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Ledare

Lönsamt och 
klimatsmart 
skogsbruk

Under fjolåret återplanterades de 
sista Alfrida-ytorna. Stödet för 
återplantering som infördes av 

Landskapsregeringen 2020 och upphörde 
hösten 2022 var välbehövligt för de skogs-
ägare som drabbats hårt av stormen. Det 
har också tagit mycket tid och energi för 
vår del med all administration och uppfölj-
ning. Vi räknar nu med en återgång till det 
”normala” och kommer i år att fokusera 
både på klimat och lönsamhet. Tillgången 
på virke har varit stort de senaste åren pga 
skador av storm och granbarkborre. Därav 
har också priserna stagnerat jämfört med 
våra grannregioner där nivån har varit på 
en helt annan nivå. Vi har nu som målsätt-
ning att se över lönsamheten och vidta 
nödvändiga åtgärder för att få ett pris på 
virket i nivå med våra grannregioner.

Vi kan säkert vara överens om att vi 
har en klimatförändring och att vi måste 
tänka om hur vi sköter våra skogar för 
att göra dem mera vitala och friska för 
att motstå både framtida stormar och 
temperaturförändringar. Klimatfrågorna 
har också fått allt större synlighet i media 
och i det vardagliga arbetet. På EU-nivå 
är skogen numera en del av miljö- och 
klimatdiskussionerna trots att man från 
nordiskt håll stångat sig blodig med att 
hävda att skogsbruket är en nationell 
behörighet. Ett budskap som inte nått 
fram till Bryssel.

Föreningen har planer på att under 
detta år genomföra ett projekt ”Lönsamt 
och klimatsmart skogsbruk”. En ansökan 
om LEADER-finansiering kommer att 
inlämnas under våren och förhopp-
ningen är att kunna köra igång projektet 
inom en snar framtid. Konsultbolaget 
TAPIO kommer att åta sig uppdraget 
som är ett av få bolag som kan erbjuda 
service på svenska och känner bra till de 
åländska förhållandena.

TAPIO har i dagarna gett ut nya rekom-
mendationer för skogsvård där målsätt-
ningen är att ge skogsägarna underlag för 
mer klimatsmarta beslut. Klimatsmart 
skogsbruk handlar om att nyttja skogen 
för att bromsa upp klimatförändringen 
och att anpassa skogsbruket till ett 
klimat i förändring. TAPIO föreslår fyra 
åtgärder för en välmående skog i ett 
föränderligt klimat:
• Förutse, följ upp och bygg beredskap. 

Använd skogsdata för att ta reda på 
hurudana ståndorter du har i din skog 
och bedöm hur de kan komma att 
förändras de kommande 50 åren. Välj 
vilka trädslag som lämpar sig för de här 
ståndorterna. Följ med skogens hälsa.

• Gynna blandskogar. Odla gran tillsam-
mans med björk och tall. Kontrollera 
planttätheten och utnyttja naturligt 
plantuppslag för att uppnå målsatt 
täthet.

• Se till att plantorna växer bra. Utför 
markberedningen så fort som möjligt 
efter förnyelseavverkningen. Utför 
slyröjning enligt rekommendatio-
nerna.

• Sprid riskerna. Förvalta din skogs- 
egendom som en helhet. Satsa på mång-
sidighet, både när det gäller metoder, 
trädslag och skogens struktur.

Det lönar sig alltid att kontakta någon av 
föreningens instruktörer för att diskutera 
lämpliga åtgärder i din skog som gagnar 
både klimatet och lönsamheten i din skog.

Torbjörn Björkman, verksamhetsledare

Areal ha Medlemsavgift €

     – 10 37

10,1 – 20 58

20,1 – 40 79

40,1 – 60 100

60,1 – 135

Stödande medlemmar 37 €

Medlemsavgiftens storlek beror på hur mycket 
skog du har och har indelats i fem grupper 
enligt tabellen nedan. Det lönar sig att vara 
medlem i skogsvårdsföreningen. Som medlem 
är dina skogar certifierade enligt PEFC (www.
kestavametsa.fi)och då erhåller du också bättre 
betalt för virket. Du får förmånligare kostnader 
för plantering, röjning och markberedning 
och vi kommer gärna ut i fält för att diskutera 
aktuella saker i din skog, rådgivningsbesök ingår 
i medlemsavgiften. 

Medlemsavgift 2023
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Ibland slår kraften i naturen en med häpnad. Några frö-
tallar som Lasse Engblom lämnade på en slutavverkad yta 
för sex-sju år sedan har resulterat i otaliga tallplantor som 
vuxit så tätt att björkslyet inte orkat hävda sig.
Lasse Engblom i Lemland är en intresserad och självverk-
sam skogsägare. 
- Jag ser mig i första hand som en förvaltare och vill lämna 
över skogen i samma fina skick som den var när jag och 
mina syskon tog över!

Det ovannämnda området i Helles-
torp i Lemland på ett par hektar 
slutavverkades för knappt tio 

år sedan. Lasse Engblom fick då rådet 
att plantera med granplantor vilket 
också gjordes. Men han lämnade också 
uppskattningsvis 20-30 frötallar ”för att 
se vad som skulle hända”.

Det blev kort sagt en explosion av tall-
plantor. De ser friska och frodiga ut och 
täcker i dag hela ytan som en tät matta. 
De planterade granarna syns här och där 
i beståndet och björkslyet får uppenbar-
ligen kämpa för sin existens. Det är klent 
och når sällan upp till tallplantornas höjd.

- Med facit i hand var det ett onödigt arbete 
att plantera ytan, säger Lasse Engblom.

Så småningom är det dags att röja i 
plantskogen men det får dröja.

- Visserligen tycks antalet älgar ha 
minskat i Lemland, men för att vara på 
den säkra sidan med tanke på eventuella 
betningsskador i fall älgarna hittar hit 
låter jag plantorna stå orörda några år 
till så att det ska finnas gott om friska 
plantor när det är dags att röja.

Rådjuren oroar han sig inte för. De 
verkar inte lika förtjusta i naturligt 
spridda tallar som i planterade.

Minst 350 dagar om året
Lasse Engblom, i dag pensionerad polis, 
är en mycket intresserad och aktiv skogs-
ägare. Enligt frun Christina tillbringar 
han minst 350 dagar om året i skogen.

- Tja, det kan nog stämma. Men det 
betyder inte att jag jobbar i skogen alla 
dom dagarna. Ibland går jag bara runt 
och tittar och funderar på vad som borde 

göras härnäst. Sen kan jag slå mig ner på en 
stubbe och lyssna på fåglarna, säger han.

Lasse äger skog på 65 hektar tillsam-
mans med sina två syskon. Det handlar 
om skiften från fyra olika hemman i 
Lemland som i sin tur ägts av flera gene-
rationer av släkten på både pappans och 
mammans sida. Skogen finns i Hellestorp, 
Granboda och Norrby.

- Utöver det äger min mamma fortfa-
rande 35 hektar som jag sköter om och ser 
till att olika åtgärder utförs.

Området med tallplantor, som beskrivs 
ovan, är i mammans ägo. Det är också en 
yta på ett par hektar som ligger i närheten 
och som nyligen slutavverkats. Virket 
ligger travat vid skogsbilvägen och väntar 
på att avhämtas.

- Sen ska brorsan och jag ta hand om 
planteringen, säger Lasse.

Tillbringar 350 dagar 
om året i skogen!

" Jag är intresserad 
av sånt som växer, 
att få det att växa 
så bra som möjligt. 
Det må sen vara 
grönsaker eller 
skogsplantor."

- Den här gallringen är jag så nöjd med. Entreprenören gjorde ett bra arbete och jag fick det 
precis som jag ville ha det, säger Lasse Engblom.

För kommande generationer
Lasse har ärvt sitt skogsintresse av sin 
pappa Harald som var självverksam ännu 
i 80-årsåldern.

- Mitt mål är att kunna lämna över 
skogen till nästa generation i lika fint 
skick som den var när vi tog över. Jag 
ser mig i första hand som en förvaltare, 
huvudsaken är inte att få ut största 
möjliga ekonomiska avkastning även om 
jag förvisso vill få nån form av ekonomi 
i de åtgärder som utförs. För mig är det 
också viktigt att ha en vacker skog som 
växer bra och som samtidigt är trevlig 
att vistas i för rekreation. Jag var en ivrig 
jägare tidigare, jagade bland annat mycket 
hare. Jag jagar fortfarande men inte lika 
ofta.

Medan Lasse ännu jobbade – då ingick 
arbetsturer även under kvällar och helger 
– odlade han samtidigt chipspotatis och 
en del grönsaker. 

- Jag är intresserad av sånt som växer, 
att få det att växa så bra som möjligt. Det 
må sen vara grönsaker eller skogsplantor. 
Skogs- och odlingsjobbet har också varit 
en bra motvikt till jobbet, som var både 
stressigt och stillasittande. Man får frisk 
luft och motion på köpet.

