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Har vi nått en
vändpunkt?
Under ett drygt decennium har skogsindustrins nyheter bestått av negativa sådana. Informationen har
präglats av omstruktureringar, samarbetsförhandlingar och fabriksnedläggningar som en följd av dålig
lönsamhet och förändrade konsumtionsvanor. Det
har varit svårt att uppfatta någon optimism i förädlingssektorns syn på framtiden.
Nu har dock åtminstone två av våra integrerade
storbolag meddelat om omfattande nyinvesteringsvilja. Metsä Groups planerade cellulosafabrik i Äänekoski, vars budget går på ofantliga 1,1 miljarder
euro, skulle vara den största enskilda investeringen inom skogssektorn någonsin i Finlands historia.
Ledande ekonomer har redan hunnit jämföra investeringens verkningar med Nokias uppgång under
1990-talets lågkonjunktur.
Det är glädjande att man nu inser att det finns potential i skogarna. Skogen och dess råvara har varit en betydande faktor för vår nationella välfärd flere gånger under vår historia; allt från kolandets och
tjärbränningens tid till tillverkningen av högkvalitativt bestruket papper. Allt har dock sin tid och nu
verkar det som om man inom skogsindustrin är i en
fas av en kraftig omstrukturering. Den planerade fabriken, som även vid sidan av cellulosa skall förädla
bioprodukter ur skogsråvaran, kan ses som en betydande satsning på biomaterialen som dock tillsvidare inte riktigt slagit igenom. Om bioekonomin nu
får sitt genombrott innebär det sannolikt goda nyheter inte enbart för skogsägarna utan för hela Finland. Skogsindustrin står fortfarande för 20 procent
av Finlands exportintäkter och är således en synnerligen tongivande aktör för vår handelsbalans.
Inom skogsindustrin har man alltid kunnat räkna. För att våga göra satsningar av de storleksklasser
vi nu fått höra om, måste man ha kalkylerat investeringarnas lönsamhet noggrant samt vara övertygad
om att de ger avkastning på investerat kapital. Sto-

Ledare: Otto von Frenckell

ra satsningar medför alltid även risker. Dessa risker
sprider man i det aktuella fallet just genom möjligheten att tillverka olika biomaterial. Vilka de nya biomaterialen blir får framtiden utvisa. Det finns dock
en stor potential som bör utnyttjas och satsningen på
kunnande bör fortsätta och ökas. Finland kan inte
konkurrera med låglöneländer, utan vår konkurrenskraft måste bygga på bland annat kunnande och en
fungerande logistik, inte minst beträffande tillgången på råvara.
För oss revirskogsägare kan en investeringsplan i
Äänekoski i mellersta Finland kännas avlägsen med
tanke på avsättningen av vår råvara. Fabriken skulle dock öka användningen av massaved på årsbasis
med fyra miljoner kubikmeter. Förhoppningar om
att efterfrågan på massaved av klena dimensioner ska
öka, som en följd av bioproduktionen och den vägen
ge ett lyft för beståndsvårdande avverkningar, är stor.
Om planerna förverkligas skulle virkesströmmarna
även här i kustbygderna påverkas positivt. Det faktum att vi på revirets verksamhetsområde saknar förädlingsindustri gör alla nyetableringar som har randeffekter positiva även för oss.
Nu gäller det för alla involverade att se skogen för
träden, medverka positivt på alla fronter till att de
aviserade investeringsplanerna förverkligas. För oss
skogsägare gäller det naturligtvis att ge signaler åt industrin att råvarutillgången är tryggad. För att industrin på sikt skall erhålla råvara av god kvalitet, som
den kan göra resultat på, krävs ett lönsamt skogsbruk som ges möjligheter att producera råvaran. Det
råder alltså inget motsatsförhållande i våra intressen.
Som skogsägare och medlem i Reviret kan Du lita
på att våra fackmän har aktuell kunskap om virkesmarknaden samt gedigen erfarenhet av den bästa tidpunkten för att utföra skogsvårdande åtgärder. Tag
därför kontakt med din ansvariga revirinstruktör; de
finns till för att betjäna Revirets medlemmar!

