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l 4 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 röja. Plantor och unga träd klarar sig bra i vilket fall som helst.

– Det viktiga är att röjningen utförs vid rätt tidpunkt och i rätt 
omfattning, säger Markku Remes, ledande expert på skogsvård 
vid Finlands skogscentral.

Rätt tidpunkt innebär för gräs- och slyröjningens del 4–6 år ef-
ter plantering, eller då beståendet är omkring 1 meter högt. Be-
roende på bördighet och trädslag rekommenderas även en an-
dra röjning. 

För granens del är den aktuell när träden är 3–4 meter höga, 
för tallen vid 5–7 meters höjd. 

Med röjningen förbättras beståndets tillväxtförutsättningar och 
beständighet mot olika typer av skador: snö- och stormskador, 
skador orsakade av sjukdom och älg. 

Samtidigt är rekommendationen att inte låta röjsågen meja ner 
allt som kommer i dess väg utan att lämna kvar lite viltbuskage 
vilket även gynnar skogens mångfald.

VÄSENTLIG SKILLNAD 
Arbetskostnaderna för röjning ligger i snitt på 400–500 euro per 
hektar. Det är en utgift som i ett senare skede betalar sig tillba-
ka i form av förkortad omloppstid, grövre träd och snabbare ut-
veckling till timmer. 

– I södra delarna av Finland räknar man med att en rätt taj-
mad röjning på medelbördig mark ökar virkesinkomsterna med 
en tredjedel, påpekar Markku Remes. 

Nyttan märks redan i gallringsskedet som försnabbas, förenk-
las och ger grövre stammar.

En försenad röjning innebär däremot att både ekonomiska vär-
den går förlorade. Ökningen av arbetstid som följer av ett tätare 
bestånd höjer röjningskostnaderna. För röjningsarbete som sker 
ett år senare än det optimala får man räkna med en kostnadsök-
ning på 10 procent.

SLÄPAR EFTER
Privata skogsägare kan söka Kemera-stöd för röjningasarbetet. 
För tidig vård av plantbestånd, eller slyröjning, är stödsumman 
160 euro per hektar. För vård av ungskog utbetalas ett stöd på 230 
euro per hektar. Om klenträd samlas ihop samtidigt är stödet från 
och med juni 450 euro per hektar. 

Även om Kemera-stödet, enligt Markku Remes, har en bety-
dande motiverande effekt blir mycket skötselarbete ogjort och 
stödpengar förblir oanvända. Enligt skogsinventeringen är slyröj-
ningen ogjord eller försenad på nästan 800 000 hektar i de fin-
ländska skogarna och den årliga omfattningen av slyröjning be-
räknas vara ungefär hälften av vad den borde vara.

I det nya stödsystemet Metka, som ska efterträda Kemera och 
är under beredning, har tanken varit att stödpengarna i högre 
grad ska riktas till den tidiga vården av plantbestånd medan stö-
det för insamling av klenträd avskaffas. Förändringen är avsedd 
att gynna den som ser efter sin skog i tid och därmed håller röj-
ningskostnaderna nere. 

MER RÅDGIVNING
Aktivare rådgivning kunde enligt Markku Remes vara ett annat 
sätt att försöka tackla problemet med för sent utförda röjningar. 

– Det är, trots allt, möjligt att med god precision säga när röj-
ningen enligt den optimala tidtabellen borde utföras. 

Möjliga orsaker till att arbetet blir ogjort kan vara att försälj-
ningsintäkterna upplevs som avlägsna eller att man bor på långt 
avstånd från sin skog. Också tillgången till arbetskraft kan vara 
en påverkande faktor. Samtidigt hör röjning till de skogsarbeten 
som många skogsägare väljer att göra själv.

– Jag uppmuntrar gärna skogsägare till att själv röja sin skog, 
men läs gärna på i skogsvårdsrekommendationerna innan. Ge-
nom att följa råden som finns där får man ett bra resultat, säger 
Markku Remes. •

TEXT: AGNETA SJÖBLOM

Inte lönsamt vänta Inte lönsamt vänta 
med röjningenmed röjningen

Röjning räknas till de viktigaste åtgärderna inom skogs-
bruket. Sett till ökningen, som den ger i lönsamhet och 
tillväxt, betalar sig arbetet mångfalt tillbaka. 
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UNDER VÅREN har en undersökning av hur skogs-
proffsen upplever den offentliga debatten presen-
terats. Huvudresultatet är att skogsproffsen upp-
lever att det förs en livlig debatt om skogen. En-
ligt undersökningen finns det tre huvudorsaker till 
att det ibland hettar till i debatten: skogarnas all-
männa betydelse, negativa känslor kopplade till 
skötsel av skog samt finländarnas starka förhål-
lande till skogen. I undersökningen framkommer 
att skogsproffs upplever debatten ensidig och att 
den har ett anklagande tonfall. Bilden av skogen, 
som målas upp i media, bygger långt på känslor 
och i mindre utsträckning på fakta. 

Inget av detta känns på något sätt oväntat 
och trots att undersökningen fokuserade mest på 
skogsproffsen och hur de upplever debatten, är lä-
get det samma när det gäller hur skogsägare ser 
på debatten. Hur ska vi lösa problemet?

I undersökningen kom det också fram att 
skogsproffsen upplever att de inte får tillräckligt 
med stöd av sina arbetsgivare för att delta i debat-
ten och att de lider brist på utbildning i hur man 
verkar i sociala medier. Lyckligtvis har skogsägar-
na ingen förmansutmaning. Det är viktigt i alla 
diskussioner och debatter att man håller sig till 
fakta. Det är inte alltid lätt, men det hjälper att 
tänka på det när man känner sig påhoppad och 
upplever att man måste motbevisa något. 

Det är av stor vikt att äga debatten och där 
finns det nog mycket att göra för skogsbranschen. 
Det som är självklart för mig som skogsägare be-
höver inte vara det för den stora mängden. Fram-
förallt om man inte får ut fakta på ett bra pake-
terat sätt. 

En lösning på detta har jag tangerat i tidigare 
ledare. Där uppmanade jag er skogsägare att vara 
stolta över ert skogsbruk och brukande av skog. 
Jag fortsätter på samma linje även nu. Lyft fram 
era goda exempel på hur mångsidigt ni brukar 
skogen. Ni har alla områden i era skogar med spe-
ciella värden som ni värnar extra om. 

Ett skogsbruk baserat på råden i god skogsvård 
är klimatsmart, där behövs inga trollkonster el-
ler nya metoder. Sköter man om skogen och vår-
dar den i rätt tid binder den kol. Produkter från 
skogen är hållbara och en del i kolets kretslopp. 
Utmaningen är att få ut budskapet till den stora 
massan och medierna. Ni kan alla dra ert strå till 
stacken genom att aktivt och med respekt för an-
dra åsikter aktivera er i sociala medier eller varför 
inte bjuda in lokalpressen till er skog.  

Satsa på att faktabaserat och stolt berätta om 
vad ni gör för att vi ska ha ett hållbart skogsbruk 
även i framtiden. På det sättet skapar vi tillsam-
mans möjligheter att idka skogsbruk också i fram-
tiden. •

Fakta och känslor

ledaren

BJÖRN STENMARK,
CHEFREDAKTÖR
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I Skogsbruket 3/22 utlyste Föreningen för 
Skogskultur en tävling om vem som har det 
tjockaste trädet. Tävlingen pågår till den 1 
augusti.

Gör så här om du vill delta: Ta kameran 
och ett måttband. När du hittar ditt tjock-
aste träd mäter en person omkretsen på 1,3 
meters höjd och en annan tar en bild som 
visar måttbandet så att skalan och trädstam-
men i hela dess bredd från marken och upp 
till något över måttbandet syns.

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

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

De tjockaste träden granskas av en re-
presentant för Föreningen för Skogskultur. 
Vinnaren belönas med ett presentkort på 50 
euro hos Uittokalusto.

Resultaten publiceras i Skogsbruket 
6/2022 som kommer ut den 8 september. •

Nu har grantrenden nått sin kulmen och 
förnyelsemetoderna blir småningom allt 
mångsidigare. Det rapporterar Finlands 
skogscentral.

Enligt de anmälningar, som Skogscen-
tralen fått, planteras eller besås dock 
över hälften av skogarna fortfarande 
med gran. Efter en ökning på 3 procent 
från i fjol är tallens andel nu uppe i 43 
procent.

Andelen björk är oförändrad. Björken 
står för knappt tre procent av våra träd-
slag. Andra trädslag används i mycket 
liten omfattning.

Enligt Skogscentralen är de regionala 
skillnaderna inom skogsodlingen stora. 
I södra Finland används gran och i norra 
Finland tall. I Egentliga Tavastland och 
i Päijänne-Tavastland är granens andel 
ungefär fem sjättedelar och i Nyland och 
i Norra Savolax nästan fyra femtedelar. 
I Lappland står tallen för 85 procent, i 
Norra Österbotten för 79 procent och i 
Kajanaland för 69 procent av odlingen.

– I skogarna är läget dock mer kom-
plext. Även på odlingsarealer uppkom-
mer rikligt med naturliga plantor och 

därför kan det finnas ett stort bland-
bestånd också i unga skogar, berättar 
Markku Remes, ledande expert på 
skogsvård vid Skogscentralen.

Enligt Skogscentralen håller blandad 
odling av gran och tall på att bli all-
männare, men blandad skog av både 
barrträd och lövträd odlas fortfarande 
bara i liten skala. Ett lämpligt inslag av 
lövträd uppges inte vara en nackdel för 
barrträdens tillväxt.

– Till följd av framstegen inom föräd-
ling och markberedning har odlade gra-
nar börjat växa så mycket snabbare att 
blandodling av gran och björk fungerar 
bra. Trädslaget bör väljas efter stånd-
orten. Blandskogar håller bättre mot 
extrema väderförhållanden jämfört med 
skogar som bara består av ett trädslag, 
och de ökar också naturens mångfald, 
säger Remes.

Enligt Skogscentralens fältgransk-
ningar utvecklas odlade granplantsko-
gar med tiden till blandbestånd. Det 
innebär att de senare får fler än ett 
trädslag. Det beror oftast på att en del 
odlingsplantor inte överlever. •

Tallen kommer, men långsamtKom ihåg 
tjockiskampen

Var på din vakt om du har granskog nära områden där det 
förekom rikligt med granbarkborrar i fjol. Det rådet ger forska-
ren Tiina Ylioja på Naturresursinstitutet.

Enligt Tiina Ylioja var det ännu i månadsskiftet maj–juni för 
tidigt att ge någon tillförlitlig prognos för barkborreförekom-
sten den här sommaren. Naturresursinstitutet hade precis lagt 
ut säsongens feromonfällor, men några tillförlitliga resultat 
fanns inte. Klart var i varje fall att situationen inte ännu explo-
derat någonstans.

– Fjolårets skador ger en fingervisning om var riskerna är 
störst också i år, säger hon.

I fjol var försommaren exceptionellt varm, och det resulte-
rade i att bland annat granbarkborren var i rörelse tidigare än 
vanligt. Men då vädret snabbt svalnade i augusti hölls stam-
marna i styr. I skrivande stund fanns inte ännu information om 
hur fjolårets andra barkborregeneration klarat sig. Men rikligt 
med borrar fanns det i fjol speciellt i Kymmendalen och på 
andra ställen i södra och sydöstra Finland.

Vädret, framför allt i juni, avgör i stor utsträckning hur bark-
borrarna sprider sig. Risken för angrepp av borrar ökar i takt 
med att temperaturen stiger.

– Om sommaren är varm och torr stressas granarna och 
lockar till sig barkborrar, säger Tiina Ylioja. 

Också stormigt väder, som resulterar i vindfällen, utgör en 
risk för tilltagande förekomst av barkborrar. Borrarna söker 
nämligen skadade, sjuka och torra granar.

Lägger man klimatförändringen till allt detta är det klart att 
trenden på sikt är att förekomsten av barkborrar ökar, men 
med stora lokala variationer, något som Tiina Ylioja bekräftar.

Hon har några praktiska råd till skogsägarna.
– Kolla att det inte ligger vindfällen i hyggeskanterna. Fäll 

inte gamla döda granar. Barkborrarna har redan dragit vidare, 
och det kan vara svårt att avgöra om de ens varit i granarna. 
Dessutom bebos de döda träden av myror och andra insekter 
som är fiender till barkborren.

Ylioja konstaterar att ett vanligt fel är att fälla drabbade 
granar då toppen torkat.

– Vill man stoppa barkborrarna ska träden fällas så 
länge topparna är gröna. Fäll dem om du vill försöka rädda 
virket.

Tiina Ylioja uppmanar också att hålla granarna livskraftiga 
genom att sköta dem så som man ska sköta en ekonomiskog 
och att köra ut avverkat virke enligt gällande föreskrifter. 

– Och överväg vilka trädslag du planterar efter en avverk-
ning. Vi får hetare somrar och nya torra områden. Då blir två 
generationer borrar per sommar det nya normala. •

Varm sommar ökar risken för borrar
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Samfällt ökar
Att vara delägare i en samfälld skog ökar allt-
jämt i popularitet. Enligt Finlands skogscentral 
fortsatte både antalet samfällda skogar och are-
alen för dem att öka kraftigt i fjol. Att skogsägare går 
med i samfällda skogar är en växande trend.

Arealen i de samfällda skogarna uppgår till cirka 800 000 
hektar. Över 70 procent av de samfällda skogarna finns i 
norra Finland. Under de senaste 10 åren har skogsägandet 
i samfällda skogar utvecklats påtagligt olika i landskapen. I 
norr har det funnits goda förutsättningar för denna ägande-
form att växa och här har de samfällda skogarnas areal ökat 
mest under de senaste tio åren. Däremot har den relativa 
ökningen, räknat enligt arealen, varit klart störst i Södra 
Savolax. Den anspråkslösaste utvecklingen redovisas för 
Egentliga Finland.

På senare tid har ungefär 35 nya samfällda skogar bildats 
varje år. I början av 2022 fanns det sammanlagt 568 samfäll-
da skogar i Finland. Enligt Skogscentralen är det för många 
skogsägare ett förnuftigt alternativ att ansluta sin egen  
skog till en samfälld skog. 

