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Våga tänka 
annorlunda! Ledare: Otto von Frenckell

Vårt lands energipolitik har traditionellt varit starkt 
centraliserad. Detta medför att ibruktagandet av nya 
energieffektiva lösningar, bland annat utnyttjandet 
av förnyelsebara energikällor, lider. Det energipolitis-
ka tänkandet är starkt föråldrat; det betjänar inte na-
tionen och har kommit till sin vägs ände.

Under det senaste året har flere olika av var andra 
oberoende kommittéer och arbetsgrupper dryftat 
möjligheterna att öka Finlands självförsörjningsgrad 
då det gäller energi. Den senaste i raden är parlamen-
tariska energi- och klimatpolitiska kommittén ledd 
av handels- och industriminister Jan Vapaavuori. 
Kommittén är sammansatt av två representanter från 
varje riksdagsparti och resultatet av arbetsgruppen är 
att det råder bred politisk enighet om den förnyelse-
bara inhemska energins betydelse.

Den gemensamma nämnaren för slutsatserna i 
rapporterna är att Finlands egen energiförsörjning 
kan ökas till 80-100 procent under år 2050. En ut-
veckling i den riktningen skulle innebära att man av-
står från en onödig energi-import som kostar sam-
hället 8,5 miljarder euro på årsnivå. Summan är ca 
4 procent av vårt lands BNP och i stort sett lika stor 
som finansministeriets uppskattning av Finlands håll-
barhetsunderskott.

Genom att vända detta energifartyg på en rätta-
re kurs skulle det innebära flera nationella fördelar; 
bland annat skulle det stöda den ekonomiska tillväxt 
som vårt land definitivt är i stort behov av. Rappor-
terna utlovar vidare upp till 100 000 nya arbetstill-
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fällen och ett uppsving för utveckling av ny teknologi 
och därigenom även nya exportmöjligheter. En mera 
decentraliserad energipolitik skulle även förbättra 
den nationella tryggheten av el- och energidistribu-
tionen, inte minst under oförväntade kristider.

För att denna nya energipolitik skall bli verklig-
het krävs ett radikalt nytänkande. Bland annat bör 
energimarknaden öppnas, trafikbränslenas bioan-
delar ökas, föråldrad skattelagstiftning förnyas och 
energistöden omdisponeras så att de bättre gynnar 
förnyelsebar inhemsk energieffektiv teknologi och 
råvara. Skogen och dess resurser har en betydande 
andel i dessa framtidsutsikter. På sikt kunde uttaget 
ur våra skogar nästan fördubblas till 100 Mm3 på 
årsnivå utan att det skulle äventyra varken hållbar 
utveckling eller naturskyddsområden. Ej heller skul-
le det påverka den etablerade träförädlingsindustrins 
råvaruförsörjning. I planerna utgår man bland annat 
ifrån att lejonparten av ökningen av elproduktionen, 
ca 20TWh, skall bestå av skogsenergi.

På skogsägarhåll kan vi inte annat än önska att 
dessa scenarier blir verklighet, ju snabbare dess bätt-
re. Ny och ökad användning av råvara ur skogen gag-
nar skogsbruket och dess lönsamhet. Det kräver för-
utom politisk vilja även mod till nytänkande; något 
som skulle vara till hela samhällets fördel, inte en-
bart ekonomiskt utan även klimatpolitiskt och håll-
barhetsmässigt. Hela landets energiförsörjning kun-
de vara kolneutral. Men framförallt kräver det mod 
att tänka kreativt, även litet annorlunda!
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För ett år sedan såg konjunkturen för 
sågvaror ut att äntligen vända till det 
bättre.  Efterfrågan var god och priserna 
var på väg uppåt. Tyvärr blev denna po-
sitiva trend kortvarig. Redan i februa-

ri meddelade sågverken att de börja-
de ha sina lager fulla med såg varor av 
gran och att efterfrågan på sågade varor 
hade avmattats i Europa. 