Nöjd med gallringen
Något projekt är på gång i skogen hela 
tiden. Lasse visar ett område på sex-sju 
hektar där han röjt under hösten. Han 
har motorsåg, röjsåg och en traktor med 
Lunningsgrip till sitt förfogande ”och 
grannen har en skotare”.

I området växer mest tall, som han 
var med och planterade för drygt 20 år 
sedan. Det var dock en plantering som 
måste göras om. De första plantorna 
blev nämligen väldigt angripna av snyt-
baggar.

Vandringen går vidare och vi kommer 
till ett område på cirka 1,5 hektar där 
det gjordes en första gallring i höstas. 
Det var ett arbete som lejdes bort.

- Marken är bördig och träden stod tätt. 
Det var verkligen hög tid att gallra och 
jag är mycket nöjd med entreprenörens 
arbete. Det blev precis som jag ville ha 
det, säger Lasse och tillägger:

- Brorsan har varit flitig med att stam-
kvista. Därför är det inte så mycket kvistar 
kvar på marken.

Otrolig tillväxt!
Lasse visar ytterligare ett skifte som han 
var med om att plantera för precis 54 år 
sedan. Här växer ståtliga granar och tallar 
i en skog som gallrats väl.

- Så här vill jag att det ska se ut! Också 
här är marken bördig och tillväxten har 
varit otrolig. De här träden får stå tills 
de är avverkningsmogna. Man kan bara 
hoppas att barkborren håller sig borta. 
Virkesmängden uppskattas i dag till 250 
kubik per hektar, om tio år till 350 kubik. 
Vi fick en del stormskador efter Alfrida i 
vår skog, men jag är glad över att just det 
här skiftet klarade sig. Däremot blåste en 
hel del omkull i ett närliggande område.

Anlitar instruktören
Lasse Engblom är medlem i Ålands 
skogsvårdsförening och nöjd med de råd 
och det stöd han får från föreningens 
anställda.

- Jag anlitar dem ofta och en gång i året 
går Kristian Holmström, som ansvarar för 
Lemland, och jag igenom olika områden 
och diskuterar aktuella åtgärder. Härnäst 
är en gallring i mammas skog aktuell, vi 
har också en del plantering på kommande 
förutom en del röjning. Men några större 
slutavverkningar är inte aktuella på ett tag.

Lasse är också nöjd med den service 
han fick från landskapets skogsbruksbyrå 
när det gällde en dikning som gjordes i ett 
skifte i Norrby.

- Det ordnades snabbt och smidigt!

Text och foto: Helena Forsgård
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▲  Markerna är bördiga i Lettland och generellt är inslaget av lövträd större än på våra 
breddgrader. Andis Vilums och hans släktingar är medelstora skogsägare i det baltiska landet.

Skogsägaren Andis Vilums

Virkespriserna 
har varit 
rekordhöga
Det har varit en ren fröjd att vara skogsägare i Lettland 
under det senaste året. Virkespriserna har varit rekord-
höga och om man vill sälja skogsmark är den eftertraktad 
och högt värderad. Det säger Andis Vilums, en medelstor 
skogsägare med innehav i regionen Kurland med hamn-
staden Ventspils som närmaste största stad.

Andis Vilums jobbar med skog 
och äger skog i det privata. Han 
är avverkningsförman för ett 

företag och äger 15 hektar skog tillsam-
mans med sina släktingar och utöver det 
tre hektar ”på egen hand”.

Landsmannen Atis Kimsis, som bor 
på Åland och som kör skotare för en 
entreprenör, sköter översättningen 
från lettiska till svenska under telefon-
intervjun.

På merparten av Vilumsfamiljens 
innehav, på cirka elva hektar, växer mest 
björk som är ungefär 40 år gammal. Där 
är en gallring aktuell. På cirka fem hektar 
växer blandskog – gran och björk. Den är 
70-80 år gammal och mogen att avverka.

I innehavet ingår också yngre skog 
– relativt nyplanterad granskog på en 
hektar och 25-årig gran på tre hektar. 
Asp och al är också rätt vanliga trädslag.

Mellan liten och medelstor
Lettlands totala yta är drygt 64.000 
kvadratkilometer, alltså knappt en 
femtedel jämfört med Finlands. Ungefär 
hälften av ytan täcks av skog. Cirka 
hälften av skogen ägs i dag av staten, 
resten är i privat ägo. Det finns uppskatt-
ningsvis 150.000 privata skogsägare i 
landet.

- Med ett innehav på 18 hektar är man 
mellan en liten och en medelstor skogs-
ägare i Lettland, säger Andis Vilums och 
fortsätter:

- Det finns en del skogsmark till salu 
men det blir ofta auktion och priset blir 
högt, speciellt om skiftet ligger mellan 
eller intill marker som ägs av större 
skogsägare.

En snabbtitt på nätet visar som ett 
exempel att ett skifte på 11 hektar är till 
salu med utgångspriset 160.000 euro, 
men det är inte mycket till skog på den 
marken utan mest buskar i nuläget.

Åker blir skog
När Lettland var en del av Sovjetuni-
onen användes en stor del av landets 
markareal till odling av livsmedel. Efter 
att landet blev självständigt 1991 mins-
kade odlingen och åkermarker började 
successivt beskogas. Om åkrarna 
lämnades helt åt sitt öde var speciellt 
gråalen snabb på att etablera sig.

”I Lettland ser man i dag skogen som 
en potential att bygga upp en framtida 
välfärd i landet, och trävaruindustrin 
spelar en mycket framträdande roll i 
landets export”, heter det i en artikel 
från Skogssällskapet, som är en allmän-
nyttig stiftelse med verksamhet i 
Sverige, Finland och Lettland.

I artikeln nämns vidare att det funnits 
möjligheter att få generösa EU-bidrag 
för omställningen till skogsmark och att 
sektorn med sågverk, fanér- och pellets-
industri kommer att växa i betydelse när 
den får tillgång till ännu mer inhemska 
råvaror.

Den svenska tidningen Skogen skriver 
att en utmaning för skogsbruket i Lett-
land är att risken för markskador kan 
vara relativt stor i det platta landskapet 
utan berggrund och där skogsvägar av 
gräs och jord är vanliga.

God tillväxt
Tillväxten är god på de i regel bördiga 
markerna. Andis berättar om en gallring 
som han nyligen var med om i en björk-
skog. Björken, som hade planterats för 
18 år sedan på tidigare jordbruksmark, 
var nu cirka 16 meter hög.

- Prima björkvirke går till möbler eller 
fanér.

Andis Vilums är självverksam till en 
viss del. Han planterar och röjer själv, 
men till större gallringar och slutavverk-
ningar anlitar han en entreprenör.

- Det finns konkurrerande uppköpare 
men jag säljer nästan alltid till samma. 

Möt skogsägare i våra närregioner!
Hur är det att vara skogsägare i våra närregioner jämfört med på Åland? Finns det likheter? 
Vilka är skillnaderna om sådana finns? I vår serie om skogsägare utanför Åland har nu turen 
kommit till Lettland efter att vi mött skogsägare i Roslagen och Åboland.

VENTSPILS

RIGA

Andis Vilums skogsinnehav finns vid den färgade bollen i den västra delen av Lettland,  
nära kusten.  ▼
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Virkespriset i sig ligger oftast på samma 
nivå, däremot kan priset för själva jobbet 
variera en aning.

Fick 85 euro per kubik
Förra sommaren var priserna rekordhöga 
och Andis var nöjd. Han fick exempelvis 
85 euro för björkmassaved per fast kubik 
och 78 euro för barrmassaved i leverans-
pris. Privatpersoner vill också köpa ved 
för att värma sina bostäder med och 
fick då betala drygt 60 euro per kubik 
till skogsägaren för virke som var sågat i 
lämpliga längder. Jobbet med att kapa och 
klyva fick man i sådana fall göra själv. Om 
husägaren ville ha färdigt kapad och klyvd 
ved fick man betala betydligt mer.

Andis har dock ingen given förklaring 
till att priserna legat på en så pass hög 
nivå. En del av virket förädlas i hemlandet, 
annat exporteras.

Mycket ska rapporteras
Den svenska tidningen Skogen skriver 
att reglerna för skogsägare i Lettland är 
hårda och att skogsbrukaren ska ”rappor-
tera snudd på allt”. Det verkar Andis 
hålla med om. Det finns myndighetsper-
soner, i fri översättning skogvaktare, som 
bokstavligt talat vaktar över skogsägarnas 
åtgärder i sina skogar.

- Jag måste få tillstånd för olika åtgärder 
innan jag får sätta igång. Efter en slutav-
verkning måste skogen förnyas, antingen 
med plantor eller genom naturlig förny-
else, och området måste sedan röjas 
inom en viss tid. Tidsintervallerna beror 
på vilket trädslag som dominerar i det 
aktuella området. Om röjningen inte görs 
inom utsatt tid utdelas böter.

Åtgärder kring eventuella fornminnen 
och biotoper, som anses skyddsvärda, är 
också strängt reglerade.

- I vår region finns bland annat svart 
stork och om den har sitt bo i ens skog 
måste en viss yta kring boet fredas från 
åtgärder.

