


0 

 

 

God avverknings 

fart i augusti 
augusti avverkades 5,8 miljoner kubikmeter industrivirke. 

Avverkningsmängden var en procent mindre än året 

innan och 25 procent större än medeltalet i augusti för 

den föregående ti oårsp erioden . 

Enligt statistik från Naturresursinstitutet bestod det av 

verkade industrivirket av 2,6 miljoner kubikmeter sågtimmer 

och 3,1 miljoner kubikmeter massaved . Jämfört med augusti 

året innan ökade mängden sågtimmer med 3 procent medan 

mängden massaved minskade lika mycket. Avverknings 

mängden i privatskogarna var 4,7 miljoner kubikmeter 

och i skogsindustriföretagens och statens skogar 1,1 

miljoner kubikmeter . I augusti avverkade s totalt 

277 000 kubikmeter energived. Av det var 

60 000 kubikmeter kvistade slanor 

och helträd . • 

 

 

Arets entreprenörer valda 

askinentreprenören Magnus Träskman från 

Karis och utköraren Sven Eriksson från Eke 

näs jobbar i team och har av Föreningen för Skogs 

kultur r.f. utsetts till årets entreprenörer i Svensk 

tinland . Enligt prismotiveringarna tar de hänsyn till 

skogen, jobbar med skogsägarnas och uppdragsgi 

varnas bästa för ögonen och håller överens 

komna avtal. 

Båda premieras med Uittokalustos presentkort . 

Ett längre reportage om entreprenörerna kom 

mer i ett senare nummer av ti dningen. • 
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Metallklämma mot viltbetning 

u finns också ett mekaniskt sätt att bekämpa viltbetes 

skad or. En svensk plåtslagare och skogsägare har ut 

vecklat och patenterat en metallklämma som fästs i tallplan 

tans topp, skriver den svenska webbplatsen Skogsaktuellt. 

Klä mman , som har fått namnet Tallskydd, ska monteras 

på tallplantans topp under hösten, innan älgar och rådjur 

börjar beta på plant orna. Sedan kan den sitta där så länge 

den behövs, ungefär tills trädet nått två meters höjd. Av 

sikten är att hindra klövviltet från att äta tallplantans topp . 

Enligt uppfinnaren Johan Larsson har hans tallar, efter att 

han satt ut Tallskydd, visserligen fått sidoskott uppätna, men 

de skadorna har varit försumbara. 

Metallklämman är vit till färgen, håller i flera år och kan 

återanvändas. Det enda man behöver göra är att flytta upp 

den efter varje tillväxtsäsong så att den skyddar toppen. • 
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