En bidragande orsak till att lagren 

har vuxit är att sågverken i Norden har 
sågat mera i år än tidigare. I Sverige har 
produktionen ökat med ca 10 % och i 
Finland med ca 6 % jämfört med ifjol. 
På motsvarande sätt har lagren vuxit 
med 6 % i Sverige och hela 25 % i Fin-
land. Ett stort lager i kombination med 
minskad efterfrågan leder ohjälpligt till 
prissänkningar. Under våren och som-
maren var prisbilden på timmer fortfa-
rande ganska stabil, men nu under hös-
ten har statistikpriserna på nästan alla 
virkessortiment gått neråt. 

Pressen på att få ner priset på gran-
timmer är störst. I Europa, som är en 
stor marknad för sågvaror av gran, är 
konsumtionen fortsättningsvis ganska 
försiktig, fastän stabil. Någon stor för-
ändring till det bättre är inte att vän-
ta inom en snar framtid.  Egypten och 
Nordafrika är furumarknader och för 
tallen har marknadsutsikterna varit nå-
got bättre. Priset på sågvaror av tall är 
dock pressat p.g.a. att säljarna nu gär-
na vill leverera sina sågvaror till Nord-
afrika, vilket leder till överutbud och 
överhettning på den marknaden. Om 
Finland hade det tufft att klara av kon-
kurrensen med Sverige, då kronans kurs 
var stark, så är läget mycket besvärligt 
nu då kronan har försvagats. Finlands 
konkurrensfördelar på sågvarumarkna-
derna är tyvärr ganska få idag.  

På massavedssidan är situationen 
mera komplicerad. Efterfrågan på lång-
fibrig barrmassa är fortfarande god 
och priserna har höjts ännu under hös-
ten. I skogsägarpriserna har denna höj-
ning tyvärr inte kunnat skönjas och en 
orsak torde vara att industrin har gott 
om massaved i sina lager, såväl kapat 
som stående virke. Konsumtionen av 
tryckpapper i Europa och Nordame-
rika sjunker fortfarande liksom priset 

Marknadsutsikter
Text: Magnus Wiksten
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på papper. Den långfibriga barrmassan 
har dock andra användningsområden 
än pappersframställning och efterfrå-
gan är god. Det finns planer på att in-
vestera i befintliga cellulosafabriker och 
till och med planer på att bygga en helt 
ny cellulosafabrik. Den största planera-
de investeringen är Metsäliittos nya cel-
lulosafabrik i Äänekoski. Beslutet om 
detta enorma projekt fattas under vå-
ren 2015. Ett positivt beslut skulle ge 
en klart bättre framtidstro för skogs-
industrin i Finland. All utökad kapaci-
tet och växande produktion gynnar den 
finländska skogsägaren.

Marknaden för kortfibrig lövcellu-
losa har redan under en längre tid va-
rit övermättad. Orsaken till detta är den 
tilläggskapacitet som har byggts i bl.a. 
Sydamerika och Kina. Det förutspås 

dock att priserna småningom kommer 
att vända uppåt och att priset på kort-
fibrig cellulosa nu har nått sin botten.

För höstens del ser marknadsläget 
bra ut inom revirområdet. Det finns god 
efterfrågan på alla sortiment. Den på 
många håll i landet svaga efterfrågan på 
grantimmer har man inom reviret kun-
na bota genom exportaffärer.  Redan på 
våren exporterades betydande mängder 
grantimmer och under hösten har den-
na verksamhet fortsatt. Det är inte ute-
slutet att också massaved börjar gå på 
export från revirområdet. 

Hur virkesmarknaden ser ut på vå-
ren är ännu oklart, men några signaler 
att situationen skulle bli mycket bättre 
finns inte. Har man skog som är avverk-
ningsmogen och som går att avverka nu 
på hösten, så gör man knappast fel i att 
skrida till verket genast. Kontakta där-
för din revirinstruktör i rask takt. 
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Efter årsskiftet står skogsägarna i Fin-
land inför ett nytt skede. Den förnyade 
lagen om skogsvårdsföreningar träder i 
kraft, vilket innebär en hel del nyheter 
för skogssektorn. Den största av dessa 
är kanske medlemskapets frivillighet 
och slopandet av skogsvårdsavgiften. 
Enligt den nya lagen kan en skogsägare 
ansöka om medlemskap i vilken skogs-
vårdsförening som helst eller helt låta 
bli att vara medlem. Vad innebär då ett 
medlemskap i framtiden?