Problem med hjortar
Där Andis bor finns en del vilt, främst 
kronhjort som kan ställa till märkbara 
skador i skogen. Hjortarna betar av 
topparna på yngre tallar. På större träd 
skaver de av barken. Hjortarna får jagas 
men inte av vem som helst och inte när 
som helst.

- Men det finns många djur och det 
är svårt att hålla stammen i schack. Det 
finns också olika skyddsmedel som man 
kan använda på plantor, bland annat ett 
som innehåller djurblod. Vildsvin finns 
också men de ställer till större skador på 
åkrar än i skogen. 

Insektsangrepp förekommer också, 
bland annat av granbarkborren.

Där Andis bor är vädret ungefär som på 
Åland med ganska varma vintrar.

- Det är ganska stor skillnad mot östra 
Lettland där vintrarna kan vara betydligt 
kallare.

Slutligen säger Anids att han upplever 
det som enbart positivt att vara skogs-
ägare i Lettland just nu. 

- Det är inga bekymmer alls. Jag vill 
förvalta skogen så bra som möjligt för 
kommande generationer. Men om man 
inte vill ha sin skog längre kan man sälja 
den för ett bra pris.

Text: Helena Forsgård

Ta hand om din skog
Det tar många år för en skog att bli fullvuxen, 
men den kan snabbt förstöras. Det lönar sig  
att ta hand om sin skog – den är värdefull.

Vår skogsförsäkring gäller för växande skog, plantskog 
samt skogsprodukter. Du kan välja mellan enbart en 
 brandförsäkring eller utvidgat skydd som också  
ersätter till exempel stormskador. 

018-27 600 I info@omsen.ax I omsen.ax

”I Lettland ser man i dag skogen 
som en potential att bygga upp 
en framtida välfärd i landet, och 
trävaruindustrin spelar en mycket 
framträdande roll i landets export”

Ny riksskogstaxering 
denna sommar
Det är åter dags för Naturresursinstitutet Luke att genomföra 

riksskogstaxeringen (RST13) på Åland. Fältarbetet görs av tre olika 
mätgrupper och kommer att påbörjas i slutet av maj månad och pågå 

under sommaren 2023. Denna gång är avsikten att mäta cirka 1.000 prov-
ytor på fastmark, vilket är dubbelt fler än vad som är normalt. Eftersom de 
åländska skogsmarkerna är fragmenterade och varierande är det mycket 
bra att antalet provytor fördubblas då det ger en högre noggrannhet i 
datamaterialet.

Senaste riksskogstaxering gjordes sommaren 2018 och resultaten från 
denna hade inte ens hunnit bli klara innan de blev inaktuella då Åland 
drabbades av stormen Alfrida i januari 2019. Skogstillgångarna och ålders-
strukturen har påverkats kraftigt de senaste åren på grund av stormen och 
efterföljande angrepp av granbarkborre och det kommer mycket passligt 
med en noggrann inventering av tillståndet denna sommar då merparten 
av uppredningsarbetet nu utförts. Genom riksskogstaxeringen får vi en 
uppdaterad bild av vilka förutsättningar vi har att jobba med och vilka de 
största hållbara avverkningsvolymerna är de kommande 30 åren.

Landskapsforstmästare Mikael Sandvik

SkogAx växer!
Vi välkomnar Peter Söderlund 

som virkesuppköpare

Peter är en kunnig yrkesman med lång erfarenhet av åländskt 
skogsbruk. Han kommer främst att arbeta med kunder i Saltvik, 
Sund och Vårdö.

Kontakta oss:
Peter 0457-3457 950
Kennet 0457-3135 381
kennet@skog.ax
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Fritt fram för skogsägare 
att röja rålinjer
Sedan 2005 får markägarna röja gränslinjer i sina sko-
gar utan att på förhand prata med rågrannarna. Men 
Mikael Still som är Lantmäteriverkets regionchef på Åland 
rekommenderar ändå att man alltid försöker kontakta 
rågrannarna.
- Det kan i många fall bespara markägarna från problem 
och onödiga dispyter, påpekar Still och betonar att det är 
viktigt för skogsägare att känna till sina ägor och veta var 
rågränserna går.

Skogsägare som vill få försvunna 
råstenar på rätt plats och få 
rågränser fastställda genom en 

rågångsförrättning kan lämna ansökan 
till Lantmäteriverkets kontor som finns 
i Statens ämbetshus, Torggatan 16 i 
Mariehamn. Kundbetjäningen är öppen 
måndagar-onsdagar klockan 9-16.15 men 
har stängt på torsdagar och fredagar.

- En ansökan om lantmäteriförrättning 
kan lämnas in utan att man kontaktat 
rågrannen, men till själva förrättningen 
kallas naturligtvis också rågrannen, för-
klarar Still.

Vid förrättningen avgörs också vem 
som ska betala förrättningskostnaderna.

- Normalt delas kostnaden lika mel-
lan rågrannarna eftersom båda parterna 
anses ha lika stor nytta av lantmäteri-
förrättningen.

Lagstadgade kostnader
Varje år genomförs många tiotals 
rågångar på Åland. Det betyder samti-

digt att den som behöver få råstenar och 
fastighetsgränser fastställda vanligtvis 
måste räkna med några månaders vän-
tetid.

- Särskilt om ansökan lämnas in på 
senhösten eftersom det är bäst att vänta 
med en rågång tills snön försvunnit och 
tjälen är borta.

Lantmäteriförrättningens kostnad 
beror på antalet inblandade fastigheter, 
antalet försvunna råstenar och rågrän-
sens längd, men priset är fastställt i lagen.

- Priset är 160 euro per inblandad fast-
ighet, 100 euro per försvunnen råsten 
och 0,60 euro per meter rågräns som 
fastställs. Att fastställa en försvunnen 
råsten på en 400 meter lång rågräns 
mellan två fastigheter kostar 660 euro, 
berättar Still som ett exempel.

Om en rågranne inte betalar sin fak-
tura för lantmäteriförrättningen driver 
myndigheten in pengarna utan att den 
som begärde förrättningen behöver 
bekymra sig om saken.

▲ Lantmäteriverkets regionchef Mikael Still 
har återvänt till Åland efter att ha jobbat 
ca 20 år i huvudstadsregionen och västra 
Nyland. Här vid råsten nummer 19, som är 
lätt att spana in från Hammarlandsvägen vid 
Svibybron på Möckelö.

Tar inte ställning i 
ansvarsfrågan
Lantmäteriverket har befogenhet att 
fastställa var en rålinje går. Däremot tar 
Lantmäteriverket inte alls ställning till 
vem som eventuellt är skyldig till att en 
råsten har försvunnit trots att det kan 
finnas markägare som tycker att de inte 
ska behöva betala för en lantmäteriför-
rättning, som enligt deras åsikt beror på 
att rågrannen eller en anlitad entrepre-
nör har rubbat en eller flera råstenar.

Om parterna inte kommer överens 
om kostnadsfördelningen delas den 
i allmänhet lika i förrättningen. Men 
rågångsförrättningen är en myndighets-
utövning som ger markägarna rätt att 
överklaga besluten också beträffande 
hur kostnaderna fördelas.

- I sista hand kan tvisten avgöras i 
domstol, men i de allra flesta fallen fast-
ställs rågränser helt utan stridigheter, 
konstaterar Mikael Still.

Brister kvar trots 
flygfotograferingar
Trots att man både på 1980-talet och 
även nu på 2000-talet med hjälp av flyg-
fotografering och vita kors som mark- 
ägarna uppmanats placera ut på råste-
narna försökt få en bättre överblick över 
fastighetsgränserna finns det på Åland 
fortfarande tusentals råstenar som inte 
har exakt fastställda koordinater.

Förutom råstenar använde man förr 
också så kallade råvisare för att markera 
gränser mellan skogsskiften. Råvisarna 
består vanligtvis av tre-fem stenar som 
placerats i rad längs längre rålinjer.

- Råvisarna placerades ofta på berg 
eller högre platser och helst så att man 
kunde se nästa råvisare några hundra 
meter längre bort. Fortfarande händer 
det att vi hittar råvisare i samband med 
förrättningar även om det förstås är 
ännu större risk att råvisare försvinner 
än att råstenar flyttas eller förkommer.

Gräns får röjas även utan 
rågrannens lov
Gränsdragningarna mellan olika mark- 
ägares skiften har gamla anor på Åland 
som en del av det gamla kungadömet 
Sverige-Finland.

Enligt jordabalken från 1734 som gällde 
i ca 250 år var markägarna ända fram till 
år 1995 i princip skyldiga att rensa upp 
rålinjerna vart tredje år. I praktiken hade 
förstås detta lagstadgade krav redan för 
länge sedan blivit en död bokstav som 
varken tillämpades eller övervakades.

När lagstiftningen före millennie-
skiftet förnyades sades ingenting om 
markägares rättigheter och skyldigheter 
beträffande synliga rågränser. Men år 
2005 tog man i lagen om vissa granne-
lagsförhållanden in en ny paragraf som 
ger markägarna rätt att röja 75 centime-
ter på grannens mark för att kunna rensa 
upp en högst 1,5 meter bred rålinje.