De första sammanslagningarna av samfällda skogar är 
på gång i södra Finland och Norra Österbotten. Det 
finns ett stort antal små samfällda skogar och där-
för kan man, enligt Skogscentralen, räkna med  
sammanslagningar även framöver. Fördelarna 
med en sammanslagning är bland annat 
att förvaltningen kan koncentreras och 
utövas på allt större arealer, varvid 
lönsamheten förbättras. •

Läs tidigare 
nummer
Har du förlagt gamla nummer av 
Skogsbruket? Eller vill du kolla 
vad Skogsbruket skrev om för 
några år sedan? Tidningarna 
publiceras på webben, 
skogsbruket.fi/arkiv/,  ett halvt 
år efter utgivningsdatum och 
här finns alla tidningar från år 
2018 och framåt. •

Majoriteten av de finländska skogsproffsen är missnöjd med den 
debatt som förs om skogen. Men i stället för att själva delta i den 

offentliga debatten diskuterar de hellre med sina kolleger. Dessutom 
uppmuntrar deras förmän dem inte att delta i den, en del försöker 

rentav förhindra dem.
Det här framgår ur en undersökning som Metsämiesten Säätiö beställt av 

Taloustutkimus Oy. I undersökningen noterar 88 procent av skogsproffsen att 
skogsdebatten är livlig. Den gäller bland annat skogens allmänna betydelse, 
känsloladdade åsikter om utnyttjandet av skogen och finländarnas starka relation 
till skogen.

Enligt undersökningen anser 85 procent av skogsproffsen att de borde delta 
aktivare i skogsdebatten. Men endast 28 procent uppger att deras förmän stöder 
eller uppmuntrar dem att delta. Åtta procent uppger att deras arbetsgivare direkt 
eller indirekt hindrar dem att delta i den offentliga skogsdebatten.

– Man kan fråga sig om skogsbranschens arbetsgivare fastnat i gamla formar 
då de inte utbildar för och uppmuntrar till att delta i debatten eller i sitt förmans-
arbete belönar dem som gör det. Då man vet att de som söker sig till skogliga 
utbildningar inte är intresserade av samhällsengagemang, för att inte säga av att 
producera innehåll för sociala medier, borde arbetsgivarnas stöd och uppmunt-
ran vara betydligt bättre, säger Ilari Pirttilä, vd för Metsämiesten Säätiö.

Av skogsproffsen är 61 procent delvis eller mycket missnöjda med den nu-
varande skogsdebatten. Hela 60 procent av dem anser att den bild massmedia 
förmedlar av dem inte motsvarar verkligheten och 39 procent av dem anser att 
det egentligen saknas en offentlig bild av skogsproffsen.

Undersökningen visar att skogsproffsen mest diskuterar med varandra och 
med skogsägare, 41 procent har inte över huvudtaget deltagit i den offentliga 
skogsdebatten. Endast 24 procent av dem deltar i diskussionen på sociala me-
dier. Fjorton procent har deltagit på Facebook, 6 procent på Twitter och en lika 
stor – eller liten – andel på Instagram. •
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Skogsproffs missnöjda 
med debatten
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Mickel Nyström, landsbygdsföretagare 
och skogsägare i Korpo, är kritisk till att 
många ser skogsbruket som den stora bo-
ven i klimatkrisen trots att skogen binder 
koldioxid.

Han gillar inte det som pågår.
– De som inte håller på med skogsbruk 

är mest högljudda i debatten och tror sig 
veta bäst hur skogen ska skötas. Kritiken 
mot skogsbruket är samtidigt också indi-
rekt kritik mot jordbruket, säger han.

Han anser att det är skrämmande att 
man på vissa håll anser att skogen inte 
ska betraktas som en förnyelsebar resurs.

Nyström får medhåll av direktören för 
Finlands skogscentral Ari Eini och skogs-
proffset Carl-Johan Jansson. Alla tre del-
tog i en paneldiskussion om skogsbrukets 
framtid som Föreningen för Skogskultur 
ordnade som avslutning på sin sommarex-
kursion i maj på Högsåra i Åboland.

ENSIDIG KRTIK FRÅN MINORITET 
Jansson, som har många års erfarenhet av 
branschen och är väl insatt i debatten, sä-
ger att det är en liten men högljudd mi-
noritet som ensidigt kritiserar skogsbruket 
och att kritiken oftast fokuserar på skogs-
bruk med kalhyggesavverkningar.

– Motståndarna för väldigt hårda kam-
panjer. Det gör att det finns risk för att be-
slutsfattarna påverkas, säger han.

Men han ger också media en känga. 
Jansson anser att medierna vill skapa rub-
riker och gärna lyfter fram det negativa.

Också inom forskningen finns det olika 
åsikter om hur skogen borde skötas. Ari 
Eini anser att det har gått snett i debatten.

– Det är svårt för alla att förstå vad som 
riktigt händer. Forskarna borde prata me-
ra med varandra, i synnerhet de som är av 
olika åsikt, säger han.

INFORMATION BEHÖVS
Nyström anser att skogsägarna, skogsin-

”Lyft fram det positiva i skogsbruket”
Den polariserade debatten och den 
stundtals snedvridna informatio-
nen om hur våra skogar borde skö-
tas oroar skogsägarna och sakkunni-
ga inom skogsvården.

dustrin och skogsrådgivningen tillsam-
mans ska gå ut med information om 
skogsbruket på bred front.

Själv har han FSC-certifierat sin skog 
där målet är ett hållbart skogsbruk och att 
bevara mångfalden i skogen. Certifiering-
en ställer krav på naturskyddet och allt 
finns dokumenterat i skogsbruksplanen 
gällande skötsel och uppföljning.

– Vi måste bli bättre på att informera 
allmänheten om vad en skogsbruksplan 
innebär. Det handlar faktiskt om planlag-
da åtgärder som görs, vi går inte ut i sko-
gen och bara skövlar, säger Nyström. 

Han tycker överlag att det är dags att 
lyfta fram det positiva inom skogsbruket 
och kunnandet som finns i branschen.

– Vi är experter på att sköta våra sko-
gar, det ska vi vara stolta över, säger 
Nyström.

SKOGSBRUKET MÅSTE ANPASSAS
Eini och Jansson instämmer i att det finns 
orsak att lyfta fram det positiva som görs 
i skogsbruket, inte minst med tanke på de 
utmaningar som väntar bakom hörnet.

Klimatförändringen och EUs förslag till 
ökat skydd av skogen gör att skogsbruket 
måste anpassas.

– Vill EU att en större skogsareal ska 
finnas utanför avverkningen måste skogs-
bruket effektiveras. Det är nödvändigt för 
att vi ska få tillräckligt med inkomster av 
skogen också i fortsättningen. Därför är 
det viktigt att det finns en fortsatt efter-
frågan på olika typer av virke och att man 
också får fram nya produkter ur skogen, 
säger Eini.

Han ser utvecklandet av nya produk-
ter som den största utmaningen för skogs-
bruket.

– Det gäller framförallt att få ut produk-
ter på marknaden som ger stora inkom-
ster.

Eini poängterar vikten av att vi inser 
att skogen har ett värde också i framtiden.

– Det gynnar inte bara skogsbruket, 
utan också naturskyddet. Också natur-
skyddet kommer att effektiveras i takt med 
att skogsbruket utvecklas, säger han. •

TEXT OCH FOTO: JAN-OLE EDBERG

Mickel Nyström, Ari Eini och Carl-Johan Jansson är kritiska till den polariserade de-
batten om skogsbruket.

Sommarexkursionen 2022
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På vänstra sidan av infarten till Hangö 
finns stora inhägnade planer. Fälten grön-
skar, bland annat av små träd, men för ett 
drygt decennium sedan stod där rad efter 
rad med bilar på väg till Ryssland. Efter 
Sovjetunionens fall uppstod en stark ef-
terfrågan på västerländska bilar i vårt öst-
ra grannland.

– Men vid den här tidpunkten hade 
man inte en välfungerande logistik eller 
lämpliga hamnar för bilimport i Ryssland. 
Därför skedde en stor del av den ryska 
bilimporten via Hangö, berättar Denis 
Strandell, stadsdirektör i Hangö.

Under de livligaste åren, 2007–2009, 
kom cirka 475 000 bilar till Hangö hamn. 
Då behövde Finlands Frihamn extra bil-
planer där man kunde lagerhålla bilar i 
stora mängder. Hangö stad köpte mera 
mark i Hangö norra. Skogen avverkades, 
marken jämnades och vissa planer asfalte-
rades. Planerna var i flitig användning un-
der hela den ryska bilimportsboomen och 
arrenderades av frihamnsbolaget.

– Småningom fick ryssarna sin egen lo-
gistik att fungera, och nästan över en natt 
blev det totalstopp för de ryska bilarna. Då 
blev de här fälten överflödiga för frihamns-
bolaget, som sade upp sitt hyreskontrakt 
med staden, berättar Denis Strandell.

 
PLANERAT INDUSTRIOMRÅDE
Det hade satsats stora pengar på infra-
strukturen på området för att hålla de rys-
ka importbilarna i gott skick; nästan fy-
ra kilometer stängsel, belysning, dagvat-
tensystem, två servicebyggnader, asfalte-
rade körvägar etc. Det handlar om infra-
struktur för miljoner som Hangö stad fick 
köpa för en spottstyver av sin tidigare hy-
resgäst. Efter att bilverksamheten upphör-
de har området stadsplanerats. Det om-
fattar i dag många olika tomter med sto-
ra byggrätter.

– Förhoppningen var att nya industri-
er skulle etablera sig här. Området går un-

der namnet Östra industriområdet, fast det 
borde kanske kallas östra skogsbruksom-
rådet för tillfället, ler stadsdirektören.

Intresset för området har varit svalt 
och naturen har börjat ta över. Mängder 
av små björkar och en och annan tall-
planta täcker planerna, samma slags träd 
som funnits där innan. En del träd har till 
och med trängt sig genom asfalten i små 
sprickor. I dagsläget är det svårt att före-
ställa sig att här stått dyra märkesbilar i 
långa rader. 

INTRESSENTER FINNS
Tanken är alltså inte att området ska bli 
skog på nytt?

– Nej, och det finns faktiskt några små 
öppningar. Vi har för tillfället två reser-
veringar på området. Tidigare i år reser-
verade ett bolag en mindre tomt för byg-
gandet av en förstärkare till en datorcen-

tral och i dagarna har vi tecknat en an-
nan reservering för ett utländskt företag 
som tillverkar träpaneler och vill byg-
ga en distributionscentral här, berättar 
Denis Strandell. 

Anläggandet av en solpark har också 
diskuterats, och stadsdirektören hoppas 
själv att förslaget kan realiseras. Solen är 
en kännspak symbol för Hangö. 

– Solpanelernas effekt och priset har 
gått i rätt riktning och jag vill påstå att 
en solpark är aktuellare än någonsin, sä-
ger han och tillägger att intressenter finns.

Vad är en större miljögärning; att här 
växer skog eller att här finns en solpark?

– Det är en mycket större miljögärning 
att här finns solenergi, också om jag på 
rak arm inte kan lägga fram exakta siffror, 
säger Denis Strandell. •

TEXT OCH FOTO: MIA BERG-LUNDQVIST

Trädbevuxna bilplaner kan bli solpark
Skog som blivit kala bilplaner, som 
nu åter grönskar – det är kretslop-
pet för de nästan hundra hektar sto-
ra bilplanerna i Hangö norra. 

Naturen är stark. Här och där har små trädplantor till och med trängt sig genom  
asfalten. Denis Strandell hoppas på att de före detta bilplanerna bland annat kan 
omfatta en solkraftspark. 
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Det kanske känns långt till vintern just 
nu, men det är högsäsong för skörd av 
den torv och den energived som ska bi-
dra till att värma våra hus när kylan åter-
vänder. 

Försörjningsberedskapscentralen, en 
statlig myndighet med uppdrag att säkra 
samhällets basfunktioner i kristider, har 
under våren finkammat alla tänkbara ener- 
giresurser för att kunna lagra reserver som 
ersätter importen av kol, olja och gas från 
Ryssland.

– Flera av de etablerade anskaffnings-
kanalerna täpptes till när Ryssland inled-
de sitt anfallskrig mot Ukraina. Kriget har 
gett många indirekta effekter, men ganska 
snabbt har Finlands beroende av rysk ener- 
gi ändå körts ner, visserligen med hjälp av 
kortsiktiga lösningar. På sikt kommer vi 
att behöva satsa på permanenta lösning-
ar både inom produktionen och distribu-
tionen av energi, säger Janne Känkänen, 
som lett Försörjningsberedskapscentralen 
(FBC) sedan september 2020.

VÄRLDENS FÖRSTA TORVMAGASIN
I maj upphörde Rysslands gasleveranser 
till Finland, när finländska bolag vägrade 
betala i rubel. Även oljeleveranserna från 
Ryssland kommer att upphöra, i linje med 
EUs sjätte sanktionspaket.

En tillfällig lösning, som ska parera 
bortfallet av rysk energi är torv, som un-
der 2020-talet varit på väg att, med klimat-
argument, fasas ut av regeringen. I det nya 
världsläget har torven fått tilläggstid och 
i slutet av april gav Arbets- och närings-
ministeriet i uppdrag åt FBC att upphand-
la en tilläggsreserv av torv fram till 2024. 

Försörjningsberedskapscentralen finkammar energivedstillgången
Nu byggs världens första torvlager 
i stor skala för att kunna backa upp 
tillgången i Finland, om de kommer-
siella reserverna tar slut. Energin för-
väntas räcka till även i vinter men 
prisnivåerna kan göra energisparan-
det mer angeläget än tidigare, tror 
Janne Känkänen, vd på Försörjnings-
beredskapscentralen.

Samtidigt vädjade ministeriet till landets 
fjärrvärmebolag att trygga sina egna torv-
leveranser för minst ett par år framåt. Un-
der sommaren har nya torvtäkter öppnats 
för att säkra energitillgången och täcka 
upp för bortfallet av rysk energi.

– Under en övergångsperiod kommer 
torv att behövas, åtminstone som en re-
servenergikälla. Vi håller på att bygga upp 
världens första torvlager i stor skala för 
att se till att landets värme- och kraftan-
läggningar har reservbränsle inför vintern. 
Det är en betydande energireserv på åt-
ta–tio terawattimmar som ska säkra till-
gången på torv, om fjärrvärmebolagens la-
ger töms.