reVirMedleMskapet  
efter årsskiftet

Text: Otto von Frenckell

Eftersom medlemskapet blir frivilligt 
och skogsvårdsföreningarna inte läng-
re kommer att uppbära den lagstadga-
de skogsvårdsavgiften upphävs också 
de begränsningar i föreningens verk-
samhet som hittills har reducerat hand-
lingsfriheten. Föreningen får och kan 
verka friare utgående från sina medlem-
mars behov och intressen. Rollen som 
skogsägarnas intressebevakare kommer 
därigenom att förstärkas. Reviret blir 
en renodlad medlemsförening och den 

enda aktören på sitt verksamhetsområ-
de, som i alla lägen har endast skogs-
ägarens bästa som rättesnöre i all sin 
verksamhet.

En av de viktigaste uppgifterna revi-
ret även i framtiden kommer att ha lig-
ger i virkeshandeln. Faktum är ju att det 
tyvärr inte finns någon större träföräd-
lingsindustri inom revirets verksamhets-
område. Då är risken att det i en okont-
rollerad marknadssituation kan uppstå 
ett läge då de nyländska skogsägarnas 
produkt under vissa konjunkturer blir 
helt ointressant för uppköparna. Re-
viret strävar kontinuerligt till att finna 
konkurrenskraftiga avsättningskana-
ler för sina medlemmars virke oberoen-
de av konjunkturer, sortiment, geogra-
fiskt läge eller tidpunkt. Hur uttaget ur 
en avverkning apteras och sorteras har 
en väsentlig betydelse för avverkningens 
lönsamhet. 
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Metsänomistajat
POHJOIS-KARJALA

I ett snabbt föränderligt samhälle be-
höver skogsägarna en stark och framför-
allt kompetent bevakning på många 
områden. På regional nivå begränsar 
olika myndigheter allt mer idkandet 
av skogsbruk eller gör det åtminstone 
mer komplicerat. För att trygga fram-
tida förutsättningar krävs påverknings-
möjligheter i bland annat planerings-, 
lagstiftnings- och beskattningsfrågor. 
Skyddskrav, åtgärdsförbud, trafiklös-
ningar, vindkraftsetableringar m.m.; lis-
tan över aktuella utmaningar kunde gö-
ras hur lång som helst.

Vad krävs då för att kunna svara 
på denna utmaning? En förutsättning 
är att det finns kunnig personal i orga-
nisationen med stark lokal kännedom 
och förankring. Detta gäller allt från 
solidariska förtroendevalda och lojala 
skogsägare till engagerade entreprenö-
rer och lokala arbetstagare. Och fram-
förallt krävs en stark sammanhållning 
oss skogsägare emellan; tillsammans är 
vi över 6 500 skogsägare i de nyländska 
kustbygderna starka, men enskilt och 
ensamma står vi rätt tandlösa mot stör-
re och starkare aktörer.

Skogscertifieringen kommer även 
starkt med i bilden. Som enskild skogs-
ägare skulle det bli väldigt dyrt och 
komplicerat att certifiera sin skog. Men 
genom att kvarstå som medlem i revi-
ret är man delaktig i den gruppcertifie-
ring som reviret kommer att erbjuda 
sina medlemmar, och detta till ett över-
komligt pris. För även certifieringen bör 
rimligtvis vara kostnadsmotsvarig; de 
belopp som läggs ner på certifieringen 
bör komma tillbaka i virkespriset.

Beträffande administrationen sker 
inga större förändringar. Så som hittills 
väljer medlemmarna i reviret också i 
fortsättningen sitt fullmäktige, som i sin 
tur väljer styrelse. Skogsägaren är den 
som i sista hand fattar besluten; reviret 
och tjänstemännen, med skogsägarens 
egen instruktör i spetsen, verkställer  
sedan. Den principiella skillnaden mot 
nuläget blir att i framtiden har reviret 
skyldighet att betjäna endast sina med-
lemmar; den som väljer att låta bli att 
ansluta sig får finna sig i att medlem-
marnas behov prioriteras, även kost-

nadsmässigt. Medlemsavgiften, som 
kan fastställas först efter det att den 
nya lagen träder i kraft, skall inte kom-
ma att vara ett hinder. Utgångsläget för  
planerna är att storleken kommer att 
vara ungefär som den nuvarande skogs-
vårdsavgiften eller eventuellt litet lägre.

