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1

Namn ______________________________________

Skola ______________________________________

Kommun  ______________________________________

BASTUN har utvecklat sig från en primitiv grop i marken till ett modernt avkopplingsställe under de senaste 
10 000 åren. Den finländska bastun är en värdefull exportvara och ett dragplåster bland turister. Trä som 
används för bastu och bastuinredning kräver speciella egenskaper. 

    1.   Den bästa veden att värma bastun med är    tall    gran    björk.

 2. Utsläpp av små partiklar som bildas då bastun eldas minskas genom att använda torr, ren och 

  finkluven ved och att tända    uppifrån    underifrån    på mitten.

 3. Vedeldning avger    mer    mindre    lika mycket   koldioxid som om träet skulle lämnas  
  att multna ned i skogen. 

 4. Bästa tiden att göra en bastukvast är    i början av juni    kring midsommar    i augusti.

 5. Man får samla ingredienser för en bastukvast   

   endast med markägarens tillstånd    enligt allemansrätten.

 6. Schampo och tvål innehåller tjära som framställs av björk och    tall    gran.

b)   Kryssa i rätt påstående.

6 ______________________
är naturligt hållbart för golv  
och bryggor.

Trädslag som används för  
bastulavar och väggpaneler:

1 _______________________

2 _______________________

3 _______________________

4 ______________________ 
är det bästa trädslaget för en  
bastukvast.

5 ______________________ 
lämpar sig för bastulaven 
och stävan efter att kådan har 
avlägsnats med värme- 
behandling.

a)      Namnge trädslag (1–6) som används i bastun.
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EKOSYSTEM. Material cirkulerar och energin flödar i ett ekosystem. Ny energi kommer ständigt från solen.

b)  En av de numrerade arterna är en producent och en är en nedbrytare. Vilka är de? 

 Producenten har nummer ______  och nedbrytaren nummer ______.

c)  Vad skulle vara följden om art nr 3 skulle försvinna helt och hållet från näringsväven? Nämn två saker.   

 1. ____________________________________________________________________________

 2. ____________________________________________________________________________

 

Finlands 
vanligaste 
fågelart Röd skogsmyra

Korsspindel

HÅLLBART SKOGSBRUK. Enligt skogslagen som trädde i kraft i 2014, får skogsägare välja hur han/hon vill sköta sin skog dvs. är skog enskiktad eller flerskiktad.

a)  Du äger skogen på bilden och planerar att göra en beståndsvårdande 
 avverkning. Kryssa i metoden som du väljer. Båda alternativ är lika rätt. 

  Jag ska ha min skog enskiktad och då
 ● plockar jag bort klenträd 
 ●  lämnar jag stora och de bästa träden kvar som blir 
  ännu större innan slutavverkningen 
 ●  sparar jag träd som är värdefulla för biologisk mångfald

 
  Jag ska ha min skog flerskiktad och då 
 ●  plockar jag bort stora, ekonomiskt värdefulla träd
 ●  lämnar jag mindre träd kvar som ännu producerar
  nytt virke och behåller skogen bevuxen
 ●  sparar jag träd som är värdefulla för biologisk 
  mångfald

1 __________________________ 2  __________________________  3   ljus jord____________________

4 __________________________ 5 __________________________   6  __________________________

7 __________________________   8   __________________________ 9 __________________________

10 __________________________   11 ______________________mask 12 __________________________

a)  Du kan se en del av skogens näringsväv på bilden. Namnge arterna 1–12. 

Kan svagt 
urskiljas 

med bara 
ögon
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I BIOEKONOMI följer man ekosystemens exempel på hur samhället borde fungera. I bioekonomin efter-
strävas detta genom att använda naturresurser så att de räcker till också i framtiden: resurser utnyttjas och 
återvinns så effektivt som möjligt vilket gör att mängden avfall som uppstår är liten. Icke förnybara energikällor 
ersätts med förnybara energikällor.

b)  En av de numrerade arterna är en producent och en är en nedbrytare. Vilka är de? 

