del i granbestånden. På 
sikt kan det hända att det blir mer tall på 
mina marker, säger han.

Vårens plantering gör han själv med as-
sistans av familjemedlemmar och andra 
hjälpsamma i bekantskapskretsen.

– Jag är en liten skogsägare med 30 
hektar växtlig skogsmark som jag tog över 
efter mina föräldrar. Jag har alltid tyckt om 
att jobba i skogen. Det är bra avkoppling. 
Jag dikar, markbereder, röjer och gallrar. 
Större slutavverkningar lejer jag bort, men 
om tiden räcker kan jag köra ut virket.

Till vardags arbetar Jonny Lindman 
som brandförman vid Mariehamns rädd-
ningsverk – ett jobb som kräver god fysik.

– Då passar skogsarbete bra. Det är som 
ett naturgym! •

TEXT OCH FOTO: HELENA FORSGÅRD
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Tapani Vaara är en riktig skogsbonde som 
ända från barnsben arbetat med allt som 
har att göra med en bondgård – åkrar, sko-
gar, grisar, kor med mera. När det gäller 
gårdens skogar tycker han om att se sko-
gar som inte är förstörda av breda körstråk 
gjorda av traktorer och skogsmaskiner.

Här kommer hans fyrhjuling, i dagligt 
tal mönkijä, med i spelet. Den är en verk-
lig trotjänare med 15 år på nacken och har 
enligt honom fungerat som klockan hela 
tiden. Men en uppdatering.

– Jag har fyra söner av vilka tre har bli-
vit intresserade av skogsskötsel nu när de 
har stadgat sig och bildat familj. Jag är nu 
65 år och det börjar vara tid att andra små-
ningom börjar ta över åtminstone en del 

Fyrhjulingen redskap för självverksamma
Frågan om fyrhjulingarnas vara el-
ler inte vara i skogsarbetet har lika 
många svar som frågeställare. Tapani 
Vaara i Kerko i Borgå har använt 
en fyrhjuling och timmervagn i sitt 
skogsbruk redan i 15 års tid och ser 
på nyttan med nyktra ögon.

av jobbet. Fyrhjulingen kommer säkert att 
uppdateras, och troligen blir det också en 
griplastarvagn, säger Vaara. 

TYCKER INTE OM DJUP SNÖ
Den gångna vintern var så snörik att få 
fyrhjulingar kunde användas i skogen, åt-
minstone inte i östra Nyland, utan det har 
krävts fordon med större hjul för att kun-
na ta sig fram. 

Grundförutsättningen för att en fyrhju-
ling ska kunna godkännas som arbetsred-
skap i beskattningen är lite luddig, men 
enligt Vaara är grundvillkoret att den är på 
minst 500 kubik.

– Jag har aldrig haft problem att få kost-
naderna för min fyrhjuling avdragna i be-
skattningen, men så används den ju en-
bart för gårdens arbeten, säger han.

Det bästa med fyrhjulingen är enligt 
Vaara att den är liten, smal, lätt och flexi-
bel. Det innebär att skadorna på röjnings- 
och gallringsområdena blir minimala. Ett 
hinder för fyrhjulingen med sina små hjul 
är att den inte tycker om djup snö. 

– Den kräver någorlunda jämn mark 
men med vinschen kan man dra fram sig 

själv om terrängen blir för svår. Vinschen 
är också bra att ha för att kunna släpa 
fram stockarna till fyrhjulingen, för fast 
det mest handlar om klenare träd är de 
i alla fall ganska tunga. Men nog känns 
det mångåriga manuella slitet i kroppen, 
säger han. 

PLANTERINGSMASKIN
Fyrhjulingen kommer riktigt väl till pass 
för Vaara som har något av en ”bränn-
vedsfabrik” på gården i form av vedma-
skinen Pilkemaster Evo 30. Den är kopp-
lad till en traktor och är optimal för kle-
nare stock på under 30 centimeter som 
bra går att transportera med fyrhjulingen. 
För större stammar har han också en Pa-
lax vedklyv.

– Det mesta av den ved jag klyver har 
släpats hit med fyrhjulingen. Grövre stock-
ar, som ska bli ved, kapar jag i mindre bi-
tar så att de också är hanterbara. För stör-
re stammar gäller det ändå att också ha 
en traktor med grip och släpvagn. Vedma-
skinens lyftanordning underlättar avsevärt 
matningen genom att stockarna mer eller 
mindre automatiskt matas in i vedmaski-
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Fyrhjulingen redskap för självverksamma

En stor fördel med fyrhjulingar (ATV, All Terrain Vehicle) i kombination 
med timmervagn eller mera avancerad griplastarvagn är att ekipaget är 
litet, lätt och smidigt. Därför orsakar fordonet mindre markskador och 
skador på träden än en traktor eller en skogsmaskin.

Men samtidigt är de små ekipagen, speciellt om de är tungt lastade, 
också riskfaktorer. Framför allt i lite högre hastigheter på skogsväg kan 
de lätt börja svaja och välta. Men också i skogen gäller det att se upp 
så att fyrhjulingen inte välter så att man blir i kläm under den, något 
som tyvärr inte är alldeles ovanligt. 

För att skydda sig mot att bli i kläm under en ATV, som välter, finns 
det skyddbågar som kan monteras på dem. En tilläggsfördel är då att 
man också kan få tak på fyrhjulingen.

VARKEN LITEN ELLER STOR
Förutom själva ATV:n behövs också en del tilläggsutrustning för att gö-
ra investeringen meningsfull. De viktigaste tillbehören på själva fyrhju-
lingen är en vinsch och en dragkrok för timmervagnen eller griplastar-
vagnen. En skopa kan också vara ett bra tillbehör för att bereda plan-
teringsytorna Måste man föra ut fulla timmerlängder, ska helst både 
ATV:ns och timmervagnens hjul vara drivande.

Fyrhjulingens storlek är ett tveeggat svärd, för en kraftigare och stör-
re ATV är också tyngre och svårare att hantera. Stora Enso har en in-
tressant artikel om fyrhjulingar i skogsbruk på sin webbplats. I den be-
tonas att det inte är hästkrafterna som avgör, utan vridmomentet på lå-
ga varv och att växeln har krypkörningsläge. Därför är det bäst att se 
på mellanstora versioner med fyrhjulsdrift och med kraft att dra tunga 
timmervagnar. 

I artikeln betonas också vikten av att välja en ATV med tillräcklig 
markfrigång. En delad bakaxel underlättar hanterbarheten då hjulen 
följer terrängen bättre. En nackdel jämfört med stel bakaxel är kanske 
att fjädringen sjunker ihop mera om släpvagnen är tungt lastad.

SKATTETRÄSKET
Enligt Stora Ensos artikel är det vanskligt att ge klara direktiv för hur 
fyrhjulingar med tillbehör behandlas i beskattningen. Huvudprinci-
pen är att kostnaderna avdras utgående från hur många timmar den 
använts i skogsbruket i relation till helhetskostnaderna. Med tanke på 
skattebjörnen ska motorn vara ”tillräckligt” stor. 

För att fyrhjulingen i beskattarens ögon ska vara en avskrivningsbar 
skogsbruksmaskin måste användningen av den i skogsbruket påvisas 
klart. En förutsättning är att maskinen till minst 50 procent används 
i skogsbruket och att den har de tilläggsredskap som krävs för skogs-
bruk. Användningen verifieras med en kördagbok. I praktiken förut-
sätter beskattaren att man har en tillräckligt stor skogsareal och att 
skogsbruket är aktivt. Behovet av en ATV måste alltid motiveras skilt 
för Skatteförvaltningen.

För den som funderar på att skaffa en ATV till hjälp i sitt skogsbruk 
gäller det alltså att helst på förhand kolla med en skatterådgivare eller 
den lokala skattebyrån hur kostnaderna för fyrhjulingen kan dras av i 
det egna specifika fallet. •

BI

Gårdens fyrhjuling är ett dagligt skogsarbetsredskap 
för Tapani Vaara i Kerko i Borgå.

Kort om fyrhjulingar

nen, säger Vaara. 

BÄST FÖR MINDRE JOBB
För att en fyrhjuling ska vara till praktisk nytta ska den 
vara tillräckligt kraftig. Med en 500-kubikare som Vaaras 
Honda klarar man sig, men för att kunna använda ma-
skinen mångsidigare rekommenderar han en motor på 
minst 750 kubik och högt vridmoment.