4

Allmän överblick
Text: Magnus Wiksten

Under 2013 var marknadssituationen
för den finländska skogsindustrin som
helhet betraktat skälig i förhållande till
det allmänna ekonomiska läget. I Europa var tillväxten fortfarande svag på
grund av den blygsamma ekonomiska
tillväxten. Detta avspeglades särskilt på
efterfrågan och prisutveckling för tryckoch skrivpapper.
Papprets exportpris sjönk i snitt med
två procent medan kartongens exportpris steg med en procent jämfört med
föregående år. Massans medelpris steg
med ett par procent. De genomsnittliga
exportpriserna för sågade varor steg tre
procent och exportvolymen ökade med
en tiondel jämfört med 2012. För fanerens del ökade exportvolymen ungefär
fyra procent, men priset hölls på ungefär samma nivå som 2012. Skogsindustrins lönsamhet var fortfarande god
för massa och kartong, nöjaktig för sågvaruindustrin, men svag för tryck- och
skrivpappersindustrin.

Skogsindustrins produktion ökade
totalt med cirka sex procent 2013. Produktionen av papper och kartong uppgick till uppskattningsvis 10,6 miljoner
ton, vilket är ungefär lika mycket som
2012. Massaproduktionen var däremot
tre procent större än under föregående år och uppgick till 7,0 miljoner ton.
Produktionen av sågvaror ökade sju
procent och uppgick 2012 till 10,1 miljoner kubikmeter. Produktionen av faner var tre procent större än 2012.

Skogsskötsel
Skogsodlingsarealen var ungefär på
samma nivå som året innan och reviret förmedlade ca 1,28 miljoner plantor.
Markberedningsarealen ökade en aning
under år 2013 och uppgick till totalt
929 hektar. Arealen utförd planskogsskötsel hölls på samma nivå som året
innan och uppgick till ca 1 300 hektar.
Arealen iståndsättning av ungskog ökade till 445 hektar. Totalt utfördes vård
av ungskog på totalt 1 745 hektar. Målsättningen för året uppnåddes.

Virkeshandel
Under hela året fanns en god efterfrågan på alla virkessortiment. Skogsindustrins ökande produktion ledde till att
virkesanvändningen ökade cirka sex
procent under 2013. Virkeshandeln var
livlig och ovanligt jämn i hela landet.
Effekterna av de många stormarna
under hösten 2013 var mycket lokala.
Virkeshandeln på revirets område
var mycket livlig under 2013. Reviret
lyckades förmedla sina medlemmars virke fastän mängderna blev avsevärt större än planerat. Vårvinterns drivningsförhållanden var mycket goda fram till
april och vintersäsongen varade en månad längre än normalt. De goda förena
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fortsatte under sommaren och hösten.
I november och december var nederbördsmängderna stora och drivningsförhållandena försämrades kraftigt. På
det hela taget var drivningsförhållandena 2013 de bästa vi har haft på många
år.
Revirets totala virkesförmedling bestående av såväl rundvirke som flis uppgick under år 2013 till 759 179 m3. Enligt verksamhetsplanen för år 2013 var
målsättningen 650 000 m3 och reviret
förmedlade således en hel del mera än
planerat. Den förbättrade efterfrågan
på virke ledde till att revirets medelpriser under året steg för alla sortiment.
Under 2013 var den nominella rotprisnivån i hela Finland tre procent högre
än ett år tidigare.

Skolning och information
För skogsägarna ordnades två skogsfärdighetstävlingar den 3.10, den ena i
Lovisa och den andra i Kyrkslätt. Revirets tjänstemän medverkade under året
i olika kurser och lantbrukarmöten med
aktuell revirinformation. I Borgå, Lovisa och Raseborg ordnades under hösten
röjningskurser för intresserade skogsägare. Sammanlagt deltog ca 30 skogsägare i utbildningen. Revirtidningen
utkom två gånger under året. Informationen kompletterades med artiklar i
massmedia och facktidskrifter.
Under året deltog revirets personal i
ett flertal kurser och fortbildningstillfällen. Personalen hade möjlighet att delta
i de traditionella Skogsbrukets vinterdagar. På sommaren deltog personal och
styrelse i Elmia Wood mässan i Sverige.

