
 

Sydvästra Finlands skogsråd: Skogsbranschens framtid 

behöver tryggas – Försörjningsberedskapen väckte 

diskussion på Suomiareena  
 

Inhemskt virke och skogsenergi har en växande betydelse som en del av 

självförsörjningen och försörjningsberedskapen. När användningen ökar 

behövs fler proffs i den finländska skogsbranschen för att säkra 

råvaruanskaffningen. Nu är det viktigare än någonsin att öka branschens 

dragningskraft. 

Utsikterna och utvecklingsbehoven i skogsbranschen var heta diskussionämnen på 

evenemanget Metsä tulee Suomiareenalle i Björneborg 11.7.2022. Evenemanget 

ordnades av Sydvästra Finlands skogsråd och Finlands skogscentral. Speciellt 

Finlands försörjningsberedskap och behovet att trygga den framtida kompetensen 

i skogsbranschen väckte diskussion. 

Tillgången till virke behöver säkras 

Att trygga skogarnas tillväxt på ett hållbart sätt är av central betydelse för att 

säkra tillgången till virke. 

- Klimatförändringen, slutet på virkesimporten från Ryssland och den ökande 

användningen av trä i energiproduktionen gör att vi måste ta hand om våra skogar 

ännu bättre än förr. Användnignen av trä kan öka på ett hållbart sätt, sade senior 

advisor Matti Toivakainen från UPM Skog. 

Den ökade efterfrågan på inhemskt virke och allt som följer med det främjar också 

sysselsättningsmöjligheterna på landsbygden och en levande landsbygd. 

Privata vägar och broar behöver hållas i skick 

Ett användbart nätverk av skogsvägar och enskilda vägar är viktigt för att man ska 

kunna få ut virke ur skogen och trygga försörjningsberedskapen. 

- Det bortde vara lättare än det är i dag att söka stöd för underhåll av enskilda 

vägar och broar. Vägnätet borde servas som en bil: alltid när det är trasigt 

någonstans lönar det sig att reparera, också om reparationen är liten, säger 

företagaren Pasi Heino vid Maskinföretagarna rf. 



 

Efterfrågan på kunnigt folk ökar 

Sysselsättningsutsikterna i skogsbranschen är goda. De kommande åren kommer 

allt fler yrkreskunniga människor att behövas. 

- Till exempel i sydvästra Finland uppskattas det årliga totalbehovet av 

skogsmaskinsförare, skogsarbetare och virkestransportchaufförer till över 800 

personer, sade utbildningschefen Juho Salmi från Länsirannikon Koulutus Oy 

WinNova. 

Det är viktigt att se till att branschen lockar folk. Ungdomars intresse för 

skogsbranschen kan ökas genom aktiv kommunikation. 
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Finlands skogscentrals kampanj energi från skogen 

Landskapens skogsråd är regionala samarbetsorgan till Finlands skogscentral. Till deras uppgifter 

hör bland annat att göra upp regionala skogsprogram och att främja samarbete inom de 

skogsbaserade näringarna och skogssektorn. Skogsråden har högst 15 medlemmar, som 

mångsidigt representerar aktörer i skogsbranschen, den offentliga förvaltningen, föreningar och 

andra intressegrupper. 

https://www.metsakeskus.fi/sv/energi-fran-skogen

