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Nu for det nog
illa till skogs!
Några ur skogsägarsynvinkel väldigt märkliga kampanjer har genomsyrat skogsdebatten under hösten. Friluftsföreningen Suomen Latu har tagit initiativ till en kampanj
där man strävar till att den unika allemansrätten skall upptas på listan över Unescos världsarv. Varför? Så vitt jag kan
se finns det inget annat som hotar den unika icke-kommersiella allemansrättens existens som är rådande i vårt
land, än att politikerna belägger skogsmarken med fastighetsskatt. Om skogsmarken i framtiden skulle omfattas av
fastighetsskatt blir det naturligt att ifrågasätta den nuvarande allemansrätten. Kan det vara rättvist att den mark
som en privat person betalar en platt skatt för skulle omfattas av så att säga gratisdistribution? Fritt fram för vem
som helst att plocka bär, rasta hundar, skida, vandra osv?
Ännu i våras uttryckte Suomen Latu att de motsätter sig att
skogsmarken beläggs med fastighetsskatt (se ledaren i revirtidningen nr 1-2018). Läser man Suomen Latus motiveringar till sin kampanj finner man där att kampanjens målsättning är att förbereda för fastighetsskatten genom att få
allemansrätten på Unescos världsarvslista, och på så sätt
försäkra sig om att de nu gällande rättigheterna kvarstår.
Vacker tanke, men det som gör saken synnerligen bekymmersam ur skogsägarnas synvinkel är det faktum att Finska
staten förbundit sig att följa Unescos beslut. Om allemansrätten blir stadfäst i världsarvslistan underlättar det avsevärt
de politikers arbete som driver på att skogsmarken beläggs
med fastighetsskatt. Jag vågar betvivla att Suomen Latu efter
det vidhåller sin ståndpunkt beträffande fastighetsskatten.
Det nationella public service bolaget Yle halkade in på samma villospår. Man kan nog ifrågasätta om det är ett skattefinansierat mediebolags uppgift att aktivt och synligt stöda
dylika kampanjer. Även Finlands Jägarförbund sågade den

Ledare: Otto von Frenckell

gren de själva sitter på då de uttryckte sitt stöd för kampanjen; den dag då skogsmarken fastighetsbeskattas är nog den
lågt prissatta eller ibland till och med helt kostnadsfria jakten, som förbundets medlemmar idkar på privata marker,
historia.
Fem naturskyddsorganisationer startade ett medborgarinitiativ i vilket man kräver att kalavverkning på statens marker går till historien. I skrivande stund har initiativet uppnått
erforderliga 50 000 underteckningar och går till riksdagens
behandling i sinom tid. Även i den kampanjen fick initiativtagarna ett ifrågasatt stöd då kyrkan aktivt tog ställning för
initiativet och ordnade ett uppmärksammat tillfälle. Om detta är hela kyrkosamfundets linje och kyrkan vill stöda kalavverkningsfritt skogsbruk kunde församlingarna inleda med
att visa exempel i sina egna skogsinnehav. Nu skenade hästen och diskussionen gled på fel räls, plötsligt skulle förbudet gälla kalavverkningar på alla skogsmarker, även privata!
Om naturorganisationernas medborgarinitiativ leder till åtgärder i statens skogar kommer statens inkomster från Forststyrelsens virkesavverkningar att minska. Naturskyddsorganisationerna som står bakom initiativet finansieras med mer
än 80 % av olika samhällsbidrag. Då är det väl mer än rätt
att denna inkomstminskning hos staten i så fall drabbar den
eller dem som gett upphov till minskningen.
Diskussionerna under hösten har åter bevisat hur viktigt
det är att skogsägarna har en egen organisation som utan
förbindningar i alla lägen ser enbart till sina medlemmars intressen och bevakar dem. I nuläget finns ingen annan aktör
som gör det än skogsvårdsföreningsorganisationerna, i Ditt
fall, bästa medlem, är det Skogsreviret!
Med tack för gott samarbete önskar jag alla ett Gott slut
på det gångna året samt ett aktivt kommande Nytt SkogsÅr!
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Marknadsutsikter 2019
Text: Magnus Wiksten
År 2018 var ett mycket exceptionellt år
då det gäller vädret. Vintern var normalt kort, men sen kom våren som var
rekordvarm och torr. Sommaren fortsatte i samma mönster och var en av
de varmaste och torraste på långa tider. Fram till början av november var
driviningsförhållandena mycket goda
i skogarna. Det goda föret i kombination med bra efterfrågan på virke och
ett förhållandevis högt virkespris ledde till stor aktivitet i skogarna. Revirets förmedlade virkesvolymer var ca
30 000 m3 större än normalt vid utgången av oktober.
Virkeshandeln löpte ovanligt bra
under året. Efterfrågan har varit utomordentligt god på alla sortiment och
priserna har stigit som en följd av detta. Mot slutet av hösten började dock
efterfrågan på sågade varor att avta.
Orsaken var att vissa uppköpare i Kina
helt eller delvis stoppade sina inköp av
sågvaror. För de sågar som har en bety-