 Producenten har nummer ______  och nedbrytaren nummer ______.

c)  Vad skulle vara följden om art nr 3 skulle försvinna helt och hållet från näringsväven? Nämn två saker.   

 1. ____________________________________________________________________________

 2. ____________________________________________________________________________

 

b)  Du avverkar din skog enligt metoden du valt i punkt a. Kryssa i om du antingen sparar eller tar bort numrerade träd. Motivera.

 Träd  Sparas   Tas bort   Motivering

  1            ________________________________________________________________________

  2            ________________________________________________________________________

  3            ________________________________________________________________________

  4            ________________________________________________________________________

  5            ____________________________________________________________

  6            ____________________________________________________________

a)  Man får ut både timmer och klenare massaved från träd. Till vilka anläggningar tar man  

 1. massaved? ________________________________   2. timmer? ____________________________________

b)  I hur många anläggningar i området cirkulerar trä som en råvara eller som energi?  I ______ anläggningar
 
c)  Ungefär 90 % av produktionsavfallet förädlas till något annat. Gör en lista över produktionsavfall som någon annan  

anläggning utnyttjar som 
 
 - en råvara: _________________________________________________________________________________

 - en energikälla: _____________________________________________________________________________

d)  Varför är bioenergi i dessa anläggningar ett bättre alternativ än fossila bränslen? Ange fyra saker.

 1. ______________________________________  2. _____________________________________
 

3. ______________________________________  4. _____________________________________

HÅLLBART SKOGSBRUK. Enligt skogslagen som trädde i kraft i 2014, får skogsägare välja hur han/hon vill sköta sin skog dvs. är skog enskiktad eller flerskiktad.

Produktionsavfall  
utnyttjas som en rå-
vara eller energikälla                 
Produkt utnyttjas  
som en råvara 

Färger på pilar:

På bilden nedan ser du ett exempel på flödet av trä, träprodukter, biprodukter/avfall och av energi från en fabrik 
till annan i skogsindustrin. Studera material- och energiflödet och svara på frågorna enligt detta exempel. 

KRAFTVERK
Produkt El och fjärrvärme 
  till produktions-
  anläggningar och 
  tätorten
Avfall   Aska

MARKARBETSFÖRETAG 
Produkt Förädling av aska 
  till produkter för 
  markarbete

ANLÄGGNING FÖR 
VÄRMEBEHANDLAT  
TRÄKOMPOSIT
Produkt Värmebehandlat träkomposit  
  från sågspån och plast

FABRIK FÖR VÄRME- 
BEHANDLAT VIRKE 
Produkt Värmebehandlat sågat virke
Avfall Sågspån av värmebehandlat trä

SÅGVERK
Produkt Sågat virke såsom 
  lister, bräder och plankor
Avfall  Sågspån, flis, bark

MASSAFABRIK
Produkt Massa     
Avfall   Svartlut

ÅTERVINNINGSCENTRAL          
Produkt Returpapper/
  kartong i balar

PAPPERS- ELLER  
KARTONGFABRIK          
Produkt Papper/kartong                                   

FÖRPACKNINGSFABRIK          
Produkt Kartongförpackningar

BIORAFFINADERI 
Produkt Förnybar diesel från 
  svartlutens tallolja

Massaved

Energived

Timmer
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 Jag heter Dick 
och är 18 år gammal. Jag bor i 

Australien. Jag har googlat på Finlands 
fina natur: stora, täta skogsområden, berg 

och backar. Jag tycker om att sporta  
och jag är bergsklättrare. 

NATURTURISM. Finland marknadsförs som ett högklassigt resmål med ren natur och tystnad. En tredjedel 
av alla arbetsplatser inom turism är i anslutning till naturturism. Naturturismens betydelse har ökat mycket och 
den har blivit en viktig inkomstkälla i många områden. Turister vill dock ha olika upplevelser.

Rekommendera till Dick, Alice och Robert ett resmål som lämpar sig bäst till att förverkliga deras 
önskemål. Motivera dina val med hjälp av kartorna. Ett av resmålen lämpar sig inte för någon av dem.

a) Jag rekommenderar område nummer ________ till Dick.  