Fullmäktige och styrelse
2013
Vårens fullmäktigemöte hölls den
12.4. på Överby i Esbo. Styrelsens ordförande Otto von Frenckell började med att konstatera, att
arbetet med att omarbeta Lagen om
skogsvårdsföreningar fortskrider enligt
arbetsgruppens planerade tidtabell
och att ramarna verkar hålla. Lagen
godkänns sannolikt av riksdagen på

hösten och lagen träder antagligen i
kraft 1.1.2015. Lagreformen gällande
skogsvårdsföreningarna är den mest
omfattande inom privatskogsbruket
sedan 1950-talet.
Den pågående
4-års fullmäktigeperioden kommer
att vara avgörande beträffande vilka
serviceformer och resurser reviret skall
tillhandahålla i framtiden. De beslut
som fattas under de närmaste åren
kommer sannolikt att påverka revirets
verksamhet under flera decennier framåt.
Skogslagen är också under omarbetning
och enligt nuvarande förslag skulle
valfriheterna för skogsägarna även här
bli större, vilket kan betecknas som
positivt.
Till mötesordförande valdes Robert Haglund. Verksamhetsberättelsen och bokslutet för år 2012 fastställdes och andra stadgeenliga ärenden
behandlades. I samband med vårmötet
höll utvecklingsdirektör Markus Lassheikki från MTK en kurs för fullmäktige och styrelsen angående vad man bör
känna till som förtroendevald.
Höstmötet hölls den 10.12. på
Överby i Esbo. Under öppningen av
mötet konstaterade styrelseordföranden Otto von Frenckell, att året har varit mycket aktivt gällande skogslagstiftningen. Arbetet med att förnya bland
annat skogslagen, skogsvårdsföreningslagen, skogsbrukets finansieringslag
och klenvirkeslagen, skogsskadelagen
samt virkesmätningslagen har pågått
under året. Alla lagar berör den enskilda skogsägaren i allra högsta grad.
Reviret har haft ett aktivt år bakom
sig. De förmedlade virkesmängderna är
stora och medelpriset har varit klart hö-

gre än på andra håll i landet. Reviret
behövs också i framtiden och tack vare
revirets storlek är vi en intressant virkeshandelspart.
Till mötesordförande valdes Kerstin
Degerth. Till revisor för revision av revirets räkenskaper och förvaltning år
2013 valdes Bengt Nyholm, CGR och
till revisorssuppleant revisionssamfundet Ernst & Young Ab. Efter mötet presenterade revirforstmästaren förslaget
till ny lag om skogsvårdsföreningar. Efter presentationen diskuterade fullmäktige ärenden i anknytning till medlemskap och medlemsavgiftens storlek samt
revirets framtida målsättningar och
strategi.
Styrelsen höll under året sammanlagt 10 möten. Otto von Frenckell fungerade som ordförande och Henrika
Husberg som viceordförande.

Ekonomi
Revirets ekonomi var god under år
2013 och bokslutet visar ett överskott
på 232 451 euro (230 592 € år 2012).
Intäkterna från virkesförmedling, drivning samt skogsvård och värderingar
uppgick till drygt 2 miljoner euro, vilket var drygt 250 000 euro mera än
budgeterat. Skillnaden mellan förverkligat och budgeterat beror bl.a. på att
den förmedlade virkesmängden blev ca
100 000 m3 större. Under året uppbar
reviret 680 749 euro i skogsvårdsavgifter. Den största posten på kostnadssidan är personalkostnaderna. Räknar
man ihop löner, pensioner samt sociala kostnader uppgår summan till drygt
2,65 miljoner euro.
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Hasse Randström
går i pension

Hasse Randström anställdes som forsttekniker genast efter fullgjord värnplikt,
den 15 oktober 1971 av Västra Nylands
privata Skogsrevir, då med Kalle Örnmark i spetsen. Hasse började med att
vikariera och hjälpa till där det behövdes på hela revirets område, från Sjundeå i öst till Bromarf i väst. 1973 tog
Hasse Randström över efter Sven Lundell på Bromarf och västra Tenala området, som han har skött sedan dess.
Arbetsuppgifterna bestod de första
åren främst av stämpling, skogsodling
och virkesförsäljning. Stämplingsarbetet pågick hela hösten, då varje enskild
stam, som skulle avverkas, måste märkas. Virkesmätningen ägde rum på vårvintern, eftersom nästan all avverkning
skedde under vintern, ibland under flera
dagar på samma gård.
Annat är det idag då avverkningarna
sker året runt och maskinförarna sköter valet av stammar som skall avverkas och industrin styr behovet av virke.
Fördelarna med jobbet har varit att