dande andel av sin produktion avsedd
för den kinesiska marknaden blev situationen problematisk.
Kina brukar agera lite till och från
då det gäller inköp av cellulosa och nu
verkar samma sak gälla för sågvaror.
Fastän Kina har en enorm marknadspotential bör man minnas att det mesta
i Kina kretsar kring staten. Statens inflytande på företagen är stor och styrningen av företagen är inte så autonom
som vi ofta tror.
Ifall handeln med Kina inte snart tar
fart igen kan det bli stora utmaningar
för hela skogsindustrin. Handeln med
timmer är i nyckelroll då det gäller privatskogsbruket. Om timmermarknaden stannar kan det leda till att också avverkningarna stannar. För hela
skogssektorn och i synnerhet för skogsindustrin skulle detta vara en katastrof
nu då behovet av massaved är synnerligen stort. Enligt rykten kokas det redan timmer till cellulosa i massaveds-

fabrikerna. Detta tyder på att det finns
god betalningsförmåga för massaveden
nu då priset på cellulosa är på en så
hög nivå. För den stora merparten av
skogsägarna torde det kvitta vad köparen gör med timret bara priset är rätt,
d.v.s. högt.
För vårens del strävar reviret till att
hitta avsättning för revirmedlemmarnas virke som tidigare. Revirets målsättningar inom virkeshandeln är de
samma som medlemmarnas, d.v.s. god
efterfrågan på virke, höga virkespriser och acceptabla kvalitetsfordringar.
Uppfylls inte dessa villkor i hemlandet
har reviret, som bekant, beredskap att
exportera virke.

Skogssektorns positiva
konjunktur fortsätter
2019
Den finländska ekonomins uppsving
fortsätter, även om tillväxten enligt prognoserna kommer att avta under 2019.
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PTT uppskattar att Finlands BNP växer med 2,4 procent under nästa år.
Minskningen av den globala tillväxten försvagar exportefterfrågan. Förbättringen av byggandet och sysselsättningen går också långsammare, men
arbetslöshetsgraden minskar ändå till
sju procent i nästa år. Den globala ekonomins risker kan sätta stopp för ekonomisk tillväxt. Det största hotet mot
tillväxt finns i eventuella handelskrig,
men Brexit skapar också osäkerhet på
den ekonomiska horisonten. Löneförhöjningarna och inflationen är fortfarande mindre i Finland än i konkurrerande länder, så Finlands relativa
konkurrensförmåga förbättras fortfarande enligt PTT.

Exportutsikterna
fortfarande goda för
träbaserade produkter
Utförda investeringar som ökar virkesförbrukningen kommer att vara i fullt
bruk 2019. Totalefterfrågan på träprodukter som har tillverkats i Finland,
främst sågade varor och faner, kommer enligt PTT:s uppskattning att öka
måttligt under 2019. PTT uppskattar att produktion och export av sågade varor ökar med cirka en procent
och att det genomsnittliga exportpriset ökar med 2-3 procent. Enligt PTT:s
uppskattning kommer exporten av faner att öka i samma takt som exporten
av sågade varor, medan prisutvecklingen uppskattas bli mera moderat än för
sågade varor.
Finland är ett mycket konkurrenskraftigt land inom produktion och export av tryckpapper. Även om konsum-

tionen av papper minskar under 2019,
liksom under tidigare år, förutspår PTT
att produktionen och exporten av papper i Finland ska hållas på samma nivå
som under 2018. PTT uppskattar att
det genomsnittliga exportpriset för
papper kommer att stiga med 1–3 procent under nästa år.
Marknadssituationen
fortsätter
att vara positiv för kartong och massa. Enligt PTT:s prognos kommer produktion och export av kartong att öka
under 2019. PTT uppskattar också att
kartongens genomsnittliga priser kommer att stiga 1–3 procent. Cellulosaexporten ökade rejält från Finland under
2018 och PTT uppskattar att exporten
är livlig också under 2019. Barrcellulosans marknadspris har varit mycket högt under en lång tid. Enligt PTT:s
prognos kommer cellulosans genomsnittliga exportpris att sjunka med 3–6
procent nästa år, men trots det kommer prisnivån fortfarande att vara hög.
Skogsindustrins lönsamhet som helhet
är fortfarande god. Cellulosa- och pappersindustrins lönsamhet är bättre än
träproduktindustrins lönsamhet.

