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Finlands skogscentrals framtidsrapport II: Naturprodukter 

 

Företagstjänsterna vid Finlands skogscentral producerar framtidsrapporter som 

kartlägger förändringar i miljön där skogsbranschföretagen verkar, och beskriver vad 

förändringarna innebär för företagen. Det här är den andra framtidsrapporten i 

ordningen. 

Den här rapporten är riktad till naturproduktsbranschen. Det finns en exceptionellt stor 

potential i naturprodukter och mycket intresse för och förväntningar på branschen. 

Framtidsrapporten för naturproduktsbranschen i ett nötskal:  

• Livsmedelsbranschen blir allt mer intresserad av 

naturprodukter. 

• Tätt samarbete mellan skogs- och naturproduktsbranscherna 

ger nytta. 

• Efterfrågan på långt förädlade produkter växer. 

• Företagarna behöver arbeta för kompetensen i branschen. 

• Efterfrågan och möjligheter finns för grossistverksamhet. 

• Exportpotentialen för ekologiska naturprodukter är stor. 

• Det lönar sig för företagare att använda naturprodukts- 

och skogsdata. 

 

 

Skribenter: Marko Ämmälä, chef för företagstjänster 

Risto Mulari, expert på företagstjänster 

Anne Annala, projektchef 

Juha Vornanen, projektchef  

Skogscentralens företagstjänster, mångbruksteamet. 

Du hittar Skogscentralens företagstjänster på webbadressen 

www.metsakeskus.fi/sv/arenden/tjanster-for-foretag 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.metsakeskus.fi/sv/arenden/tjanster-for-foretag
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1 Naturproduktsbranschen ger företagare nya möjligheter 

  

Branschen för naturprodukter har vuxit raskt i Finland de senaste åren och uppskattas i 

dag sysselsätta uppemot 3 000 personer på årsnivå. År 2020 omsatte hela branschen 

cirka 780 miljoner euro. 

Det är inte bara skogens bär och svamp som väcker intresse, utan också 

specialnaturprodukter som granskott, löv, kåda och sav. Många traditionella livsmedels- 

och dryckestillverkare väntas ge sig in på skogsråvaror inom en nära framtid. 

Naturproduktsbranschen ses som en del av den gröna övergången i Europa och hela den 

framtida bioekonomin. I skogarnas Finland finns det fortfarande rum för möjligheter i 

naturproduktsbranschen. Även om vårt avsides geografiska läge innebär utmaningar i 

marknadsföringen av produkterna så utgör det samtidigt en möjlighet med tanke på rena 

råvaror. 

När nya generationer skogsägare tar över ansvaret för skogarna är många intresserade av 

vad naturproduktsbranschen har att erbjuda. Också traditionella skogstjänstföretag är 

intresserade av att samarbeta med naturproduktsbranschen: en skogsägarkund kan vara 

gemensam för flera företag. Ett skogstjänstföretag kan erbjuda sina kunder nya tjänster, 

och en naturproduktsföretagare får lättare kontakt med råvaruproducenten, alltså 

skogsägaren. 

Naturprodukter bjuder på intressanta möjligheter i synnerhet för nya och innovativa 

företag. Till exempel i Österbotten har det uppstått företagsverksamhet kring tallbark. 

Samarbetsmodellen går ut på att en samfälld skog, ett företag i naturproduktsbranschen 

och en förtagare i skogsenergibranschen förenar sina krafter. När tallens värdefulla bark 

säljs separat kan värdet på energiveden stiga med så mycket som 50 procent. Det har 

både skogsägarna, företagen i anskaffningskedjan och förädlingsindustrin nytta av. 

Potential och möjligheter finns alltså, men vi behöver samarbete och fler modiga 

företagare som tar vara på möjligheterna. Och det behövs stöd från samhället för att 

trygga branschens tillväxt.     