- I första hand ska röjningen ske 
gemensamt, men en markägare har 
ändå rätt att utföra röjningen utan 
rågrannens samtycke. Träd som fälls på 
andra sidan rågränsen tillhör grannen, 
påpekar Mikael Still.

Någon direkt skyldighet att hålla rålin-
jerna öppna finns däremot inte i den nya 
paragrafen.
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Nyttiga länkar för skogsägare:
Lantmäteriverkets hemsida:  
https://www.maanmittauslaitos.fi/sv

Beställa t. ex. utdrag om fastighetsköp:  
https://www.maanmittauslaitos.fi/sv/fastigheter/information-om-fastigheter/ 
kop-utdrag-och-intyg-over-fastigheter

Ansökan om lantmäteriförrättning: https://www.maanmittauslaitos.fi/sv/fastigheter/
ansoka-om-lantmateriforrattning/ansok-om-en-forrattning

Lokalt och stabilt!

Fiber, bredband,  
TV & telefoni

Din lokala teleoperatör på Åland 
www.alcom.ax

▲  Den violetta linjen visar rålinjens läge på registerkartan. Vid en lantmäteriförrättning 
inmättes råsten nr 6 och det visade sig att rålinjen i verkligheten låg ca 45 m längre söderut än 
vad registerkartan visade. En avverkning enbart på basis av skogsmaskinens kartprogram hade 
kunnat medföra att 1,5 ha skog avverkats från grannens sida om rålinjen. Därför är det viktigt 
att innan avverkning leta reda på råstenarna i terrängen och utgå från dem.

Fastighetsregisterkartor 
inte exakta
I det här sammanhanget vill Lantmäteri- 
verkets regionchef också påminna om 
att exempelvis avverkningar inte bör ske 
på basen av fastighetsregisterkartorna 
och utan att först kontrollera råstenar-
nas läge i terrängen.

- Dagens skogsmaskiner kan ju hantera 
koordinatuppgifter, men kartprogram-
mens koordinatuppgifter är inte helt 
tillförlitliga. Först efter att råstenens 
koordinater bestämts noggrant i en 
lantmäteriförrättning är rålinjerna mer 
exakta också på registerkartan och med 
viss fördröjning även i skogsmaskiner-
nas kartprogram, förklarar Mikael Still.

Han berättar att lantmäteriverket 
påpekar den här osäkerheten i den 
finstilta texten där myndigheten också 
friskriver sig från allt ansvar ifall någon 
på basen av fastighetsregistret fällt träd 
på grannens tomt.

- I sådana fall ska träden överlämnas 
åt grannen som alltså har rätt till virkets 
värde. Om det skett misstag har markäga-
ren det största ansvaret, men vem som 
ska betala eventuell ersättning beror på 
vilket avtal markägarna har med skogs-
uppköparna och deras entreprenörer.

Offentligt register över 
fastighetsköp
För skogsbrukets lönsamhet är det oftast 
bäst med större arealer och skiften, men 
statistiken över sålda skogsfastigheter 
på Åland ger ingen klar antydan om i 
vilken mån det finns skogsägare som 
målmedvetet utökar sina arealer.

På Åland finns det inte heller särskilt 
många riktigt stora skogsägare. Mikael 
Still konstaterar för sin del också att 
de åländska jordförvärvsreglerna sätter 
stopp för utomåländska företags och 
stiftelsers möjligheter att investera i 
åländska skogsfastigheter.

Lantmäteriverkets köpeskillingsregis-
ter för fastigheter är offentligt och där 
kan alla intresserade via nätadressen 
https://khr.maanmittauslaitos.fi/tilas-
topalvelu/rest/API/kiinteistokauppo-
jen-tilastopalvelu.html?lang=sv# se hur 
mycket som genom åren betalats för 
åländska skogsskiften.

Faktiska prislistor kan 
köpas på nätet
De senaste årens siffror visar exempelvis 
att det på Åland vanligtvis bara sker ett 
20-tal skogsfastighetsaffärer per år och i 
medeltal har objekten varit ca 10 hektar 
stora.

Marknadspriserna enligt median-
värdet och rensat från släktköp brukar 
variera mellan 3.000 och 4.000 euro per 
hektar.

Men siffrorna säger enligt Mikael Still 
ingenting alls som virkesvärdet på de 
sålda områdena. Det kan också vara fråga 
om att exempelvis förvärva tomtmark 
snarare än att investera i skog. I vissa 
fall kan dessa markköp rent av omfatta 
strandtomter.

- Den som vill veta exakt vilka fastighe-
ter som sålts och köpts kan från Lantmä-
teriverket köpa noggrannare uppgifter 
om enskilda köp, förklarar regionchefen.

Text och foto: Rolf-Lennart Witting

SPECIALIST PÅ JORD– OCH 
SKOGSBRUKSFASTIGHETER:
• Fastighetsförmedling RFM

• Intressebevakning vid inlösen, vägar,
• fornminnen, ledningar m.m.

• Generationsväxlingsfrågor och beskattning

• Auktoriserad fastighetsvärdering AFV

• Bouppteckningar och 
arvskiften, testamenten m.m. 

EXPERTHJÄLP!

Sven-Olof Karlsson, DI

Fastighetsbyrå KARLSSON AB rfm
Tfn. 0457-5221634. E-post: sok@aland.net

www.sokarlsson.net
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Virkeshandelsöversikt 
februari 2023
Situationen på virkesmarknaden går 

varm. Skogsbolagen har visat att 
de är redo att konkurrera om virke 

till stigande priser. Skogsbolagens betal-
ningsförmåga för virke är på den högsta 
nivån någonsin. Förra årets resultat för 
de tre största skogsbolagen i riket kom-
mer att överstiga 5 miljarder euro, vilket 
är historiskt.

Att sälja virke på rea lönar 
sig inte
Vi kan inte vara nöjda med prisutveck-
lingen på virkesmarknaden, då produ-
centpriserna har utvecklats trögt jämfört 
med skogsbolagens resultatutveckling. 
Inom skogssektorn har således ingen 
rättvisa varit rådande. Om virkeshan-
deln vore rättvis borde skogsägaren få 
god skogsvård och bättre lönsamhet 
och inte tvärtom som situationen är nu. 
För att uppnå lite mera rättvisa borde 
virkeshandeln göras via anbudsgivning 
samt genom uppföljning av drivnings-
kvaliteten. I skogsvårdsföreningarna är 
dessa frågor nummer ett för att främja 
skogsägarens intressen. Nu skulle det 
finnas en efterfrågan på gallringsvirke, så 
låt oss alla verka enligt reglerna för det 
rättvisa virkesmarknadsspelet

Från betalningsförmåga till 
betalningsvilja
Betalningsförmågan för virke innebär 
skogsindustrins förmåga att betala 
skogsägaren för virket. Viljan att betala 
för virke innebär skogsindustrins vilja 
att betala skogsägaren för virket. Viljan 
har varit klart ökande då virkespriset 
inom ett år har stigit med 10–30 % bero-
ende på träslag. Betalningsviljan på lång 
sikt har däremot kollapsat. Detta kan 
undersökas genom att titta på den reala 
prisutvecklingen för virke, där hänsyn 
tas till den generella prisökningen. På 
detta sätt granskat har prisutvecklingen 
på virke kollapsat på lång sikt (35 år). 
Särskilt oroande är prisutvecklingen 
för barrmassaved och björktimmer. Till 
exempel betalades för tallmassaved mer 
än € 10 (nuvarande pris ca 22 €/m3) 
mer än den nuvarande prisnivån och 
för björktimmer nästan € 30 mer (nuva-
rande pris ca 50 €/m3).

Att hålla virkets prisnivå låg har varit 
lönsamt för skogsbolagen, men för 
skogsvården har det varit rena rama 
giftet. Nivån på skogsskötseln har 
minskat. Det märks i minskade arealer 
plantskogsvård, i ett ökande behov av 
iståndsättning av ungskogar samt i att 

antalet oskötta förstagallringar ständigt 
ökar. Dessutom har det nyligen kommit 
oroande mätresultat av alltför hårda 
första gallringar. Det låga virkespriset 
har å ena sidan minskat intresset för att 
investera i skogsvård, och å andra sidan, 
möjligen som en faktor, försämrat driv-
ningskvaliteten. Skogsbolagens strävan 
att allting ska vara billigare har vänt sig 
mot själva skogsindustrin.