– Fyrhjulingen är för mig mera än ett komplement till 
gårdens jordbrukstraktorer eftersom den är mitt huvud-
sakliga skogsredskap när det gäller röjning och gallring. 
Med en kran som tillbehör skulle nog lastandet under-
lättas betydligt, säger Vaara.

Bäst lämpad är fyrhjulingen enligt honom för mindre 
jobb som att ta bort vindfällen, göra mindre gallringar, ta 
ut ved eller föra ut trädplantor för plantering. Den är ock-
så bra för stenplockning på åkrarna före och efter sådd, 
eftersom den inte plattar till marken som en traktor gör.

– I praktiken för jag ut alla plantor, som ska plante-
ras, med den. Det underlättar planteringen avsevärt och 
fyrhjulingens stora fördel är att den inte förstör marken. 
För att få ekonomi i verksamheten gäller det över lag att 
själv göra så mycket som möjligt då det gäller plantering, 
röjning och vård av ungskog, säger Vaara. •

TEXT OCH FOTO: BO INGVES
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Skogen räcker inte till – hur ska vi prio-
ritera? Så löd titeln på den rapport som 
Tomas Lundmark, professor vid Insti-
tutionen för skogens ekologi och skötsel 
på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i 
Umeå, gav ut i juni 2020. I rapporten kon-
sterade han bland annat att 30 procent av 
Sveriges 28 miljoner hektar skogsmark in-
te ingår i virkesproduktion, samtidigt som 
den årliga ökningen av virkesanvändning 
väntas öka med en procent årligen fram 
till år 2050.

Ekvationen blir inte direkt lättare i en 
situation där miljörörelsen lobbar för att 
virkesuttaget ska bli mindre, och nu ska 
skogen dessutom bidra till att göra oss 
oberoende av rysk energi.

– Nej, nu räcker skogen ännu mindre 
till. Ett stopp på virkesimport från Ryss-

”Gödsling kunde fördubbla tillväxten”
En allt större del av skogsarealerna i Norden skyddas, samtidigt som efterfrå-
gan på virke ökar. Om Finland gödslade skog, enligt tillåtna mängder, skulle 
det ge en stor tillväxtökning och göra landet koldioxidneutralt på en bråkdel 
av nuvarande tidtabeller.

land spelar på kort sikt inte lika stor roll 
för Sverige som för Finland, men vi agerar 
på samma marknad så det kommer nog att 
märkas i hela Norden, säger Lundmark.

SKULLE BOOSTA BIODIVERSITETEN
Han erbjuder en lösning för att öka utbu-
det på virkesmarknaden och en del ögon-
bryn höjs.

– Genom att gödsla skog skulle tillväx-
ten bli mycket högre. De träd som ska av-
verkas inom de närmaste 50–70 åren står 
nu där och växer i normal takt, men det 
finns studier i Sverige som visar att trä-
dens tillväxt kan öka med 50–100 procent 
med hjälp av intensiva gödslingsprogram, 
säger Lundmark.

Han medger att det skulle skapa en helt 
ny skog, men med de utmaningar som vi 

står inför kunde det ändå vara ett alter-
nativ.

– Om Finland skulle gödsla skogen en-
ligt de mängder som är tillåtna redan i dag 
skulle landet bli koldioxidneutralt nästan 
direkt, men det skulle också påverka sko-
gen på många sätt. Den skulle bli tätare, 
den ökade näringstillgången skulle gynna 
vissa arter och missgynna andra. Jämvik-
terna i skogen skulle rubbas och vissa ar-
ter skulle öka på bekostnad av andra, sä-
ger Lundmark.

JÄMFÖR MED JORDBRUKET
Rent tekniskt finns det både forskning och 
erfarenheter från andra grenar som visar 
att gödsling faktiskt har en enorm inver-
kan på produktiviteten när det gäller växt-
lighet.

– Det är inget konstig med det. Jämför 
skördarna inom jordbruket på 1930-talet 
med dagens skördar. Det skiljer minst 100 
procent. Varför skulle det inte vara lika in-
om skogsbruket?

Att gödsla skog är dock en politiskt 
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”Gödsling kunde fördubbla tillväxten”

Enligt professor Tomas Lundmark på SLU 
i Umeå skulle systematisk gödsling av 
skog ge en tätare skog och en annorlun-
da biodiversitet.

känslig fråga som sannolikt skulle väcka 
motstånd på många håll.

– Folk ser skogen som natur, som en 
allmänning, och blir förtvivlade om nå-
gon påverkar naturen i någon riktning. För 
skogsägarna är skogen ett odlingssystem 
som sköts för att uppnå olika mål. För att 
motverka klimatförändringen och möta ett 
ökat behov av virke och energived måste 
skogen brukas mer, inte mindre.

MÅNGA NÄRINGSUPPTAGARE I 
SKOGSMILJÖ
Lundmark beskriver skogen som ett väl-
digt långsamt odlingssystem där en gene-
ration av träd kan leva under en period 
med växlande politiska opinioner.

– Det bästa är att ha en långsiktig skogs-
politik, men om det blir ett skarpt läge och 
vi måste värma våra hus med flis och ved 
kan det bli nödvändigt att gödsla skog.

Ur ett miljöperspektiv har nackdelarna 
med jordbruksgödsel blivit tydliga, inte 
minst i Östersjön. Det råder ingen tvekan 
om att en betydande del av Östersjöns illa-
mående beror på decennier av jordbruks-
gödsling och att gödningsämnen runnit ut 
genom vattendragen. Skulle inte gödsling 

av skog ytterligare öka eutrofieringen och 
algblommningar?

– Inte alls i samma mån eftersom det i 
skogmark alltid finns något som växer och 
drar till sig överflödiga näringsämnen. Det 
är en annan sak med jordbruksmark, som 
årligen plöjs och därmed frigör närings-
ämnen till vattendrag.

SKOGSÄGARNA ÄR MILJÖHJÄLTAR
Tomas Lundmark påminner om att det är 
möjligt att öka tillväxten i skogarna även 
med andra, mindre kontroversiella meto-
der än gödsling.

– Om alla skogsägare skulle följa de all-
männa rekommendationerna och investe-
ra i aktiv skogsskötsel skulle tillväxten na-
tionellt öka med 40 procent, enligt beräk-
ningar i Sverige. Det handlar om röjning, 
gallring och andra vedertagna skogsbruks-
metoder. Det kostar pengar på kort sikt, 
men ger stora effekter på lång sikt.

Samtidigt vill han berömma skogsägar-
na för att de håller skogarna friska och le-
vande och därmed bidrar till att minska 
koldioxidutsläppen.

– När jag är ute och pratar med skogs-
ägare brukar jag uppmuntra dem och på-

minna dem om att deras insatser är vär-
defulla. Tyvärr uppfattar sig många skogs-
ägare ifrågasatta och besvikna på att be-
skrivas i medier som miljöförstörare, säger 
Tomas Lundmark. •

TEXT: JOHAN SVENLIN
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Skogsgödsling med konstgödsel, i form 
av kväve, är den åtgärd som ger den 
högsta avkastningen inom skogsbruket. 
Men trots det verkar skogsgödsling in-
te intressera gemene skogsägare särskilt 
mycket. 

– Under mina tjugo år i branschen har 
vi inte utfört många skogsgödslingar här 
i Karlebytrakten. Däremot är det vanliga-

15–20 procent i och med att tillväxten 
ökar timmerandelen när skogen slutligen 
ska förnyelseavverkas. 

– Kvävegödslingen sker efter den sista 
gallringen, ungefär när beståndet är mel-
lan 40 och 45 år. Efter åtgärden ökar till-
växten, och när effekten börjar avta ef-
ter 7–8 år kan skogen avverkas, vilket är 
betydligt tidigare än om skogen inte ha-
de gödslats. Det innebär att omloppstiden 
förkortas och att skogsägaren snabbare får 
tillbaka kapitalet som satsats på skogen, 
förklarar Åman.

Priset kväver 
intresset för gödsling
Gödselpriserna har skjutit i höjden. Kvävegödslingen är nu så dyr att den i 
praktiken inte längre lönar sig. Däremot är behovet av vitaliseringsgödsling 
med aska stort – också för att öka kolbindningen.
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re på finskt håll, längre österut. En orsak 
kan vara att skogen där är ekonomiskt vik-
tigare jämfört med kustområdena där det 
finns flera näringsgrenar och arbetsplat-
ser, säger Thomas Åman, skogsvårdsin-
struktör i Karlebyregionen på Skogsvårds-
föreningen Österbotten.