Användningen av
inhemskt virke kommer
att vara livlig 2019
Skogsindustrins
produktionsutsikter
för nästa år ökar enligt PTT:s uppskattning virkesförbrukningen med 0–2 procent jämfört med 2018. Totalförbrukningen skulle i så fall vara cirka 73
miljoner kubikmeter och förbrukningen
av inhemskt virke skulle vara större än
någonsin. Av skogsindustrins virkesförbrukning kommer andelen importvirke

att uppgå till cirka 11 procent nästa år.
Förbrukningen av skogsflis kommer enligt prognosen inte att ändra.
De inhemska marknadsavverkningarna utvecklas enligt PTT i takt
med industrins virkesförbrukning, och
kommer att öka med 0–2 procent under 2019. Avverkningarna skulle således slå nya rekord igen. Stora virkesvolymer förutsätter att virkeshandeln i
privatskogarna fortsätter att vara livlig och enligt PTT:s uppskattning håller
handeln samma fart som 2018.
PTT uppskattar att virkesprisernas
utveckling jämnar ut sig under 2019
jämfört med 2018. Efterfrågan och utbud på virke är enligt PTT:s uppskattning i balans. Under 2019 kommer
medelpriserna för tall- och granstock
att stiga med 1–3 procent. PTT uppskattar att massavedspriserna i genomsnitt kommer att stiga med 2–4 procent jämfört med medelpriserna under
2018.
Enligt PTT:s uppskattning kommer
bruttorotintäkterna från privatskogar
att öka med 2-3 procent under 2019,
vilket skulle betyda cirka 2,3 miljarder
euro. PTT uppskattar, att skogsbrukets
nettoresultat per hektar kommer att
öka i takt med att rotintäkterna ökar,
eftersom det inte sker stora förändringar i skogsbrukets totalkostnader.
På reviret ser vi fram emot ett livligt
virkeshandelsår 2019. Vi har som målsättning att hålla kontakt med alla våra
medlemmar. Har vi inte varit i kontakt
med dig på en tid och du känner att det
skulle vara aktuellt med ett skogsbesök, så kan du gärna kontakta din revirinstruktör med det snaraste.
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Victor Lindqvist
Text: Ulla Inkeroinen
I augusti fick revirets kontor i Lovisa
en ny arbetstagare, då Victor Lindqvist
började som revirinstruktör i Pyttis,
Strömfors och östra Pernå. Victor ersätter Daniel Larsén som lämnade reviret och nu jobbar annanstans.
Victor är hemma från Malmgård i
Pernå och bor också nu i sin hemtrakt,
i grannbyn Forsby.
Efter grundskolan hade Victor tre
yrkesalternativ: lastbilschaufför, frisör
eller huggare. Familjen har skog där
Victor brukade vara med och röja och
hugga då hans pappa jobbade i skogen.
Victor valde skogsbranschen och studerade till skogsnaturvårdare i Brusaby i Kimito år 2006-2009. Efter det arbetade han några år som huggare för
Allforest Ab i Östra Nyland. Victor påbörjade studierna till skogsbruksingenjör i yrkeshögskolan Novia i Ekenäs
år 2012 och blev färdig 2016. Under
praktikperioderna jobbade Victor på
reviret och då han hade blivit färdig

från skolan jobbade han som tillfällig
arbetsledare på revirets Lovisa-kontor
tills han blev anställd på OTSO skogstjänster. På OTSO arbetade Victor ett
par år med vägbygge och dikningar,
innan han nu åter är tillbaka på reviret.
Victor har trivts bra i skogsbranschen och på reviret. Områdets skogar
är från tidigare rätt bekanta för honom,
arbetet är intressant och trevligt och arbetskamraterna de bästa möjliga. Mest
utmanande känns virkesanskaffningen
innan det skapas kontinuitet i kundförhållandena. Som revirinstruktör vill
Victor satsa speciellt på kundservice
och kommunikation med skogsägarna.
På fritiden dansar Victor balett och
reggaeton, han jagar och spelar musik. Vad gäller musik är han mångsidig och lyssnar på och spelar allt från
rock`n`roll och disco till reggae. På
kontoret hör man honom också sjunga
finnhits.

Stefan Borgman
vald till Metos
ordförande
Utvecklingschef Stefan Borgman valdes
till METO-Skogsbranschens Experter rf:s ordförande i slutet av oktober.
Ordförandeskapet är ett heltidsjobb
och Borgman slutar som utvecklingschef på Skogsreviret den sista november.
METO-Skogsbranschens
Experter rf är intressebevakare för experter inom skogs- och naturresurserna.