Anbudsbegäran för avverk-
ningar och kontroll av 
avverkningen är avgörande
Den virkesförsäljning som utförs genom 
skogsvårdsföreningens anbudsförfa-
rande omfattar avverkningsövervak-
ning utförd av en oberoende tredje 
part. Genom att lämna anbud på själva 

virkeshandeln får vi det mest rättvisa 
erbjudandet från virkesköparna. Det 
garanterar fortfarande inte att virkes-
drivningen är rättvis när det gäller 
skogens framtida utveckling. Genom 
att genomföra anbudsförfarandet för 
virkeshandeln genom Skogsvårdsfören-
ingen erhålls en anbudsgivning  samt 
intressebevakning av skogsägarens rätts-
liga skydd. Om drivningen inte genom-
förs som överenskommet kan rättsliga 
åtgärder för skogsägarens rättsliga 
intressen inledas. Hela denna process av 
virkeshandel där Skogsvårdsföreningen 
är delaktig garanterar det enklaste och 
säkraste slutresultatet för skogsägaren.

Kalle Karttunen, forskningschef

Centralförbundet för jord- och skogs- 
producenter MTK rf

▲  Att begära anbud rekommenderas alltid för att  kunna jämför priser och få bättre lönsamhet.

Ditt elbolag 
Ålands Elandelslag distribuerar och säljer el på 

den åländska landsbygden och i skärgården.

Bolaget är ett andelslag som ägs av kunderna.

Målsättningen är en trygg och kostnadseffektiv 
elförsörjning till våra andelsägare.

Ålands Elandelslag strävar till ett professionellt 
arbetssätt i samråd med markägare och övriga 

intressenter vid byggandet av nya ellinjer och vid 
underhållet av befintliga ledningsnät och -gator.

ÅLANDS ELANDELSLAG  ·  GODBY VÄGEN 193  ·  A X-22100 MARIEHAMN

tel +358 (0)18  39  250  ·  info@el.ax  ·  www.el.ax
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Fokus på lönsamhet och klimat i 
nytt projekt inom skogsbruket
Under våren planerar Ålands Skogsvårdsförening dra igång 
ett projekt om det åländska skogsbrukets lönsamhet och 
klimatanpassning ur skogsägarens synvinkel.
- Projektet kommer  att ha fokus på lönsamhet, miljöfrå-
gor och klimatanpassning och hur man ökar den biologiska 
mångfalden i våra åländska skogar, betonar skogsvårdsför-
eningens verksamhetsledare Torbjörn Björkman.

Han hoppas inom mars månad få 
klart med projektets finansiering. 
Föreningen skall söka Leader-

pengar för projektet, som ska genomföras 
av det på skogsfrågor specialiserade kon-
sultföretaget Tapio i Helsingfors.

Bakgrunden till projektet är att de 
åländska virkespriserna inte har följt 
utvecklingen på fastlandet samtidigt som 
läget på den åländska virkesmarknaden 
har stabiliserats efter flera års ”över-
utbud” till följd av stormen Alfrida.

Björkman hoppas att utredningens 
analyser av det åländska skogsbruket 
utmynnar i förslag som på sikt kan 
förbättra miljönyttan för hela Åland och 
även lönsamheten för enskilda skogs-
ägare.

Skogen viktig som 
kolsänka
Skogsvårdsföreningen är mycket mån om 
att utredningen anpassas till den högak-
tuella klimatfrågan och hur man inom det 
åländska skogsbruket kan medverka till 
ökad biologisk mångfald.

- Vi måste anpassa oss till den allmänna 
opinionen och EU, som hela tiden 
kommer med nya förordningar som också 
berör skogen.

Björkman påminner om att växande 
skog binder kol och därför fungerar som 
kolsänka genom att binda och lagra de 
fossila bränslenas koldioxidutsläpp i 
atmosfären.

Föreslår stöd för 
skogsvården
Skogsvårdsföreningen lyfter också fram 
den klimatutredning som Flexens Oy Ab 
gjort på landskapsregeringens uppdrag. 
Där påpekas att skogsbruket bland annat 
kan medföra miljönytta genom minskad 
avskogning och naturlig återväxt i skog-
arna samt också genom beskogning av 
exempelvis åkermark.

Målsättningen med Flexens projekt 
var att presentera en nulägesanalys av 
klimatrelaterade åländska utsläpp samt 
beskriva ”direkta och indirekta åtgärder” 
som landskapsregeringen kan vidta för 
att minska Ålands klimatavtryck och 
”skapa en övergripande utsläppsbudget 
och färdplan för Landskapsregeringen 
och Åland 2022 – 2051”.

I slutrapporten framhåller utredarna 
uttryckligen att landskapet genom 
exempelvis ”ekonomiskt stöd för skogs-
vård och markvård” kan öka skogens 
motståndskraft ”för att minska effekterna 
av extrema väderfenomen”.

- Det handlar om genomförbara 
åtgärder och en del av arbetet är redan 
pågående inom landskapsregeringen, 
påpekar Flexens utredare.

Nya certifieringen fredar 
större arealer
Skogsvårdsföreningen och dess 
medlemmar har enligt Björkman redan 
under flera år målmedvetet arbetat för en 
miljöanpassning av det åländska skogs-
bruket.

Ett exempel är den nya frivilliga 
FSC-certifieringen, som förutsätter att 
5 procent av skogsarealen fredas och 
skyddas just för att främja naturens biolo-
giska mångfald.

- Det är roligt att vi varje år får vi nya 
medlemmar som FSC-certifierar sin 
skog. Men ännu har det aldrig hänt att 
det skulle ha varit problem att hitta 
tillräckligt stora skyddsarealer. Det kan 
exempelvis handla om strandområden 
eller otillgängliga skogspartier, förklarar 
Torbjörn Björkman.

Jämför nyckeltal för 
skogsbruket
Skogsvårdsföreningen har redan ett preli-
minärt avtal med konsultföretaget Tapio 
om lönsamhets- och klimatprojektet. 
Det slutliga projektavtalet undertecknas 
när finansieringen fått klartecken och 
rapporten ska sedan vara klar inom sex 
månader.

Arbetet leds av en projektgrupp med 
Tapios expert på skogsdata, Henry 
Schneider, som chef. Rapportens språk 
är svenska och all kommunikation med 
skogsvårdsföreningen och andra åländska 
aktörer sker på svenska.

Målsättningen är att utredningen ska 
ta fram ekonomiska nyckeltal som kan 
jämföras med ett motsvarande landskap 

på fastlandet. Som exempel nämns Egent-
liga Finland, som innefattar Åbolands 
skärgård, där Ålands Skogsindustrier Ab 
från den 1 mars börjat köpa virke efter 
förvärvet av det Pargasbaserade skogsbo-
laget Ab Ö-Skog Oy.

Skogsägare betalas för 
kolbindningen?
Lönsamhets- och klimatprojektet har 
ett mycket ambitiöst upplägg med 
marknadsöversikter utöver nyckeltalen 
för skogsbrukets lönsamhet baserade 
på rotprisutveckling, brutto- och netto-
intäkter från rotförsäljningen samt 
skogsbrukets rörelseresultat enligt Natur-
resursinstitutet Lukes statistik.

Dessutom ska utredningen ta fram en 
kalkyl om skogsbrukets nuvarande netto-
värde med olika ränteprocenter samt 
på basen av Lantmäteriverkets statistik 
jämföra köpesummor på skogsfastigheter 
på fastlandet och på Åland.

Utgående från sju olika parametrar 
ska projektet slutligen analysera det 
åländska skogsbrukets verksamhetsför-
utsättningar, beskriva privatskogsbrukets 
betydelse för landskapets ekonomi samt 
presentera förslag som kan påverka 
skogsbrukets lönsamhet för den enskilde 
skogsägaren.

Där kan det bland annat handla om 
utveckling av stödsystemet, initiativ för 
att öka efterfrågan på energived, kompen-
sation för bindning av koldioxid samt 
förslag till skogsvårdsmetoder för att öka 
andelen stock när virket säljs.

Utredningen ska också utröna möjlig-
heter till kompensation för frivilligt 
naturskydd enligt samma mönster som 
Metso- och Helmi-programmen på fast-
landet.

Text: Rolf-Lennart Witting

Foto: Kristian Holmström

▲  Röjning, gallring och andra skogsvårdsåtgärder är mycket viktiga för skogsbrukets lönsamhet. Ett aktivt skogsbruk med välväxande skogar är också bäst för klimatet.
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Enligt den åländska landskaps-
förordningen om skogsvård är 
skogen förnyelsemogen då den 

uppnått antingen tillräcklig ålder eller 
grovlek, exempelvis tall på bördig mark 
skall vara minst 80 år gammal eller ha 
en brösthöjdsdiameter på minst 29 cm. 
Man kan sedan vid avverkning välja två 
vägar, antingen hugger man bort allt och 
planterar nytt eller så lämnar man ca 
100 fröträd per hektar för att fröa av sig. 
Oavsett vägval har man lagstadgad skyl-
dighet att få dit ett nytt plantbestånd.

En trend bland skogsägare som 
blivit allt tydligare är en motvilja till 
kalavverkning, där man ofta tycker att 
förändringen blir för radikal med en 
kalyta. Men vilka är alternativen? Säg 
att man har en 100 år gammal barrskog 
som alltså är förnyelsemogen enligt 
lagen. Att gallra är mycket tveksamt. 
Man riskerar körskador som leder till 
rotröta och man får ett bestånd som är 
mera utsatt för stormskador, för att inte 
tala om avverkningskostnaderna som är 
högre vid gallring än vid slutavverkning. 
Enligt landskapsförordningen om god 
skogsvård skall avverkning utföras så 
att ”en god skogsvård upprätthålls och 
markens virkesproducerande förmåga 
tillvaratas”, och vid cirka 60 års ålder 
börjar de positiva effekterna av gallring 
avta. 