 
Marko Ämmälä  

chef för företagstjänster 

Finlands skogscentral       
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2 Företagare – dina samarbetsidéer behövs i råvarukedjan 

Att få tag på råvaror är ofta en utmaning i naturproduktsbranschen och tar upp orimligt 

mycket resurser. Företagen i branschen behöver en partihandelspart som stöd. Om det 

var lättare att skaffa råvaror skulle innovativa företag med varor av hög förädlingsgrad 

lättare få fart på sin tillväxt. Livsmedelsföretags intresse för naturprodukter från skogen 

har ofta fallit på att de inte fått tillräckligt med råvara att förädla eller för att man inte får 

den i den form som industrin behöver. Till exempel finns det behov av extrahering av 

råvaror. 

Naturproduktsbranschen behöver komma ur detta moment 22. När förädlingsindustrin nu 

vill använda naturråvaror borde det uppstå lönsam näringsverksamhet kring den. Enligt 

den finska livsmedelsbranschens strategi för att bli mer internationell borde Finland höja 

ambitionsnivån för livsmedelsexporten, så som många andra EU-länder gjort för länge 

sedan. Där kan innovativa idéer av företagarna bidra. 

 

Bild 1. Företag i naturproduktsbranschen indelade enligt NTM-centralerna 2021. Flest 

naturproduktsföretag finns det i norra och södra Finland. Källa: ATV / Suomen 

Asiakastieto Oy. Arbets- och näringsministeriet, branschrapporter 2021:6. Tulevaisuuden 

luonnontuoteala (Framtidens naturproduktsbransch).  

https://www.businessfinland.fi/ajankohtaista/uutiset/tiedotteet/2022/missa-ovat-suomalaisen-elintarvikeviennin-vahvuudet-kehittamistarpeet-ja-tulevaisuuden-mahdollisuudet
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Ett konkret verktyg för att öka samarbetet är den finskspråkiga webbtjänsten Kerääjä.fi. 

Den är tänkt att föra samman personer som är intresserade av att plocka och samla 

naturprodukter, dem som erbjuder utbildning i branschen och företag som förmedlar och 

behöver råvaror. Registret över samlare och aktörer ger samlarna information om vilka 

råvaror som behövs, och företagen hittar lättare råvaror. De som är inloggade hittar också 

instruktioner för samlandet och kvalitetskriterier för varorna. Registrerade samlare och 

aktörer är delar av kedjorna som tar vara på skogens håvor. 

3 Naturproduktsbranschen kan ta ett jättekliv: nischer i 

livsmedel och kosmetika 

I den finländska livsmedelsindustrin vill man höja förädlingsgraden. Också 

naturproduktsbranschen, som dragit nytta av livsmedelsindustrins ökade export, skulle 

göra klokt i att sikta på långt förädlade produkter. Det är vårt att ge sig ut på den 

internationella marknaden ensam, med begränsade resurser och nästan likadana 

produkter som konkurrenterna. Man måste skilja sig från mängden, samarbeta mellan 

branscherna och utnyttja de goda finländska särdrag som finns. 

 

 
Bild 2. Det är samhällsekonomiskt förnuftigt att höja förädlingsgraden på naturprodukter. 

Källa: Arbets- och näringsministeriet. Branschrapporter 2021:6. Tulevaisuuden 

luonnontuoteala (Framtidens naturproduktsbransch). 

https://www.keraaja.fi/
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Naturproduktsföretagaren Petri Koivisto i Eura sammanfattar sina tankar om hur 

naturproduktsbranschen blir en av hörnstenarna i Finlands skogsbioekonomi:  

– Alltför ofta agerar företagen ensamma i sin egen cirkel utan att se möjligheterna 

att samarbeta. Tiden då råvarorna i naturen kan samlas in är så kort att man 

varken bör eller kan göra allting själv. Utan bra samarbetspartner räcker varken 

tiden eller resurserna till för att utöka verksamheten och utveckla företaget, säger 

Koivisto. 

Det finns många möjligheter när det handlar om att främja Finlands livsmedelsexport – 

och samtidigt naturproduktsexporten. Det skulle förbättra företagens tillväxt och 

konkurrenskraft, öka produkternas mervärde och höja sysselsättningen. Eftersom den 

inhemska marknaden är begränsad har livsmedelsexporten en stor strategisk betydelse 

för företagens tillväxt och för den nationella självförsörjningen och säkerheten. 