 Motivering: ___________________________________________

 _____________________________________________________

 _____________________________________________________

b) Jag rekommenderar område nummer ________ till Alice.   

 Motivering: ___________________________________________

 _____________________________________________________

 _____________________________________________________

c) Jag rekommenderar område nummer  ________ till Robert.   

 Motivering: ___________________________________________

 ________________________________________

 ________________________________________

 

Jag heter Alice och är 
68 år gammal. Jag bor i Chicago, USA. 

Jag skulle vilja delta i en guidad tur där jag kan 
höra naturens egna ljud och uppleva tystnaden. Att 
sitta runt en brasa en kväll skulle vara enastående! 

Jag har inte så bra kondition men jag 
kan röra mig i ojämn terräng.

Jag heter Robert 
och är 38 år gammal. Jag kommer 

från en liten stad i Irland. Jag har fiskat och 
jagat fåglar hela mitt liv och är van vid att röra mig 

ensam i naturen. Jag söker ett företag som 
skulle ta mig till en dold koja i ödemark 

för att se björnar.

SKOGSSOMMARJOBB
a)  Skogen är Finlands viktigaste naturresurs och skogsbranschen bildar en bas för bioekonomi. Skogsindustrin 

köper virke och förädlar det till produkter som vi alla behöver. Vilken är den skogsägargruppen som äger 
största delen av de finländska skogarna och som levererar den största mängden virke till fabriker?

   staten och kommuner       skogsbolag       familjer

b)  Skulle du vilja bekanta dig med skogsbranschen och jobba två veckor på en skoglig organisation?  
Bland skolornas vinnare lottas ut sommarjobb runt om i Finland. Arbetsplatsen ordnas så nära hemorten  
som möjligt. Arbetsperioden är 1.–12.6.2015. 

 Vill du delta i utlottningen av sommarjobben? 

   Ja, gärna.        Nej, tack.     

Kartorna innehåller material från Lant-
mäteriverkets terrängdatabas (10/2014)

Vindskydd

RYSSLAND
FINLAND

Gränszon
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1

Namn ______________________________________

Skola ______________________________________

Kommun  ______________________________________

BASTUN har utvecklat sig från en primitiv grop i marken till ett modernt avkopplingsställe under de senaste 
10 000 åren. Den finländska bastun är en värdefull exportvara och ett dragplåster bland turister. Trä som 
används för bastu och bastuinredning kräver speciella egenskaper. 

    1.   Den bästa veden att värma bastun med är    tall    gran    björk.

 2. Utsläpp av små partiklar som bildas då bastun eldas minskas genom att använda torr, ren och 

  finkluven ved och att tända    uppifrån    underifrån    på mitten.

 3. Vedeldning avger    mer    mindre    lika mycket   koldioxid som om träet skulle lämnas  
  att multna ned i skogen. 

 4. Bästa tiden att göra en bastukvast är    i början av juni    kring midsommar    i augusti.

 5. Man får samla ingredienser för en bastukvast   

   endast med markägarens tillstånd    enligt allemansrätten.

 6. Schampo och tvål innehåller tjära som framställs av björk och    tall    gran.

b)   Kryssa i rätt påstående.

6 ______________________
är naturligt hållbart för golv  
och bryggor.

Trädslag som används för  
bastulavar och väggpaneler:

1 _______________________

2 _______________________

3 _______________________

4 ______________________ 
är det bästa trädslaget för en  
bastukvast.

5 ______________________ 
lämpar sig för bastulaven 
och stävan efter att kådan har 
avlägsnats med värme- 
behandling.

a)      Namnge trädslag (1–6) som används i bastun.