SVÅRT ATT LAGRA ENERGIVED
I den allmänna omställningen från fos-
silt till förnybart har lagringen av energi 
visat sig vara bland de mest svårknäck-
ta nötterna. Det gäller även för torv och 
energived.

– Ja, det är mer krävande att lagra torv, 
jämfört med olja, men mindre krävande 
jämfört med att lagra energived. Vi har ny-
ligen också genomfört ett projekt som syf-
tar till att förbättra lagerhållning av ener- 
gived, men som det ser ut nu kommer 
årets skörd av energived hursomhelst att 
gå åt i vinter.

Enligt Känkänen kommer Finland att 
klara uppvärmningsbehovet under kom-
mande vinter med hjälp av inhemsk torv 
och energived, i kombination med gasled-
ningen Balticconnector mellan Ingå och 
Paldiski. Många värmeanläggningar kan 
också eldas med olja, men det är ogynn-
samt, både ur klimat- och kostnadsper-
spektiv. 

– Vi kommer nog att klara vintern, men 
det kräver en del nya lösningar. En annan 
fråga är de ekonomiska kostnaderna. Det 
råder turbulens på världsmarknaden och 
det svåra läget kommer också att driva på 
energisparande och -effektivitet.

NÄRA SAMARBETE 
MED NÄRINGSLIVET
Försörjningsberedskapscentralen har levt 
en rätt anonym tillvaro de senaste decen-

nierna, men nu har myndighetens existens 
blivit känd för de flesta. När covidpande-
min slog till visade det sig att Finland ha-
de en bättre krisberedskap än många mot-
svarande länder, inte minst Sverige. Intres-
set från andra länder har varit stort, men 
Janne Känkänen vill ändå inte beskriva 
FBC som en unik organisation. Däremot 
har den drag som är unika.

– Jag har inte i något annat land sett 
vårt sätt att samarbeta med företag i poo-
ler för olika branscher. I poolerna har vi 
bland annat informationsutbyte och ge-
mensamma övningar mellan företag och 
myndigheter för att stärka den gemensam-
ma krisberedskapen, förklarar han.

De företag, som ingår i poolerna, bör 
uppfylla vissa kriterier, då det gäller el, da-
tatrafik och livsmedelshandel.

– För det första kan ett krismedvetet fö-
retag ofta hindra att kriser uppstår. Om 
krisen ändå slår till behöver företaget ha 
en inövad plan för hur den ska hanteras. 
Ingen kan ändå bygga hundraprocentigt 
säkra system, så därför är det viktigt att 
ha kapacitet att bygga upp och reparera 
sina system för att snabbt kunna återupp-
ta sin verksamhet.

LAGRAR FÄRSKVAROR
Utgångspunkten är att handeln med sam-
hällskritiska förnödenheter och tjänster, 
som el, vatten, mat och datatrafik i hu-
vudsak ska ske på marknadsmässiga vill-
kor. FCBs roll är att se till att det finns en 
backup om de kommersiella aktörerna vid 
en kris inte kan leverera förnödenheter el-
ler tjänster.

– Vår uppgift är att tillfälligt avvärja en 
akut kris. Vi köper tid, tills en permanent 
lösning hittats. Det ska till exempel finnas 
spannmål och energi för minst sex måna-
der och när det gäller läkemedel och andra 
förnödenheter är tidsramarna lite olika.

FBC har en kontinuerlig omsättning för 
att hålla bäst-före-datumen intakta, men 
för att få öppna skafferiet ska det komma 
ett beslut från statsrådet.

– Den höga tröskeln finns för att lagren 
ska hålla måttet i en situation när förnö-
denheterna verkligen behövs.
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SKYLTAR INTE MED LAGREN
Lagrens placering och innehåll är av för-
ståeliga skäl hemliga, men i övrigt är 
Känkänen mån om att berätta om FCBs 
verksamhet. Det ingår också i medborgar-
nas trygghet att veta att staten har en plan 
för olika scenarier. Från myndighetshåll 
har man också satt upp en rad webbplat-

ser med information om vilken utrustning 
varje hushåll bör ha för att klara av minst 
72 timmar utan tillförsel av de vardagli-
ga förnödenheterna. I rekommendationer-
na om vad hemmets krislåda ska innehål-
la ingår bland annat välfyllda vattenka-
nistrar, batteridriven radio, ficklampor och 
torrproviant. 

Men hur är det egentligen med hushål-
lens krisberedskap?

– Det är en bra fråga. Landets krisbe-
redskap bygger på att näringslivet, staten 
och hemmen bildar en helhet som ska kla-
ra sig även om det uppstår störningar i en 

Torv och energived kommer att spela 
en stor roll på kort sikt, men Janne
Känkänen ser ett behov av nya lång-
siktiga satsningar för att hålla fast vid 
klimatmålsättningarna.

eller flera av de kritiska samhällsfunktio-
nerna. Min uppfattning är att finländar-
na av tradition är ganska bra på att klara 
sig själva. Under våren växte intresset för-
stås ytterligare. Folk på landsbygden har 
en viss vana av att klara av elavbrott, men 
i städerna har elnäten på senare tid blivit 
så säkra att det sällan sker störningar, och 
därför har kanske stadsbor en ännu stör-
re orsak att kolla sin krisberedskap, säger 
Janne Känkänen. •

TEXT: JOHAN SVENLIN
FOTO: HANNES VICTORZON
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Oskar Qvarnström, skogschef på Åland 
skogsindustrier, den största virkesuppkö-
paren på Åland, beklagar läget, men har 
samtidigt en viss förståelse för entreprenö-
rens beslut. Han slutade för ett år sedan.

– Lönsamheten har sviktat. Det är rätt 
mycket bestyr när det ska avverkas på hol-
mar utan fast vägförbindelse och det krävs 
en hel del utrustning. Förutom skogsma-
skinerna måste man ha tillgång till en 
pråm och en landstigningsramp. Det tar 
också sin tid att ta sig till och från hol-
marna och arbetet är väderberoende, sä-
ger han.

Under senare år har virket från väglö-
sa holmar genererat i runda tal 10 000 ku-
bikmeter per år – ”ett välkommet tillskott 
i vårt flöde” enligt Qvarnström.

SVAG LÖNSAMHET
Kvaliteten har varierat. Det finns holmar 
med fina bestånd och holmar där virket 
är mer vindpinat och som till största de-
len blir klassat som massaved. Det i tillägg 
till höga omkostnader ger dålig lönsamhet 
även för skogsägarna.

– På en del holmar har skogen flera äga-
re och då vore det mest rationellt om de 
kunde komma överens om samtidiga åt-
gärder när entreprenören en gång kommer 
till holmen, säger Qvarnström.

Avsaknaden av en entreprenör leder till 
att skogarna på holmarna blir oskötta och 
på sikt växer igen. 

– Nu kan vi bara hoppas på att det dy-
ker upp en annan entreprenör. Det är gi-
vetvis fritt fram för varje skogsägare att av-
verka på holmar i egen regi och se till att 
virket transporteras till första bästa stäl-
le med fast vägförbindelse. Det går ock-
så bra att köra virkespråmen direkt till vår 
anläggning i Finström där vi har en egen 
kaj. Då slipper man omlastningen till bil, 
och det är en fördel, säger han.

Nu blir skog på väglösa öar oskött
Avverkningen på holmar utan fast 
vägförbindelse görs bäst under som-
marhalvåret när transporterna kan 
ske till sjöss. Men på Åland är det 
dött på den fronten i år. Entreprenö-
ren som åtog sig uppdrag på väglösa 
holmar har slutat.

Den andra uppköparen på Åland, Skog-
Ax, är i samma läge: Ingen entreprenör för 
tillfället för väglösa öar.

LADES PÅ IS
Robin Österlund är en skogsägare som 
fått planerade åtgärder inställda på grund 
av bristen på ”ö-entreprenörer”. Han ha-
de både en slutavverkning och en gallring 
på gång på Lökö i Geta skärgård på nor-
ra Åland, men åtgärderna ligger nu på is.

– Det är jättetråkigt och det känns även 
osäkert inför framtiden. Lönar det sig att 
röja och gallra på ön om man inte vet att 

Det ser trångt ut men det fungerar. Stockbilar kan köras ombord på färjorna som 
trafikerar i Ålands skärgård. Därmed har skogsägare som äger skog på holmar, som 
nås av vägnätet, inga problem med skogsåtgärder till skillnad från dem som äger 
skog på öar utan fast vägförbindelse.

virket kan tas om hand när den dagen 
kommer? Men det blir ett för stort ståhej 
och för dålig lönsamhet att försöka avver-
ka i egen regi. Jag prioriterar min landfas-
ta skog i det här läget, säger han.

Många av öarna i Ålands skärgård, i 
första hand öarna öster om huvudön, hör 
i dag till vägnätet tack vare utbyggd färje-
trafik i landskapsregeringens regi. Där är 
det inga problem med olika skogsåtgärder 
eftersom så väl skogsmaskiner som stock-
bilar kan transporteras på färjorna. •

TEXT OCH FOTO: HELENA FORSGÅRD
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I maj och juni bör aktiviteterna i skogs-
marker avta av hänsyn till häckande fåg-
lar, som är känsliga för högljudda stör-
ningsmoment, och när saven stiger är trä-
den extra känsliga för stamskador.

Juli däremot kunde vara en bra månad 
för skogsarbete, i alla fall enligt Torbjörn 
Björkman, verksamhetsledare vid Ålands 
skogsvårdsförening.

– Med tanke på vädret under de sena-
re åren är det ofta torrt i juli, och då kun-
de man passa på att utföra gallringar på 
marker som är åt det blötare hållet för att 
minska risken för djupare spårbildning. 
Men helst ska åtgärderna ske i tallsko-
gar eftersom risken för angrepp av gran-
röta ökar om man avverkar i granbestånd 

Bättre bärighet vid sommaravverkning
Det finns fördelar med att avverka 
under sommaren. Det är ofta torrt 
i markerna och riskerna för körska-
dor minskar jämfört med förhållan-
dena under vinteravverkningar. Det 
finns också nackdelar. Brandrisken 
ökar, liksom angreppen av rötsvam-
pen granrotticka.

när det är varmt, säger han, men tilläg-
ger samtidigt:

– Intresset bland självverksamma för 
att jobba i skogen under sommaren är li-
tet. Då prioriterar man annat och skogsä-
gande bönder är upptagna med jordbru-
ket. 

När Björkman diskuterar gallring och 
avverkning med skogsägare brukar han 
därför föreslå augusti–september då det i 
regel är fina förhållanden för skogsarbete. 

– Men man kan självklart inte vara sä-
ker på hur vädret blir, man får försöka an-
passa sig helt enkelt. Om det blir en myck-
et regnig höst kan man skjuta upp större 
åtgärder till nästa år och hoppas på bätt-
re förhållanden.

KNEPIGT VINTERFÖRE
Oskar Qvarnström, skogschef vid Ålands 
Skogsindustrier, säger att företaget börjar 
hugga timmer i augusti. 

– Då brukar det vara fina förhållanden 
och det torra sommarföret kan hålla i sig 
in i oktober. Numera är det svårt att pla-
nera avverkningar för vinterföre med fru-
sen mark eftersom vi inte vet om det alls 

blir någon tjäle i markerna. Det kan of-
ta vara dåligt före under vintermånader-
na, blött i markerna och dålig bärighet, 
säger han.

Under tiden från valborg till början av 
augusti ligger aktiviteterna i företagets re-
gi på en låg nivå. Om jobb utförs handlar 
det om första gallringar eller ”städjobb”, 
till exempel körs ris ut.

– Eftersom vår såg har stängt under 
sommaren behöver vi inget konstant flö-
de av timmer, säger Qvarnström.

VARNING FÖR SKOGSBRAND
Om man ändå avverkar sommartid är det 
viktigt att se till att virket snabbt körs ut 
från skogen för att minska angrepp av oli-
ka skadeinsekter. En annan sommarfara 
är risken för skogsbrand som ökat efter-
som somrarna tenderar att bli allt varma-
re och torrare.

Den stora skogsbranden i Västmanland 
i Sverige 2014, då 13 800 hektar skog öde-
lades, fick sin början av en gnista från en 
skogsmaskin som körde över sten. •

TEXT: HELENA FORSGÅRD
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På sommaren är 
bärigheten bättre 
och maskinerna 
gör mindre skada 
i skogen.
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Meteorologiska institutet (FMI) publice-
rade i höstas en utredning över skogs-
bränder och hur klimatförändringen och 
skogsbruket påverkar riskerna för skogs-
bränder i Fennoskandien (Skandinaviska 
halvön, Finland, ryska Karelen och Kola-
halvön). Att riskerna ökat här visar skogs-
branden 2018 i Sverige då ungefär 25 000 
hektar skog brandhärjades.  

De flesta skogsbränderna har enligt rap-
porten förorsakats av människor och beror 
till exempel på vårdslös hantering av eld.  

– Under de senaste 150 åren har de år-
liga brandarealerna i alla fall minskat klart 
i Fennoskandien och i Finland har brän-
derna gällt klart mindre arealer än på öv-
riga håll i området, säger lektor Henrik 
Lindberg vid Hämeen Ammattikorke-

akoulu, som var en av parterna i FMIs 
forskningsprojekt.  

Den sammanlagda skogsbrandsarealen 
i Finland varierar årligen mellan 300 och 
800 hektar. Trots att skogsbranden i Ka-
lajoki 2021 och en motsvarande brand i 
Muhos året innan var jättebränder med 
finländska mått mätt, var de anspråkslösa 
i jämförelse med fjolårets massiva skogs-
bränder i Kanada, USA och Sibirien där 
miljoner hektar skog gick upp i rök.  

FYSISKT ARBETE ATT DRA SLANGAR 
Stationsmästare Karl-Gustav Svedjebäck 
på Österbottens räddningsverk i Närpes/
Kristinestad är en erfaren brandman som 
själv varit med om att släcka ett trettiotal 
skogs- och markbränder under sina år vid 
räddningsväsendet.  

– En viktig faktor till varför skogbrän-
derna i Finland inte blir stora är vårt tä-
ta nätverk av skogsbilvägar. Åtminstone 
på vårt område hör det till sällsyntheter-
na att man behöver dra slangarna mer än 
500 meter, säger han.  