Han anser att det är beklagligt. Kväve-
gödsling ger nämligen en avkastning på 
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ALLTFÖR MÅNGA SMÅ SKIFTEN
En annan orsak till att intresset för skogs-
gödsling har varit lamt bland privata skogs-
ägare på Åmans område samt i många an-
dra delar av landet, är att skogsägandet är 
fragmenterat. 

– Speciellt i Österbotten finns många 
smala små skogsskiften och skogsägan-
det är mycket utspritt. För att få gödsling-
en lönsam krävs en viss areal och jag har 
gjort många försök att få flera skogsägare 
att gå samman, men trots det har vi lyck-
ats genomföra endast ett fåtal projekt, be-
rättar han.

Enligt honom är det huvudsakligen 
stora skogsägare och regelrätta skogsin-
vesterare som i stor skala satsat på kvä-
vegödsling. Hit hör bland annat försam-
lingar med stora arealer. Åman har själv 
i uppdrag att förvalta Karleby församlings 
skogsinnehav och där har man budgeterat 
för skogsgödsling. 

– I praktiken förvaltar jag 1 300 hektar 
och i församlingens skog har vi genom-
fört kvävegödslingar. Så det är främst sto-
ra skogsägare, med behov av avkastning 
på skogen, som är intresserade av den här 
typen av åtgärder, förklarar han.

En liknande bild ger företaget Agrolen-
topalvelu, som utför gödslingsprojekt med 
helikopter. 

– De senaste åren har vi enbart utfört 
gödslingar åt Forststyrelsen som varit vår 
största uppdragsgivare. Vi har inte hunnit 

erbjuda tjänster åt andra, säger företagets 
vd Jussi Kolosalmi.

KOSTNADERNA HAR BLIVIT  
FÖR HÖGA
Men så till den nya verkligheten. På ett år 
har konstgödselpriserna skjutit i höjden, 
vilket i praktiken gjort åtgärden olönsam. 
Prishöjningen beror främst på att priset på 
naturgasen, som används i tillverkningen 
av konstgödsel, har stigit avsevärt. 

– Priset på konstgödsel har stigit med 
över 100 procent på ett år, så nu är kväve-
gödslingen i skog i praktiken död. För att 
den ska bli aktuellt igen måste virkespri-
serna stiga rejält, vilket är osannolikt, sä-
ger Åman.

Karleby församling hade budgeterat 
35 000 euro för skogsgödsling i år, varav 
hälften var riktat till kvävegödsling. 

– Men den kommer inte att förverkligas 
nu på grund av de höga gödselpriserna, i 
stället ska vi försöka styra hela summan 
till askgödsling, berättar han.

Det samma gäller för Agrolentopalvelu. 
– Sommarens kvävegödslingar är hu-

vudsakligen inställda på grund av de hö-
ga gödselkostnaderna. 

Därför försöker vi hitta nya objekt som 
lämpar sig för askspridning, berättar Jussi 
Kolosalmi.

Askgödsling, även kallad vitaliserings-
gödsling, skiljer sig från kvävegödsling 
genom att den riktas till torvmarksskogar 
som har brist på kalium och fosfor. 

– Typiska tecken på att skogar på torv-
mark lider av näringsbrist är gulnande 
barr som till slut faller av och att tillväx-
ten avtar, vilket man kan se på årsskotten. 
Andra tecken är att små träd får kottar och 
det tyder på stress, förklarar Åman.

STORT BEHOV AV ASKGÖDSLING
Förr skedde vitaliseringsgödsling med 
konstgödsel som innehöll fosfor, men 
sedan flera år används träaska. Träaska 
har blivit en produkt att räkna med i takt 
med att antalet värmeverk som använder 
skogsflis har ökat. 

– Askan har blivit ett avfall som nu är 
ett eftertraktat gödningsmedel, vilket är 
positivt med tanke på att näringsämnen 
återförs till skogen. Aska kan spridas som 
den är, men en del förädlar den också till 
granulat, något som gör den lättare att 
sprida, berättar han.

Enligt Finlands skogscentral utförs ask-

gödsling årligen på cirka 12 000 hektar. 
Skogscentralen konstaterar att åtgärden 
kunde utföras på en fem gånger större are-
al. Intresset är med andra ord inte särskilt 
stort bland skogsägarna. 

– Det är två år sedan jag senast var med 
om en askgödsling och då var det skogs-
vårdsföreningen som utförde den på egna 
skiften, berättar Åman.

Askgödsling kostar cirka 500 euro plus 
moms per hektar, men genom att åtgär-
den uppfyller kraven i Kemera-lagen är det 
möjligt att få stöd som täcker upp till 30 
procent av kostnaderna. 

– Men trots den möjligheten får vi väl-
digt få förfrågningar om askgödsling. Åter-
igen handlar det troligen om att skiftena 
är för små, och det krävs större arealer 
på ett sammanhängande område för att 
det ska vara lönsamt att sprida askan med 
helikopter. Spridning med helikopter är i 
dag den enda rationella metoden. Vi har 
nästan helt frångått markspridning, säger 
Åman.

Med tanke på dagens aktiva klimatde-
batt är gödsling, enligt honom, en åtgärd 
som passar väl in som argument. 

– Ökad tillväxt ger även ökad kolbind-
ning. Det är viktigt att hålla igång tillväx-
ten på torvmarker med näringsbrist för 
att öka kolbindningen. Här ligger ask-
gödsling verkligen i tiden, och i takt med 
att användningen av skogsbränsle ökar 
ökar också tillgången på aska, konstate-
rar han. •

TEXT: CHRISTOFFER THOMASFOLK

Thomas Åman konstaterar att skogs-
gödsling ökar både tillväxten och kol-
bindningen.
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När ny skog planteras är det viktigt att 
plantorna börjar växa snabbt.

– Våra omfattande försök tillsammans 
med forskare och skogsbolag under flera 
växtsäsonger visar att tillförsel av växt-
näringen arGrow förbättrar plantans eta-
blering. Försöken visar också att tillväx-
ten ökar kraftigt under åren efter plan-
teringen, säger Fredrik Östlund, för-
säljnings- och produktansvarig vid det 
svenska företaget Arevo.

År 2019 lanserade Arevo arGrow-gra-
nulat. Produkten består av den organis-
ka kvävekällan arginin. Genom att till-
sätta fosforsyra fås genom en patente-
rad metod fram kristallen argininfosfat, 
som får plantans rotsystem att utveck-
las snabbare. 

– Arginin binds hårt till markpartik-
larna, vilket leder till mycket lågt läcka-
ge av kväve och ämnet hjälper plantan 
att redan det första året bilda ett kraft-
fullt rotsystem som tar upp mer vatten 
och marknäring, vilket ökar tillväxten för 
hela plantan, berättar Östlund.

FLER PLANTOR ÖVERLEVER
I och med att rotsystemet utvecklas kraf-
tigare ökar chanserna att fler plantor 
överlever, vilket ytterligare främjar vär-
detillväxten i skogen. 

– När rotsystemet etableras snabbare 
får plantorna med tillsatt arGrow ett 
övertag gentemot övrig vegetation och 
även tillväxten av skott ökar. Det lägger 
grunden för en god tillväxt och bidrar till 
de fina resultaten, förklarar Östlund.

Försök i Sverige visar en volymtillväxt 
i en tallplantering som efter fem växtsä-
songer är 80 procent större än referensru-
tan utan tillfört arginin. Liknande försök 
har gjorts i Finland där resultaten också 
visar på mycket god tillväxt. Skogsstyrel-
sen i Sverige rekommenderar plantering 
med arGrow Granulat för att stödja åter-
växten för multiskadad ungskog. 

Snabbare plantväxt med arginin
Nu finns ett ny typ av växtnäring 
som gör att plantan utvecklar ett 
kraftigare rotsystem som tar upp 
mer vatten och näring ur marken. 

Det finska plantbolaget Fin Forelia, som säl-
jer cirka 50 miljoner plantor per år, har sett nyt-
tan av den nya produkter och säljer arGrow-
granulat åt sina kunder. 

– Vi har sett positiva resultat med att kom-
plettera med arGrow i planteringsskedet och 

därför bjuder vi ut produkten åt skogs-
ägare. Våra erfarenheter är att det är 
en mycket bra metod att få plantorna 
att växa bättre i början, säger Johan 
Grönros, försäljningschef vid Fin Fore-
lia.