Poäng

2015

Svarsmodeller
De här svarsmodellerna är gjorda av den arbetsgrupp som 
sammanställt frågorna och de utgör endast en riktgivande 
checklista för lärarna. Varje lärare poängsätter frågorna på 
basis av den egna undervisningen. Det viktigaste är att alla 
lärare i samma skola använder samma bedömningsgrunder 
när skolans bästa elev väljs.

max.
75 p

max.
12 p

Vårtbjörk   1 p

Tall   1 p 

Lärk   1 p

Klibbal    1 p

Asp   1 p

Gran   1 p

X                1 p

X                                 1 p

X                                              1 p

X        1 p

X                        1 p

X                       1 p              12 p

1

2015

Poäng
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EKOSYSTEM. Material cirkulerar och energin flödar i ett ekosystem. Ny energi kommer ständigt från solen.

b)  En av de numrerade arterna är en producent och en är en nedbrytare. Vilka är de? 

 Producenten har nummer ______  och nedbrytaren nummer ______.

c)  Vad skulle vara följden om art nr 3 skulle försvinna helt och hållet från näringsväven? Nämn två saker.   

 1. ____________________________________________________________________________

 2. ____________________________________________________________________________

 

Finlands 
vanligaste 
fågelart Röd skogsmyra

Korsspindel

HÅLLBART SKOGSBRUK. Enligt skogslagen som trädde i kraft i 2014, får skogsägare välja hur han/hon vill sköta sin skog dvs. är skog enskiktad eller flerskiktad.

a)  Du äger skogen på bilden och planerar att göra en beståndsvårdande 
 avverkning. Kryssa i metoden som du väljer. Båda alternativ är lika rätt. 

  Jag ska ha min skog enskiktad och då
 ● plockar jag bort klenträd 
 ●  lämnar jag stora och de bästa träden kvar som blir 
  ännu större innan slutavverkningen 
 ●  sparar jag träd som är värdefulla för biologisk mångfald

 
  Jag ska ha min skog flerskiktad och då 
 ●  plockar jag bort stora, ekonomiskt värdefulla träd
 ●  lämnar jag mindre träd kvar som ännu producerar
  nytt virke och behåller skogen bevuxen
 ●  sparar jag träd som är värdefulla för biologisk 
  mångfald

1 __________________________ 2  __________________________  3   ljus jord____________________

4 __________________________ 5 __________________________   6  __________________________

7 __________________________   8   __________________________ 9 __________________________

10 __________________________   11 ______________________mask 12 __________________________

a)  Du kan se en del av skogens näringsväv på bilden. Namnge arterna 1–12. 

Kan svagt 
urskiljas 

med bara 
ögon

björn 1 p    orre 1 p     humla     1 p

lövsångare 1 p   blåbär 1 p    räv     1 p

sparvhök 1 p   skogssork    1 p   bladlus     1 p

ödla 1 p    småring    1 p   huggorm     1 p

11    1 p5   1 p

             16 p
Exempelsvar: Skörden av blåbär skulle minskas om humlor inte pollinerade blåbären. 
Tillväxten/förökningen av blåbär lider. Minskad föda för djur som äter blåbär. Två saker 
räcker. 1 p/sak, max. 2 p.

max.
16 p

Exempelsvar finns om två sidor.

2A



 

 
2B
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             13 p

I BIOEKONOMI följer man ekosystemens exempel på hur samhället borde fungera. I bioekonomin efter-
strävas detta genom att använda naturresurser så att de räcker till också i framtiden: resurser utnyttjas och 
återvinns så effektivt som möjligt vilket gör att mängden avfall som uppstår är liten. Icke förnybara energikällor 
ersätts med förnybara energikällor.

b)  En av de numrerade arterna är en producent och en är en nedbrytare. Vilka är de? 

 Producenten har nummer ______  och nedbrytaren nummer ______.

c)  Vad skulle vara följden om art nr 3 skulle försvinna helt och hållet från näringsväven? Nämn två saker.   

 1. ____________________________________________________________________________

 2. ____________________________________________________________________________

 

b)  Du avverkar din skog enligt metoden du valt i punkt a. Kryssa i om du antingen sparar eller tar bort numrerade träd. Motivera.