De ca 7 000 medlemmarna arbetar
inom naturresurserna som planerare,
förmän, operativa ledare, i uppgifter
inom virkesköp och -drivning, skogsvård, verksamhetsledare, kanslipersonal, rådgivare, naturvård, som lärare
och experter samt i andra ledaruppgifter och som självständiga företagare.
Skogsbranschens studerande är också
medlemmar i Meto.
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MEDLEMSFÖRMÅN

MEDLEMSFÖRMÅN
www.edutjasenelle.fi/mhy

Ett års
prenumeration

85

,00

(norm. pris 138,00)
Din förmån 53,00

Eller ring vår kundservice 09 315 49 840
Priset kan
dras av i skogsbeskattningen.

Ange i telefon att du som medlem i en skogsvårdsförening får prenumerationen till specialpris.

Stigen som leder till just din skog.

Metsälehti är Finlands ledande nyhetstidning inom skogsbruk, och dessutom en webbtjänst.
Tidningen har fört den finska skogens talan i 85 år redan. Metsälehti innehåller objektiv, professionell och aktuell information om skog och skogsbruk
för både skogsägare och folk inom skogsbranschen. Metsälehti utkommer 23 gånger per år, varav 8 nummer är Metsälehti Makasiini. www.metsalehti.fi

VIKTIGT!
MEDDELA OM
FÖRÄNDRINGAR!
Skogsreviret upprätthåller ett medlems- och kundregister. EU:s dataskyddsförordning, som trädde i kraft
i maj 2018, medför nya krav på registrering och registerutdrag. För att kunna betjäna er och leva upp
till förordningens krav, ber vi er vänligen meddela oss
förändringar som gäller ägandet, namn, adress och
andra kontaktuppgifter.
Meddelande om förändringar kan göras per telefon
(019 580993), per e-post (borga@revir.org) eller på
Skogsrevirets hemsida, www.revir.org
Det går också bra att skicka vanlig post till adressen
(OBS! INGET FRIMÄRKE BEHÖVS!):
Södra skogsreviret rf, Kod 5011881,
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

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

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

Kristian Ginman
Virkesförman
0400 788 038
kristian.ginman@nyved.fi

David Lundqvist
Virkesförman
040 8010401
david.lundqvist@nyved.fi
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MERVÄRDE ÅT DIN SKOG
Skogsreviret står till tjänst
Gratis rådgivning och lägenhetsbesök för alla medlemmar
Skogsvård
Virkesförmedling med konkurrenskraftiga sortimentsvisa priser
Intresseorganisation som bevakar medlemmarnas intressen i samband
med samhällsplanering
Gratis PEFC-skogscertifiering åt medlemmar
Skogsbruksplanering åt medlemmar
• 15 €/ha skogsmark
• 0 €/ha tvinmark, impediment
• Ingen grundavgift
• Mobil skogsbruksplan gratis
Värdering av fastigheter
Omfattande specialtjänster
Tidningen Skogsreviret 2 ggr/år
Landsbygdens Folk skogsägarnummer 3 ggr/år
Maaseudun Tulevaisuus skogsägarnummer 4 ggr/år
10 % rabatt på LokalTapiola Nylands skogs- och hemförsäkringar
Berättigad till SLC:s nationella medlemsförmåner
Mera information hittar du på www.revir.org och www.slc.fi

DU HAR SKOGEN – VI HAR RÅDEN

Vi gör mer för skogsägarna
Av revirets styrelse föreslagen
medlemsavgift för år 2019
Skogsägare

Grundavgift
Arealavgift
Maximiavgift

Stödande medlemmar och andra
medlemsgrupper

25 €
3 €/ha
1 000 €
25 €

OBS! Förrättningsavgifterna för medlemmar är ca
20 % förmånligare än för icke medlemmar. Om en
person eller en familj äger skog på flera olika sätt,
både enskilt och genom sammanslutning/dödsbo eller
makar som äger skog var för sig, kan man få befrielse
från flerdubbel grundavgift. I dessa fall ta kontakt
med din revirinstruktör eller revirets närmaste kontor.