Att lämna en fröträdställning kan vara 
ett alternativ som lockar för att undvika 
kalytan. Förnyelse med fröträd är när det 
lyckas en bra och billig metod att förnya 
skogen på, men om huvudorsaken är att 
man vill undvika känslan av det radikala 
med en kalyta kan man bli besviken. Man 
bör för det första komma ihåg ända-
målet med fröträd som ju är att få fram 
plantskog, och enligt landskapslagen 
om skogsvård skall det ha skett inom 
7 år. Med andra ord ska slutresultatet 
bli det samma oavsett förnyelsemetod. 
Men att lyckas med naturlig förnyelse är 

inte helt lätt då flera faktorer spelar in. 
Marktypen får inte vara för bördig då det 
leder till gräsväxt som kväver plantorna. 
Fröträden måste vara vitala och ha rejäla 
och kottproducerande kronor, vilket 
sällan finns i en gammal och tät skog. 
Dessutom är det en fördel om man kan 
passa in fröåren, som kommer med 3 till 4 
års mellanrum, med markberedning. Om 
man lyckas med allt detta och fröträden 
inte blåser omkull har man då alltså en 
plantskog som är kanske en halv meter 
hög, misslyckas det står man där med en 
sönderblåst fröträdställning, markytan 
täckt av gräs och minst 5 förlorade år. 
Till sist måste man också komma ihåg 
att fröträden skall huggas bort i något 
skede, vilket ju innebär en ny runda med 
maskiner.

Det finns en klimataspekt på det hela 
också då skogen binder mest kol när 
tillväxten är som högst. Och hur kan vi 
påverka tillväxten med skogsvård? Jo, 
genom att så snabbt som möjligt få i gång 
ett nytt bestånd, att använda förädlat 
plantmaterial, plantera rätt trädslag på 
rätt mark och röja plantskogen för att 
det förädlade plantmaterialet ska kunna 
växa i fred. Med andra ord får man i de 
flesta fall ett rationellare och redigare 
skogsbruk om man hugger bort allt och 
snabbt planterar nytt. Givetvis kan och 
bör man ändå ta naturhänsyn genom 
bland annat sparträdsgrupper och 
liknande, och med långsiktig planering 
kan man också försöka undvika alltför 
stora öppna ytor. Man kan också avsätta 
vissa väl valda delar av fastigheten till 
naturvården, gamla orörda skogar är 
viktiga för mångfalden och kanske har vi 
snart system med ekonomisk kompensa-
tion för detta ändamål.

Text och foto: Kristian Holmström

Naturlig förnyelse  
– genväg eller senväg

"En trend bland skogsägare som blivit allt 
tydligare är en motvilja till kalavverkning, 
där man ofta tycker att förändringen blir 
för radikal med en kalyta."

Plantorna i förgrunden är planterade, under frötallarna är det tomt.

För den aktive skogsägaren är förnyelseavverkning en 
naturlig del av skogsbruket, man vill att skogen skall 
avkasta och behandlar den därefter. Men som skogsägare 
ställs man ibland inför mer eller mindre tvingade beslut 
i sin skog. Kanske har man fått in barkborre eller röta, 
kanske behöver man få ut pengar, kanske grannen ska 
avverka vilket sätter den egna skogen i en utsatt position. 
Men hur ska man avverka sin skog då?
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Skogsåret 2022 i siffror

Virkesvolymerna minskar nu årligen efter 
rekordåret 2019. Volymen 2022 på knappt
300.000 m3 ligger ändå ca 30% över det normala 
åren före Alfrida.

Röjningsarealen 2022 var endast 427 ha. En 
stor del av resurserna användes till de stora 
planteringsarealerna samt sjukskrivningar och 
ställvis brist på skogsarbetare.

Ett rekordår kan konstateras gällande plante-
ringar. Totalt planterades 578 ha
(1.102.600 plantor, 48% tall och 52 % gran.) 
Största delen var återplantering av Alfrida 
områden som slutfördes under hösten.

Under året markbereddes totalt 521 ha. 276 ha 
med högläggare och 245 ha med grävmaskin.
Den stora arealen beror delvis på att ca 150 ha  
hänförde sig till föregående säsong eftersom
markberedningen då avbröts pga kyla.

118
154

205 230 179,1
27639

16

92
117 188,1

245

1

0

100

200

300

400

500

600

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Ha

År

MARKBEREDNING 2017-2022

Högläggare Grävmaskin

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

A
re

al
 i 

ha

År

PLANTSKOGSRÖJNING PÅ ÅLAND 2012-2022

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

m
3

År

SÅLDA VIRKESMÄNGDER PÅ ÅLAND 2012-2022

153 142 137 110
159 150 118 152

78
19

142

233 358

413

41 23 26
25

4 8,5
22

25

14

26

23

0

100

200

300

400

500

600

700

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

A
re

al
 i 

ha

År

SKOGSODLINGAR PÅ ÅLAND 2012-2022

Normal plantering Alfrida Kompletteringar



12

Styrelsen 2023: Fr.v. Joakim Åkerlund, Daniel Melander, Anders Nordqvist, Emilia Ekström, Mats Sjölund, Johan Mörn, ordförande,  
Niclas Eriksson, viceordförande.

Liknelsen om morotslandet brukar användas när man ska 
förklara varför det är viktigt att röja. Vill man ha stora 
saftiga morötter måsta man glesa ur dem så att det finns 
plats att växa, exakt samma sak gäller i ungskogen.

Vid rotavverkning bestäms kost-
naden för skördaren utifrån 
medelvolymen på de avverkade 

träden, skördaren får betalt per kubik 
den producerar och större träd ger 
effektivare arbete. Till skördarkostnaden 
läggs även kostnaden för skotningen, 
alltså utkörningen av virket. Kostnaden 
för avverkning och utkörning dras sedan 
bort från leveranspriset, alltså det man 
skulle få om man själv gör allt arbete och 
säljer virket vid bilväg. En magisk gräns 
för prissättningen är 80 liter per stam, 
det är ungefär vad man får ur ett träd som 
är 13 cm i diameter på brösthöjd och är 12 
meter högt. Stiger medelstammen över 
80 liter sjunker avverkningskostnaden 
med dryga 3 €, om man inte hamnar på 
tillägg för lång körväg kommer då även 
den lite sämre betalda björkmassan ge 
ett plusresultat i avverkningen.

I vår terminologi finns en typ av 
röjning vi kallar iståndsättning, där man 
förbereder ungskogen för en kommande 
avverkning. Denna röjning är precis som 
övrig ungskogsvård bidragsberättigad 
med förbehållet att man inte får göra 
något under en treårsperiod efter att 
röjningen är utförd. Instruktionen vid 
en iståndsättning är vanligen att allt som 
är klenare än 9 cm på brösthöjd skall tas 
bort, helt enkelt för att de klenare stam-
marna annars drar ned medelstammens 
volym och gör avverkningen dyrare. 
Denna röjning handlar om att rätta till 
tidigare misstag i skötseln, ju sämre tidi-
gare röjning varit desto mer måste nu tas 
ner och desto dyrare blir också arbetet 
i detta skede. Det allra sämsta i den här 
ekvationen ligger ändå i det bestånd man 

har kvar efter röjningen, största delen av 
den tillväxt som nu tagits omkull hade 
kunnat omfördelas till de stående träden 
och gallringen hade kunnat utföras tidi-
gare och med bättre ekonomi.

Säg att vi som exempel har en hektar 
lite lagom dåligt skött första gallring där 
vi kan ta ut 50 kubik massaved, varav 
hälften tall och hälften björk. Om medel-
stammen orkar över 80 liter kommer vi 
att få cirka 200 € efter att skördaren och 
skotaren fått sitt. Det är ganska precis 
vad en medelsvår iståndsättningsröjning 
inklusive bidrag har kostat 3 år tidigare, 
intäkt och utgift tar ut varandra men 
totalt sett ligger vi förstås fortfarande på 
minus då vi räknar in förnyelsekostnader 
och tidigare skogsvårdsarbeten. Hamnar 
vi i stället under 80 liter, kan vi bara ta 
ut björk, är det lite längre att köra, blev 
röjningen på dyrare sidan, ja då blir det 
förstås en förlustaffär. 

Vad blir då slutsatsen av detta? Jo, se 
till att skogen röjs i rätt tid! Vid cirka 5 
meters höjd bör man glesa ur beståndet 
så att det är minst 2 meter mellan stam-
marna. Det varierar på marktypen hur 
gammal skogen är då men troligen någon-
stans mellan 10 och 15 år. Den biomassa 
som då röjs ner är relativt liten och de 
träd som står kvar kan sedan tillgodo-
göra sig markens tillväxtpotential. Det 
är dessutom billigare att röja ju klenare 
och lägre beståndet är. Det är även ett 
klimatarbete eftersom vi bör maximera 
tillväxten med tanke på kolbindning. 