 Träd  Sparas   Tas bort   Motivering

  1            ________________________________________________________________________

  2            ________________________________________________________________________

  3            ________________________________________________________________________

  4            ________________________________________________________________________

  5            ____________________________________________________________

  6            ____________________________________________________________

a)  Man får ut både timmer och klenare massaved från träd. Till vilka anläggningar tar man  

 1. massaved? ________________________________   2. timmer? ____________________________________

b)  I hur många anläggningar i området cirkulerar trä som en råvara eller som energi?  I ______ anläggningar
 
c)  Ungefär 90 % av produktionsavfallet förädlas till något annat. Gör en lista över produktionsavfall som någon annan  

anläggning utnyttjar som 
 
 - en råvara: _________________________________________________________________________________

 - en energikälla: _____________________________________________________________________________

d)  Varför är bioenergi i dessa anläggningar ett bättre alternativ än fossila bränslen? Ange fyra saker.

 1. ______________________________________  2. _____________________________________
 

3. ______________________________________  4. _____________________________________

HÅLLBART SKOGSBRUK. Enligt skogslagen som trädde i kraft i 2014, får skogsägare välja hur han/hon vill sköta sin skog dvs. är skog enskiktad eller flerskiktad.

Produktionsavfall  
utnyttjas som en rå-
vara eller energikälla                 
Produkt utnyttjas  
som en råvara 

Färger på pilar:

På bilden nedan ser du ett exempel på flödet av trä, träprodukter, biprodukter/avfall och av energi från en fabrik 
till annan i skogsindustrin. Studera material- och energiflödet och svara på frågorna enligt detta exempel. 

KRAFTVERK
Produkt El och fjärrvärme 
  till produktions-
  anläggningar och 
  tätorten
Avfall   Aska

MARKARBETSFÖRETAG 
Produkt Förädling av aska 
  till produkter för 
  markarbete

ANLÄGGNING FÖR 
VÄRMEBEHANDLAT  
TRÄKOMPOSIT
Produkt Värmebehandlat träkomposit  
  från sågspån och plast

FABRIK FÖR VÄRME- 
BEHANDLAT VIRKE 
Produkt Värmebehandlat sågat virke
Avfall Sågspån av värmebehandlat trä

SÅGVERK
Produkt Sågat virke såsom 
  lister, bräder och plankor
Avfall  Sågspån, flis, bark

MASSAFABRIK
Produkt Massa     
Avfall   Svartlut

ÅTERVINNINGSCENTRAL          
Produkt Returpapper/
  kartong i balar

PAPPERS- ELLER  
KARTONGFABRIK          
Produkt Papper/kartong                                   

FÖRPACKNINGSFABRIK          
Produkt Kartongförpackningar

BIORAFFINADERI 
Produkt Förnybar diesel från 
  svartlutens tallolja

Massaved

Energived

Timmer

Sågspån, flis, svartlut, sågspån av värmebehandlat trä, aska    4 p

Bark, flis, sågspån, svartlut     5 p

Till massafabriken 1 p    Till sågverket  1 p

             20 p

Exempelsvar: Förnybar. Inhemsk (självförsörjande, förbättrar sysselsättningen). Kol-
neutral (ökar inte kolhalten i atmosfären). Minskar behovet av transport, minskar mängden 
avfall som dumpas på soptippen. Fyra saker räcker.  2 p/sak, max. 8 p.  
Om flera elever har samma slutpoäng, kan du använda den här frågan som utslagsfråga.

10              1 p

Se modellsvar på nästa sida.

2B

max.
20 p



a) Jag rekommenderar område nummer ________ till Dick.  

 Motivering: ___________________________________________

 _____________________________________________________

 _____________________________________________________

b) Jag rekommenderar område nummer ________ till Alice.   

 Motivering: ___________________________________________

 _____________________________________________________

 _____________________________________________________

c) Jag rekommenderar område nummer  ________ till Robert.   

 Motivering: ___________________________________________

 ________________________________________

 ________________________________________

b)  Du avverkar din skog enligt metoden du valt i punkt a. Kryssa i om du antingen sparar eller tar bort numrerade träd. Motivera.