Som medlem i Skogsreviret får man våra
mångsidiga tjänster till ett förmånligare
pris, samt tillgång till våra samarbetspartners medlemsförmåner. Medlemsavgiften,
som är avdragbar i skogsbeskattningen,
används bl.a. till certifiering av medlemmarnas skogar, vilket i praktiken är en
förutsättning för virkeshandeln idag.
Revirmedlemmarnas skogar är certifierade
enligt PEFC. Observera att då medlemskapet upphör slutar också skogscertifikatet
att gälla.
Välkommen att utnyttja våra tjänster
och medlemsförmåner!
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I spåret av Kiira-stormen
Text: Robert Andersson

I augusti i fjol drabbades skogsägare på
revirets östra område av Kiira-stormen.
Reviret och andra aktörer i det drabbade området jobbade hårt för att få bort
de omkullfallna träden och lyckades
väldigt bra med uppdraget. Stormens
natur med flera små ”sidohopp”, gjorde det också svårt att hitta alla mindre
stormfällen. Det har under den gångna sensommaren och hösten hittats en
del mindre granbarkborreangrepp, till
följd av den varma sommaren, som fått
sin början i dessa tidigare oupptäckta
stormfällen. Även i kantzonerna till de
områden där vindfällena blev upparbetade, har det hittats träd som blivit angripna av granbarkborrar; troligtvis till
följd av att dessa träd har varit försvagade av bristningar eller skadade rötter.
Mindre
granbarkborreangrepp
har upptäckts i hela det stormdrabbade området: Nickby, Savijärvi, Broböle och Hindsby i Sibbo; Andersböle, Gammelgård, Kerkko och Siggböle
i Borgå; Backböle, Övitsböle, Labbom
och Grevnäs i Mörskom; Porlom och
Kimoböle i Lappträsk och även i de
norra byarna i Lovisa. Det handlar inte
om omfattande insektshärdar, men gå
och kolla din skog, gärna tillsammans
med din revirinstruktör, så kan ni samtidigt fundera på övriga åtgärder som
kunde göras i din skog.
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SKOGSFÄRDIGHETSTÄVLING FÖR SKOGSÄGARE
Västankvarn, Ingå 11.10.2018
Individuella tävlingen för skogsägare (84 deltagare)
Namn

Förening

Lagtävlingen för skogsägare (27 lag)

Stämpling Värdering Totalt

1. With Jan-Anders

Österbotten II

56

94

150

2. Nylund Tom

Södra skogsreviret /
Lovisa II

61

87

148

3. Nygård Mikael

Södra skogsreviret /
Lovisa III

51

96

147

4. Wasström Anders

Södra skogsreviret /
Västra Nyland II

52

95

147

5. Sandström Tore

Österbotten III

54

92

146

6. Häggman Marcus

Österbotten I

60

86

146

7. Eliasson Tage

Södra skogsreviret /
Västra Nyland VI

51

94

145

8. Smeds Anders

Södra skogsreviret /
Lovisa I

51

93

144

9. Selén Stefan

Södra skogsreviret /
Sibbo I

57

87

144

10. Bergström Ulf

Kimitonejden I

53

89

142

11. Holmqvist Mats-Erik Österbotten III

55

87

142

12. Tallberg Martin

Södra skogsreviret /
Lovisa IV

58

84

142

13. Nynäs Ingemar

Österbotten II

61

81

142

14. Himberg Henrik

Södra skogsreviret /
Västra Nyland I

50

90

140

15. Björklöf Ole

Södra skogsreviret /
Västra Nyland IV

52

88

140

Bästa värderare: Mikael Nygård
Bästa stämplare: Tom Nylund, Ingemar Nynäs

Förening & Namn

Stämpling Värdering

1. Österbotten II

Totalt
417

With Jan-Anders

56

94

150

Nynäs Ingemar

61

81

142

Kåll Ingmar

57

68

125

2. Södra skogsreviret /
Västra Nyland IV

415

Björklöf Ole

52

88

140

Björklöf Jan

56

84

140

Österlund Klas

54

81

135

3. Södra skogsreviret /
Lovisa I

413

Smeds Anders

51

93

144

Nylund Gösta

58

81

139

Björkas Bo

51

79

130

FM i skogsfärdighet
Taivalkoski, Pudasjärvi 31.8-1.9.2018
Sprinttävling 31.8, Uppgiftsklass
Namn

Totalt

1. Risto Kamula

236

2. Göran Furu

233

3. Pekka Valtonen

232

Normaltävling 1.9, Allmän klass
Namn

Uppgift Orientering Totalt

1. Jukka-Pekka Vapaniemi

219

119

338

2. Velu Sipola

218

119

337

3. Stefan Borgman

197

119

316

Normaltävling 1.9, Uppgiftsklass
Namn

Totalt

1. Reino Seilonen

218

2. Auno Jylhä

214

3. Ove Simosas

213

11

Mikael Nygård, Ingemar Nynäs, Tom Nylund

Västra Nyland IV, Lovisa I, Österbotten II
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Skogsträdsförädling
ökar värdet på skogen
Text: Finnvid Prescher

Målet med skogsträdsförädlingen är att ge skogsbruket bästa
möjliga plantmaterial och se till
så att viktiga arvsanlag inte går
förlorade för framtiden. Förädlingen ger skogsträd med bättre
tillväxt, virkeskvalitet och motståndskraft. Dessutom skapas en
ökad beredskap för framtida klimat- och miljöförändringar.