Till exempel i Sverige, där det finns sto-
ra sammanhängande skogsområden och 
där nätet av skogsvägar är glesare än i Fin-
land, är det besvärligare att nå till brand-
platserna. 

– Att släcka en skogsbrand är i teorin 
lätt: det gäller bara att spruta mycket vat-
ten över lågorna. Det är fysiskt krävan-
de att dra slangarna men med tanke på 
ren kompetens ligger de största kraven 
på ledningen av släckningsarbetet, säger 
Svedjebäck.  

Han betonar också vikten av de fin-
ländska avtalsbrandkårerna. Till exempel 
av de över 1 000 brandmännen I Österbot-
ten är merparten frivilliga brandkårister. 

– De är särskilt viktiga vid skogsbrän-
der då det behövs gott om manskap. De 
frivilliga brandkårerna har ett årsövnings-
program men liksom för oss ordinarie 
brandmän finns det inte egentliga skogs-
brandsövningar. Det är sådant man mås-
te lära sig i praktiken, säger Svedjebäck. 

GRÄNSLÖST SAMARBETE 
Enligt Svedjebäck är det bra att Finland 
har frångått systemet med kommunala 

räddningstjänster. I stället finns ett sys-
tem med 22 räddningsområden där de oli-
ka räddningsverkens resurser vid behov 
kan samköras utan extra kostnader.  

– Till exempel i Sverige ansvarar de kom-
munala räddningstjänsterna för släcknings-
arbetet och fakturerar varandra för hjälpin-
satser över gränserna. Därför kan man där 
dra sig för att kalla på tilläggsmanskap efter-
som det kan kosta extra. Det är stor skillnad 
mot läget i Finland där räddningsområde-
na har färdigt uppgjorda planer för gemen-
samma utryckningar vid större bränder via 
färdigt programmerade utalarmeringar från 
nödcentralen, säger han. 

Fast mindre skogsbränder vanligtvis 
kan släckas ganska snabbt är de lömska 
och kan blossa upp igen trots att man in-
te ser eld någonstans. 

– Därför är eftersläckningen myck-
et viktig. Själva släckningsarbetet är en 
tjänst som samhället betalar men som 
skogsägare ska man inse att man är skyl-
dig att antingen själv sitta brandvakt kan-
ske i en veckas tid eller betala för över-
vakningen efter en brand. En skogsförsäk-
ring täcker dock övervakningskostnaden, 
säger han.  

LUFTSPANING BRA HJÄLP 
Svedjebäck berättar att både satelliter och 
privatflyg som på uppdrag av räddnings-
myndigheterna spanar efter rökbildning 
i skogarna är effektiva sätt att upptäcka 
skogsbränder snabbt.  

– Även trafikflyget kan larma om miss-
tänkta skogsbränder. När det byggdes sto-
ra upplysta växthus i Närpes mot slutet av 
1990-talet fick vi en tid in flera falska larm 
den vägen, säger han.  

Det finns fyra antändningsorsaker i Fin-
land: åska, gnistor från en arbetsmaskin, 
anlagda bränder och dåligt släckta cigar-
rettfimpar. Svedjebäck har några enkla 
regler för hur man ska hantera eld i na-
turen. 

– Vid skogsbrandsvarningar är det ka-
tegoriskt förbjudet att göra upp öppen eld 
i skogsterräng. Det enda undantaget är 
egentligen jaktstugor med skorsten. Om 
det inte råder skogsbrandsvarning får man 
göra upp eld med markägarens tillstånd 

Skogsbränder är lömska
Gällande skogsbränder finns det två 
tidszoner: tiden före och efter skogs-
branden i Kalajoki i fjol då inemot 
230 hektar skog förstördes och släck-
ningsarbetena pågick i två veckor i 
månadsskiftet juli-augusti 2021.  

Karl-Gustav Svedjebäck rekommenderar 
att skogsentreprenörerna har mellan 5 
och 10 brandsläckare med sig i skogen. 
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men det gäller att komma ihåg att den som tänder 
på alltid är ansvarig för följderna, säger han. 

TORR SOMMAR GER FLERA BRÄNDER 
Svedjebäck är vid sidan av jobbet som brandman 
även skogsägare och lantbrukare. Därför är han på 
sitt område något av en informationscentral gällan-
de brandrisker vid skogsarbeten. 

– Det bästa tipset jag kan ge entreprenörer som 
arbetar i skogen är att de borde ha flera släckare 
med sig. På normal fuktig skogsmark är inte ris-
ken särskilt stor men om marken är kruttorr re-
kommenderar jag att ha 5–10 lättillgängliga släcka-
re i närheten. Varje skogsbrand börjar med en liten 
eld, men kan sprida sig fort och en släckare töms 
snabbt. Gnistor kan inte undvikas och därför gäller 
det också att vända på huvudet var femte minut för 
att se om det pyr någonstans, säger han. 

En normal sommar uppstår det i Österbotten, 
enligt Svedjebäck, ett tiotal skogsbränder som i ge-
nomsnitt tar någon timme att släcka.  

– Sommaren 2017 var mycket torr och då hade vi 
betydligt fler skogsbränder. Brandrisken är avhäng-
ig av vädret och tyvärr har vi numera allt oftare pe-
rioder med extrem torka. Därför gäller det att an-
vända sunda förnuftet vid skogsarbeten då det är 
torrt, säger han. •

TEXT: BO INGVES 

Skogsbrandsvarningar 
på nätet 
Meteorologiska institutet FMI utfärdar 
varning för skogsbrand när det råder torka i 
skogarna. Varningarna utfärdas och upphävs 
vanligtvis klockan sex och det aktuella läget 
finns på adressen www.ilmatieteenlaitos.
fi. Varningarna utfärdas landskapsvis men i 
Lappland och Norra Österbotten kan de också 
ges kommunvis. 

Varning för skogsbrand ges på basis av ett 
index som beräknas med hjälp av en mo-
dell som beaktar fuktighetsförhållandena i 
markytans yttersta skikt. Modellens utgångs-
data utgörs bland annat av regnmängden och 
luftens temperatur. 

Vårens första varning för skogsbrand ges 
oftast i början av maj men den absoluta 
tidpunkten påverkas av hur våren framskrider. 
Den här texten skrevs i slutet av maj och då 
rådde varningar på Åland, i Egentliga Finland, 
Södra Karelen och fem kommuner i västra 
Lappland. FO
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Flera rader med buskage, äldre tallar och 
nyplanterade tallplantor vid vägslänten. 
Det ser onekligen fint ut i Granholmen ef-
ter att vägen invid Snellmans fabrik i Ja-
kobstad byggdes om för tre år sedan.

– Här gick vägen tidigare, och då fanns 
det sextioårig tallskog i området. Nu har vi 
planterat nya tallar och målet var att på sikt 
återskapa intrycket av tallskog. Att det ser 
estetiskt fint ut i stadsmiljö efter ett väg-
projekt har blivit viktigare, säger Fredrik 
Sandström. 

Sunds trädgård verkar i trädgårds-
branschen. Företaget driver upp allt från 
julstjärnor till sommarblommor, men på 
senare år har trädgårdsbyggandet ökat 
kraftigt. 

– Förr var plantsättning på hundra kva-
dratmeter stora projekt för oss, men i dag 
har vi betydligt större beställningar, och 
mycket tyder på att det kan bli fråga om 
ännu större projekt i framtiden.

TUSENTALS SPIREOR 
OCH SKOGSPLANTOR
I Granholmen byggdes en ny underfart 
för trafiken till Snellmans fabrik. För att få 
ett ännu finare område planterades ock-
så 3 500 spireor, som är lövfällande busk-
plantor. 

– Utöver det planterade vi närmare 
sextio tallar på 120–150 centimeter samt 
9 600 skogsplantor. Så det var ett stort pro-
jekt. Vi driver inte själva upp skogsplan-
tor utan köper dem av en plantskola, be-
rättar han. 

Sunds trädgård är underleverantör åt 
jordbyggnadsföretag som genomför oli-
ka typer av infrastrukturprojekt. Utgåen-
de från planeringen handhar Sandström 
ansvaret för allt från plantering av träd till 
stensättning och grässådd. 

Han skulle gärna delta i planeringsske-
det för att kunna påverka utformningen av 
återställandet. 

– Tyvärr kan vi inte påverka planering-
en utan allt ska genomföras enligt beställ-
ningen, säger han.

EFTERLYSER BÄTTRE DIALOG
I Granholmen planterades alltför många 
tallplantor, enligt Sandström. 

– Plantorna skulle planteras med 80 
centimeters mellanrum och det gav 12 000 
plantor per hektar. Jag har också en exa-
men inom skogsbruk, och vet att det är 
onödigt med så många plantor och att 
skötselbehovet ökar i framtiden. Slutre-
sultatet blir bättre om de som planerar är 
öppna för ändringar. Det som ser bra ut i 
teorin behöver inte alltid vara praktiskt ge-
nomförbart, säger han.

Sunds trädgård deltog också i byggan-
det av det fyrfiliga vägavsnittet på riksväg 
8 mellan Vassor och Ölis, vilket blev klar i 
fjol. Även i det projektet hade Sandström 
velat få sin röst hörd. 

– Att området på andra sidan av vägval-
len återbeskogades var bra men det finns 
områden som inte hade behövt planteras. 
Som vid åkerkanter där vårtbjörk i framti-
den kommer att skymma åkrarna. Om jag 
hade fått min åsikt igenom skulle vi plan-
terat buskage i stället, men tyvärr kan vi 
inte påverka planeringen.

Mot den här bakgrunden efterlyser 
Sandström en bättre dialog med dem som 
planerar vägprojekt och andra projekt som 
förändrar landskapet. Han anser det också 

viktigt att dylika projekt planeras utgåen-
de från ett långsiktigt perspektiv. 

– När man gör ingrepp i det naturliga 
klarar sig det som planteras inte på natu-
rens villkor, utan allt ska skötas. Projekten 
måste planeras så att de inte blir för dyra 
att underhålla.

VÄGMILJÖN VIKTIG FÖR DESTIA
För Destia Oy, landets största bolag inom 
infrastruktur, är landskapet en viktig del 
av vägmiljön. Bolaget verkar enligt lagar 
och byggnadsbeslut som görs av Trafik-
ledsverket, NTM-centralen eller staden. 

– I planerna fastställs vilka åtgärder 
för landskapet och miljön som ska vid-
tas, bland annat bevarande av skog, sköt-
sel, nyplanteringar, anläggning av gräsval-
lar och slänter. För Destia är det viktigt att 
iståndsätta landskapet i samband med in-
frastrukturprojekt, berättar Laura Soosalu, 
landskapsarkitekt och ledande konsult vid 
Destia.

– Utgångspunkter för planeringen är 
hållbarhet och att de miljömässiga effek-
terna av byggandet ska vara så få som 
möjligt, förklarar hon. •

TEXT OCH FOTO: 
CHRISTOFFER THOMASFOLK

Vägprojekt kräver 
mycket trädplantor

Att återställa landskapet efter byg-
gandet av nya vägar och anslutningar 
blir allt viktigare. Fredrik Sandström, 
trädgårdsmästare vid Sunds trädgård 
i Jakobstad, har varit med om flera 
projekt. 

Fredrik Sandström, trädgårdsmästare vid Sunds trädgård i Jakobstad, har varit med 
och iståndsatt landskapet i samband med flera vägprojekt.
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699,-

599,-

FÖRSÄLJNING OCH SERVICE

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

Cirkelvägen 15, 65100  Vasa. Tel. 318 2950, 0500 364 688
www.marander.fi • e-post: marander@maskin.netikka.fi

släpvagnar

M-TRONIC 
styrsystem
 • Ingen shoke och  
inga justeringar

Service av 
Lantbruks- och 

entreprenad- 
maskiner,  

reservdelar, till-
behör, oljor m.m.

 • Stihls kraftfullaste batterimotorsåg
 • kedjehastighet på 24 m/s
 • 3/8’’ PS kedjan, svärdslängd 14”

STIHL MS 241 C-M
 • 42,6 cm³ ,  2,3 kW/3,1 hk, 4,5 kg 

STIHL MS 261 C-M
 • 50,2 cm³ , 3 kW/4,1 hk, 4,9 kg Fråga paketpris!

Erbjudande

Snabb o
ch  

pålitlig 
service!

Erbjudande

Magnesiumram, lång serviceintervall, utmärkt vibrations-
dämpning och accleration gör dessa till dina drömsågar! 

STIHL MSA 220 Batterisågsspaket
(priser moms 24%)

www.eekab.fi

Wahlroos Verkstad Malax 
06-365 7105

MAGATURBO
VEDPANNA
i 5 olika storlekar
20-80 kW

Lilla Frö kamin
med eller utan
skorsten
3,5-5 kW

Vi säljer, installerar och servar pelletsbrännare, 
-pannor och kaminer.

Ring, så berättar vi mer!

www.wv.fi

KIPI brännare
16-250 kW

Beställ 
av oss!

Du kan beställa böckerna 
genom att sända mail till 
foreningen.for.skogskultur@
gmail.com eller genom att 
göra beställningen på vår 
webbsida www.skogskultur.fi/
bocker/

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

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

Pris:
15 euro 
+ porto

Granfrönas 
uppbrott
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Batteridrivet funkar bra
för självverksamma röjare

Skogsbruket testar:

Lätta, tysta och tämligen effektiva. Lämpar sig för självverksamma skogsägare och som komplement för skogsproffs. 
Men inget för machoröjaren som älskar tvåtaktsylande och oljeluktande avgaser. Så här sammanfattar Skogsbrukets 
testteam sina bedömningar efter att ha provkört två batteridrivna röjsågar.

Vi träffas en solig förmiddag i maj i Bagg-
by, Raseborg. Skogsproffsen Alexander 
Boström och Mats Wikström har jobbat 
ett par timmar på tre ytor med sly i olika 
åldrar. Stammarna på de unga björkarna, 
som vid hård vind piskar granarna, varie-
rar i grovlek. De tjockaste har hunnit bli 
grova som en vältränad överarm.

– De här grejerna klarar sly med en dia- 

sågar därför att det inte finns flera i sam-
ma klass på marknaden.

– De här är de enda med klinga. Resten 
är grästrimrar.