dagligen få röra sig i naturen, se årstidernas växlingar och följa djurlivets
gång. Ett omväxlande arbete, ingen dag
den andra lik. Han har fått träffa och
bekanta sig med många människor från
olika yrkesgrupper och jobba med trevliga arbetskamrater inom en sammansvetsad yrkeskår.
De enda nackdelarna har varit stressen under vissa perioder, säger han. Efter att mobiltelefonen kom kunde dagens program ändras flera gånger.
En annan stressig period var efter annandagsstormen 2011, då rekordstora mängder träd blåste omkull på hans
område.
Då han ser tillbaka på sin 42 år långa
karriär skulle han troligen välja samma
yrke igen, om han fick starta om.
Hasse flyttade till Bromarf 1972, då
till Wättlax skola. 1981 byggde familjen hus i Bromarf kyrkby. Idag bor Hasse med sin fru i torpet Enbacka, som tidigare var deras sommarbostad, dit de
flyttade 2010.

Hasses vardagsjag kommer att ändra från revirinstruktör till en glad pensionär med många järn i elden. Han säger
att det finns hus som behöver repareras och målas, lider och bodar som ska
städas. Trädgården med grönsaks- och
jordgubbslandet samt hallonodlingarna bör skötas och gräsmattan skall klippas. Han skall försöka motionera mera
regelbundet med frun och hundarna
och fiska med barnbarnen. På hösten
kommer jakten, som ligger Hasse nära
hjärtat, och bär och svampar som ska
plockas. En och annan resa står också
på önskelistan, så brist på program lär
det inte bli.
Hasse har de senaste veckorna haft
möjlighet att jobba tillsammans med
och lära känna sin efterträdare André
Södergård. Hasses ord om André: en
ung och energisk revirinstruktör, som
säkert kommer att ge många goda råd
och skogliga åtgärder åt skogsägarna i
Tenala Bromarf området.
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André Södergård,

ny revirinstruktör i Bromarv
Hasse Randström går i pension den sista juni och som ny revirinstruktör i Bromarv har reviret anställt André Södergård från den 1 mars. André och Hasse
har jobbat tillsammans under mars och
april månad med inskolning i arbetet.
Hasse kommer att hålla semester i maj
och juni.
André har varit egenföretagare i två
år och jobbat med stockhusbyggande
och skogsarbete. Tidigare jobbade han
som skogsbruksplanerare på Skogscen-

tralen i 1,5 år. Han blev utexaminerad
som skogsbruksingenjör 2010.
André Södergård är född och uppvuxen i Österbotten. Han flyttade till
Ekenäs då studierna inleddes 2006 och
efter det har han rotat sig och bor i dag
i Tenala i egnahemshus med sin sambo Ninni. Fritidsintressena är jakt och
innebandy.
Det är stora stövlar som André skall
fylla efter Hasse Randström, som har
42 års erfarenhet på området. André ser

Johan Engstrom
Verkställande direktör
0400 304 963
johan.engstrom@nyved.fi

Kaj Linden
Virkesförman
0400 304 173
kaj.linden@nyved.fi

det som en stor utmaning och ära att
få ta över. Det kommer att ta lång tid
att bygga upp ett lika stort nätverk som
Hasse har samt att få kännedom om
området. Den stora utmaningen blir virkesmarknaden och att lära sig alla datorprogram. Som arbetsledare på området fungerar Mikael Byman.
André nås på telefonnummer: 040
4518489 eller via epost: andre.sodergard@revir.org