Skogsträdsförädling i
praktiken
I Sverige började man på 1940- och
50-talen med att välja ut träd med önskade egenskaper så som raka stammar,
smala kvistar och rät grenvinkel. Det
var de första så kallade plusträden av
gran och tall i skogen. De har senare
kompletterats med nya urval i bestånd
och i plantskolor. Urvalet byggde på
trädens utseende - deras fenotyp. Totalt
har man valt ut cirka 6 000 tallar och
6 000 granar. Till det kommer över 10
000 grankloner utvalda i fältförsök och
plantskolor, och 1300 contortatallar.
Dessa plusträd utgör basen i det svenska förädlingsprogrammet.

Genetisk prövning
För att skilja ut det genetiska värdet
från inverkan av miljön testas de utvalda träden genom avkommeprövning.
Det innebär att trädets avkommor testas på fem olika lokaler i olika miljöer.
Det ger förädlarna möjlighet att välja
ut träd som fungerar bra under olika
förhållanden. I försöken mäter förädlarna överlevnad och skador. Efter 1015 år är träden tillräckligt stora för att
deras tillväxt och kvalitet ska kunna
mätas.

Urval
Efter fälttesterna görs en utvärdering
av trädens avelsvärden. De bästa
träden väljs för fortsatt förädling eller
till massförökning till skogsplantor.
Det vanligaste sättet att massföröka
träden är genom fröplantager. Trädens
olika egenskaper ges olika tyngd i
urvalet. Tillväxttakten har alltid givits
stor betydelse. I norra Sverige ges
också överlevnadsgraden en stor vikt.
Skador, grenkvalitet och densitet kan
också vägas in i urvalet. Korsning / Ny
generation

De bästa träden korsas med varandra. Deras gener kombineras då så att
den genetiska variationen återskapas i
den nya generation plantor som testas
i nya fältförsök. Cirkeln sluts.

Kontinuerlig förädling
Varje förädlingsomgång höjer tillväxttakten och kvalitén på träden. Dagens
förädlade plantor växer 10-20 % bättre än plantor från det lokala skogsbeståndet. I takt med att förädlingen fortsätter, anläggs nya fröplantager som
ger allt bättre frö. Redan nu kan man
i begränsad omfattning köpa plantor
med upp till 25 % högre tillväxt än de
lokala plantmaterialen.

Första omgången
Första omgångens fröplantager anlades
på 1950 och 60-talet och kallas i dagligt tal för EttO-plantager. Dessa plantager har en tillväxt på 8-10% bättre
än frö från lokalt naturligt skogsbestånd, så kallat beståndsfrö.

Andra omgången
På 1980-talet och fram till 1992, anla-
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des den andra omgångens fröplantager,
TvåO-plantagerna. Dessa består till
största del av första omgångens förädlingsmaterial, eftersom man var tvungen att välja ut fler plusträd för att utöka
den genetiska basen. I de senare anlagda plantagerna förekommer även andra omgångens material. TvåO-plantagerna har en tillväxt som ligger på
mellan 8,5–24% högre tillväxt än beståndsfrö. Idag är de flesta plantor som
vi saluför odlade med TvåO-frö.

Tredje omgången
2003 påbörjades anläggning av den tredje omgångens plantager, TreO-plantager, totalt ca 400 hektar. 2018 beräknas
den sista av dessa plantager vara planterade. Baserat på förädlingens framsteg
räknar vi med en tillväxt på 23-26%
jämfört med lokalt beståndsfrö. Redan
nu börjar det komma ut små mängder
frö och plantor ur dessa plantager, men
den stora mängden plantor får vi vänta
med ytterligare till ca år 2025.

Hur kan man veta att
träden verkligen blir så
mycket bättre?
I Sverige följs över en miljon plantor i
ett tusental fältförsök. Det är förädling-

ens viktigaste resurs. Eftersom förädlarna sällan kan följa träden tills de är
mogna för avverkning görs istället ett
urval och mätningar i yngre bestånd.
Det finns en del äldre försök som kan
ge facit till hur väl förädlingen lyckades. Där har det visat sig att skillnader
i höjdtillväxt i ung ålder stämmer väl
överens med skillnader i volymproduktion under en omloppstid.
Försöken görs löpande för att ge en
bild över skador och överlevnad. Efter
ca 10-15 år är träden tillräckligt stora
för att det ska gå att utvärdera hur bra
de växer. En del kvalitetsegenskaper,
som grenvinkel och rakhet, kan också mätas vid denna ålder. På så sätt får

