
Kuvio 1. Hakkuumetsää Västerbottenin läänissä, missä metsä on keski-
korkeudeltaan yli  3 m, mutta alle 10 cm Ø rinnankorkeudelta.

Määritelmät

B3 = Hakkuumetsää. Keskikorkeus yli 3,0 m. Suurin osa päävalta-
puista ja muista puista ovat pienempiä kuin 10 cm Ø rinnan-
korkeudelta mitattuna.

C1= Ensiharvennusmetsää, jossa päävaltapuut ja muut puut ovat 
pienempiä kuin 20 cm Ø rinnankorkeudelta mitattuna.

G1-3 = Perusmaaperäluokka ts. yhdistelmä maanlaadusta ja maa-
perän kosteudesta. 1-3 merkitsee soraisesta hiekkaiseen 
maahan, jossa kosteusluokka on kuivasta tuoreeseen. 

G 4-5 = Perusmaaperäluokka 4-5, ts. hienojakoisia maita, joissa 
kosteusluokka on kosteista märkiin maihin, sisältäen 
turvemaat.

Paljon nuorta metsää Västerbottenissa huonolla 
maaperällä
Tutkimushakemuksessa väitettiin, että suuri osa Kvarken-alueen 
nuorista metsistä sijaitsee melko märällä maaperällä, jossa tarvitaan 
erilaista tekniikkaa metsän korjuuseen ja käsittelyyn.  Näin on 
erityisesti silloin, kun halutaan korjata metsäpolttoainetta tällaisilta 
seuduilta, jotka kantavat heikosti hakkuutähteiden korjuukoneita.

Metsätilastoista vastaava osasto organisaatiossa Institutionen för 
skoglig resurshushållning hoitaa kansanomaisesti nimellä 
Riksskogstaxeringen kutsuttua tilastoa. Osasto selvittää siten 
Ruotsin metsien tilaa inventoimalla tiettyä osaa metsistä vuosittain ja 
tuottamalla virallista tilastoa. 
Jotta saataisiin selville, kuinka paljon nuorta metsää on 
Västerbottenin alueella (AC) ja kuinka suuri osa siitä sijaitsee
huonolla maaperällä, tilattiin ja toteutettiin erikoisajo siitä 
materiaalista, joka oli kerätty  Riksskogstaxeringeniin vuosina 2001 –
05. Tietoja pyydettiin lisäksi eriteltynä heikomman ja paremman 
maaperän mukaan. Luonnollisesti materiaalin luotettavuus kärsii,
koska rajoitutaan tietylle alueella, joka lisäksi jaetaan maaperän 
suhteen.
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Kuvion 1 mukaisesti Västerbottenissa on B3 metsää noin 440 000 
ha. Noin 23 % siitä kuuluu perusmaaperäluokkaan 4-5, ts. mitkä 
voidaan luokitella heikosti kantaviksi. Suurimmassa osassa tätä 
metsää maan päällinen biomassa alittaa 30 tonnia per ha. 
Mielenkiintoista on se, että biomassan määrän lisääntyessä per ha, 
lisääntyy myös heikosti kantavan metsämaan osuus.
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Kuvio 2. Ensiharvennusmetsä C1 jaoteltuna maaperäluokkiin ja biomassaan
per ha mukaisesti. Västerbotten.
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Kuviosta 2 tulee esille, että Västerbottenissa lienee 720 000 ha
ensiharvennusmetsää. Noin puolessa siitä biomassa vaihtelee 
välillä 30 ja 60 tonnia per ha. Noin 31 % harvennusmetsien pinta-
alasta on perusmaaperäluokassa 4-5, ts. heikosti kantavilla mailla.

Västerbottenissa on noin 15 % Ruotsin B3 luokan nuorten metsien 
pinta-alasta. Aiemmissa infolehdissä on asetettu metsäpolttoaineen 
korjuun rajaksi 30 tonnia per ha. Noin 12 %:ssa korjattavan metsän 
pinta-alasta biomassa ylittää 30 ton/ ha. Kuitenkin siitä biomassasta 
suuri osa on heikosti kantavilla mailla.

Koko maan ensiharvennusta tarvitsevista metsistä 19 % sijaitsee 
Västerbottenin läänissä (AC-län). Yli 30 % näistä sijaitsee heikosti 
kantavilla mailla (G4-5), mikä on jopa vähemmän kuin maassa 
keskimäärin  (34 %). 75 %:ssa kaikista metsistä biomassa ylittää 30 
tonnia per ha. Mielenkiintoista on se, että suuri osa tästä 
biomassasta on juuri heikosti kantavilla mailla. 

Ennustetut ilmastonmuutokset merkitsevät märempiä syksyjä ja 
myöhäisempiä talvia. Siksi tuottaa ongelmia saada nämä metsät 
korjattua jäätyneen  maan aikana. 

Tulkinnat

Johtopäätökset
Västerbottenin läänissä suuria alueita hakkuumetsiä ja ensi-
harvennusmetsiä sijaitsee heikosti kantavilla mailla (23 - 31 %). 
Ilmastonmuutosten johdosta voi tulla vaikeaksi korjata bio-
polttoainetta harvennusmetsistä, jotka kuuluvat heikkoon 
maaperäluokkaan. Ensiharvennusmetsät ovat mielenkiintoisia 
biopolttoaineen korjuussa ja niistä monet sijaitsevat G 4-5 
maaperäluokassa. Tekniikan kehitys näyttää akuutilta asialta 
näiden metsien kannalta. 