BEKYMMERSLÖST
Testpatrullen säger att de batteridrivna röj-
sågarna är lätta och bekväma att använ-
da, bland annat därför att man slipper dra 

meter på 4,5–5 centimeter. I grövre ved 
kör de fast, berättar Alexander Boström.

Grejerna är en Husqvarna 535 IFP och 
en Stihl FSA 135. Båda är batteridrivna röj-
sågar.

– De funkar bra, men endast om röjning-
en görs i tid, eftersom grovleken på stam-
marna begränsar, säger Mats Wikström. 
Enligt honom omfattar testet bara två röj-
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Batteridrivet funkar bra
för självverksamma röjare

igång dem. Det är bara att trycka på gas-
reglaget. Dessutom slipper man hantera 
och bära bränsle och kedolja till skogen. 
Det enda ljudet är vinandet från klingan 
och den enda oljeprodukten som behövs 
är vaselinet i växeln vid klingan.

Boström och Wikström berömmer ock-
så bärselarna, som hör till maskinerna, 
därför att de är klart lättare och luftiga-
re än motsvarande för bensindrivna röj-
sågar.

– Men vi vet inte hur det känns efter en 
hel dag av röjningsjobb, tillägger de.

De betonar att tekniken att röja batteri-
drivet skiljer sig från att röja med bensin-
driven röjsåg.

– Klingan kräver exakt rätt filning för 
att inte hugga fast i trädet och man måste 
hålla den i rotation också då trädet faller, 
säger Alexander Boström.

En annan, och kanske viktigare, skill-
nad är priset. De batteridrivna röjsågarna 
är i runda slängar dubbelt dyrare än mot-
svarande bensindrivna. Och då är priset 
för ett reservbatteri inte inräknat. Ett så-
dant kostar flera hundralappar. För Stih-
len kommer dessutom priset för klingan, 
skyddet till den samt fastsättningsmuttrar 
och brickor till.

SKA LADDAS OFTA
På minuskontot bokför duon att ett batte-
ri håller endast ungefär en timmes arbete, 
varefter det måste laddas en timme. En-
ligt tillverkaren kan Stihlens batteri kla-
ra av upp till två timmars arbete vid röj-
ning av tunt sly.

– Antingen ska man springa till bilen 
en gång i timmen för att ladda eller så 
ska man ha en ryggsäck fylld av laddade 
batterier för hela dagen, säger Alexander 
Boström och frågar sig om bilen fortfaran-
de startar efter en hel dags laddande.

Bägge tillverkarna uppger att livsläng-
den för ett batteri är 1 500 laddningar. 
Med en timmes användning per laddning 
innebär det att man jobbar nästan 190 åt-
tatimmars dagar med ett batteri innan det 
är uttjänt.

Mats Wikström är smått orolig för sä-
kerheten därför att apparaterna är tysta.

– Ta alltid ut batteriet när du vässar 

klingan, röjsågen är som ett laddat vapen. 
Och utgå alltid från det värsta då det gäl-
ler säkerheten, råder han.

Mats Wikström saknar delvis den tyngd 
som finns i röjsågar med förbränningsmo-
tor. 

– Grövre sly får man bättre på fall om 
man har lite tyngd att lägga emot det.

FÅ VERKLIGA SKILLNADER
Boström och Wikström är eniga om att de 
två röjsågarna är väldigt lika till sina egen-
skaper trots att de har olika tillverkare.

Batteriet kan bytas snabbt i båda ma-
skinerna. Ljudet från klingan ligger på 94 
respektive 96 decibel vid 7 000 varv i mi-
nuten. Eftersom det är klart mera än 80 
decibel rekommenderas hörselskydd än-
då för båda röjsågarna. 

Viktmässigt är skillnaden också margi-
nell. Stihlen väger 4,9 kilogram och Hus-
qvarnan 4,5 utan batteri. Men jämfört 
med röjsågar med förbränningsmotor är 
skillnaden stor. Stihls motsvarande ben-
sindrivna röjsåg väger 5,8 kilogram otan-
kad och Husqvarnas 7 kilo. 

Elmaskinerna kan enkelt ställas in en-
ligt de personliga måtten och det går lätt 
att hitta arbetsbalansen i båda. 

Bland de små olikheterna nämner duon 
att Husqvarnans reglage, som har tre steg, 
gör röjsågen lite säkrare än Stihlen 

Batteriernas infästningar skiljer sig ock-
så något från varandra. Mats Wikström 

befarar att speciellt Stihlen kan samla vat-
ten och slask runt batteriet. 

Han frågar sig också hur batterierna 
klarar kyla och hur användaren vintertid 
klarar sig utan värme i handtagen.

– Men den sannolika målgruppen för 
de här röjsågarna jobbar knappast med 
dem i slask eller kyla.

EL ÄR FRAMTIDEN
Han och Alexander Boström bedömer att 
professionella röjare, som jobbar hela da-
gar med röjning, kan ha glädje av de bat-
teridrivna röjsågarna endast som komple-
ment till bensindrivna där slyet är tillräck-
ligt klent. Bäst anser de att de lämpar sig 
för självverksamma skogsägare och fri-
tidsskogsbrukare. 

– Eftersom de är lätta att bära funge-
rar det ypperligt att till exempel såga ett 
eller ett par batterier om dagen som mo-
tion. Positivt är också att batterierna från 
båda tillverkarna även kan användas till 
exempel i deras batteridrivna motorsågar, 
stångsågar, häcksaxar och lövblåsare. Där-
med får man bättre ekonomi i sina appara-
ter, säger Mats Wikström.

Testduons gemensamma uppfattning är 
att utvecklingen av batteriverktygen fort-
sätter i snabb takt och att de professionel-
la röjarna snart har bensinvarianter endast 
i sina samlingar av museala verktyg. •

TEXT OCH FOTO: PETER NORDLING

Stihl FSA 135 + batteri + laddare 
1 200 euro (innefattar inte klinga 
och skydd för den), extra batteri 439 
euro. Motsvarande bensindriven 
röjsåg Stihl FS 131: 734 euro.

Prisjämförelse
Tillverkaranas riktpriser (inklusive mervärdesskatt) 

Husqvarna 535 IFP + batteri + 
laddare + röjklinga + slyklinga 
1 367 euro, extra batteri 419 euro. 
Motsvarande bensindriven röjsåg 
Husqvarna 336 FR: 629 euro.

Mats Wikström och Alexander Boström 
ger de batteridrivna röjsågarna goda 
betyg.
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Under de senaste åren har allt fler hittat ut 
till vandringsleder och mat av vilda växter 
är ett bra alternativ till grillkorven, ta med 
gjutjärnsstekpanna och stek plättar. Pann-
kaffe över öppen eld ger pricken över i.  

Mjölkört och älggräs finns i överflöd 
under juli månad och är intressanta att 
pröva på. Antingen tycker man om älggräs 
eller inte, det ger en mandelsmak. När 
man torkar örter ska man hålla sig till en 

Trendmaten finns i skogen
Mångsidigt nyttjande av skogen har blivit trendigt, restauranger serverar 
granskottssirap, nässlor och rallarros. Kanske du också skulle satsa på att ta in 
vild matlagning i köket. Vi kan få vitaminer, mineraler samt bättre vigör när vi 
plockar och äter vilda växter.  

låg temperatur, under 30 grader, och det 
går bra att hänga upp dem i taket i köket 
eller lägga på ollor på ställen som är dra-
giga och där solen inte kommer åt dem. Ju 
lägre temperatur desto mer smak och vi-
taminer samt färg bibehålls i produkten. 
Packa sedan i till exempel papperspåsar, 
näveraskar eller plåtburkar. Pröva gärna 
på fermentering av blad, det ger fina sma-
ker till drycker och teer.  

  

ÖRT FÖR ROSA DRYCK 
OCH ROSA
Mjölkört är den växt som har flest namn 
av alla finländska arter. Den är intressant 
i och med att den var viktig för mjölkbön-
der i forna tider. När kon hade problem 
med mjölkproduktionen gavs mjölkört till 
kon, vilket ledde till ökad mjölkproduk-
tion. Det beror på att örten har en vätske-
drivande effekt. Mjölkörten är en mång-
sidig växt, där allt från rötter och tidiga 
skott till blad och blommor kan användas 
som mat och dryck. 

Bladen kan plockas innan blomning 
och torkas som sådana eller fermenteras. 
Bladen används tillsammans med teblad. 
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Torkning av mjölkörtsblad i hemgjord 
tork. Temperaturen ska vara under 30 
grader medan luftströmmen gärna får 
vara 1,5 meter per sekund för att fukten 
ska transporteras bort från bladen.

DRYCK AV MJÖLKÖRTSBLOMMOR 

1 liter mjölkörtsblommor  
2 liter kokande vatten  
100-150 g rabarber (i bitar)  
  
Lägg blommorna i en metallskål, skär 
rabarbern i bitar och lägg ovanpå 
blommorna, häll kokande vatten över 
blommorna och lägg på ett lock. Låt stå 
framme tills det hela svalnat till rums- 
temperatur och ställ in i kylen 2–5 da-
gar. Sila bort rabarbern och blommorna. 
Tillsätt vid behov sockervatten till saften 
(koka upp vatten och lös sockret i en 
liten mängd vätska).   

ÄLGGRÄSGLASS

en näve älggräsblommor (torkade)
2,5 dl kokosgrädde (första dagen)
2 dl kondenserad kokosmjölk 
3 äggulor
2,5 dl kokosgrädde (andra dagen)
1 tsk äppelcidervinäger 

 
Lägg blommorna i en kastrull och häll 
på kokosgrädden (2,5 dl), värm upp till 
kokpunkten. Låt dra cirka 30 minuter, 
lägg sedan i kylbad. Ställ in i kylskåp 
över natten. 

Följande dag: Blanda den kondense-
rade kokosmjölken med blomgrädden, 
värm upp. Sila bort blommorna. Sätt på 
kylning. Väl kyld kokosgrädde (2,5 dl)  
vispas med äppelcidervinägern tills den 
är fluffig. Blanda ner i gräddblandningen 
och ställ sedan i frysen och vispa med 
jämna mellanrum eller använd glassma-
skin.

Fermentering av bladen förstärker bla-
dens arom och minskar smaken av grönt 
hö.   

Fermenteringen sker genom att bladen 
bearbetas så att man får ut växtsaften, 
knyten med de bearbetade bladen läggs i 
en glasburk. Detta kan även göras via frys-
ning. Då packas bladen i en plastpåse och 
fryses in och tas upp.   

Blommorna kan användas till att göra 
en vacker dryck, den passar bra för unga 
flickor som är i en rosa period. Drycken 
blir vackert rosa.  

   
KRYDDA MED ÄLGGRÄS 
Älgräsets blomma har traditionellt an- 
vängts till att smaksätta olika drycker, till 
exempel vin, mjöd och öl, medan bladen 
har använts till att göra te. Bladen kan 
med fördel fermenteras innan man gör te 
av dem. Växten ska inte avnjutas i stora 
mängder och regelbundet utan mera som 
en krydda då och då. 

Älggräset är ett nytt livsmedel. Restau-
ranger får till exempel inte sälja älggräs-
glass, de får endast sälja te gjort på älg-
gräs. En ansökningsprocess, för att få en 
bredare användning godkänd även i kom-
mersiellt syfte, är på gång. Men hemma 
kan man gärna pröva på glassen. •

TEXT OCH FOTO: ANITA STORM

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 sommar-
 exkursion 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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– Den uteblivna mängden motsvarar unge- 
fär 10 procent av de totala leveranser-
na av sågat virke i Europa. Mot slutet av 
maj hade dock efterfrågan på virke igen 
minskat och det återstår att se om det 
kompenserar bortfallet från konfliktlän-
derna, säger Kai Merivuori, vd för Såg-
industrin rf.

DET FÖRLORADE DECENNIET
Fast det låter bra med en ökad orderingång 
är det inte enbart positivt för sågarna. Ett 
problem är att råvarupriserna stigit och att 

sågverkens investeringsskuld hade acku-
mulerats efter ett drygt decennium av idel 
nedgång i branschen.

– I klartext var 2010-talet ett förlorat de-
cennium för sågverken i Finland. År 2019 
var ett riktigt miserabelt år, men virkesför-
säljningen började öka våren 2020 i spåren 
av coronakrisen. Ökningen varade fram 
till sommaren 2021 eftersom det kontinu-
erligt rådde brist på sågat och hyvlat vir-
ke. Den riktigt branta prisstegringen mel-
lan februari och juli i fjol var unik, säger 
Merivuori.

I fotspåren av den förbättrade lönsamhe-
ten pågår som bäst investeringar, som mot-
svarar en produktion på ungefär tre miljo-
ner kubikmeter sågat virke, i sågverken. 

– Det dröjer dock länge innan den nya 
produktionskapaciteten är i bruk efter-
som det är fråga om stora anläggningar 
och maskinleverantörernas orderböcker 
är fulltecknade. Dessutom råder det brist 
på stål, särskilt bulkstål. Leveranserna 
kan kanske försnabbas i viss mån då ma-
skintillverkarna inte kan leverera maski-
ner till Ryssland där det i sin tur pågick 
en investeringsboom då kriget kom, säger 
Merivuori. 

RYSSLANDSIMPORTEN 
MÅSTE ERSÄTTAS
Mot slutet av sommaren i fjol hade priser-
na på sågat virke stigit så kraftigt att kun-
derna började flytta fram sina projekt. Då 
efterfrågan började minska ledde det, en-
ligt Merivuori, till att virkespriserna sjönk 
klart i fjol höstas. Kurvan började plana ut 
igen runt jul, dock på en klart högre nivå 
än innan coronakrisen.

För i år förutspåddes, enligt Merivuori, 
en rimlig efterfrågan och en relativt jämn 
prisnivå på virke. Sedan blandade kriget 
i Ukraina kortleken. För Finland har det 
ryska virket varit viktigt då en halv miljon 
kubikmeter av den finländska årskonsum-
tionen på cirka 3 miljoner kubikmeter har 
kommit från Ryssland.

– Importen från Ryssland gällde särskilt 
råvaror för impregnerat trä och foderbrä-

der, framför allt i långa längder. Fast de 
finländska sågverken inte har någon di-
rekt brist på trä finns det helt enkelt in-
te kapacitet att ersätta hela bortfallet från 
Ryssland, säger Merivuori.