Granulaten tillsätts i samband med att 
plantan planteras med ett planteringsrör. 
Arevo har utvecklat ett verktyg med en 
flaska som automatiskt ger varje planta 
rätt dos direkt vid planteringen. En flas-
ka innehåller cirka 450 doser. 

– Så det behövs 4–5 flaskor för att 
plantera en hektar, konstaterar Grönros.

MELLAN 60 OCH 90 EURO 
PER HEKTAR
Utan moms kostar en flaska som levere-
ras med plantleveranser via Fin Forelia 
cirka 16 euro. Med 1 800–2 000 plantor 
per hektar ger det en tilläggskostnad om 
60–90 euro per hektar, förklarar Grönros. 

– Sett till tilläggskostnaden och till-
växten lönar det sig att använda arGrow, 
säger han.

Enligt Fredrik Östlund pågår beräk-
ningar kring vilken värdeökning sko-
gen kan få på sikt genom att komplette-
ra med granulatet. 

– Mycket hänger på hur länge plan-
torna växer bättre. Men vi kan redan be-
visa att chansen att lyckas med plante-
ringen ökar genom att använda arGrow, 
säger han.

Försäljningen av produkten har ökat 
klart och år 2021 planterades i Sverige 
40 miljoner skogsplantor med en dos ar-
Grow. 

– I Finland såldes förra våren cirka 2 
miljoner doser genom Fin Forelia, men 
det totala antalet är säkert större, för vi 
har inte ensamrätt på produkten. Däre-
mot märker vi att intresset ökar här, sä-
ger Grönros. 

Umeåföretaget har nu en storskalig fa-
brik för att kunna bygga upp en indu-
striell verksamhet. När den står klar kan 
cirka 1,5 miljarder doser produceras år-
ligen. • 

TEXT: CHRISTOFFER THOMASFOLK
FOTO: AREVO

 

Granulater av arGrow tillsätts i samband 
med att plantan sätts i jorden med ett plan-
teringsrör. Arevo har utvecklat ett verktyg 
med en flaska som automatiskt ger varje 
planta rätt dos direkt vid planteringen. 
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Som diplomingenjör i tillämpad elektro-
nik och före detta professor i datatek-
nik vid Tekniska högskolan i Otnäs, är 
Nisse Husberg en ganska annorlunda 
jord- och skogsbrukare. Men när han med 
vana händer startar sin trogna Belarus 
825-traktor från 1982 för att förevisa vin-
terns trädskörd för Skogsbruket råder ing-
en tvekan om att han gjort det ett antal 
gånger tidigare.

Innan det bär av får han först posera på 
timmervagnen som är kopplad till en an-
nan av gårdens trotjänartraktorer, en Ze-
tor Crystal från 1975. Med tanke på att 

Datanisse i skogen
Nisse Husberg är professorn i data-
teknik som för snart 20 år sedan av-
slutade sin akademiska bana för att 
bli heltidsbonde på hemgården i 
Hindersby i Lappträsk i östra Nyland. 
Den gångna vintern har han mest va-
rit i skogen med motorsågen i hand.

Husberg är 75 år i skrivande stund är det 
med avundsvärd vighet han hoppar upp 
på släpet. 

– Det behövs ingen annan motion när 
man som jag den här vintern spenderat 
i stort sett hela den ljusa tiden av dagen 
i skogen med motorsågen i hand, säger 
han.

SPARKEN VARJE ÅR
Husberg är uppvuxen på gården Bos-Ses-
tu i Hindersby och har sedan barnsben ar-
betat på åkrarna och i skogen. Under stu-
dietiden i Otnäs och de efterföljande 35 
åren som anställd var han varje sommar 
på hemgården och hjälpte till. Den enda 
vårsådden han, enligt egen utsago, missat 
var då han gjorde värnplikten i Dragsvik.

– Något om inställningen till livet på lan-
det visar att jag som femåring fick ett paket 
med spik och hammare i julklapp. Spikarna 
slog jag sedan metodiskt in i en stubbe tills 
den var bokstavligen fullnitad, säger han.

Som elvaåring blev han intresserad av 

radioteknik och byggde bland annat eg-
na radiomottagare och började lyssna på 
kortvågssändningar från hela världen. 
Därför var det ett logiskt val att den tek-
nikgalna Husberg efter studenten började 
studera till elektronikingenjör vid Teknis-
ka högskolan i Otnäs.

– Det blev i slutändan en väldigt teore-
tisk forskarbana för mig, då jag 1970 re-
kryterades som assistent av Leo Ojala, 
som då var laboratorieingenjör vid Tek-
niska högskolans laboratorium för tilläm-
pad elektronik. Snart efter det blev det da-
tateknik för hela slanten, säger Husberg.

Under de 35 åren efter att Husberg bör-
jade arbeta vid Tekniska högskolan rådde 
det alltid brist på pengar till forskningen. 
Han säger med glimten i ögat att han fick 
sparken 35 gånger från högskolan då vår-
terminen närmade sig sitt slut, för att se-
dan återanställas till hösten.

– För mig var det egentligen bara posi-
tivt, för då kunde jag vara hela sommaren 
i Hindersby och hjälpa till på åkrarna och 
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i skogen. När allt kommer omkring är det 
här jag trivs bäst, säger han.

KONTINUERLIG BESTÅNDSVÅRD 
TRADITION
Husberg började på allvar arbeta inom 
jordbruket år 1975 då hans mor och far 
sålde korna. Han tog slutligen över hem-
gården 2004 och lämnade jobbet vid Tek-
niska högskolan efter en 35 årig bana som 
forskare, docent och professor. 

– Under åren som professor kändes 
det som om det mesta av arbetet kretsade 
kring att samla in finansiering för forsk-
ningsverksamheten. Det eviga tiggandet 
började tära på motivationen, så när Leo 
Ojala sedan slutade som professor valde 
jag att också avsluta forskarkarriären och 
satsa 150 procent på jordbruket. Jag har 
inte ångrat karriärbytet en dag, säger han.

Husbergs skogsvårdsprinciper har all-
tid huvudsakligen baserat sig på det som 
nu kallas kontinuerlig beståndsvård, nå-
got som han anammat av sin far. 

– Pappa deltog i stämplingstävlingar i 
regionen och satt många år i revirets sty-
relse. Jag och min bror var med från små 
i skogen där vi lärde oss att röja manu-
ellt. Jag samarbetar än i dag nära med 
min bror gällande skogsarbetet där vi bå-
da hjälper varandra på bästa sätt, säger 
Husberg. 

De gånger familjen Husberg använt en 
processor kan räknas på ena handen. 

– Pappa anlitade en gång en processor 
för att ta ner ett område och jag har låtit 
en maskin ta ner några mindre, enhetliga 
bitar. För gallring har jag i alla fall en Hak-
ki 400 traktorprocessor fäst vid den trak-
tormonterade lastaren. Den klarar av gall-
ringsträd med en diameter på upp till 25 
centimeter. Större träd fäller jag för hand, 
och då är det bra att ha lastaren med för 
att få besvärligare träd att falla åt rätt håll, 
säger han. 

ALLT SKRÄP KAN ANVÄNDAS 
TILL ENERGI
Som tekniskt händig kan Husberg reparera 
det mesta på gården och bygga egna lös-

ningar för de flesta olika tekniska appara-
ter som behövs på en gård. 

– Ibland kan det ta lite väl länge att fixa 
någonting som behöver repareras, men 
min princip är att det är bättre att repare-
ra gammalt än att köpa nytt. Och till ex-
empel kranfästena bakpå traktorn har jag 
själv svetsat ihop. Det är ett sätt att spara 
en hel del pengar, säger han.

Andra exempel på kostnadseffektiva 
lösningar är en flispanna som värmer upp 
alla lokaliteter på gården och kalluftstor-
kar för flis och vete. Tilläggsvärme till tor-
karna tas bland annat underifrån de stora 
plåttaken som solen värmer upp ordent-
ligt.

 – Innan vi börjar gallra i skogen plock-
ar vi alltid först bort skräpet eftersom en 
flispanna bra kan eldas med halvrutten 
skräpved om den bara torkas ordentligt 
först i kalluftstorken. Speciellt aspved är 
ruskigt våt efter flisningen. Därför kan jag 
sälja högklassigare energived från skogen 
och ändå ha mera än nog med flis att elda 
med själv, säger Husberg.