Naturproduktsföretagaren Saska Tuomasjukka i S:t Karins säger att det inte finns några 

genvägar till ett megasteg för naturproduktsbranschen i Finland. 

– Vi behöver samtidigt arbete både inom samlandet av råvara och i förädlingen och 

försäljningen. Samtidigt behöver man se till att det finns tillräckligt med 

kompetens i branschen. 

Också den ökade användningen av naturkosmetika och trendens starka uppgång 

stöder en positiv utveckling för naturproduktsbranschen. Naturkosmetikaföretaget 

Kyrö Living i Storkyro använder bland annat grankåda i sina produkter. Företagaren Essi 

Rintamäki har stött på samma svårighet som många andra företagare:  

– Det är svårt att få tag på råvara att förädla. Företagaren behöver en partihandel 

där det är lätt att köpa råvaror året om, säger Rintamäki. 

Naturproduktsbranschens tillväxt kan stödas på många sätt. Ny näringsverksamhet skulle 

kunna uppstå speciellt om skogs- och naturproduktsbranscherna förenar sina krafter. 

Naturprodukter och skogsbruk går bra ihop. 

Finlands skogscentral arbetar för mångsidig och lönsam skogsbaserad 

näringsverksamhet. De regionala skogsprogrammen (2021–2025) stöder en mångsidig 

och hållbar användning av skog med hänsyn till de lokala förhållandena. Programmen är 

utvecklingsplaner för skogsbranschen i respektive landskap, och också skogs- och 

naturproduktsföretag har varit med och gjort upp dem. Här kan du läsa mer om 

skogsprogrammen. 

  

https://www.metsakeskus.fi/sv/aga-och-anvanda-skog/regionala-skogsprogram/information-om-de-regionala-skogsprogrammen
https://www.metsakeskus.fi/sv/aga-och-anvanda-skog/regionala-skogsprogram/information-om-de-regionala-skogsprogrammen
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Utvecklingen av naturproduksbranschens omsättning (milj. €), Bokslutsuppgifter 

 

 
Bild 3. Naturprodukter är en tillväxtbransch. Coronapandemin har påverkat branschen 

bland annat i och med att utlandsresandet minskat. Källa: Arbets- och näringsministeriet, 

branschrapport 2021:6. Tulevaisuuden luonnontuoteala. 

4 Utbildning behövs för företagare och annat branschfolk 

 

En bra grund för att arbeta i naturproduktsbranschen som anställd eller företagare får 

man genom att gå en yrkesutbildning inom området. En bred grund ger grundexamen 

som framställare av naturprodukter inom natur- och miljöbranschen. Man kan fördjupa 

sina yrkeskunskaper genom att välja ett kompetensområde inom naturproduktsbranschen 

som yrkes- eller specialyrkesexamen. Yrkesexamen finns som naturproduktsförädlare 

eller naturproduktsrådgivare, och specialyrkesutbildning finns för 

naturproduktsutvecklare. En del av utbildningarna i naturproduktsbranschen kan även 

kombineras med andra yrkesutbildningar. 

När förädlingsnivån på produkterna stiger ökar också behovet av personer med 

högskoleutbildning. Lapplands yrkeshögskola erbjuder från och med hösten 2022 en 

agrologutbildning med inriktning på naturprodukter. Där ingår 50 studiepoäng inom 

naturproduktsområdet. Det är den första egentliga högskoleutbildningen i 

naturproduktsbranschen i Finland. Branschen erbjuder arbets- och företagsmöjligheter 

också för dem som tagit universitetsexamen inom livsmedel, biokemi eller farmaci. 

Läs mer om utbildningar inom naturproduksbranschen: 

Aitoluonto.fi 

Arktiska Aromer rf 

https://www.aitoluonto.fi/
https://www.arktisetaromit.fi/fi/koulutus+ja+opetus/luontoalan+koulutusta+tarjoavat+oppilaitokset/
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5 Uppsamlingsområden för ekoprodukter och möjligheterna 

för företagare 

 

Exporten av ekologiska produkter ökar i en hisnande takt. 2018 exporterades 

naturprodukter för 25–30 miljoner euro. 2020 var exporten uppe i 60 miljoner. 