FJÄRDE STÖRSTA EXPORTSEKTORN
Många undrar i dag över hur det i ett land 
som Finland kan råda brist på sågat virke. 
Merivuori betonar att hemmamarknaden 
endast är en marknad bland andra och 
att sågverken måste få så mycket intäkter 
som möjligt för att överleva. 

– Intresset för träbyggande har ökat 
globalt eftersom trä är en förnybar råvara 
som binder kol och produceras i proces-
ser med låga utsläpp. Finland konkurrerar 
helt enkelt med resten av världen om de 
här produkterna, säger han.

När det i fjol till och med rådde brist på 
sågade trävaror på hemmamarknaden be-
rodde det enligt Merivuori främst på att 
sågverkens inhemska kunder inte hade 
förberett sig på den efterfrågan som coro-
naviruset orsakade. 

– När marknaden plötsligt började dra 
hade varorna redan sålts på export, säger 
han. 

Exporten av sågat, hyvlat och förädlat 
virke uppgick i fjol till 2,9 miljarder euro 
och var Finlands fjärde största exportsek-
tor efter dieselbränslen, bestruket papper 
och fordon. 

– Virkesexporten är däremot den sek-
tor som lämnar mest pengar i Finland då 
inhemsk råvara förädlas i inhemska fabri-
ker. I fjol ökade värdet på exporten av så-
gat virke med hela 65 procent. Den stora 
förändringen i exporten är att exporten till 
Kina har stagnerat och att Europas andel 
stärkts, säger Merivuori.

SÅGVERKEN VIKTIGA ARBETSGIVARE
De finländska skogarna växte i fjol med 110 
miljoner kubikmeter, medan den indus- 
triella användningen enligt Naturresursin-
stitutets statistik var omkring 72 miljoner 
kubikmeter. 

– Därför räcker skogarna mer än väl till 

De finländska sågverken är beroende av 
exporten för att överleva. Då efterfrå-
gan på sågat och hyvlat virke ökat glo-
balt har det lett till prisstegringar som 
på samma sätt gäller export- som hem-
mamarknaden. Kriget i Ukraina har för-
värrat läget i år då 10 procent av den 
beräknade virkesanvändningen i Euro-
pa i år fallit bort, säger Kai Merivuori, vd 
för Sågindustrin rf.  

Kriget i Ukraina 
drabbade virkeshandeln
Rysslands anfall på Ukraina omin-
tetgjorde import av ungefär 10 mil-
joner kubikmeter ryskt, belarusiskt 
och ukrainskt sågat virke till Euro-
pa. Det är förklaringen till att efter-
frågan på sågade trävaror ökade hos 
finländska och andra europeiska såg-
verk i våras. 
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för att försörja både sågverken och den öv-
riga skogsindustrin, säger Merivuori.

Den avgörande frågan är enligt honom 
om virket överhuvudtaget kommer ut på 
marknaden eller om skogsägarna väljer att 
få intäkter genom olika kompensations-
program som inte tillåter avverkningar. 

– Skogsägarna i Finland kan fritt välja 
vad de gör med sina skogar och alla sätt 
är bra ur olika synvinklar. Virkesexporten 
är viktig för Finland och sågverken vikti-
ga arbetsgivare på orter i periferin, säger 
Merivuori.

VIRKESANVÄNDNINGEN 
SJUNKIT I FINLAND
Konsumtionen av sågat virke i Finland har 
sjunkit till ungefär hälften av vad den var 

före finanskrisen 2009. Då konsumerades 
enligt Sågindustrins statistik omkring 5,5 
miljoner kubikmeter virke inom landet 
men 2010 hade försäljningen mer än halv-
erats till 2,5 miljoner kubikmeter. De se-
naste åren har förbrukningen stigit till om-
kring 2,9 miljoner kubikmeter, vilket än-
då är endast drygt hälften av läget under 
2000-talets första decennium. 

– Det har varit en beklaglig utveckling 
som framför allt beror på att byggandet 
sedan finanskrisen har koncentrerats till 
flervåningshus där andelen trä är liten 
jämfört med småhus. Genom den ökan-
de användningen av CLT-element har si-
tuationen förbättrats något även gällande 
höghus i trä men utvecklingen går tyvärr 
långsamt, säger Merivuori.

 I Finland finns cirka 80 sågar i indu-
striell skala, vilka i fjol producerade unge-
fär 12 miljoner kubikmeter sågat och hyv-
lat virke, av vilket nio miljoner kubikme-
ter gick på export medan tre miljoner ku-
bikmeter såldes i hemlandet. Dessutom 
produceras LVL (Laminated Veneer Lum-
ber), limträ och faner av trä. I början av 
2000-talet uppgick produktionen av sågat 
och hyvlat virke till över 13 miljoner ku-
bikmeter, av vilket 5,5 miljoner kubikme-
ter såldes i Finland. •

TEXT: BO INGVES

Exporten av sågat virke ökade markant 
i fjol.
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En rejäl trave med sågat virke har staplats upp framför ladugården. Det är  
alltid bra att ha egen råvara till nästa byggprojekt. Skogsägarna Anette och  
Patrik Bertelin har satt i system att förädla virke ur egen skog. Det är ett sätt 
att få ut ett mervärde när virkespriserna inte känns så lockande.

Anette och Patrik Bertelin bor i Jomala 
by, drygt tio kilometer från Mariehamn. 
De båda gick i tiden på Ålands lantmanna-
skola (som nu är nedlagd) med siktet in-
ställt på att bli bönder. Så blev det också.

De kommer från varsin gård på Åland. 
Anette från en som ligger i byn Överby i 

kor och odlade bland annat sockerbetor, 
”som var pop på den tiden” och vars blast 
dessutom var bra som foder åt korna.

År 2017 tog den epoken slut. De sålde 
mjölkkorna och gick i stället inför dikor.

– Ett bra beslut. Det blev för arbetsamt 
och bundet med mjölkkorna, säger Anette 
som även hunnit omskola sig till steriltek-
niker och numera arbetar på Ålands häl-
so- och sjukvård.

Patrik i sin tur halkade in i fastighetsskö- 
tarbranschen när han fick mer tid över ef-
ter ”ko-bytet”. Under intervjun ringer tele-

Eckerö på Ålands västkust och Patrik från 
gården Bertilas där de bor i dag.

– Mitt barndomshem hade mer skog 
och mindre åkermark. På Bertilas var det 
tvärtom, berättar Anette.

När Anette och Patrik tog över Patriks 
föräldrahem hade de till en början mjölk-

gärna med virke ur egen skog!
ByggerBygger
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fonen med jämna mellanrum. Jobbet sena-
re i dag går ut på att ta reda på en vatten-
läcka i en fastighet med flera lägenheter.

– Jag har alltid gillat att bygga, repare-
ra och fixa, säger han.

ALLTID VIRKE I LAGER
Det är också virkestraven framför ladugår-
den ett bevis på. Han låter såga upp eget 
virke hos en lokal sågare och har enligt 
egen utsago ”alltid mycket virke i lager”. 
I den senaste omgången sågades runt 80 
granstockar upp, och det virket får nu torka 

över sommaren innan han tar itu med nästa 
byggprojekt – ett garage åt dottern.

– Det har blivit en hel del under åren. 
Jag har bland annat byggt ett par lösvir-
keshus med grovvirke från egen skog.

Om panel ska bytas på någon av bygg-
naderna i familjens ägo sker det givetvis 
med egen råvara. Likaså om stängsel ska 
byggas.

– Vi låter även impregnera eget virke.
Det är många moment i processen – 

från fällningen i skogen tills virket står i en 
trave på gården – men det har sin charm 
och sina fördelar.

– Jag kan välja ut vad jag vill bygga av, 
och förädlingen är ett sätt att få ut ett mer-
värde av skogen.

De flesta skogsägare på Åland klagar 
över virkespriserna.

– Tja, det är alltid så att den som säl-
jer vill ha mer, medan den som köper vill 
ge mindre. Vi är i alla fall glada över att 
det finns konkurrens bland uppköparna 
på Åland. Det är alltid bra.

Förutom Ålands Skogsindustrier köper 
enmansföretaget SkogAx upp virke som 
oförädlat säljs vidare till Stora Enso. 

MED SEN BARNSBEN
Paret Bertelin äger i dag två skogsfastighe-
ter, både den från Anettes barndomshem 
och den från Patriks. Båda är intresserade 
och engagerade skogsägare och komman-
de åtgärder diskuteras ofta gemensamt. 

– Jag har vuxit upp med skogsarbe-
te och hängde med i traktorn när jag var 
liten. Både pappa och farfar var ivriga 
skogsägare och hade nåt på gång varje 
vinter och skogen, mest tallskog på san-
diga marker, var välskött. När jag blev li-
te äldre var jag med och planterade, sä-
ger Anette.

Patriks farfar var skogsägare av den 
gamla stammen – intresserad och själv-
verksam – och när Patrik var yngre följde 
han ofta med honom och snappade upp 
en hel del kunskap om skogsskötsel.

– Jag har till och med varit med om 
att köra häst i skogsarbetet. Skogsintresset 
hoppade dock över min pappa och när vi 
tog över fanns det en hel del gammal skog 
som var mogen att avverkas, säger han.

GALLRAR FÖRSIKTIGT
Han är numera som sin farfar – han har 
något på gång i skogen varje vinter. Han 
sköter exempelvis gallringen själv.

gärna med virke ur egen skog!

Patrik och Anette Bertelin har låtit så-
ga upp gran ur egen skog. När virket 
har torkat ska ett garage byggas!

– Då får jag det som jag vill ha det. Jag 
vill inte gallra hårt från början utan gör det 
hellre en extra gång i stället. Jag vill in-
te heller ha breda körvägar i skogen. Det 
räcker till med 2,5 meter, säger han och 
tillägger:

– Jag kör inte bort riset efter en avverk-
ning. Det får ligga kvar och göda marken. 
Det går bra att markbereda ändå även om 
en del påstår motsatsen.

Han har en så kallad Skogs Olle till sin 
hjälp i arbetet, det vill säga en processor 
som kvistar och kapar träd som är upp till 
cirka 35 cm i diameter.

– Träden måste fällas först och det gör 
jag med motorsåg.

Virket kör han sedan ut med traktor 
och skogsvagn. Röjningen har han ock-
så skött själv. Däremot har man lejt bort 
plantering, som sköts i Ålands skogsvårds- 
förenings regi, och slutavverkningar. Se-
dan finns det alltid vindfällen att ta hand 
om. Både det egna bostadshuset och dot-
terns hus, som ligger i samma by, värms 
upp med ved som givetvis tas ur egen 
skog.

BETYDANDE STORMSKADOR
Paret Bertelins skogar drabbades – liksom 
många andras – hårt av stormen Alfrida som 
svepte över Åland i januari 2019. De 
största skadorna uppstod i innehavet i 
Eckerö.

– Jag trodde först att uttaget av de 
stormfällda träden skulle uppgå till cirka 
1 000 kubikmeter. Sen ändrade jag mig 
och trodde på 1 500 kubik. Det blev 2 000 
när det mesta var upprett. Det var jobb 
som vi lejde bort. Det fanns inte en tanke 
på att jag skulle ha klarat av det på egen 
hand. Det såg helt enkelt för bedrövligt ut, 
säger Patrik.

Efter det kom nästa elände – barkbor-
rar i stora mängder – och nya uttag mås-
te till för att försöka stävja barkborrarnas 
framfart.

– Det finns de som tror att barkbor-
reskadorna kan bli lika omfattande som 
stormskadorna efter Alfrida. Det här kom-
mer att få konsekvenser under många år 
framöver. En stor del av det arbete vi lagt 
ner på våra skogar under de gångna 30 
åren gick om intet och de planer vi hade 
blev helt omkullkastade. Vi fick börja om 
på nytt, säger Anette och Patrik Bertelin. •

TEXT OCH FOTO: HELENA FORSGÅRD
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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!

Vedmaskiner, kranar och 
lunningsvinchar flera

 modeller på lager.

Rejpletvägen 1, Vörå
06 384 4600
0440 366 675
050 5276588  
044 5690003
www.voramaskin.fi

Farma kranar till specialpriser, de flesta modeller i lager. Brist på byteskranar.
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Vedmaskiner, kranar och 
lunningsvinchar flera

 modeller på lager.

Rejpletvägen 1, Vörå
06 384 4600
0440 366 675
050 5276588  
044 5690003
www.voramaskin.fi

Farma kranar till specialpriser, de flesta modeller i lager. Brist på byteskranar.

Skogsbrukets fiktiva placeringstävling 
startade i nummer 3 och startdatum för 
placeringarna var den 28 februari, fyra da-
gar efter att Ryssland inledde sitt besin-
ningslösa anfallskrig mot Ukraina. Den 
första avstämningen gjordes den 1 juni.

Tre placerare med olika bakgrund, ak-
tiespararen Julia Astrada, privatplace-
raren Roger Köhler och Hankenstude-
randen Jiri Wrangell deltar. De satte 
ihop var sin fiktiv portfölj med startvär-
det 100 000 euro. Pengarna måste place-
ras i börsnoterade skogsbolag, börsno-
terade företag med en klar skogskopp-
ling och placeringsfonder som placerar i 
skog. Placeringarna gjordes i poster om 
jämna 10 000 euro, och placeringarna är 
låsta under hela tävlingstiden fram till 
den 1 mars 2023.

Under den första etappen var det mest 
berg-och-dal-bana på börsen, till en bör-

jan med huvudriktning nedåt. Sedan gick 
det sågande uppåt, och för OMXH 25, 
som används som jämförelseindex i täv-
lingen noterades ett litet minus på 1,43 
procent. 

Samtidigt ökade Jiri Wrangells portfölj-
värde snäppet över 7 procent i värde, var-
vid han tog ledningen i tävlingen. Julia 
Astrada ligger tvåa med en uppgång på 
drygt 5 procent. Roger Köhler tog några 
procent back. 

Bakom börsoron finns, vid det här la-
get, välbekanta fenomen: en tilltagande 
inflation, stigande räntor, en utdragen co-
ronapandemi, nedskrivna tillväxtprogno-
ser och kriget i Ukraina. Allt på en och 
samma gång. 