GALLRAR FÖRSIKTIGT
Då det gäller kontinuerlig beståndsvård 
och naturlig föryngring är en viktig lär-
dom enligt Husberg att man inte ska hug-
ga rent från söder, för då kommer gräset 
och tar kål på allting. Hans taktik är där-

I år var första vintern på tre år som 
Nisse Husberg på allvar kunde ge sig ut 
i skogen med motorsågen i hand och 
dessutom kunna transportera bort virket 
med traktor utan risk för att lämna dju-
pa spår på åkrarna, vilket hände i fjol.

för att fälla stora träd i smala remsor från 
norr och sedan lämna området i ro för na-
turlig föryngring. 

– För skogsägarna är exempelvis risig 
skog bra med tanke på energived. Om det 
växer både björk och gran, gäller det bara 
att i tid få bort den snabbare växande björ-
ken innan den börjar skava på granarnas 
toppar. Sedan kommer granarna snabbt 
upp utan att man behöver röja och gallra 
med hård hand, säger han. 

Husberg följer huvudsakligen SLU:s 
(Sveriges lantbruksuniversitet) forskning 
gällande gallring och berättar att hans sko-
gar därför allmänt taget är tätare än vad 
som rekommenderas i Finland. 

– Jag gillar inte riktigt råden om att man 
ska gallra kraftigt, för enligt min åsikt är 
det inte optimal skogsvård att glesa ut tät 
skog endast för att i slutändan få träd med 
större dimensioner, säger han.

Gården har i dag ungefär 36 hektar od-
lad åker och dubbelt mera skog. Husberg 
berättar att skogen numera är en viktigare 
inkomstkälla än jordbruket. 

– Vi har investerat både pengar och ar-
bete i skogsmaskiner och traktorer och 
skogsbruket börjar nu ge ren nettoinkomst 
då investeringarna är amorterade, säger 
Husberg. •

TEXT OCH FOTO: BO INGVES

Lastaren med tillhörande traktorprocessor är direkt fäst på Belarus-traktorns bakax-
el i stället för att som normalt vara monterad på timmervagnen som därför vid be-
hov kan kopplas bort för precisionskörning i skogen.
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Nästan hälften av Österrikes yta (47 pro-
cent) täcks av skog, vilket förstås inte 
kommer upp till läget hos oss i Norden (i 
Finland är det 65 procent), men är mycket 
för ett land i Mellaneuropa. Österrike har 
relativt sett tre gånger mera skogsareal per 
invånare än Tyskland eller Schweiz. Följ-
aktligen är skogsindustrin en viktig del av 
det österrikiska näringslivet. Inom skogs- 
och trävarubranschen jobbar 280 000 
människor.

Som nordbo och finländare kan man 
känna igen sig så här långt. Det är när det 
blir tal om ägoförhållandena som man stö-
ter på en rejäl överraskning. I Österrike är 
nämligen 82 procent av skogen i privat ägo. 
Det innebär att Österrike kommer på andra 
plats i Europa när det gäller privatägd skog. 
Portugal leder med 98 procent, sedan kom-
mer Österrike och därefter Slovenien (77 
procent), Frankrike (74 procent) och Sveri-
ge (73 procent), allt enligt FN:s ekonomiska 
kommission för Europa UNECE. I Finland 
är andelen privatskog 60 procent.

OFFENTLIGT OCH PRIVAT
Doktor Gerhard Weiss på det österrikiska 
agroforstuniversitet BOKU i Wien är chef 
för det europeiska skogsinstitutet EFIs ös- 
terrikiska avdelning och expert på ekono-
misk skogsförvaltning. Finska förhållan-
den känner han bra till eftersom EFIs hög-
varter ligger i Joensuu och han har gjort 
flera arbetsresor till Finland. Han säger att 
skogsägandet i olika länder är ett myck-
et aktuellt tema just nu. BOKU är med i 
ett projekt som håller på att kartlägga hur 
ägoförhållandena i Europa ser ut och hur 
de håller på att förändras: FACESMAP (Fo-
rest Land Ownership Change in Europe, 
https://facesmap.boku.at.ac).

Möt de största skogsägarna i Österrike 
Österrike är som Finland ett land där 
skogsbruket har en stor betydelse. 
Men när det gäller ägoförhållande-
na finns det stora skillnader. I Finland 
äger staten 35 procent av skogen, i 
Österrike är det bara 15 procent. De 
största skogsägarna är en liten grupp 
adelssläkter och kyrkliga samfund.

Gerhard Weiss säger att den ickeprivata 
eller så kallade offentliga skogen i Österri-
ke till största delen är i statens ägo. Under 
monarkin var det viktigt för staten att ha 
äganderätten till skog i närheten av indu-
striell verksamhet som till exempel gruvor 
och järnbruk, eftersom träkol behövdes 
som bränsle i produktionen. Av den orsa-
ken finns de statliga skogarna ofta i bergs-
trakter och runt gamla industriorter. Sta-
ten är fortfarande i dag den största enskil-
da skogsägaren med sammanlagt 580 000 
hektar skog runtom i landet. 

Men 82 procent av skogen är som sagt 
privat. Hälften av de privata skogsegendo-
marna kallas småskogar (Kleinwälder) och 
är i genomsnitt 9,2 hektar stora. De ägs av 
bönder eller andra personer bosatta på or-
ten, men numera i allt högre grad också av 
stadsbor – urbana skogsägare som har ärvt 
mark av föräldrar eller andra släktingar på 
landet. Det fenomenet är ju också välkänt i 
Finland. Men när det gäller den andra hälf-
ten av de privatägda skogarna, de så kalla-
de storskogarna (Grosswälder) kommer vi 
in på förhållanden som är helt okända hos 
oss. De riktigt stora privata skogsegendo-
marna ägs nämligen av adelssläkter, klos-
ter och kyrkliga stift.

GREVAR, HERTIGAR OCH 
FÖRETAGSAMMA MUNKAR
– Den stora andelen av adel och kyrka 
bland skogsägarna är också ett arv från 
monarkin, förklarar Gerhard Weiss. 

Kejsare och lokala furstar donerade 
mark till kyrkor och kloster för att försäk-
ra sig om en plats i himmelriket. Feodal- 
adeln samlade på sig stora jordegendomar 
som förläningar i utbyte mot krigstjänst, 
genom förmånliga giftermål eller genom 
mindre hederliga metoder. Dessa stora 
egendomar har överlevt monarkins fall, 
republikens införande och två världskrig. 

Tar man en titt på listan över de störs-
ta privata skogsägarna i Österrike kan 
man tro sig förpassad 200 år tillbaka i ti-
den. Namnen är som tagna direkt ur Ös- 
terrike-Ungerns adelskalender och arealen 
på deras skogsegendomar är mycket långt 
från småskogsägarnas 9,2 hektar: familjen 
Mayr-Melnhof med mer än 34 000 hektar 

skog, Esterházy (28 000 hektar), Liech-
tenstein (24 000 hektar), Schwarzenberg 
(19 000 hektar), Habsburg-Lothringen 
(13 000 hektar).

Dessa adelsfamiljer lever i sin egen 
värld som man bara ibland kan få en glimt 
av i veckotidningar och skvallerpress. 
Slottet Rosenhof i Oberösterreich är stam-
säte för den grevliga familjen Czernin-
Kinsky. Där förvaltar greven 6 000 hek-
tar skog värd ungefär 150 miljoner euro. 
I ett tidningsreportage uppger han sig va-
ra stolt över sitt arv, men säger anspråks-
löst att det inte är särskilt mycket han 
kan göra med det. Han sysslar mest med 
jakt och skogsvård. Inte långt därifrån re-
siderar den hertigliga familjen Sachsen- 
Coburg, också den en stor skogsägare bå-
de i Tyskland och Österrike. 

I detta sammanhang kan nämnas att en 
del av den österrikiska högadeln äger skog 
inte bara i det egna landet, utan också in-
vesterar i skog i Östeuropa, där man har 
gjort inte helt genomskinliga affärer som 
enligt vissa uppgifter bidrar till skogsför-
störelsen i Rumänien och de karpatiska 
bergen. 