Henrik Holmberg
Virkesförman
0400 988 327
henrik.holmberg@nyved.fi

David Lundqvist
Virkesförman
040 8010401
david.lundqvist@nyved.fi

8

Robert Andersson,

ny revirinstruktör i Västra Lovisa

Robert Andersson är anställd som ny revirinstruktör fr.o.m. den 1 mars 2014.
Han har tidigare jobbat på UPM-Kymmene i 3,5 år, bland annat som virkesanskaffningschef i Skandinavien och senast med
långtidsplaneringen av virkesanskaffningen i norra Europa. Han blev utexaminerad
som skogsbruksingenjör 2008 och efter en
kort tid på UPM fortsatte han studierna på
SLU i Umeå vid årsskiftet 2008-2009, och
blev utexaminerad 2011 som Master inom
skogshushållning. Under sina praktikperioder 2005 och 2006 jobbade han på Södra skogsreviret och 2007 med stormskador efter stormen Per i södra Sverige.
Robert är född i Lovisa, men uppvuxen i Pernå strax norr om Lovisa. Idag
bor han i Borgå med sin sambo Jennifer, planerna är dock att flytta närmare
Lovisa inom en nära framtid. På fritiden
rör sig Robert mycket utomhus, både
på joggingrundor och skogsvandringar. På hösten och vintern är det främst
jakt som gäller och han försöker även
via jakter i Sverige hålla kontakten med
skolkamraterna där.
Roberts arbetsområde omfattar Västra Lovisa (Gamla Västra Pernå).
Robert ser fram emot utmaningarna i
det nya jobbet och de mångsidiga arbetsuppgifterna, samt att stifta bekantskap
med skogsägarna på sitt område. Största
utmaningarna kommer att vara att lära
sig dataprogrammen som används inom
Reviret, samt att göra virkesmätning på
stående skog. Som tur så har Reviret en
erfaren och kunnig personal som man
kan fråga råd av vid behov.
Sitt yrkesval har Robert aldrig ångrat och han tycker att det skall bli roligt

att jobba på Reviret, då den ena dagen
sällan är den andra lik. Efter några års
jobb där arbetsuppgifterna främst varit
kontorsbundna och på internationell
nivå, ser Robert fram emot att jobba

mera lokalt och med operativa arbetsuppgifter, vilka han anser passa honom
bättre än kontorsjobb. Robert nås per
telefon 040 720 88 43 eller per e-post
robert.andersson@revir.org.
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Daniel Larsén

NY REVIRINSTRUKTÖR I PYTTIS
OCH ÖSTRA LOVISA
Daniel Larsén är ny revirinstruktör
fr.o.m. den 1:a mars på Pyttis och gamla Strömfors område där Ulla Inkeroinen tidigare verkade som revirinstruktör och som numera jobbar heltid med
skogsbruksplanering.
Daniel skall utexamineras till skogsbruksingenjör från YH Novia i juni
månad. Han har tidigare praktiserat
på Södra skogsreviret och på Finlands
skogscentral där han bland annat inventerade granbarkborreskador på södra kusten. Examensarbetet som Daniel
jobbat med handlar om granbarkborren och skador som skadeinsekten har
förorsakat på bl.a. Södra skogsrevirets
verksamhetsområde.
Daniels hemort är Liljendal där
han har bott nästan hela sitt liv, förutom under studietiden och efter militärtjänsten, då han jobbade med bl.a.
byggnadsarbete och som metallsvarvare. För tillfället bor han i Lovisa stad.
På fritiden är han aktiv i hembyns ungdomsförening och jaktförening. Under
hösten spenderar han merparten av sin
tid i skogen, endera i arbetets eller jaktens tecken.
Nu när Daniel verkat en tid i revirets
tjänst börjar han småningom finna rutiner och känner området en aning redan.
Virkeshandelssidan är den mest utmanande i arbetet, speciellt när området är
ganska obekant för honom från tidigare. Den viktigaste delen, det vill säga lokalkännedomen, kommer säkert i samband med det mångsidiga jobbet som
revirinstruktör. Virkeshandeln möjliggör det även att få bukt med granbarkborre- skadorna innan det har gått för

långt i de gamla granbestånden. Han ser
fram emot en intressant framtid inom
reviret och att komma i kontakt med
områdets skogsägare.