 Träd  Sparas   Tas bort   Motivering

  1            ________________________________________________________________________

  2            ________________________________________________________________________

  3            ________________________________________________________________________

  4            ________________________________________________________________________

  5            ____________________________________________________________

  6            ____________________________________________________________

6

1

2

5

4

3

b)  Du avverkar din skog enligt metoden du valt i punkt a. Kryssa i om du antingen sparar eller tar bort numrerade träd. Motivera.

 Träd  Sparas   Tas bort   Motivering

  1            ________________________________________________________________________

  2            ________________________________________________________________________

  3            ________________________________________________________________________

  4            ________________________________________________________________________

  5            ____________________________________________________________

  6            ____________________________________________________________

a)  Du äger skogen på bilden och planerar att göra en beståndsvårdande 
 avverkning. Kryssa i metoden som du väljer. Båda alternativ är lika rätt. 

  Jag ska ha min skog enskiktad och då
 ● plockar jag bort klenträd 
 ●  lämnar jag stora och de bästa träden kvar som blir 
  ännu större innan slutavverkningen 
 ●  sparar jag träd som är värdefulla för biologisk mångfald

 
  Jag ska ha min skog flerskiktad och då 
 ●  plockar jag bort stora, ekonomiskt värdefulla träd
 ●  lämnar jag mindre träd kvar som ännu producerar
  nytt virke och behåller skogen bevuxen
 ●  sparar jag träd som är värdefulla för biologisk 
  mångfald

2
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a)  Du äger skogen på bilden och planerar att göra en beståndsvårdande 
 avverkning. Kryssa i metoden som du väljer. Båda alternativ är lika rätt. 

  Jag ska ha min skog enskiktad och då
 ● plockar jag bort klenträd 
 ●  lämnar jag stora och de bästa träden kvar som blir 
  ännu större innan slutavverkningen 
 ●  sparar jag träd som är värdefulla för biologisk mångfald

 
  Jag ska ha min skog flerskiktad och då 
 ●  plockar jag bort stora, ekonomiskt värdefulla träd
 ●  lämnar jag mindre träd kvar som ännu producerar
  nytt virke och behåller skogen bevuxen
 ●  sparar jag träd som är värdefulla för biologisk 
  mångfald

3

             13 p

             13 p

Trädvalet, motivering och poängsättning beror på VILKEN METOD som eleven väljer.     
         Man får en poäng för bägge alternativ.

antingen 
den här
(1 p)...

X

... eller
den här
(1 p).

                X  1 p   Träd som har förlorat i konkurrensen, klen tillväxt   1 p

X  1 p      De bästa, stora träden lämnas kvar att utvecklas till timmerträd   1 p

      X 1 p    Träd som har förlorat i konkurrensen, klen tillväxt     1 p

X  1 p       De bästa, stora träden lämnas kvar att utvecklas till timmerträd    1 p

X  1 p      Murkna träd sparas för att öka biologisk mångfald    1 p

X  1 p      En stor asp ökar mångfalden, en nyckelart    1 p

X  1 p                   Mindre/medelstora träd lämnas kvar, lövträd sparas    1 p

     X  1 p   Stora, ekonomiskt värdefulla träd tas bort   1 p

X  1 p     Medelstora träd lämnas kvar    1 p

     X  1 p   Stora, ekonomiskt värdefulla träd tas bort   1 p

X  1 p     Murkna träd sparas för att öka biologisk mångfald    1 p

X  1 p     En stor asp ökar mångfalden, en nyckelart    1 p

ANTINGEN...

...ELLER

Om flera elever 
har samma 
slutpoäng, kan 
du använda 
den här frågan 
som utslags-
fråga.

X

Jag ska ha min skog enskiktad 

Jag ska ha min skog flerskiktad

max.
13 p

max.
13 p
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             12 p

             2 p

 Jag heter Dick 
och är 18 år gammal. Jag bor i 

Australien. Jag har googlat på Finlands 
fina natur: stora, täta skogsområden, berg 

och backar. Jag tycker om att sporta  
och jag är bergsklättrare. 