Den andra kategorin stora privata skogs-
ägare är den katolska kyrkan, eller snarare 
enskilda kyrkliga institutioner som klos-
ter och stift. Benediktinerklostret Admont 
i Steiermark i södra Österrike är berömt 
för att ha världens största klosterbiblio-
tek. Mindre känt är att det toppar listan på 
kyrkliga skogsägare i Österrike. Klostrets 
skogsinnehav uppgår till 17 800 hektar. 
Andra kyrkliga storskogsägare är cister-
cienserklostret Lilienfeld med 11 000 hel-
tar, biskopsstiftet Gurk med 9 000 hektar, 
augustinerklostret Klosterneuburg med 
8 000 hektar. 

PRIVAT ELLER STATLIGT?
Men vad betyder det för skogsbruket och 
själva nationalekonomin i Österrike att så 
mycket skog är privat? Är det bättre med 
privatägda skogar än statsägda? 

– När så här mycket skog är i privat ägo 
i ett land som Österrike betyder det au-
tomatiskt att de privata skogsägarna har 
ett stort politiskt inflytande, säger Gerhard 
Weiss. 
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Möt de största skogsägarna i Österrike 
Skogsägarna bildar en mäktig intresse-

grupp som har möjlighet att påverka det po-
litiska beslutsfattandet, vilket de också gör. 
Forstpolitiken i Österrike har därigenom bli-
vit mycket mera liberal än till exempel i Fin-
land, skogsägarna har stor frihet att förval-
ta sina skogar som de själva vill utan stat-
ligt ingripande. Huruvida detta är bra eller 
illa nationalekonomiskt sett eller ur miljö-
synpunkt är svårt att bedöma, men man kan 
åtminstone försöka väga för- och nackdelar.

Gerhard Weiss säger att det utan tvivel 
ligger i skogsägarnas intresse att sköta sin 
skog väl. De flesta utnyttjar sin skog kom-
mersiellt på ett eller annat sätt och en illa 
skött skog ger inte lika god avkastning som 
en skog som mår bra. 

Som exempel nämner han monokulturer 
som försvagar skogens motståndskraft mot 
skadedjur och skogsbränder. Under decen-
nier har man planterat gran överallt, också 
på ställen där blandskog skulle passa bättre, 
och det hämmar sig nu. Klimatet håller på 
att bli varmare och torrare och särskilt gran-
skogarna lider av det. En annan faktor som 
skadar skogen är överpopulation av vilt. 

– Det är dumt och för skogen ohållbart 
att inte hålla viltpopulationen på en rimlig 
nivå.

Statlig och kommunal skog sköts i all-
mänhet enligt kommersiella kriterier där 
det är möjligt, men har också en multifunk-
tionell aspekt som saknas i den privata sek-
torn. 

– Staten som skogsägare har ett ansvar 
att bevara skogsområden i naturtillstånd för 
rekreation och turism eller som nationalpar-
ker för att säkra den biologiska mångfalden. 
Här kommer vi till ett område som ligger 
utanför ekonomiska beräkningar om vinst 
och förlust. 

Med det vill Gerhard Weiss inte säga att 
privata skogsägare inte skulle värna om 
biologisk mångfald och naturskydd, tvärt-
om menar han att de flesta privata skogs-
ägare vet att den enda vägen framåt är håll-
bar skogsvård. 

– Det är en insikt som ni i Finland ju ock-
så har kommit fram till, säger han. •

TEXT: MÅNS NYBERG
FOTO: FELIX NYBERG

Gerhard Weiss säger att de flesta privata skogsägarna i Österrike värnar om den 
biologiska mångfalden.
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– Vi står inför en situation där använd-
ningen av inhemsk energived måste öka 
mycket för att ersätta bortfallet från Ryss-
land, säger Patrik Majabacka, expert in-
om bioekonomi och -energi vid Finlands 
skogscentral.

Enligt siffror från Naturresursinstitutet 
kommer den största delen av energiveden, 
över 12 miljoner kubikmeter, i form av si-
doprodukter från industrin medan över 9 

”Energiveden tar inte slut”
Skogsexperterna manar till lugn. Det finns alla förutsättningar för att utöka 
uttaget av inhemsk energived, efter att virkesimporten från Ryssland upphört 
och torven blivit olönsam. Det kan samtidigt medföra bättre skötta skogar. 

miljoner fastkubikmeter tas ut i samband 
med avverkningar. Av den mängden be-
stod cirka 1,5 miljoner kubikmeter av rysk 
flis som fallit bort efter importstoppet till 
följd av Rysslands invasion av Ukraina. 

Totalt handlar det om mellan 9 och 10 
miljoner kubikmeter virke som inte läng-
re levereras från Ryssland. 

– Konjunkturinstituten PTT och Natur-
resursinstitutet förutspår att användning-

en av inhemskt virke kommer att öka. Det 
gäller inte endast energived utan också 
massaved och timmer, och det är myck-
et sannolikt att en del av den ryska im-
porten ersätts med import från andra län-
der, säger i sin tur Erno Järvinen, skogs-
råd vid Naturresursavdelningen på Jord- 
och skogsbruksministeriet.

Ifråga om energived kan det därmed 
handla om flera miljoner kubikmeter som 
ytterligare ska tas ur de finska skogarna. 
Men någon risk för att energiveden tar slut 
finns inte, enligt Järvinen. 

– I Finland finns cirka en miljon hek-
tar med eftersläpande förstagallringar med 



  Skogsbruket 4/2022  29

mycket energived. Men organisering av lo-
gistiken är säkert en stor utmaning och vi 
borde börja investera mycket mera i termi-
naler, vägar och broar, säger han.

KLENVIRKE BLIR VIKTIGAST
Han får medhåll av Majabacka, som kon-
staterar att det finns stor potential i att ta 
ut mer klenvirke. 

– Men som jag ser det hänger det på 
skogsägarnas egen aktivitet och indus- 
trin.

Enligt Majabacka är 55 procent av en-
ergiveden i Finland klenvirke, som alltså 
tas ut i samband med försenade röjningar 
i ungskogar och gallringar. Förutom klen-
virke består 40 procent av energiveden av 
hyggesrester som grenar och toppar från 
förnyelseavverkningar samt 5 procent av 
stubbar.

– För uttag av klenvirke har vi bara ut-
nyttjat 27 procent av arealer med gallring-
ar och ungskogar, det vill säga skogsvård 
som släpar efter i stora delar av landet. Vi 
har alltså en enorm outnyttjad areal för ut-
tag av energived i form av klenvirke.

– Men det krävs att skogsägarna börjar 
sköta sina skogar bättre så att vi får ut en-
ergiveden. Inom branschen är vi överens 
om att det är genom att utöka uttaget av 
klenvirke som vi kan kompensera bortfal-
let av rysk skogsflis, säger han.

Nu tas det ut cirka 4 miljoner kubikme-
ter klenvirke och den siffran kunde för-
dubblas om de finska skogsägarna följde 
rekommenderade skogsvårdsåtgärder, an-
ser Majabacka. 

– Med andra uttag skulle vi i teorin 
kunna ta ut 12 miljoner kubikmeter ener-
gived per år inklusive delen från hygges-
rester och stubbar. Och det kan vi göra ut-
an att gå över hållbarhetsgränsen. 

Men verkligheten är den att skötsel- 
och vårdskulden ökar då skogsägarna in-
te verkar ha viljan att vidta skogsvårds-
åtgärder i tid. Enligt Majabacka genom-
för Skogscentralen och andra organisatio-
ner kampanjer för gallring och röjning för 
att påminna skogsägarna om vikten av att 
sköta skogen. 

– Skogen ska skötas för att optimera till-
växten och naturvården, men ändå slarvar 

många. Vi försöker nå ut till skogsägarna 
om det här på olika sätt, men det är inte 
enkelt. Kanske den aktuella krisen öppnar 
för nya möjligheter att utföra skötselåtgär-
der, speciellt om vi vågar tro på bättre vir-
kespriser och vikten av självförsörjning. 
Men det återstår att se.

INDUSTRINS BEHOV STYR MYCKET
Han påminner om att det är skogsindus- 
trins behov av timmer som långt styr ef-
terfrågan. De senaste åren har det till följd 
av coronaviruset byggts mycket när folk 
stannat hemma, vilket ökat efterfrågan på 
sågade varor. 

– Det innebär att skogsindustrin foku-
serat på förnyelseavverkningar och styr 
maskinparken till sådana objekt, men det 
medför att många gallringar lämnats ogjor-
da. Timmerpriserna har också varit högre 
än tidigare, så många skogsägare har sat-
sat på förnyelseavverkningar, säger han.