Text och foto: Kristian Holmström

Hur påverkar röjningen 
gallringens ekonomi?

Allt under 9 cm på brösthöjd skall tas bort, här är ett gränsfall.

Detta är förlorad tillväxt som ligger på marken, med en röjning för 15 år sedan hade det sett helt 
annorlunda ut.

Styrelsen 
2023
På höstmötet invaldes två 

nya medlemmar och två nya 
suppleanter. Daniel Melander från 

Hammarland med Jenny Sundqvist, 
Hammarland som suppleant samt 
Joakim Åkerlund, Lumparland, med 
Anton Alm som suppleant.

Under året kommer styrelsen att  
bl.a. att  fokusera på lönsamheten 
i skogsbruket, klimatfrågor och 
uppföljning av diverse skogsprogram.



13

I landskapets budget för i år finns 100 000 euro som kan 
delas ut som stöd till skogsägare som på frivillig basis vill 
skydda skogsmark utöver de åtgärder som lagstiftningen 
redan kräver. Arbetet med att utarbeta riktlinjer för hur 
stödet ska användas har pågått sedan sommaren 2022, 
men ännu är man inte i mål. Nu väntar man på svar från 
EU-kommissionen om stödet först måste notifieras.

På fastlandet har stödprogrammet 
Metso funnits sedan 2008. Metso 
går ut på att skogsmark skyddas 

genom frivilliga insatser av skogsägarna 
och skyddet kan vara bestående eller tids-
begränsat.  

”Med hjälp av dessa frivilliga insatser 
tryggas livsmiljöer där trädbeståndet 
har representativa strukturella drag och 
skogsnaturens artrikedom är stor”, heter 
det i en presentation av programmet på 
internet.

- Det är hög tid att Åland får en egen 
motsvarighet för att ytterligare öka 
skyddet av värdefulla biotoper. Det var ett 
bra initiativ att anslaget togs med i årets 
budget och jag upplever att det finns ett 
stort intresse bland markägare för stödet, 
säger David Abrahamsson, naturvårdsin-
tendent vid Ålands landskapsregering.

I arbetsgruppen
Han har suttit med i den tjänsteman-
nagrupp som utarbetar riktlinjer för hur 
stödet ska användas; det vill säga för vilka 
skyddsåtgärder det kan betalas ut och för 

hur långa perioder. Gruppen inledde sitt 
arbete i somras.

Övriga deltagare i den är landskaps-
forstmästare Mikael Sandvik, skogsbruk-
singenjörerna Henrik Pettersson och 
Hanna Wiklund från skogsbruksbyrån 
och miljöingenjör Gunnar Westling från 
miljöbyrån.

Nu har emellertid en juridisk fråga dykt 
upp som blivit en bromskloss i arbetet. 
Måste Åland notifiera EU om stödet eller 
inte? Kan det beaktas som ett statsstöd 
eller inte?

Oklart läge
- Det har varit oklart gällande huru-
vida stödet måste notifieras eller inte 
eftersom regler kring stöd uppdateras och 
förändras med tiden. Nu i mars ska vi ha 
ett möte i Bryssel med representanter för 
EU-kommissionen och då hoppas vi få det 
klarlagt, säger David Abrahamsson.

Han poängterar att man vill göra rätt 
från början. Notifiering innebär i praktiken 
att EU först informeras och sedan får man 
invänta ett godkännande eller ett avslag.

- Vi vill inte hamna i en sån situation 
att vi betalat ut stöd som sedan måste 
krävas tillbaka.

Metso-programmet i Finland är noti-
fierat, men Abrahamsson påpekar att det 
handlar om belopp i en helt annan stor-
leksklass. I år har 13,6 miljoner vikts för 
tidsbegränsade miljöstödsavtal, som det 
blir fråga om på Åland, och det beloppet 
ska alltså jämförs med anslaget på  
100 000 euro i landskapets budget. 

Skickas på remiss
Åland hoppas givetvis på grönt ljus från 
EU och efter det läggs sista handen vid 
förslaget till riktlinjer som sedan skickas 
ut på remiss till berörda parter.

- Vi vill säkerställa att vi är på samma 
bana som skogsägarna. Det är ingen idé 
att sjösätta ett stödprogram som inte är 
intressant för dem, säger David Abra-
hamsson.

Han är försiktig i sina uttalanden om 
vad riktlinjerna kan komma att innehålla 
innan allt är spikat.

- Men vi vill bland annat prioritera 
områden som finns intill eller mellan 
befintliga skyddsområden för att uppnå 
att större sammanhängande arealer blir 
skyddade. Vi har också listat ett antal prio-
riterade miljöer som områden med träd-
bevuxna kärr och myrar, områden med 
bäckar och rasbranter, lövträdslundar och 
blandskog med stor artrikedom. Gene-
rellt bör större arealer prioriteras framom 
mindre, säger han.

Stödet ska vara begränsat för en viss 
tid – det kan till exempel handla om tio 
eller 20 år. Grundtanken är att inga skogs-
bruksåtgärder får utföras i de områden 

som fått stöd för att skyddas under den 
angivna tiden.

- Däremot bör man kunna jaga och 
plocka bär och svamp.

Stödet är främst inte tänkt för skiften 
där skogsvårdsåtgärder inte är nödvändiga 
under de kommande åren, till exempel ett 
område som så småningom är moget för 
avverkning. Inte heller för områden, där 
man inte bedriver aktivt skogsbruk, som 
till exempel impediment.

Hur mycket?
Så till den stora frågan. Hur stort stöd kan 
man räkna med? Där finns i nuläget inget 
exakt svar i euro och cent.

- Det är flera variabler som ska beaktas 
som storleken på den skyddade arealen 
och storleken på virkesförrådet i det aktu-
ella området. Några prisförhandlingar 
med markägarna kommer vi inte att ge 
oss in på. Vi räknar ut en stödsumma för 
objekten, som uppfyller riktlinjerna, och 
sedan är det upp till skogsägaren att anta 
den eller inte.

David Abrahamsson räknar inte med att 
allt fungerar perfekt från början.

- Men vi måste börja någonstans och 
sedan vara lyhörda och utvärdera hur det 
slagit ut och göra eventuella förändringar 
om så behövs.

När kan det bli aktuellt för skogsägarna 
att börja skicka in sina ansökningar?

- Något exakt datum kan jag inte ge men 
jag hoppas att det blir så fort som möjligt!

Text och foto: Helena Forsgård

Först ska EU ge grönt ljus

Frivilliga skyddsåtgärder
i skogen kan få stöd

Snart kan åländska skogsägare ansöka om 
ekonomiskt stöd för att på frivillig basis 
skydda skogsmark. – Vi hoppas kunna 
sjösatta stödprogrammet så fort som möjligt, 
säger David Abrahamsson, naturvårdsinten-
dent vid Ålands landskapsregering.
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Plantera för klimatet

Typ av avverkning Tallstock Granstock Tallklenstock Granklenstock Björkstock Tallmassa Granmassa Björkmassa

Leveranspris 75,0 73,5 55,6 42,0 43,7

Klenare gallring, rotavverkning 44,7 17,8 18,3 17,6

Gallring, rotavverkning 65,8 67,0 28,9 45,0 23,6 24,0 24,0

Förnyelseavverkning, rotavverkning 75,0 76,5 53,6 24,5 27,1 26,4

Privatskogsbrukets virkespriser  
Södra Finland vecka 07, 14.02-20.02 2022 (samtliga priser €/m3)

År Tallstock Granstock Stock% tot Stock% barr Björkstock Tallmassa Granmassa Björkmassa

2020 35,3 36,8 36,0 43,0 15,1 15,1 10,6

2021 36,5 38,1 33,0 41,0 14,2 14,2 10,3

2022 41,9 40,1 35,0 46,0 14,6 14,6 10,8

Rotpriser, förnyelseavverkning på Åland

Visste du att man med förädlat plantmaterial kan öka 
kolbindningen med upp emot 30 procent? Förädlade plan-
tor växer snabbare och planterade ytor kommer normalt 
mycket tidigare igång än naturliga föryngringar. Ju for-
tare vi ser till att återetablera ett skogsbestånd, desto 
bättre för klimatet.

Vi står återigen inför en hektisk planteringssäsong, inte som ifjol våras då vi siktade 
på 800000 plantor men vi räknar ändå i år med att komma upp i en halv miljon. 
Avverkningsnivån har fortsatt ligga på en hög nivå, mycket förstås beroende på 

granbarkborren. Vi hoppas kunna köra igång årets säsong efter påsk men som vanligt är 
det vädrets makter som har sista ordet, snön och tjälen måste vara försvunnen innan vi 
kan börja. Våren 2022 gick det mot mitten av april innan vi fick ner de första plantorna, 
vilket väl i och för sig är ganska normalt.