För att det i framtiden skall finnas 

tillräcklig tyngd bakom verksamheten 
är det i alla fall helt avgörande att upp-
slutningen blir tillräckligt bred. Här är 
alla skogsägarmedlemmar lika vikti-
ga, det är tillsammans som vi blir star-
ka och det är tillsammans som vi fram-
gångsrikt kan driva alla medlemmars 
skogliga intressen.

7
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För gällande medlemskap i Skogsreviret 
fortsätter certifieringen som en avgifts-
fri medlemsförmån. Skogsreviret kom-
mer även i fortsättningen att vara med 
i den PEFC-gruppcertifiering som gäl-
ler för revirets verksamhetsområde. 
Är man medlem i dag så fortsätter 
medlemskapet i samband med att man 
våren 2015 betalar en medlemsavgift 
till Skogsreviret. Medlemsavgiften er-

sätter den tidigare skogsvårdsavgif-
ten och är fortsättningsvis avdragbar i 
skogsbeskattningen. Medlemsavgiftens 
storlek kommer att vara i samma klass 
som nuvarande skogsvårdsavgift. Med-
lemsavgiften fastställs av Skogsrevirets 
fullmäktige, men detta kan ske först ef-
ter årsskiftet då den nya lagen trätt i 
kraft.

Nya skogsägare eller skogsägare 
som skrivit ut sig ur 
Skogsreviret är inte 
automatiskt med i 
certifieringen. Dessa 
skogsägare har inte 
heller rätt att i sam-
band med virkesaffä-
rer uppvisa det certi-
fikat där det hänvisas 
till att man som med-
lem i en skogsvårds-

förening är med i certifieringen på ett 
visst verksamhetsområde. 

PEFC

I dag är över 95 procent av de finländ-
ska skogarna PEFC-certifierade. Grov-
jobbet bakom certifieringen har skötts 
av skogsägarförbunden i samarbete 
med övriga aktörer på området. Årligen 
utförs en fältrevision, där personal från 
verksamma organisationer på området 
tillsammans med revisorerna åker ut 
till sådana skogar som representerar ett 
förutbestämt sampel. Under fältrevi-
sionen i skogen går man igenom listan 
på krav som bör vara uppfyllda för att 
uppnå PEFC-certifiering. Alla skeden 
av skogsbruket granskas, från plante-
ring till förnyelseavverkning. Även sä-
kerhet, arbetsförhållanden, avtal och 

Certifieringen
– ingen själVklarhet Mera

Text: Stefan Borgman

PEFC/02-21-14

PEFC-certifierat 

Revirets skogsägare producerar

PEFC-certifierat virke,

ekologiskt och hållbart
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betalning av lagstadgade avgifter kon-
trolleras.

Årets revision

Årets revision på Kustens område 
utfördes i slutet av september av Det 
Norske Veritas (DNV). Över revisio-
nen fås först en muntlig rapport. Då 
den skriftliga rapporten erhållits hålls 
ett möte inom skogscertifieringens re-
gionala kommitté där man kommer 
överens om vilka korrigerande åtgärder 
som bör vidtas vid eventuella avvikel-
ser. Detta åtgärdsförslag ska skickas till 
DNV inom tre månader och de bestäm-
mer om förslaget kan godkännas. 

I samband med årets revision uppda-
gades sju avvikelser, varav sex var lind-
riga och en allvarlig. Avvikelserna pre-
ciseras ovan.

aVVikelser Vid reVision 2014
Standard 1002:2009
Kriterium 1 Lagstadgade krav 
Orsak: Vid markberedning i Österbotten skadades en forngrav (domstolsbeslut) och de ansvariga blev 

ersättningsskyldiga.