På detta tyder att en stor del av Keme-
ra-stöden för uttag av energived lämnades 
outnyttjade i fjol. Enligt Majabacka hand-
lar det i Österbotten om 40 procent och i 
Nyland om 45 procent av medlen.

– Höjda timmerpriser har ökat fokus på 
åtgärder i grövre skog, vilket kan vara en 
av orsakerna till att Kemera-medel läm-
nats oanvända. 

Rotpriserna för energived ligger på cir-
ka 4,8 euro per kubikmeter. För kvistad 
energived är samma pris något högre, 
men när det är fråga om leveranspriser, 
då skogsägaren själv för energiveden till 
vägkanten, är priserna nästan jämförbara 
med massavedspriserna. 

– Leveranspriserna för massaved är i 
dag 31-32 euro per kubikmeter, medan 
samma priser för kvistad energived är ba-
ra några euro lägre. Så snittpriserna är rätt 
bra, och nu finns tryck på att höja pri-
serna, vilket är bra för skogsägarna, sä-
ger Majabacka.

Enligt honom har priset för energi-
veden stigit med 4 euro per kilowattim-
me sedan år 2018. Och på grund av det 
ökade behovet av inhemsk råvara finns 
mycket som talar för att priserna stiger 
ytterligare. 

– Bränslekostnaderna har ökat, och 
det gör på sikt att virkespriserna mås-
te stiga eftersom drivningen blir dyrare. 
Hur mycket av prisökningen som slutli-
gen hamnar i skogsägarnas ficka återstår 
dock att se.

Behovet av inhemsk energived, som fli-
sas, kommer att öka i och med att im-
porten från Ryssland är avslutad, kon-
staterar Patrik Majabacka.

Det finns potential att öka uttaget av 
klenvirke i de finska skogarna. Gallringar 
och sena röjningar släpar efter och där 
finns mycket klenvirke att ta ut.

TORVEN BLIVIT FÖR DYR
Det som också ökat behovet av energi-
ved är att användningen av torv i prakti-
ken blivit för dyr i och med att regeringen 
i fjol höjde skatten till 5,7 euro per mega-
wattimme. Men enligt Tage Fredriksson,
sektoransvarig på föreningen Bioener-
gi r.f., beror det framför allt på utsläpps-
handeln. 

– Skattehöjningen var inte avgörande, 
och orsaken till att priset för torv i värme-
produktion nu är cirka 50 euro per mega-
wattimme. Det hänger också starkt ihop 
med att utsläppsrätterna blivit dyrare samt 
att de enheter, som använder torv mins-
kat, vilket bidragit till att efterfrågan mins-
kat kraftigt, säger han. 

Trots att vintern var kall minskade såle-
des torvanvändningen i fjol. 

– Endast 5,5 terawattimmar i fjärrvär-
me och därtillhörande elproduktion pro-
ducerades med torv medan flisanvänd-
ningen ökade med 1,8 miljoner kubikme-
ter skogsbränsle och 2,2 miljoner kubik-
meter biprodukter. Trots energiuppgörel-
sen nyligen lovar den inget klart konkret 
för torvbranschen, säger Fredriksson. •

TEXT OCH FOTO: 
CHRISTOFFER THOMASFOLK
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  Med våren kommer sorgmantelnMed våren kommer sorgmanteln

Vår med värmande solsken och bofinks-
sång, med blommande hästhov och vi-
de. En skön tid i markerna som sjuder 
av stigande sav och svällande knoppar. 
Det är bara den snåla nordanvinden som 
håller våren tillbaka. Och det är bra, för 
annars rusar våren i väg och lämnar oss 
stående på vägkanten, storligen förvåna-
de över att våren än en gång passerat oss 
i sprudlande livfull fart och nu som bäst 
hastar fram mot försommargrönskan.

Jag har slagit mig ner på knä under 
några björkar där solen lyser och värmer 
och där nordanvinden inte kommer åt 
att kyla ner. Från en av björkarna drop-
par sav ner på höstgamla björklöv. Tungt 
faller dropparna från en avbruten gren 
och prasslar ner bland löven. Jag väntar 
i knästående ställning på en sorgman-
tel med kameran klar. Den stora fjärilen 
flög upp från marken när jag kom gåen-
de och flyger som bäst några varv bland 
björkarna på högre höjd som sorgman-
teln brukar göra.

TANKAR BJÖRKSAV
Så kommer sorgmanteln svävande ge-
nom luften och landar på marken där 
saven faller ner. Savande björkar är det 
bästa sorgmanteln vet, bara saven sipp-
rar fram på stammen ur någon spricka 
eller från en avbruten gren. Nu under 
våren besöker sorgmanteln blommande 

vide och savande björkar för att tanka 
energi och sätta i gång livsandarna efter 
den långa övervintringen i någon skyd-
dande trädhåla eller något vindfälle. Se-
dan är det dags för parning och ägglägg-
ning. 

På sensommaren och hösten brukar 
nykläckta sorgmantlar samlas vid ska-
dade och savande björkar för att fylla på 
energiförråden inför vintern. Sorgmant-
lar och björkar hör intimt samman un-
der den här tiden på året. Sorgmantelns 
gråsvarta larver med långa taggar och 
en rand med röda prickar på ryggen fö-
der sig gärna med björkblad, men även 
sälg, asp och vide duger gott åt larverna. 
För sorgmantelns larver finns det där-
med gott om föda i markerna, men än-
då förekommer sorgmanteln i varieran-
de antal från år till år. Vissa år är den di-
rekt fåtalig för att vart tionde år uppträ-
da i stort antal.

Jag kan beundra sorgmanteln på mar-
ken i lugn och ro före fotograferingen, så 
länge jag sitter stilla. Vingarna på sorg-
manteln är sammetsbruna och den lju-
sa ytterkanten nästan helvit. På sensom-
maren är den ljusa kanten svagt grädd-
gul hos nykläckta sorgmantlar, men fär-
gen falnar under den långa vinterdvalan. 
Bandet av himmelsblå fläckar innanför 
den ljusa kanten ser dock ut att vara opå-
verkat av vintern. 

SYMBOL FÖR VÅREN
Sorgmanteln är en praktfull fjäril som 
hör skogen till, liksom aspfjärilen och 
citronfjärilen. I äldre tider ansåg man 
att det bådade olycka om man såg sorg-
manteln som den allra första fjärilen på 
våren. Då var det mycket bättre att se 
citronfjärilen eller nässelfjärilen först. 
För egen del har jag alltid velat se sorg-
manteln först av vårens fjärilar i sko-
gen. 

Den vackert sammetsbruna och lite 
vinternötta sorgmanteln är en fin sym-
bol för den snöfria våren med blom-
mande vide och savande björkar, för de 
första gröna stråna som sticker upp ge-
nom markens urblekta fäll av dött fjol-
årsgräs och vinterätna löv från björk, 
sälg och asp.

Sorgmanteln är väl rustad för den 
snöfria våren som ibland kan vara nog 
så kylig. Den bruna färgen gör att sorg-
manteln kan suga i sig värme från sol-
ljus och UV-strålning, och den håriga 
kroppen skyddar mot kyla. Sist men in-
te minst kan sorgmanteln rysa och hutt-
ra som vi människor gör för att få upp 
temperaturen. För att höja kroppstempe-
raturen ordentligt och komma i gång ef-
ter en kall natt låter sorgmanteln ving-
musklerna vibrera på tomgång. •     

 TEXT OCH FOTO: HANS HÄSTBACKA
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kolumnen

BRISTEN på arbetskraft i vissa branscher är en reali-
tet. I skogsbranschen gäller det här allt från skogs-
arbetare och fackmän till skogsmaskinschaufförer 
och virkesbilister. Det är helt enkelt svårt för arbets-
givarna att hitta arbetskraft. Värre lär det bli om vi 
inte ser om vårt hus. 

Inom de 10 närmsta åren pensioneras en fjär-
dedel av arbetskraften inom skogsbranschen, vi-
sar prognoser som Skogsindustrin r.f. och Työteho-
seura gjort.

Då infinner sig frågan: Utbildas det tillräckligt 
med arbetskraft inom skogsbranschen? Svaret är att 
utbildningen är tillräcklig, men att behovet snabbt 
ökar.

Utbildningen inom skogsbranschen har igen en 
god dragningskraft i Finland, jämfört med början av 
2010-talet. Speciellt bra drar universitets- och hög-
skolestudierna. Inom yrkesutbildningen fylls ock-
så utbildningsplatserna. Glädjande är att skogsma-
skinsförarutbildningen har ett rekordantal sökande 
för kommande läsår vid Yrkesakademin i Österbot-
ten. Ett gott söktryck är ett gott vitsord för en ut-
bildningsenhet.