NATURTURISM. Finland marknadsförs som ett högklassigt resmål med ren natur och tystnad. En tredjedel 
av alla arbetsplatser inom turism är i anslutning till naturturism. Naturturismens betydelse har ökat mycket och 
den har blivit en viktig inkomstkälla i många områden. Turister vill dock ha olika upplevelser.

Rekommendera till Dick, Alice och Robert ett resmål som lämpar sig bäst till att förverkliga deras 
önskemål. Motivera dina val med hjälp av kartorna. Ett av resmålen lämpar sig inte för någon av dem.

a) Jag rekommenderar område nummer ________ till Dick.  

 Motivering: ___________________________________________

 _____________________________________________________

 _____________________________________________________

b) Jag rekommenderar område nummer ________ till Alice.   

 Motivering: ___________________________________________

 _____________________________________________________

 _____________________________________________________

c) Jag rekommenderar område nummer  ________ till Robert.   

 Motivering: ___________________________________________

 ________________________________________

 ________________________________________

 

Jag heter Alice och är 
68 år gammal. Jag bor i Chicago, USA. 

Jag skulle vilja delta i en guidad tur där jag kan 
höra naturens egna ljud och uppleva tystnaden. Att 
sitta runt en brasa en kväll skulle vara enastående! 

Jag har inte så bra kondition men jag 
kan röra mig i ojämn terräng.

Jag heter Robert 
och är 38 år gammal. Jag kommer 

från en liten stad i Irland. Jag har fiskat och 
jagat fåglar hela mitt liv och är van vid att röra mig 

ensam i naturen. Jag söker ett företag som 
skulle ta mig till en dold koja i ödemark 

för att se björnar.

SKOGSSOMMARJOBB
a)  Skogen är Finlands viktigaste naturresurs och skogsbranschen bildar en bas för bioekonomi. Skogsindustrin 

köper virke och förädlar det till produkter som vi alla behöver. Vilken är den skogsägargruppen som äger 
största delen av de finländska skogarna och som levererar den största mängden virke till fabriker?

   staten och kommuner       skogsbolag       familjer

b)  Skulle du vilja bekanta dig med skogsbranschen och jobba två veckor på en skoglig organisation?  
Bland skolornas vinnare lottas ut sommarjobb runt om i Finland. Arbetsplatsen ordnas så nära hemorten  
som möjligt. Arbetsperioden är 1.–12.6.2015. 

 Vill du delta i utlottningen av sommarjobben? 

   Ja, gärna.        Nej, tack.     

Kartorna innehåller material från Lant-
mäteriverkets terrängdatabas (10/2014)

Vindskydd

RYSSLAND
FINLAND

Gränszon

max.
12 p

max.
2 pKryss i en av rutorna = 1 p

  Krävande terräng för krävande motionera-
re. Häftig natur. Skog. Hödjkillnader (”vuori”=berg). Klipp-
branter för bergklättring. (Eleven kanske vet att det finns bra 
klättringsmöjligheter på Olhavanvuori samt olika service till 
klättrare, och i fall eleven nämner detta så kan man ge en 
poäng. Stället ligger nära Repovesi Nationalpark.). Max 3 p.

  Det finns ett stignätverk och jämn terräng, 
inte stora höjdkillnader. Vackra ås-/sjölandskap. Lämpliga 
ställen för att vila, vindskydd/eldplatser. (Man kan ge en po-
äng om eleven vet att området hör till Hossa strövområde). 
Max 3 p.

     En stor ödemark, inget stig/vägnätverk. Ett avskilt 
område där det är möjligt att också jaga (tillstånd krävs dock). 
Man kan troligen se björnar vid östgränsen. 
(Martinselkonen i Suomussalmi. Man kan ge en 
poäng om eleven vet att det finns ett vildmarks- 
centrum i Martinselkonen som erbjuder jakt- och 
fisketjänster, möjligtvis också björnskådning från en dold koja.)

4     1 p

1     1 p

2     1 p

Område nummer 3 är lantbruksmiljö och befolkat. Området är inte lämpligt 
för dessa turister

X         1 p

             12 p

             2 p
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