Anmärkningsvärt är att kursutveckling-
en för Helsingforsbörsens samtliga tre ren-
odlade skogsbolag var positiv under den 
första etappen av tävlingen. Metsä Board 

Skogsaktier föll inte på byig börs
Aktier i skogsbolag kan utvecklas positivt då det är skakigt på börsen. Den 
slutsatsen kan man dra på basis av mellanresultaten i Skogsbrukets place-
ringstävling. Några skogsrelaterade aktier har också hållit problemen stång-
en. Men de med stor Rysslandsrisk har fallit klart.

lyfte med drygt 11 procent medan UPM-
Kymmene och Stora Enso ökade med 
drygt 6 procent respektive drygt 3 procent 
i värde. 

När det gäller aktier i skogsrelaterade 
bolag är det blandad kompott. Aktien i 
förpackningsbolaget Huhtamäki gick upp 
med nästan 8 procent och i Neste som är 
världsledande på förnyelsebara bränslen 
med nästan 22 procent. Däremot backade 
både skogsmaskinstillverkaren Ponsse och 
Raute, som tillverkar maskiner för faner-
industrin, rejält. Här kan nedgångarna till 
stor del tillskrivas kriget i Ukraina och de 
ekonomiska sanktionerna mot Ryssland.

Hur pengarna i skogsplaceringsfonder-
na OP-Skogsägare och UB Skog förräntat 
sig går inte att bedöma för den första etap-
pen därför att värdet på dem räknas kvar-
talsvis med ett visst eftersläp. Ställningen i 
tävlingen torde dock vara densamma ock-
så om man kunnat räkna in små uppgång-
ar i skogsfonderna.

Nästa mellanrapport i placeringstäv-
lingen publiceras i Skogsbruket 7/22. •

TEXT: PETER NORDLING

* Siffrorna för årets andra kvartal var inte tillgängliga då sammanställningen gjordes. 
Inga utdelningar är inräknade. De tas med först i de slutgiltiga resultaten.

Julia Astradas portfölj  
OP-Skogsägare    
Metsä Board B    
Huhtamäki    
Summa     

Roger Köhlers portfölj  
Neste    
Ponsse     
Raute     
UPM-Kymmene    
UB Skog     
Summa     

Jiri Wrangells portfölj  
Metsä Board B    
UPM-Kymmene    
Stora Enso A    
Summa     

1.6.2022
40 000,00 euro
33 363,84 euro
32 340,70 euro

105 704,54 euro

1.6.2022
24 383,17 euro
17 251,18 euro
15 649,55 euro
21 329,03 euro
20 000,00 euro
98 612,93 euro

1.6.2022
44 485,13 euro
42 658,06 euro
20 675,60 euro

107 818,79 euro

28.2.2022
40 000 euro
30 000 euro
30 000 euro

100 000 euro

28.2.2022
20 000 euro
20 000 euro
20 000 euro
20 000 euro
20 000 euro

100 000 euro

28.2.2022
40 000 euro
40 000 euro
20 000 euro

100 000 euro

 *

 *
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– Jag tvekade inte när NTM-centralen tog 
kontakt. Det är positivt att vi hjälps åt 
att öka den biologiska mångfalden, säger 
Jimmy Enlund, fårproducent i Larsmo.

Enlund har en fårbesättning på mellan 
300 och 500 djur som från maj till sep-
tember betar på flera holmar i Larsmo. 
Den här sommaren utökas betesmarker-
na så att en del av fåren också betar i 
skogsmark som till en del ägs av Forst-
styrelsen.

– Det visade sig att det finns ett när- 
liggande skogsområde som för länge se-
dan var betesmark för boskap. Där fanns 
också utrotningshotade växter och dem 
vill NTM-centralen slå vakt om genom 

Får på skogsbete ökar artrike domen
Minskningen av betande djur har 
minskat den biologiska mångfalden. 
Det vill NTM-centralen genom pro-
grammet Helmi ändra på. Här kom-
mer Jimmy Enlunds får i Larsmo in i 
bilden. Genom att beta skogsmark 
ska de hjälpa till att öka artrikedo-
men. 

att ha området som betesmarker för mina 
djur, berättar han.

Bakgrunden till att NTM-centralen kon-
taktade Enlund är livsmiljöprogrammet 
Helmi, som startade år 2021. Syftet är att 
ta tag i den största direkta orsaken till för-
lusten av biologisk mångfald i Finland – 
att livsmiljöerna minskar och försämras. 

BARA SPILLROR AV VÅRDBIOTOPER
Inom ramen för programmet ska myrar 
skyddas och restaureras, fågelvatten och 
våtmarker återställas, vårdbiotoper och 
skogliga livsmiljöer vårdas samt naturen 
på stränder och i vatten iståndsättas. Till 
vårdbiotoper räknas gamla betes- och slåt-
termarker som klassas som viktiga för art-
rikedomen. 

– Av den tidigare arealen vårdbioto-
per finns endast små spillror kvar, vilket 
till stor del är en följd av förändrade jord-
bruksmetoder. Eftersom djur inte längre 
betar på dessa områden växer de igen med 
sly och ogräs, och artmångfalden minskar 
drastiskt. Det vill vi åtgärda i och med Hel-
mi-programmet genom att återställa dessa 
vårdbiotoper, förklarar Robin Sjöblom, en 

av de vårdbiotopsansvariga inom Helmi 
vid NTM-centralen i Södra Österbotten.

Varför var skogs- och strandområdet i 
anslutning till Enlunds befintliga betes-
marker intressant för er? 

– Vi konstaterade bland annat att där 
fanns en starkt hotad art, glasört. Områ-
det har tidigare använts för bete och det 
finns möjlighet att få till stånd fina natur-
typer knutna till vårdbiotoper på områ-
det, så kraven för att beviljas understöd 
för iståndsättning uppfylldes med råge, 
svarar Sjöblom.

Enligt honom ökar artrikedomen också 
i skogsbetesmarker. När djur betar kom-
mer ängsväxter såsom teveronika, blod-
rot, blåklocka samt smultron och mer gräs 
tillbaka. 

– På skogsbeten finns inte enbart ty-
piska skogsväxter som blåbär och ling-
on. Trädbeståndet blir också mer mång-
formigt i betad skog och andelen död ved 
ökar. Samtidigt uppstår skogsgläntor. Sko-
gen såg alldeles annorlunda ut förr när det 
fanns djur som betade där.

– När artrikedomen bland växterna 
ökar är det också gynnsamt för svampar 
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Får på skogsbete ökar artrike domen
och djurlivet. Det blir fler skogsfåglar och 
insekter utöver att det blir landskapsmäs-
sigt finare, säger Robin Sjöblom.

FLERA OLIKA DELAR
Sjöblom nämner också ett annat tema, 
som gäller återställande av skogsmiljö, in-
om programmet. Där satsar man på NTM-
centralens i Södra Österbottens område på 
att återställa planterade skogsområden på 
naturskyddsområden och på skötsel av de 
fåtaliga lundar som förekommer på om-
rådet. 

– I anslutning till en del av de plante-
rade områdena finns naturskogar. Genom 
gallringar vill vi få de planterade skogar-
na att på sikt bli naturligare. Även det här 
är frivilligt och planerna genomförs i sam-
arbete med skogsägarna.

Verksamheten grundar sig på frivillig-
het bland markägarna, alla restaurerings- 
och vårdåtgärder, som görs inom pro-
grammet, finansieras av staten. För En-
lund innebär det att han får material för 
att inhägna skogsmarken på över fyra hek-
tar där hans får senare i sommar ska beta. 

– När skogsfåglarnas häckningsperiod 

är över får jag börja arbeta med stängslet. 
Därefter kommer jag också att röja skogen 
där det finns många klena stammar. Allt 
under tre centimeter i omkrets ska bort för 
att öppna skogen, säger Enlund.

Helmi står alltså för ersättningen som 
krävs för att restaurera vårdbiotopen. Först 
nästa år kan Enlund ansöka om miljöav-
tal, vilket innebär att han får ett årligt jord-
bruksstöd per hektar för bete på vårdbio-
top som ska täcka kostnader för upprätt-
hållande av betet.

VIKTIGT BEVARA 
KULTURLANDSKAPET
För Enlund är det viktigt att kulturland-
skapet bevaras. Han konstaterar att män-
niskan är en del av naturen och därige-
nom har varit med om att forma den och 
bidragit till en större artrikedom. 

– När jag var liten var landskapet i Lars-
mo öppnare. Till exempel den där björk-
skogen planterades när jag var liten, förr 
var där betesmark. Kommunen har ock-
så köpt mycket åkermark där det planeras 
ny bebyggelse, och det innebär också att 
kulturlandskapet försvinner, berättar han.

I och med att Enlund i flera år har haft 
betande får på holmar i skärgården har 
han också själv bevittnat resultaten. 

– Betande djur iståndsätter markerna. 
På en holme, där det inte finns betande 
djur, växer mestadels vass medan betade 
holmar hålls öppna och är mycket vackra-
re, säger han.

På 1990-talet gjordes en kartläggning av 
vårdbiotoperna och år 2018 gjordes en ny 
runda. På NTM-centralens områden i de 
tre österbottniska landskapen inventera-
des närmare 600 potentiella vårdbiotoper. 

Alla potentiella områden kan inte 
iståndsättas, men Sjöblom är ändå nöjd 
över att intresset bland markägare och 
jordbrukare varit relativt stort. 

– Vi har lyckats nå ut ganska bra och 
speciellt frivilligheten verkar sporra. I 
sommar har vi 8–9 områden som ligger i 
startgroparna för att iståndsättas. Och un-
der programmet, som fortgår till år 2030, 
kommer det att komma med flera, säger 
han. •

TEXT OCH FOTO: 
CHRISTOFFER THOMASFOLK

Får som betar i skogsmark 
är viktiga när NTM-cen-
tralen genom program-
met Helmi vill återställa 
vårdbiotoper. Bland annat 
i Larsmo ska gamla betes-
marker återställas, vilket 
bidrar till att öka artrike-
domen och bevara kultur-
landskapet. 

Fårproducenten Jimmy 
Enlund i Larsmo har frivil-
ligt gått med på att åter-
ställa tidigare skogsbeten. 
Det görs genom att han 
ska röja skogen och bygga 
stängsel senare i sommar.  
Jag ser det som positivt 
att vi hjälps åt för att öka 
den biologiska mångfal-
den, säger han, här med 
hunden Ginnie. 
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  En trollslända En trollslända 
på hyggetpå hygget

Traktorvägen sugs sakta upp i skogsbott-
nen för att sedan försvinna helt. Här har 
ormbunkar och gräs skylt över alla spår 
efter gallringen. Finare kvistar och top-
par har multnat bort, men ställvis snubb-
lar vi på grövre toppar och grenar som 
ligger gömda i vegetationen. Ett glatt och 
hungrigt gäng myggor sällar sig till de 
små besvärligheter vi dras med under 
vandringen till havsörnsboet vi ska kolla.

Junidagen är solig och varm och mö-
ter oss med friska fläktar i kanten av 
hygget där örnboet finns i en tall. Vi slip-
per myggen och kan spana av den lil-
la träddunge som står kvar efter avverk-
ningen då det okända örnboet hittades. 
Jo, visst står en stor och nästan fullfjäd- 
rad havsörnsunge i boet, i skuggan av 
några toppgrenar. Då har örnparet lyck-
ats med sin häckning än en gång. Skyg-
ga som de här örnarna är har de flugit 
bort genast de hört oss komma. 

BLÅGRÅ SKÖNHET
Vi stövlar ut på hygget där björksly, tall-
plantor och gräs tävlar om utrymmet 
och markens näring. Samtidigt får jag 
syn på något skimrande blågrått på en 
torr kvist. Jag slänger upp kameran och 
zoomar in det blågrå. Aaah, en trollslän-
da som har landat på kvisten. I det sne-

da motljuset skimrar trollsländans ving-
ar i silverblått. Det är vackert och lock-
ande och jag går sakta ditåt för att kom-
ma närmare och få bättre bilder. Troll-
sländor har en god syn och ser rörelser 
särdeles bra. Det måste de för att kunna 
fånga byten i flygande fläng på äkta troll-
sländmanér, och för att undkomma fåg-
lar som jagar trollsländor. 

Jag har alltid beundrat trollsländor, för 
deras skönhets skull och för deras sto-
ra flygskicklighet. Trollsländor har som 
bekant två par vingar som för det mes-
ta samarbetar, men som också kan röra 
sig skilt för sig. Det ger trollsländor en 
god marschfart men också förmågan att 
snabbt byta riktning, flyga på stället, gö-
ra loopingar och störtdykningar och till 
och med flyga bakåt. Inte att undra på 
att trollsländan inspirerat människan när 
hon uppfunnit helikoptern!  

Men vad gör trollsländan på hygget? 
Borde den inte hålla till vid vatten, där 
trollsländorna lägger ägg och larverna le-
ver sitt vattenliv ett till sex år beroende 
på art innan de kryper upp på ett vasstrå 
eller en videkvist och kläcks som fullbil-
dade sländor? Jo, tids nog hinner troll-
sländan på torrkvisten vistas vid vatten 
och sörja för släktets fortbestånd. Men 
som nykläckta är trollsländor inte köns-

mogna. De behöver en till två veckor på 
sig för att äta upp sig, nå könsmognad 
och en skaplig matchvikt för det krävan-
de samlivet vid vatten av olika slag.

SEXET FÅR VÄNTA
Trollsländan på hygget är en normal fö-
reteelse. Hyggen, skogsbilvägar och ka-
la eller glest bevuxna klippor i skogen 
är idealiska platser för unga trollsländor. 
Här på de öppna platserna värmer so-
len behagligt och här finns gott om in-
sekter att fånga. Och här får de vara i 
fred – speciellt de unga honorna – för 
alla könsmogna hanar som patrullerar 
längs stränder och på blötlagda myrar 
med enbart sex i tankarna, med avbrott 
för snabba måltider i flykten. 