Daniel nås på telefon 040 509 6387
eller daniel.larsen@revir.org
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Granbarkborrar
Text: Daniel Larsén
Granbarkborren (Ips Typographus) är
den mest ekonomiskt betydande skadeinsekten på gran. Granbarkborren kräver färskt granvirke där den kan äta
och föröka sig i basten under barken på
stammen. Flygningstiden blir tidig i år
om det varma vårvädret fortsätter som
under de senaste veckorna. Det krävs
en temperatur i luften på +18 – 20 grader celsius eller en marktemperatur på
+12 grader celsius för att insekten skall
kvickna till och börja svärma. Granbarkborren övervintrar i marken och
angriper passande granar i närheten under våren. Risken med en tidig svärmning är att sannolikheten för en andra
generation ökar, förutsatt att sommaren
blir varm. Det krävs ca. 2000 – 5000
individer för att kunna döda en stående gran, beroende på motståndskraften
i granen. Hyggeskanter som är utsatta
för sol och vind från syd – sydväst är
riskobjekt, speciellt om det finns torra
platser, vindfällen eller rötskador i beståndet.
Angrepp på stammarna går att känna igen genom det bruna mjölet som
ligger längs med stammen eller nere
på stubben; det kan vara svårt att upptäcka om det regnat eller blåst kraftigt.
På stammen går det även att upptäcka
inslagshålen som har en diameter på
ca. 1,5 mm och skalar man bort barken
vid inslagshålet så kan man under den
se granbarkborrens gångsystem. Granbarkborren orsakar även blånad i samband med sitt angrepp, så det är viktigt
att få bort virket i tid innan värdeminskningen blir för stor.
Skador orsakade på Revirets verksamhetsområde har ökat under de senaste åren, speciellt på team 4:s och
5:s områden. För mitt examensarbete, som gjordes för Finlands Skogscentral, kustens regionenhet, inventera-

de jag skador under sommaren 2013
på sydkusten mellan Åboland och Lovisa. Ur resultatet kunde man tydligt
se att de största skadorna fanns i östra Nyland, speciellt i Lappträsk och Lovisa. Totalt inventerades 1807 stammar
på 32 provytor med en stolek på 100 x
15 m. Provytorna som valdes ut skulle
vara äldre grandominerade bestånd, utsatta för sol och vind från syd – sydväst,
inom 500 m från en figur som avverkats
p.g.a. storm- eller insektskador efter
den 26.12.2011. Ingen gallring skulle
heller ha utförts efter 2010 på figurerna. Två feromonfällor användes också
som uppföljningsmetod, en i gamla Pernå kommun och en i Sibbo.
Reslutaten visade att totalt 5% av
stammarna som inventerades i östra
Nyland var under angrepp, både färska
vindfällen och stående stammar. Västra
Nyland hade 1,5% av stammarna under angrepp, dock var dessa enskilda
stammar på olika platser och ingen klar

koncentration med angrepp fanns. Kimitoön hade inga angrepp av granbarkborren över huvudtaget, inte ens i vindfällena.
Feromonfällorna fångade upp ca.
41 000 individer i Sibbo och ca. 31 000
individer i Pernå. Det här är mycket stora fångster med tanke på att epidemigränsen går vid 15 000 individer per
säsong. Man kunde även konstatera att
den största svärmningen skedde före
midsommar och tynade ut efteråt. Så
om man skall söka skador i sin skog lönar det sig att göra det vid midsommar.
Det viktigaste som skogsägare är att
man följer upp sina äldre grandominerade bestånd. Stammar under angrepp
går inte att urskilja på längre håll, oftast måste man vara bara en meter från
stammen innan man ser angreppen.
Gröna granar, till synes riktigt friska,
kan vara under angrepp och när barren
lossnar och barken börjar flaga är det
redan för sent.
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Bekämpningen av granbarkborre är ganska begränsad; man kan utföra sök och plock-metoden som utvecklats i Sverige. Det vill säga man söker
fram de angipna stammarna under sommaren och hugger ner dessa och skickar
iväg dem till fabrik omedelbart. Det går
även att barka eller förstöra dem på andra sätt, huvudsaken är att det görs vid
rätt tidpunkt, det vill säga just efter att
stammen blivit angripen. Figurer med
angrepp under flera år i sträck är det
skäl att slutavverka, för om det kommer
lika mycket torra granar ur figuren som
tillväxten är varje år så blir det ju ingen
värdetillväxt. Vid slutavverkningar kan
det även vara skäl att lämna högstubbar av torra granar på figuren, då granbarkborrens naturliga fiender såsom
t.ex. myrbaggen (Thanasimus Formicarius) förökar sig i dessa. Döda granar
som är äldre än ett år har ingen betydelse längre för granbarkborren då den
kräver färsk bast att föröka sig i. Det är
också viktigt att komma ihåg, att plockar man ut torra granar under vintern, så
gynnar man i värsta fall granbarkborren då man tar tar bort födomaterial för
de naturliga fienderna.
Vid eventuella frågor eller om Ni har
en figur under angrepp kontakta er revirinstruktör så får Ni råd eller så sköts
avverkningen av figuren!
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Skogsägaråsikter gällande