Kriterium 3 Skogarnas hälsa tryggas 
Orsak:  Drivningsskadorna på träd överskrider gränsen på 4 %. Medeltalet för de fyra senaste åren 

(2009-2013) är 5,3 %. Medeltalet är vägt med de sammanlagda arealerna för gagnvirkes- och 
energivedsgallringar.

Kommentar: Aktörerna bör aktivt arbeta för att öka bekämpningen av rotröta.

Kriterium 6 Skogsbruksplanering
Orsak: Den planerade skogsbruksarealen skall överstiga 50 %, vilken den gör på fastlandet men inte 

på Åland.                  

Kriterium 18 På iståndsättningsdikningar tryggas vattenvården

Orsak:  Bristfälliga vattenskyddsåtgärder och vattenskyddsplaner konstaterades.

Kriterium 23 Arbetsgivarskyldigheterna uppfylls (Allvarlig avvikelse)
Orsak: Rutinerna för att underleverantörer sköter sina förpliktelser gällande pensionsavgifterna bör 

preciseras. 
  Oklarheter kring granskningen av arbetsgivarskyldigheter och rutinerna gällande granskning 

av underleverantörers förpliktelser.

Standard 1001:2009
Skogscertifieringen förutsätter att uppdragsgivaren i huvudsak anlitar företagare som förbundit sig till skogscer-
tifieringen. Alla kontrollerade entreprenörer och organisationer hade inte förbundit sig till skogscertifieringen. 
Vilka entreprenörer som förbundit sig till certifieringen kan granskas via www.pefc.fi och företagarregistret.

Standard 1004:2009
Oklarheter kring insamlandet av data för den interna datainsamlingen uppdagades.
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DU HAR SKOGEN – VI HAR RÅDEN

SKOGSBRUKSPLANERING  
FÖR MEDLEMMAR

 15 € / HA SKOGSMARK
 0 € / HA TVINMARK, IMPEDIMENT
 INGEN GRUNDAVGIFT

SKOGSÄGARENS  
WEBBTJÄNST – SILVANETTI

 GRATIS

SilvaNetti- 
Sköt om din skog 
planmässigt 

• 	  Aktuell 
•  Överskådlig 
•  Interaktiv 

VI GÖR MER FÖR SKOGSÄGARNA
Genom att fylla i och returnera medlemsförbindelsen hjälper Du oss att planera och 
utveckla vår verksamhet så att vi i Skogsreviret även i fortsättningen kan erbjuda våra 
medlemmar tjänster med lokal förankring som främjar lönsamheten och den hållbara 
användningen av skogen. Blanketten finns också på vår hemsida: www.revir.org
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Meddelande om medlemskapsförbindelse 
till styrelsen för Södra skogsreviret r.f. 

Det tidigare automatiska medlemskapet samt erläggandet av den lagstadgade skogsvårdsavgiften till Södra 
skogsreviret r.f. upphör i samband med att den nya lagen om skogsvårdsföreningar träder i kraft den 1.1.2015. 
Medlemskapet i reviret blir framöver frivilligt och den tidigare skogsvårdsavgiften ersätts av en medlemsavgift. 
Medlemsavgiften blir ungefär lika stor som den tidigare skogsvårdsavgiften. Medlemskapet fortsätter att gälla genom 
underteckning av medlemsförbindelsen. Revirets medlemmar kan, som tidigare, enligt eget gottfinnande och i vald 
utsträckning anlita revirets tjänster. Som medlem i reviret är man ansluten till PEFC skogscertifieringen utan extra 
kostnader. 

Jäsennumero (reviiri täyttää)

Föregående ägare till fastigheten var

Jag anmäler mig härmed som medlem i Södra skogsreviret r.f. och jag har för avsikt att erlägga den årliga medlemsavgiften. 
Medlemskapet fortsätter automatiskt att vara i kraft ett år åt gången. Medlemskapet kan sägas upp av endera parten genom 
skriftligt meddelande tre månader på förhand.

Fastighet - Medlemsansökan avser följande fastighet/fastigheter 
 

Jag vill inte ha utskick i form av information och tidningar då vi är flera medlemmar inom samma hushåll.