För tillfället är det en utmaning att folk, som job-
bar i skogsbranschen, byter bransch eller arbetar i 
närliggande branscher. Ett annat trist faktum är att 
sjukpensioneringar är vanliga. 

Konkurrensen från andra branscher är hård. 

Därför är det viktigt att verkligen göra allt för att 
personalen stannar i skogsbranschen och att ar-
betsförmågan bibehålls. Det allra bästa är om de 
anställda förlänger sin arbetskarriär på heltid eller 
deltid, även efter uppnådd lagstadgad pensions-
ålder.

Det är nu avgörande att kompetens tillvaratas 
och utvecklas. Också Europeiska unionens program 
Erasmus+ har en viktig roll i att stöda tillväxten 
av den kompetenspotential som finns i det finländ-
ska samhället. Programmets budget förväntas för-
dubblas under EUs pågående budgetperiod, åren 
2021–2027. Finland måste säkerställa att de möjlig-
heter som programmet erbjuder är tillgängliga och 
att allt fler studerande och lärare har möjlighet att 
utöka den globala kompetens som är viktig för vårt 
samhälle.

För att förverkliga Finlands nationella skogspro-
gram och de Regionala målprogrammen för skogs-
bruk är det synnerligen viktigt att tillgången på per-
sonal inom skogsbranschen tryggas. Det är dags att 
analysera ifall det, trots personalbrist, är realistiskt 
att genomföra dessa program i nuvarande form.

Framtidsutmaningen är att aktivt ta till alla åtgär-
der för att uppnå bättre personalpolitik, samarbe-
te, satsningar på välmående och kompetensutveck-
ling. Vi har alla ett ansvar då det gäller att trygga 
vårt gröna gulds framtid. •

Pensionsvåg leder till 
brist på arbetskraft

HENRIK ÖSTMAN, 
TIMLÄRARE I SKOGSBRUK VID 

YRKESAKADEMIN I ÖSTERBOTTEN

Med våren kommer sorgmantelnMed våren kommer sorgmanteln
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Det mesta 
inom skogsbruk, 

från förnyelse 
till ris och stubbar.

Visst vill 
du bli 

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

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

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

Medlemsavgiften är 30 euro per år. 
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virkesmarknaden

SKOGSINDUSTRINS användning av virke ökade i fjol med cir-
ka sju procent till närmare 72 miljoner kubikmeter. I år be-
räknas användningen minska med fem procent till följd av 
att cellulosaproduktionen minskar. Det ser ut som om mas-
saindustrin producerar tio procent mindre i år på grund av 
strejker och kapacitetsminskningar. Det leder till att använd-
ningen av massaved backar med närmare fyra miljoner ku-
bikmeter. Inom träproduktindustrin ser åtgången av virke 
däremot ut att öka med ungefär två procent i och med att 
produktionen ökar. 

För tillfället lägger två faktorer sordin på virkesanvänd-
ningen inom den inhemska massaindustrin. De gör det lätt-
are för industrin att anpassa sig till att virkesimporten från 
Ryssland upphört. Strejken, som började vid UPMs fabri-
ker i början av året, har stoppat cellulosaproduktionen. Det 
minskar också cellulosaexporten i år. Cellulosaproduktio-
nen minskar också till följd av att Stora Enso stängde sin fa-
brik i Veitsiluoto i slutet av förra året. Fabriken använde år-
ligen cirka två miljoner kubikmeter virke för cellulosapro-
duktionen. Nästa år sätter Metsä Groups bioproduktfabrik 
i Kemi, vilken tas i bruk under årets tredje kvartal, fart på 
virkesanvändningen inom cellulosaindustrin, på cellulosa-
produktionen och på exporten av cellulosa. Detta förutsatt 
att byggandet av fabriken håller tidtabellen, trots att kost-
naderna stiger.

Nästa år beräknas skogsindustrin använda ungefär åt-
ta procent mera virke än i år, vilket betyder cirka fem mil-
joner kubikmeter inom cellulosa- och träproduktindustrin. 
När användningen av virke ökar, ökar också avverknings-
behovet, om importen från Ryssland fortfarande ligger på is. 

Att virkesimporten från Ryssland tog slut är en allvar-
lig följd av det ryska anfallskriget, och det drabbar den fin-

ska skogssektorn därför att certifieringssystemen nu klas-
sar ryskt virke som konfliktvirke. I fjol kom 75 procent eller 
nio miljoner kubikmeter av vårt importvirke från Ryssland. 
Största delen, cirka 90 procent, var björkmassaved och flis. 
Att skogsindustrin i år använder mindre virke underlättar 
anpassningen till det ryska bortfallet. Ännu i början av detta 
år svarade det ryska virket för 75 procent av importen. Im-
porten löpte alltså normalt i början av året, och därför be-
höver inte hela årets import kompenseras. Dessutom kunde 
tilläggsimport från andra länder minska trycket på att ersät-
ta importen från Ryssland.

I år skedde den största minskningen i virkeshandeln, jäm-
fört med i fjol, i början av året, och utvecklingen ser ut att 
jämnas ut mot hösten. Under perioden januari–februari låg 
volymerna för rotköp av tall- och granstock mer än en fjär-
dedel under volymerna under början av förra året. Också 
rotköpsvolymerna för massaved minskade klart, 16–24 pro-
cent jämfört med januari–februari föregående år.

Det ser ut som om rotköpsvolymen för hela året minskar 
ungefär tre procent jämfört med förra året. I fjol var virkes-
marknaden exceptionellt livlig. Det gjorde att de rotståen-
de lagren växte, vilket minskar efterfrågan i år. Handelsvo-
lymerna beräknas dock fortfarande vara stora i år. Nästa år 
beräknas kompenseringen av importvirke och ökad produk-
tion öka handelsvolymerna med nästan fyra procent jämfört 
med detta år. I år, och speciellt under nästa år, beräknas han-
deln med massaved bli livligare i norra Finland.

Det verkar som om bruttoinkomsterna från rotförsäljning 
fortsätter att öka för de privata skogarna i år. De beräknas 
öka med något mera än tre procent till drygt 2,4 miljarder 
euro. Nästa år, då medelpriset för virke beräknas sjunka, blir 
intäkterna något mindre än i år. •

Högre inkomster för privata skogsägare i år

PAULA HORNE,
FORSKNINGSDIREKTÖR, 

PELLERVO EKONOMISKA 
FORSKNING
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TOK

till din tjänst

– Varför sa du ”nu lyser allt så grönt” när vi kom till korsningen?!
– Jag menade i naturen.

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.

Har du flyttat?
Adressförändringen gör du enkelt via webben,

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

tfn 03 4246 5396.

Har du synpunkter på tidningen eller 
vill du ge oss ett artikelförslag?

Du kan ge respons per e-post till 
skogsbruket@nordinfo.fi 

eller per post till adressen Skogsbruket, 
c/o Oy Nordinfo Ab, Lillviksvägen 6

02360 Esbo.

Du kan också ringa redaktionen direkt på 
tfn 050 559 5778.
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• Skogsbruket testar batteridrivna röjsågar

• Så garderar vi oss mot skogsbränder

• Råd för sommaravverkningarna

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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Träden och Vi – en bok om 
allt vad våra trädslag har 
att erbjuda och hur de ska 
vårdas.

Varje trädslag har sina särdrag som 
kan utnyttjas på olika sätt. Träden 
och Vi berättar om den materiella 
och andliga relationen till våra 
inhemska trädslag förr och nu. I 
boken beskrivs också skötseln av de 
olika trädslagen och deras roll i 
skogsnaturen.

NYHET!

Kåre Pihlström arbetade 1984–1994 
för Skogscentralen Skogskultur, 
bland annat med tidskriften 
Skogsbruket. Efter det som skogschef 
på Fiskars Oyj Abp. Sedan år 2017 
driver han ett eget företag inom 
skogsbranschen. I sin egen skog 
kombinerar han natur- och 
landskapsvård med effektivt 
skogsbruk och julgransodling. 

Boken kan beställas direkt av författaren:  
kare.pihlstrom@forestal.fi eller per sms 044 511 6306

Pris för Skogsbrukets prenumeranter: 30 euro + 6 euro postkostnader.

Pris i bokhandeln, ca 38 euro