nya skogslagen

Text: Jens Bäckman

Syftet med mitt examensarbete var att
ta reda på skogsägarnas åsikter om två
centrala förändringar i skogslagstiftningen. Vad anser de om den större friheten att sköta skogen som de själva vill
och från vilken organisation vill de få
hjälp i skogsfrågor? Eftersom den hyggesfria skogbruksmetoden inte tidigare har varit möjlig att tillämpa i någon större utsträckning i Finland, valde
jag nu, i samband med den förändrade
skogslagen, att undersöka om det finns
något större intresse för brukningsmetoden då den blir möjlig att tillämpa
överallt.
Undersökningen
beaktade
hur
skogsägarna har skött sin skog tidigare och hur/om skötseln kommer att förändras nu genom den nya skogslagen.
Har de varit eller kommer de själva att
vara aktiva i skogen eller har de utnyttjat andra skogsresurser och skogstjänster, och på vilket sätt lokalt?
32,7 % ansåg sig veta vad hyggesfritt skogsbruk innebär och vilka risker och möjligheter det omfattar. Största andelen, 51,9 %, ansåg sig bara veta
till en viss del vad hyggesfritt skogsbruk
innebär. De resterande 15,4 % ansåg
sig inte veta vad hyggesfritt skogsbruk
innebär.
Intresse för ett infotillfälle om bedrivandet av hyggesfritt skogbruk finns

det nog då 19,2 % svarade Ja och 50
% svarade Möjligtvis/Kanske medan de
resterande 30,2 % ansåg att det inte alls
behövs ett informations tillfälle.
5,8 % var säkra på att de kommer
att ändra på sin skogsskötsel i och med
större beslutanderätt och fler valmöjligheter. 40, 4 % kommer möjligtvis/kanske att ändra på sin skogsskötsel och
52,9 % svarade att de inte kommer att
ändra på skogsskötseln; 1 % svarade
inte alls.
Figur 1 visar den eller de metoder
skogsägarna helst vill förnya genom.
Plantering och naturlig förnyelse är de
två överlägset populäraste metoderna,
medan sådd och hyggesfritt är betydligt
mindre omtyckta förnyelsemetoder.





Enligt enkäten så äger 24 % områden där de skulle kunna tänka sig hyggesfritt skogsbruk. 25 % tror sig kanske
äga sådana områden och majoriteten
35,6 % anser sig inte äga sådana områden. 13,5 % vet ej och 1,9 % har inte
tagit ställning
Figur 2 förklarar vem skogsägarna
vill att sköter planeringen och avverkningarna i deras skog och enligt vilken
metod. Största förtroendet får skogsvårdsföreningen (reviret) men skogsägaren själv vill också vara verksam i
sitt skogsbruk. De lokala och nationella företagen har båda fått låga procentandelar.
Intresset för hyggesfritt skogsbruk
är störst i ålderklasserna 36-45 och 46-
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Figur 1. Önskad förnyelsemetod.
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53,8 % tycker att skogen utseendemässigt skulle se mera levande ut om
den var skogsbeklädd hela tiden; alltså så att det finns träd i alla åldrar och
inga kala ytor. Ytterligare 30,8 % tycker att skogen möjligtvis/kanske skulle se
mera levande ut. Endast 12,5 % tycker
att skogen inte skulle se mera levande ut
genom att använda skogsbruksmetoden
kalhyggesfritt skogsbruk. 1 % svarade
vet ej och 1,9 % svarade inte alls på frågan. Skogsägarna anser också att den
hyggesfria metoden skulle öka mångfalden i skogen, men inte i lika hög grad
som påverka utseendet. 31,7 % har
svarat Ja och 45,2 % anser att hyggesfritt möjligtvis/kanske skulle kunna öka
mångfalden. 20,2 % anser att metoden
inte skulle öka mångfalden, 2,9 % tog
inte ställning.
I min enkät kom det även fram att
de finskspråkiga har en positivare inställning till hyggesfritt skogsbruk än de
svenskspråkiga, då 39,1 % av de finskspråkiga svarat att de vill använda hyggesfritt som förnyelsemetod jämfört
med de svenskspråkigas 6 %. De finskspråkiga är även generellt sett positivare till hyggesfritt skogsbruk. De tycker
att skogen skulle se mer levande ut och
att den biologiska mångfalden skulle
öka genom hyggesfritt skogsbruk i högre grad än de svenskspråkiga.
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Kåsor
Text: Torolf Finnbäck