Övrigt:

Södra skogsreviret r.f:s anteckningar

Medlemsförbindelsen förmedlad av Registrerad i medlemsregistret, datum

Fastighetens namn Registernummer Kommun

Ort och datum: Underskrift:

Namn:

Gatuadress:

Postnummer, stad:

E-post:

Mobiltelefon

Medlemsnummer 
(reviret fyller i)

Personnummer:

FO-nummer:

Telefon, hem:
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Nöjda ägare 
värmer vårt hjärta. 
 
Enligt en enkät om kundnöjdhet i försäkringsbolag (EPSI rating 2013) erbjuder 
LokalTapiola den bästa betjäningen av alla försäkringsbolag. Vi ägs till 100 % av 
kunderna och därför är det viktigt att du som kund är nöjd med oss nu och i 
framtiden. 
 
Bli du också kund hos LokalTapiola och försäkra din skog hos oss. Boka tid vid 
ditt närmaste kontor, så går vi tillsammans igenom hur din skog borde försäkras.  
 
 
Närmaste kontoret finner du på www.lokaltapiola.fi eller  
genom att ringa 019 222 3338.  
 
Välkommen till LokalTapiola!  

Samtalspriser: www.lokaltapiola.fi. Tjänsteleverantörer: LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag, LokalTapiolas regionbolag, LokalTapiola 
Ömsesidigt Livförsäkringsbolag, LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab (LokalTapiola-fonderna förvaltas av FIM Kapitalförvaltning Ab). Banktjänster: S-
Banken Ab. Pensionsförsäkringar: Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Elo. 
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Individuella tävlingen för skogsägare (74 deltagare)

Namn Förening Stämpling Värdering Totalt

1. Gustafsson Tage Kimitonejden I 65 109 174

2. Björkas Bo Södra skogsreviret/Lovisa I 67 103 170

3. Widlund Stefan Södra skogsreviret/Lovisa IV 60 106 166

4. Wasström Niklas Södra skogsreviret / Västra II 66 100 166

5. Wasström Anders Södra skogsreviret / Västra II 63 101 164

6. Lönnroth Niklas Kimitonejden IV 60 103 163

7. Enholm Herbert Södra skogsreviret/Sibbo III 66 97 163

8. Smeds Anders Södra skogsreviret/Lovisa I 67 94 161

9. Ölander Gunnar Kimitonejden I 62 98 160

10. Lindholm Jörgen Södra skogsreviret / Västra IV 63 97 160

11. Holmén Henrik Kimitonejden II 64 96 160

12. Selen Stefan Södra skogsreviret/Sibbo I 64 92 156

13. Karlsson Filip Södra skogsreviret / Västra IV 65 91 156

14. Nygård Mikael Södra skogsreviret/Lovisa III 59 96 155

15. Forsström Rolf Södra skogsreviret/Sibbo I 60 95 155

Bästa värderare: Tage Gustafsson

Bästa stämplare: Bo Björkas, Anders Smeds, John Holmberg, Tage Eliasson, 
Mats Hagman och Henrik Himberg

Lagtävlingen för skogsägare (26 lag)

Förening & Namn Stämpling Värdering Totalt

1. Södra skogsreviret/
Lovisa I 

483

Björkas Bo 67 103 170

Smeds Anders 67 94 161

Nylund Gösta 65 87 152

2. Södra skogsreviret/ 
Västra Nyland IV

468

Lindholm Jörgen 63 97 160

Karlsson Filip 65 91 156

Holmberg John 67 85 152

3. Kimitonejden I 467

Gustafsson Tage 65 109 174

Ölander Gunnar 62 98 160

Hakanen Antti 63 70 133

skogsreVirets oCh kustens skogsCentrals  
skogsfärdighetstäVling i Borgå den 09.10.2014

Bilder: Laska Ekman
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Robert Tennberg i Gammelby, Lovisa, 
arbetar med traditionella hästkrafter