När de unga trollsländorna når köns-
mognad och flyger ner till stränder och 
ut på myrar blir de genast överfallna av 
trollsländhanar som kastar sig över ho-
norna, kopplar nackgrepp på dem med 
sitt kniptångsorgan som finns i spetsen 
av bakkroppen och inleder parningen. 
Öm romantik och ridderlig uppvaktning 
existerar inte i trollsländornas värld. 
Tanke och handling är ett och det sam-
ma – med nog så tuffa nypor. •     

 TEXT OCH FOTO: HANS HÄSTBACKA

Trollsländan på hygget, ett ungt exemplar 
av fyrfläckad trollslända, är en vanlig syn 
under sommaren.   
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kolumnen

DET FINSKA skogsbruket står inför stora utmaning-
ar. Speciellt utmanade ser jag växelverkan mellan 
den finska skogen och skogsbruket i förhållandet till 
EUs politik. Skogen och skogsbruket hör enligt sub-
sidiaritetsprincipen till medlemsländernas kompe-
tens, men hela tiden smyger utmanare till skogspo-
litiken in via miljöpolitik, energipolitik, jordbruks-
politik, klimatpolitik, och regionalpolitik. Vår själv-
ständiga skogspolitik riskerar att naggas alltmer i 
kanten.

Europeiska unionen bygger gemenskap och sam-
arbete. Då alla har liknande grunder och strukturer, 
är det också lättare på en bredare skala att reglere-
ra för alla. Problemet med skogen i EU är att den 
varierar väldigt mycket beroende på vilken del av 
EU vi befinner oss i. I södra Europa har skogsbrän-
der haft en stor inverkan på skogen och skogsbru-
ket. År 2020 brann cirka 340 000 hektar i södra Eu-
ropa, något som ses som ett stort problem, med-
an vi här i Finland anses borde bränna mera skog 
för mångfaldens skull. I Mellaneuropa ligger foku-
set igen på gröna landskap, rekreation och vattenre-
ning. För vår del, i norra Europa, spelar skogen en 
stor ekonomisk roll. Nu säger jag inte att den inte 
skulle göra det på andra ställen också, men på na-
tionell nivå spelar skogsbruket och skogsindustrin 
en mycket starkare roll här i Finland än på många 
andra ställen inom EU. 

Dessa regionala skillnader inom EU skapar olika 
förutsättningar och behov för skogen. Problemet för 
Finlands del är att få sin röst hörd bland alla andras. 
Ett konkret och aktuellt exempel, där klimatpoliti-
ken och energipolitiken kan komma att indirekt på-
verka vårt skogsbruk, är EU-parlamentets miljöut-
skotts senaste linjedragning om att ved som ener-
gi inte kan räknas som en förnybar energikälla. Om 

detta klubbas igenom i EU-parlamentet, vilket ver-
kar högst osannolikt, skulle det innebära att vi inte 
kan utnyttja ved som energi för att uppnå Finlands 
klimatmål. Detta i sin tur innebär att hela skogssek-
torn förlorar en hel del inkomster. Detta hotar även 
vår energiförsörjning. Rädslan inom EU verkar vara 
att man använder grovt virke i kaminen.

 Verkligheten i Finland är att man främst använder 
biprodukter från skogsindustrin som uppvärmnings-
material. Europaparlamentariker Nils Torvalds, som 
jobbar aktivt för den finska skogen, konstaterar ock-
så (Helsingin Sanomat, 21.5.2022) att skogsresur-
serna i Finland är mycket större och i mycket bättre 
skick än i många andra EU-länder. Man kan alltså 
konstatera att utgångspunkterna varierar, vilket ock-
så borde beaktas i EU-beslutsfattandet. 

Jag vill inte minska vikten av en hållbar miljöpo-
litik, även jag är starkt oroad för biodiversiteten och 
klimatet. Jag förespråkar dock en mer holistisk mil-
jöpolitik, både på nationell nivå och på EU-nivå. De 
deloptimeringar, som idag dominerar som lösnings-
förslag i den allmänna debatten, kommer inte att lö-
sa de utmaningar vi står inför. Alltför ofta ser vi för-
slag på lösningar som känns enkla men vars effekt 
i slutändan är marginell. 

Orsaken till detta är att man utgående från ve-
tenskaplig forskning med snäva utgångsantagan-
den drar långtgående slutsatser om helheten. Som 
grund för politiska beslut ska vi ha forskning, poli-
tikens uppgift är att sätta in forskningsresultaten i 
den helhet som vårt samhälle utgör. Här bör även 
social, regional och ekonomisk hållbarhet beaktas. 

Varje gång jag hör att forskarna är eniga ringer 
varningsklockorna för mig. Den dag forskarna är 
eniga slutar vetenskapen att utvecklas. All veten-
skaplig utveckling bygger ju på ifrågasättandet. •

Skogen och politiken

ANDERS NORRBACK,
RIKSDAGSLEDAMOT, SFP
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Den nya versionen av Träden och vi har 
sitt ursprung i utgåvan med samma titel 
från år 1994. Den bearbetades och över-
sattes till finska och kompletterades för 
ett par år sedan. Vårens svenska uppla-
ga baserar sig i sin tur på den finska ver-
sionen.

Enligt författaren vill Träden och vi be-
lysa mänskans förhållande till de olika 
trädslagen förr och nu, deras roll i varda-
gens sysslor och arbetet för brödfödan, i 
folktro och -medicin samt inom litteratu-
ren och konsten. Och det gör den på ett 
sätt som knappast något annat verk.

Från de gamla skidorna hoppar förfat-
taren elegant vidare till Lemminkäinens 
myrtallsskida och hur hjältarna i Finlands 
nationalepos Kalevala använde trä.

”Av Kalevala kan man dra många slut-
satser om hur man förr utnyttjade olika 
trädslag, men med viss reservation då ru-
nosångarna ibland antagligen också gett 
vikt åt hur trädslagen passar in i sångens 
rim och rytm.”

Från Kalevala avancerar författaren 
till tjärbränning och kolmilor i den näs-
tan 60-sidiga inledningen. Den historiska 
vandringen går vidare till cellulosa-, pap-
pers- och annan träproduktindustri. Den 
tar också upp nanocellulosa och ytterliga-
re framtida användning av trä. Här fram-
går också att oron för skogsskövling bör-
jade redan på 1700-talet och att en skogs-
lag, som skulle förhindra skövlingen, stif-
tades år 1886.

Läsaren får också en tur bland konst-
måleri, musik och diktning där träden spe-
lar en central roll, något som de även gjort 
i religionen. 

Trädens encyklopedi
Visste du att Nordens äldsta skidpar 
är 5 200 år gammalt och hittades i 
svenska Lappland för snart 100 år 
sedan? Det är bara en intressant de-
talj i skogsproffset Kåre Pihlströms 
färska omarbetade utgåva av Träden 
och vi.

HELHETSBILD AV TRÄDET
Ett träd är ett träd. Många träd är en skog. 
Kåre Pihlström tar läsaren till 15 träd i 
den finländska skogen. Han avverkar 
dem ett i sänder och koncentrerar sig in-
te bara på växtplatser, utbredning, sköt-
sel och vad träet används till. Han vä-
ver in trädens betydelse för konst, mu-
sik, poesi och religion samt för mat och 
dryck. 

Träden och vi är en ögonöppnare som 
innehåller en imponerande mängd fakta 
om träden. Men så har forstmästaren, fö-
retagaren och julgransodlaren Pihlström 
en gedigen yrkeskarriär med skogsvård 
och skogsinformation i 40 år att falla till-
baka på. Dessutom har han plöjt igenom 
en försvarlig mängd referenslitteratur. För-
utom facklitteratur kan han till exempel 
sin Lönnrot, sin Beskow och sin Rydberg. 
Litteraturförteckningen omfattar mer än 
40 verk och publikationer, allt från fack-
litteratur till dikter och sagor.

Bokens största förtjänst ligger i sättet på 
vilket Kåre Pihlström kombinerar väsentli-
ga trädfakta med intressant kringinforma-
tion som ger läsaren en bild av hur träden 
påverkar och påverkat det mänskliga gö-
randet under årtusenden. Dessutom skri-
ver han föredömligt lättsamt. 

SNUDD PÅ ÖVERFLÖD
Även om alla uppgifter om träden är in-
tressanta och mången gång också lärori-
ka är det med snudd på överflöd. Men ku-
riositeterna har sin givna plats i ett dylikt 
verk och oftast en poäng, värd att lagra på 
den mänskliga hårdskivan.

I kapitlet om rönnarna skriver Pihl-
ström också om de hälsosamma C-vita-
minrika rönnbären och deras använd-
ningsmöjligheter i geléer, som krydda och 
som laxermedel. Mindre hälsosamma blev 
rönnbären i det kultbetonade starkvinet 
Sorbus. Vinet var fram till år 2010 populärt 
bland alkisar, eller aktiva alkoholanvända-
re, som Pihlström diplomatiskt uttrycker 
det. Rönnbärskaramellen, som tillverkats 

sedan år 1895 får också ett omnämnande.
Pihlström glömmer inte heller att näm-

na enbären i ginet, granstruntssnapsen 
och björkknoppsbrännvinet. Han berättar 
också om andra användningsområden för 
de här råvarorna.

Salvor med kåda eller näverolja, 
björksav och xylitol är några exempel på 
mera hälsosam användning av träden.

Träden och vi har tveklöst mer än en 
funktion att fylla. Dels är den utmärkt för 
allmänbildningen, dels borde den kunna 
användas som bredvidläsningslitteratur 
inom utbildningen på olika nivåer.

I och med indelningen i avdelningar en-
ligt trädslagen behöver man inte sträcklä-
sa den. Den kan fungera nästan som ett 
uppslagsverk. En mera omfattande inne-
hållsförteckning eller ett register med sök-
ord hade varit pricken över i. Eller kanske 
avsaknaden av dessa är ett medvetet val 
för att locka till aktivare läsning. •

TEXT: PETER NORDLING

KÅRE PIHLSTRÖM: TRÄDEN OCH VI
FORESTAL OY AB 2022

368 SIDOR
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virkesmarknaden

MARKANVÄNDNINGSSEKTORN har i år fått sin första kli-
matplan. Målsättningen är en årlig effekt om minst tre 
miljoner ton koldioxidekvivalenter före år 2035. Klimat-
planen för markanvändningssektorn (MISU) definierar 
olika åtgärder för att sköta och nyttja skogarna, åtgärder 
som förstärker skogarnas kolsänkor och -lager. Styrme-
toderna för att främja åtgärderna varierar – för vissa åt-
gärder får skogsägarna understöd, andra försöker man i 
första hand främja genom rådgivning.

Vid sidan av den nationella klimatpolitiken ägnar sig 
privatsektorn åt frivillig kolkompensation. Med kompen-
sation avses att den förorsakade negativa klimatpåver-
kan uppvägs genom att minska de egna utsläppen eller 
binda en motsvarande mängd av dem på annat sätt. Då 
konsumenterna och företag i olika branscher strävar ef-
ter kolneutralitet ökar efterfrågan också på frivillig kom-
pensation av utsläpp. Därför har en mängd nya företag 
grundats inom markanvändningssektorn, företag som 
producerar kommersiella tjänster för frivillig kompen-
sering av utsläpp. Också då det gäller kompensering av 
kol innehar skogarna huvudrollen. De kolkompenseran-
de företagen kommer överens med skogsägarna om åt-
gärder som ökar kolbindningen. För förverkligandet av 
dem får skogsägaren betalt enligt avtal under en viss tid. 
Precis som inom den offentliga sektorn varierar åtgärder-
na kraftigt inom privatsektorn.

Markägarna innehar en nyckelposition då det gäller 
att förverkliga marknaden för både den privata och den 
offentliga sektorns kolkompensation. Hur förhåller de 
sig till klimatåtgärderna i skogarna? Börjar de förverkli-
ga dem i sina egna skogar? Skogsägarna har olika mål för 
skötseln och användningen av sina skogar. Några lägger 

större vikt vid den ekonomiska produktionen, andra vid 
rekreationsmöjligheterna. Därför attraherar olika meto-
der skogsägarna.

Då klimatåtgärderna utgår från frivillighet är det av 
yttersta vikt att skogsägarna berättar om sina åsikter och 
att åsikterna beaktas för att klimatpolitiken ska leda till 
resultat. Det är också viktigt att markägarna känner till 
de olika nya alternativen och förstår effekten av dem. 
En del av åtgärderna erbjuder också markägarna nya ut-
komstmöjligheter eller möjligheter att bättre förverkliga 
sina målsättningar för skogsskötseln.

De åtgärder, som används för att förverkliga den na-
tionella klimatplanen och den frivilliga kompensationen, 
har olika effekter. En del, såsom gödsling, ökar virkes-
produktionen och därmed virkesmängden på markna-
den. Vissa främjar samtidigt också tryggandet av biodi-
versiteten, till exempel genom att öka kolförrådet i död 
ved i ekonomiskogar. Också tidsspannet varierar, vitali-
seringsgödsling på momarker resulterar i tillväxt inom 
några år, men att beskoga impedimentmark resulterar 
först efter årtionden i mera virke på marknaden.

För tillfället har man inte tillräckligt undersökt hur 
skogsägarna förhåller sig till de åtgärder som ska brom-
sa klimatförändringen. Projekten i Jord- och skogsbruks-
ministeriets forsknings- och innovationsprogram Fånga 
kolet ger emellertid snart ny kunskap om skogsägarnas 
synsätt. För att forskningsprojekten ska ge tillförlitliga re-
sultat är det viktigt att skogsägarna ställer upp på inter-
vjuer och enkäter och för fram sina åsikter. På basis av 
de här uppgifterna är det möjligt att skapa utvecklings-
stigar för utvidgandet av olika klimatåtgärder i framti-
den. •

Klimatåtgärder påverkar virkesmarknaden olika

PAULA HORNE,
FORSKNINGSDIREKTÖR, 

PELLERVO EKONOMISKA 
FORSKNING
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TOK

till din tjänst

– Varför har du en säkerhetsvakt med dig när du kör ut såg-
varor?
– Det här räknas i dag som en värdetransport!

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.

Det mesta inom verkstadsutrustning
• Billyftar • Däckmaskiner 

• Pelarborrmaskiner med mera

www.toolhouse.fi  info@toolhouse.fi  0401970208

Har du flyttat?
Adressförändringen gör du enkelt 

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

prenumerationsservice, 
tfn 03 4246 5396.
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• Jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen  
 vill öka skogens betydelse för välfärden

• Snabbväxande lövträd effektivt biobränsle

• Inför jaktsäsongen

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