En kåsa är ett dryckes- eller serveringskärl med handtag. Kåsa kan dels syfta på en mindre skopa, ett öskärl, dels
på en större skål. Ordet antas ha lånats
från de slaviska språken till språken
runt Östersjön. Till svenskan tros det
komma från medellågtyskans kauwese,
som betecknar en större vattenösa med
skaft. Det Litauiska ordet Kauszas kan
betyda träkärl gjorda ur ett enda stycke
men även träkärl i alla möjliga former. I
dag finns det kåsor gjorda i plast, komposit och gummi men ursprungligen var
kärlet täljt ur ett och samma trästycke.
De vackraste och starkaste kåsorna görs
av björk-knölar, även kallade vril. I en
vril växer träets fibrer i olika riktningar jämfört med trädets normalt lodrätt
växande fibrer. Detta gör att trämaterialet är mycket starkt och att sprickbildningen är liten. I Finland finns det
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3-4 företag som tillverkar kåsor i större
skala, ett av dem finns i Borgå. Anders
Eklund sadlade om efter besvär med
ryggen och började 1997 tillverka kåsor. ”Här i Finland talar vi allmänt om
kuksa när vi menar kåsa, som är det officiella namnet på svenska. Jag tillverkar årligen ca 3000 kåsor som huvudsakligen säljs åt turister och friluftsfolk.
Största delen säljs på salutorget i Helsingfors, så visst kan man säga att en
del också går på export”, säger Anders.
Själva tillverkningen börjar med att
knölarna sågas i ca 10 cm tjocka skivor. Ur skivorna sågas de enskilda kåsorna ut och kåsans fördjupning fräses
med borr. I följande skede kokas de blivande kåsorna i en saltblandning i en
större gryta. ”Efter kokningen byter kåsorna färg till en brunare nyans, sedan
återstår rent handarbete vid slipmaskinen. I slutskedet förses kåsans handtag
med en utsmyckning av masur eller en
bit renhorn. Den slutliga ytan fås efter
att kåsan poleras med en paraffinolja”,
förklarar Anders tillverkningsprocessen. Enligt en gammal tradition får kåsan aldrig tvättas, endast lätt ursköljas
efter att den använts.
Råmaterialet till kåsorna skaffar
Anders själv från hemlandet men en del
importeras också från Ryssland. ”Importen från vår östra granne är av olika
orsaker lite osäker varför jag med hjälp
av annonser i hemlandet brukar skaffa det mesta av det råmaterial jag behöver. Jag brukar några gånger under
året göra rundturer i landet och samla
in överenskomna knölar. De knölar som
jag köper bör vara minst 30 centimeter
i diameter, ju större desto bättre! I släpkärran har jag en knöl med en diameter över 80 cm och en totalvikt på ca
200 kg. En bra knöl är rötfri och avverkad mellan oktober och slutet av mars.
På sommaren avverkade knölar får hastigt färgfel och olika kemiska processer
kör igång som gör knölen oduglig som
råmaterial i tillverkningen. Överåriga,
torkade knölar går inte heller att använda. Har du en knöl som du vill sälja
så ta gärna kontakt med mig innan du
fäller den. Skicka ett meddelande per epost och bifoga gärna en bild på knö-

len så kan jag nog säga om den duger
åt mig i tillverkningen av kåsor”, säger
Anders. Genomsnittspriset för en frisk
och färsk knöl är 1 € per kilogram, om-

räknat till ett kubikmeterpris motsvarar
det 800-1000 €/m3. Anders kan nås på
adressen ae.kuksa@hotmail.com