Alfridabyråkratin är ett avslutat kapitel och det är en stor lättnad för oss på Skogs-
vårdsföreningen, vi har under tre år skrivit närmare 500 stödansökningsblanketter med 
skogsägaruppgifter, plantsorter, mängder, arealer och arbetskostnader. Och förstås 
måste man hitta en godkänd förnyelseplan som uppgifterna kan kopplas till. Totalt 
planterades ca 1,9 miljoner plantor med Landskapets Alfridastödpaket och summan om 
600000 euro utnyttjades med råge, nu har vi 1000 hektar plantskog som ska skötas. 
Då är inte de normala planteringarna inräknade dit ytor som avverkats på grund av 
granbarkborren räknas.

Som vanligt ordnar vi fram plantor, redskap och även arbetskraft för dem som vill 
ha hjälp. För den som planterar själv finns några enkla riktlinjer att följa. Se till att 
plantorna mår bra före planteringen, förvara dem svalt och se till att rotklumpen är 
ordentligt fuktig. Plantorna förvaras i fryslager under vintern och kan vara frusna vid 
leverans, det är dock väldigt viktigt att rotklumpen är helt upptinad innan den tas ut 
på ytan. Plantan skall sedan i allmänhet sättas mitt på markberedningshögen, men det 
är viktigt att den kommer djupt ner i jorden och att man trampar till ordentligt. När 
man planterar i maj kan det vara torrt och frestande att sätta plantan i gropen, men när 
höstregnen sätter igång ser det ofta annorlunda ut.

Text och foto: Kristian Holmström

Virkesbarometer
Vi bygger upp en databas med data från utförda rotaffärer, alltså affärer där skogsägaren 
säljer träden där de står och avverkningskostnaden dragits bort. Med hjälp av den går 
det bland annat att utläsa medelrotpriser för enskilda sortiment men även för olika 
typer av avverkningar, man kan också se stockprocenten. På sikt ger det oss en god 
uppfattning om trender och förändringar så vi tar gärna emot en kopia på era mätintyg. 
Det vi är intresserade av är normala rotavverkningar, allt från första gallring till förny-
elseavverkningar.

 Denna gång presenterar vi rotpriser från förnyelseavverkningar, från 2020 till 2022. I 
tabellen presenteras också timmerprocenter, både totalt där lövandelen spelar in och 
på barrsortimentet specifikt. Vi har haft en uppgång på i synnerhet timmerpriserna 
senaste tiden och man kan nu eventuellt få några euro högre än vad som står i tabellen. 
Man kan om man vill också jämföra med motsvarande siffror för södra Finland.



VÅRRUSCHEN I BYGGBRANSCHEN står för dörren. 

Vi är redo. Våra sågar har gått för högtryck sedan oktober och nu är 
våra lager av sågad vara välfyllda. Hos oss hittar du det som behövs 
för alla skeden i kommande byggprojekt – från konstruktionsvirket till 
slutfinishen med lister och panel i olika utföranden. I vårt sortiment 
finns omkring 200 olika artiklar!

Speciellt efterfrågat är tryckimpregnerat virke till alla altaner, bryggor 
och staket som ska byggas, förstoras eller renoveras. Allt vårt impreg-
nerade virke görs av tall från åländsk skog och en tallstock går igenom 
många moment i vår såganläggning i Önningeby innan den landar i 
bygghandeln i form av plankor och battingar i olika dimensioner.

Först ska rotbenet svarvas bort. Sedan åker stocken genom en metall- 
detektor. Finns det en spik i den? Eller en bit av ett metallstängsel?  
Om detektorn ger utslag även efter barkningen ratas stocken och blir 
cellulosaflis. 

I nästa fas går stocken genom såganläggningens ”hjärna”. Den ger 
snabbt ett svar på hur stocken bäst ska sågas upp utgående från de 
alternativ som sågmästaren Adam Mattsson matat datorn med. 

Efter tre varv i sågen är jobbet gjort. Sågen håller automatiskt reda på 
hur varje stock ska sågas och just vår exempelstock – se bilden ovan  
– har blivit fem plankor som är 5 cm tjocka, 22,5 cm breda och nästan  
5 meter långa. Den har också räckt till sex tunnare och smalare plankor.

Sedan går plankorna vidare i anläggningen. De sorteras automatiskt 
i olika fack utgående från dimensionen. Facken töms när de är fyllda 
och innehållet blir ett knippe som körs till nästa process som kan vara 
hyvling, impregnering eller fräsning om plankorna ska bli lister eller 
panel av olika slag.

Alla moment utförs på vår anläggning och all råvara kommer från 
åländsk skog. Ju större volymer vi får in desto bättre priser kan vi ge åt 
skogsägarna. Och du som skogsägare får alltid rabatt på sågad vara 
om du levererat virke åt oss!

Lycka till med vårens och sommaren byggprojekt!

BYGG MED ÅLÄNDSKT VIRKE!
Våra lager 

är välfyllda!

MIKAEL BERGLUND 
Hammarland, Eckerö & Finström 
Tel: 0457 350 0205 
mikael.berglund@skogsindustrier.ax 

ROGER VESTLING 
Föglö, Lumparland, Lemland, Kökar & Sottunga 
Tel: 0457 350 0203 
roger.vestling@skogsindustrier.ax

JOHN WICKHOLM 
Vårdö, Sund, Saltvik & Geta 
Tel: 0457 350 0302 
john.wickholm@skogsindustrier.ax 

OSKAR QVARNSTRÖM 
Jomala, Brändö, Kumlinge & Mariehamn  
Tel: 0457 313 5361 
oskar.qvarnstrom@skogsindustrier.ax 

skogsindustrier.ax

Sågmästaren Adam Mattsson kan på skärmarna följa med hur en stock blir plankor. 
Med hjälp av ett avancerat datasystem räknar såganläggningens hjärna snabbt ut hur 
varje stock bäst ska utnyttjas. Den lilla bilden visar alternativet för en av stockarna som 
blev fem grova plankor och sex smalare. 

Det är vi  
som köper  
ditt virke!

Tryckimpregnerat går åt i mängder. 
- Välkomna till oss för att handla 
åländskt, hälsar skogschefen Oskar 
Qvarnström och sågmästaren Adam 
Mattsson.

-25 % leverantörsrabatt  
på direktförsäljningen i Önningeby

-30 % leverantörsrabatt på bark- och sågspån



Välkommen till oss
på Skogsvårdsföreningen!
Kontakta oss när du har frågor om skog!
Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning till våra medlemmar i alla skogsfrågor.

Vi  kommer gärna och tittar på Din skog för att diskutera vad som bör göras. 

www.skogsägarna.ax
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Robert Hellgrén 
Skogsvårdsinstruktör 
Tel. 0457 3434 980 
Geta,Sund,Saltvik, Vårdö
Kumlinge, Brändö,Sottunga och Kökar 
robert.hellgren@landsbygd.ax

Torbjörn Björkman
Verksamhetsledare
Tel. 0457 3424 855
Finström, Hammarland och Eckerö 
torbjorn.bjorkman@landsbygd.ax 

Kristian Holmström 
Skogsvårdsinstruktör
Tel. 0457 3442 421
Jomala, Lemland, Lumparland
Föglö och Mariehamn 
kristian.holmstrom@landsbygd.ax

 Kontor: Ålands skogsvårdsförening, Jomalagårdsväg 17-5, 22150 Jomala.

Teresa Lindgren
Bankjurist
+358 (0)10 257 2926

Bank- och försäkringstjänster  
under samma tak

Vi erbjuder dig juridisk expertis 
med långsiktiga lösningar och 
lokal förankring. Som ägarkund 
kan du dessutom betala 
arvodet med din OP-Bonus.

Tobias Karlsson
Kapitalförvaltare
+358 (0)10 257 2940

Våra experter hjälper dig att 
öka din förmögenhet, så att 
du kan trygga din och dina 
närmastes levnadsstandard 
långt in i framtiden.

Jens Polviander
Finansieringschef
+358 (0)10 257 2912

Vi är ditt företags lokala, starka 
partner och våra tjänster finns 
nära dig. Tillsammans bygger 
vi upp en mångsidig lösning 
som passar just för ert företag.

Victor Winberg
Kundansvarig
+358 (0)10 257 2933

Vi erbjuder kvalificerad och 
individuellt anpassad rådgivning 
för att förenkla vardagen för dig 
som kund och för att ta hand 
om dig på bästa sätt.

Päivi Kulmala
Kundexpert
+358 (0)10 253 0109

Hos Pohjola Försäkring 
hittar du försäkringar som 
kan skräddarsys enligt din 
livssituation och dina behov.

Juridiska tjänster Kapitalförvaltning Företagstjänster Privatkunder Försäkringar

Vår grunduppgift är att främja våra ägarkunders och vår omvärlds bestående 
ekonomiska framgång, trygghet och välfärd. Vi finns här för dig!

Köpmansgatan 2, 22100 Mariehamn
Bankens kundtjänst: +358 (0)10 257 2901
andelsbanken.for.aland@op.fi

www.andelsbanken.ax

Läs mer eller boka 
din tid på nätet