man mätresultat på tillväxt och andra
förädlingsegenskaper. Träden ges därigenom ett avelsvärde där de bästa väljs
ut för fortsatt förädling.
Alla fältförsök görs i regel på fem
olika platser, spridda på det område
som träden är tänkt att användas. Det
gör man för att träden ska utsättas för
både kärvare och mildare lokala klimat. På så sätt vet man under vilka förhållanden träden klarar sig som bäst. I
förädlingen väljs i första hand de träd
ut som växer bra i alla miljöer. De är
mer robusta, och kan därför stå emot
förändringar i klimat och bördighet.

Fördelen åt skogsägarna
Följande av SSPs fröplantage är lämpliga för Södra skogsrevirets område:
✔✔Fröplantage Saleby Grundat 1967 ger 14,1% bättre tillväxt.
Med 70 års omloppstid så blir tilläggstillväxten 50 m3 /ha.
✔✔Almnäs Grundat 1988 ger 19% bättre tillväxt.
Med 70 års omloppstid så blir tilläggstillväxten 66,5 m3 /ha.
✔✔Mårtensboda grundat 2004 beräknas ge 23-26% bättre tillväxt.
Med 70 års omloppstid så blir det tilläggstillväxten 80-90 m3 /ha.
Källor:
Skogforsk – www.skogforsk.se
Finnvid Prescher, Senior advisor, Svenska Skogsplantor
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Vedeldning
Text: Torolf Finnbäck
När höstmörkret faller på och kölden smyger sig allt närmare så är det trevligt att tända en brasa i kakelugnen. Att
värma upp sitt hem helt eller delvis hör till många egnahemshusägares vardag; man räknar med att nästan en miljon hushåll har en eller flera eldstäder i sina bostäder. Många gör
sin ved själv medan andra köper sin ved av någon lokal vedhandlare.

Landsbygdsföretagare
Bjarne Andersson i Skavarböle i Borgå har i många år gjort
och sålt brännved. ”Som landsbygdsföretagare har försäljning
av brännved varit en naturlig del av verksamheten. Tidigare sålde jag mera brännved men jag har numera minskat på
den försäljningen. Nu gör jag ved endast åt mina hyresgäster
och åt en del gamla stamkunder. Att göra brännved fordrar
en hel del arbete ända från stubben till kundens vedlider. En
ständig utmaning är att vidröra veden så få gånger som möjligt under ”förädlings- och transport-fasen”. Till detta krävs
en hög mekaniseringsgrad och ett fungerande system. Detta
medför höga investeringskostnader vilket kräver stora mäng-

der och många kunder. Räknar man med alla arbetsskeden
och en skälig ersättning för det egna arbetet så borde man få
ett högre pris för den färdiga varan än vad marknadspriset är
i dag” funderar Bjarne över vedhandelns vara eller icke vara.

Löskubikmeter, kastkubikmeter,
fastkubikmeter och travad kubikmeter?
Till skillnad från virkeshandeln så görs handeln med brännved i löskubikmeter eller kastkubikmeter. Stock och massaved säljs per fastkubikmetrar. ”Det är inte ovanligt att kunden, då han fått hem sin brännved och radat upp den i sitt
vedlider, kommer på att det är något lurt med kubikmetrarna. En lös- eller kastkubikmeter får man när man kastar
veden i en låda som har en inre volym på en kubikmeter, 1m
x 1m x 1m. Då lådan är fylld så innehåller den en löskubikmeter brännved men endast 0,4 fastkubikmeter rundvirke!
Till en kubikmeter travad brännved behöver man 0,67 fastkubikmeter rundvirke. Det gäller att hålla reda på de olika
kubikmetrarna då man köper brännved. All klabbad brännved säljs som löskubikmetrar” förklarar Bjarne vedhandeln.
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Värmevärdet i de olika trädslagen är ganska lika om man
jämför dem viktmässigt; ett kilo björk har nästan samma
värde som ett kilo aspmassaved. Om man jämför dem per
volym så har björken ett betydligt bättre värmevärde. Vad
man vill elda med för ved är närmast en smaksak; granen
och tallen kanske skräpar mera medan björk är att föredra i öppna spisar. Björkens näver ger upphov till mera sot
medan aspen brinner renare. Förr då hushållen beställde ved
så skulle det alltid finnas med några famnar aspved. Aspen
brändes för att minska sotbildningen i rökkanalerna.