Naturprodukterna står för en betydande del av exporten av ekoprodukter. Det visar en 

undersökning av exporten av ekologiska livsmedel som Pro Luomu gjort. Också de 

innovativa företagen som förädlar ekologiska naturprodukter växer. 

Business Finlands livsmedelsstrategi och analys av potentialen på marknaderna 

konstaterar att uppskattningen av naturliga och rena produkter ökar kraftigt ute i 

världen. Det lönar sig för de finländska företagen att svara på denna efterfrågan. 

För att exporten av ekoprodukter ska kunna öka behöver tillgången till råvaror av 

ekokvalitet bli bättre. År 2021 fanns det 6,9 miljoner hektar ekologiska 

uppsamlingsområden, men det har gjorts uppskattningar om att till och med 95 procent 

av vår skogsareal skulle duga som ekouppsamlingsområde. Om vi ville skulle vi kunna 

fördubbla ekoarealen, och rena skogar kan vara en konkurrensfördel. Också 

produktsäkerheten och att produkternas ursprung går att spåra är faktorer som gör att vi 

kan skilja oss från mängden på den internationella marknaden. 

Ett ekocertifikat kan effektivt öppna exportdörrarna för finländska företag. Men 

ekomärkningen får inte vara ett för dyrt eller komplicerat sätt för företagen att ge sina 

produkter mervärde. Lagändringar som trädde i kraft i början av året har inneburit 

förnyade anvisningar för ekologisk produktion. Livsmedelsverket har uppdaterat villkoren 

för ekoproduktion. För naturproduktsbranschen är det ett framsteg att ekouppsamlingen 

nu har egna, uppdaterade villkor. 

6 Använd Skogscentralens naturproduktsdata i företaget 

 

Företagare i naturproduktsbranschen kan använda Skogscentralens naturproduktsdata 

när de planerar och utvecklar sin verksamhet. Tabellerna och kartorna visar årliga 

uppskattningar och arealer av objekt som lämpar sig för tappning av björksav och 

plockning av granskott. Dessutom kan man se arealerna som lämpar sig för odling av 

sprängticka och lackticka indelat enligt kommun, landskap och skogsprogramsområde. 

– Företagen i naturproduktsbranschen kan ta modell av företagen i skogsbranschen, 

som framgångsrikt använt sig av skogsdata i åratal för att utöka och utveckla sin 

företagsverksamhet, säger projektchefen Juha Vornanen vid Skogscentralen.  

 

 

https://proluomu.fi/wp-content/uploads/2018/04/luomuelintarvikkeiden-vientiselvitys-2020.pdf
https://mediabank.businessfinland.fi/l/PRKB-ptnjKrd
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.powerbi.com%2Fview%3Fr%3DeyJrIjoiNzJhNzk2MmUtMGI0OC00YzBlLTk0ZDktOTA1YzExZjZlY2VmIiwidCI6ImVhMjQwMTY4LTU1NjAtNDYyMC05NmI1LWE4MjMxOWNlODBhMSIsImMiOjl9&data=05%7C01%7C%7C60614be0842649f50b1308da3c7ef03e%7Cea2401685560462096b5a82319ce80a1%7C0%7C0%7C637888813139557890%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=FipGwi4gkLMj96RUCO9Uhli3nSnZLlQNtQAUExu%2BFfs%3D&reserved=0
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Bild 4. Företag i branschen kan använda naturproduktsdata på många olika sätt. På 

bilden syns naturproduktsdata som Skogscentralen tillhandahåller, med siffrorna angivna 

landskapsvis. 

7 Skogscentralens företagsrådgivare hjälper 

Skogscentralens företagsrådgivare hjälper gärna till om du vill veta mer om till exempel 

hur man använder naturproduktsdata eller om du behöver bolla idéer för att utveckla ditt 

företag. Skogscentralens företagsrådgivare har också mycket att ge när det gäller 

nätverkande – vi kan hjälpa till med kontaktskapandet mellan olika slags företag. Våra 

företagsrådgivare arbetar i hela landet och planerar olika utvecklingsåtgärder 

tillsammans med kunderna och enligt vad företagen behöver. 

 