När jag besöker Robert i hans skog 
i Gammelby har en gallringsharvester 
just fått skiftet färdigt gallrat. Någon-
stans ute på skiftet kör Robert ihop vir-
ket med sina hästar. Det är tyst i skogen, 
men en stock som slår mot en stolpe på 
vagnen avslöjar var jag skall börja söka 
dem. Stock efter stock lyfter Robert på 
vagnen medan hästarna står och vän-
tar. När vagnen är fullastad ger Robert 
ett tecken åt hästarna att det är dags 
att köra vidare. Med ett lätt ryck sät-
ter sig vagnen i rörelse. På de mindre 

sidovägarna rör sig ekipaget friskt un-
dan och på den jämnare basvägen går 
det inte ens springande att hänga med. 
När jag kommer ut till avlägget har Ro-
bert redan hunnit lossa halva lasten. 
”Min uppgift på vagnen är att styra och 
bromsa ifall farten blir för hög. Van-
ligtvis brukar vi hinna med ett till två 
lass per timme beroende på körsträc kan 
och terrängen. Vagnen rymmer 2-3 fast-
kubikmeter beroende på sortiment”, 
berättar Robert.

Hästar har det nästan alltid funnits 
på Köpars. ”En kort period mellan åren 
1987-1995 var vi faktiskt utan häst på 

hästkrafter
Text: Torolf Finnbäck
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gården. Hästarna användes förr i allt 
arbete på gården, allt från att på vin-
tern köra ut virke till allt arbete på åk-
rarna. Till kyrkan åkte man ju förstås 
också med häst! Småningom kom trak-
torerna med i bilden och tog över de 
tyngsta arbetena.  Korna gjorde vi oss 
av med år 2003. När den äldsta flickan 
började rida fick jag lust att ha en häst 
i skogsarbete igen. Skogsmaskinen sål-
des och en häst köptes istället.  Största 
delen av avverkningarna i skogen sköt-
te jag själv om, både högg och körde, 
ända tills ryggen började krångla. Att 
både lasta och lossa virke för hand krä-
ver att ryggen är i skick, så jag började 
se mig om efter en vagn med hydrau-
lisk lastare”, förklarar Robert. År 2010 
köpte Robert en svensktillverkad skogs-
vagn. I Sverige ersattes inte hästen i sko-
gen av traktorer lika fullständigt som 
i Finland. Där har man länge utveck-
lat olika kärror som lämpar sig för vir-
kestransport med häst. Vagnen som Ro-
bert köpte har en hydraulisk grip, som 
drivs av en bensinmotor på nio häst-
krafter. Kranens räckvidd är 3,6 meter. 
Baktill är vagnen utrustad med hjulpar 
i boggies som ger en bättre framkomlig-
het. Framaxeln är en så kallad pendlan-
de axel med styrande hjul. Hela ekipa-
get väger ca 1000 kg och är ca 5 meter 
långt och ca 1,8 meter brett. Vagnen 
dras av två hästar. ”För tillfället har jag 
tre hästar som jag använder som dra-
gare till vagnen. Det har krävts en hel 
del skolning och massor med psykologi 
innan hästarna var klara för uppdraget. 
Varje häst är en individ och alla skall 
tas på rätt sätt för att arbetet skall bli 
gjort. Stoet Tyllerö och hingsten Petteri, 
båda finnhästar, är ett par som jobbar 
bra ihop och som man ogärna skall skil-
ja på och para ihop med andra. Det an-
dra stoet, Hilma, går bra att sätta ihop 

som par åt Petteri, men parar jag ihop 
damerna, Tyllerö och Hilma, så blir det 
problem. Tyllerö är svartsjuk och tycker 
inte om att Hilma jobbar ihop med Pet-
teri!”, förklarar Robert. 

Robert kör förutom det egna virket 
också på entreprenad åt olika skogsäga-
re i grannskapet. ”Jag har en bil utrus-
tad för transport av hästar, så jag kan 
lätt förflytta mig också lite längre bort. 
Marker som inte tål tunga skogsmaski-

ner, som till exempel parker och om-
råden nära bebyggelse, är idealiska att 
låta sköta närtransporten på med häs-
tekipage. Jag har också funderat på att 
skaffa en hästdragen gräsklippare som 
skulle lämpa sig för klippning av större 
gräsområden. Om det finns en efterfrå-
ga för sådana tjänster kommer jag sä-
kert att utveckla verksamheten på det 
området”, förklarar Robert om sina 
framtidsplaner. 