Torr ved

Vedhuggning
Som skogsägare har Bjarne en klar åsikt om att elda med
ved. ”Jag tycker att det är en självklarhet att man i Finland
eldar med ved. Det är en inhemsk råvara och skogar som
borde skötas finns det gott om. I stället för att betala för att
gå till motionshallar kan man hugga sin ved själv, det är nyttigt för både kropp, själ och skogen” uppmanar Bjarne.

Vid sidan av idrott och jakt har skrivandet varit ett stort intresse. Bjarne
har under åren medverkat med många skogs- och viltvårdsartiklar i olika
tidningar och tidskrifter. Efter boken Mitt hundliv 2015 har nu skrivklådan
resulterat i en bok om erfarenheter och minnen från ett långt skogsliv. Utvecklingen inom skogsbruket har varit enorm under den era som Bjarne beskriver
i boken. Från att allt skogsarbete gjordes förhand och transporterna utfördes
med hästen som dragare har vi idag maskinerna till hjälp.

Sotning

Bjarne skriver att skogens starka växtkraft och beståndens utveckling både
gläder och överraskar. Skogsmark som för femtio år sedan låg kalavverkad har idag grovt och förnyelsemoget bestånd, likaså har bestånd som
förnyades på naturlig väg för knappt 25 år sedan genomgått första gallring
senaste vinter.

Alla fasta eldstäder skall sotas regelbundet. Då det gäller
vedeldade eldstäder i egnahemshus så skall sotning av eldstaden och rökkanalerna göras varje år. Vid vedeldning uppstår
det avlagringar av sot och beck på rökkanalernas väggar.
Om dessa fattar eld så uppstår det en sotbrand i rökkanalerna. Värmeutvecklingen kan vara så intensiv att skorstenen
kan spricka och gnistor kan sprida sig i husets konstruktioner. Stora mängder sot och beck i rökkanalerna är vanligtvis en följd av man eldar med för våt ved eller att lufttillförseln till eldstaden är strypt. Eldstäders förmåga att ta tillvara
vedens värmeenergi förbättras betydligt om förbränningsresterna avlägsnas från rökkanalerna. I samband med sotningen granskar sotaren att eldstäderna är i skick och säkra att
använda.
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Ett nyss fällt träd har en fukthalt på 40-50 procent med stora variationer mellan ytved och kärnved. Ved som levereras som torr ved får ha en fukthalt på 20-30 procent och ju
torrare veden är desto bättre är dess effekt. Att man i stora
värmeanläggningar kan bränna flis med högre fukthalt bygger på att man med värmeväxlare effektivt kan ta tillvara
värmen från rökgaserna. Enligt beräkningar motsvaras 1000
liter lätt brännolja av 13 löskubikmeter björkved om fukthalten är 20 procent. Motsvarande mängd för tall, gran, al
och asp är 16-17 löskubikmeter. Skall man göra brännved
så är vintern den bästa tiden att fälla träden. Då har trädets
vätskeströmmar mellan kronan och rötterna avstannat och
stammen innehåller minst vatten. Den färdigt kluvna veden
lufttorkas i travar på ett luftigt ställe under våren och försommaren. Vid midsommaren kan veden köras in i vedlidret. ”Jag brukar stapla veden i en meter långa halvor och låta
dem torka på detta vis. Sedan när jag skall leverera ved till
en kund så cirklar jag upp en lagom mängd. Ett vanligt fel
när man staplar veden för torkning är hur man vänder klabbarna. Många vänder nävern eller barken uppåt. Detta är
helt fel eftersom varje liten regnskur blöter ner hela traven då
vattnet rinner från klabb till klabb. Travas däremot klabbarna med den kluvna sidan uppåt så blir högst de 2-3 översta
varven våta och de torkar snabbt upp igen” förklarar Bjarne
hur veden skall lagras.

Räddningsväsendet har sammanställt några råd för en säker eldning.
✔✔använd endast torr ved
✔✔veden staplas i eldstaden liggande och antänds ovanpåifrån
✔✔då eldstaden blivit ordentligt varm kan mera ved läggas
på
✔✔spjället och lufttillförseln hålls helt öppna så länge som
veden ännu glöder
✔✔då veden brinner rätt så är röken från skorstenen ljusgrå.
Svart rök skvallrar om ett dåligt drag i rökkanalerna eller
tyder på att veden är våt
✔✔då glöden brunnit så länge att inga blåa lågor syns kan
spjället stängas lite. Helt kan spjället stängas då glöden
slocknat.

Foto: Ellen Salomaa
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I boken ingår även ett antal utvalda kolumner som ingått i tidningen Landsbygdens Folk under åren 2009–2018. Dessa behandlar verkliga problem
och utmaningar som skogsägaren kan råka ut för.
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