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Arevos miljövänliga biostimulant lanseras brett i Finland 
 
Fin Forelia, Finlands ledande producent av skogsplantor, blir återförsäljare av bioteknikföretaget 
Arevos miljövänliga biostimulant arGrow – som får plantorna att rota sig bättre och växa snabbare.  
 
”Detta är goda nyheter för skogsägare som vill effektivisera sin skogsföryngring utan att bidra till 
kväveutsläpp”, säger Johan Grönros, försäljningschef på Fin Forelia.  
 
Efter att under förra året ha genomfört flera testplanteringar i samarbete med skogsvårdsföreningar 
och företag på olika håll i Finland, är Johan Grönros övertygad om att arGrow kommer att uppskattas 
av finska skogsägare. 
 
– Skillnaden efter bara en säsong är iögonfallande. Rötterna blir 40 procent större. Granplantorna blir 
grönare och kraftigare och tallplantorna får betydligt längre barr. En av våra kunder utbrast att de 
såg ut som palmer, berättar Johan Grönros med ett skratt.  
 
Biostimulanten arGrow bygger på banbrytande forskning vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, och 
produceras av det Umeåbaserade företaget Arevo. Biostimulanten består av ett finkornigt granulat 
som enkelt tillförs rötterna i samband med planteringen. Under hela växtsäsongen avger granulatet 
en aminosyra vid namn arginin.  
 
– Argininet har visat sig ha en oöverträffad förmåga att öka växters näringsupptag, tillväxt och inte 
minst stresstålighet vid torka. Och det fina i kråksången är att det sker utan miljökonsekvenser, 
förklarar företagets vd Carl-Gustav Löf, som är född och uppvuxen i Österbotten.  
 
Efter att Arevo inledningsvis fokuserat på den svenska marknaden, är han glad över att nu inleda 
samarbete med den finska skogsnäringen genom Finlands ledande plantproducent Fin Forelia. 
 
Branschens utmaningar är ungefär de samma i båda länderna, inte minst vad gäller att värna om den 
biologiska mångfalden och att undvika övergödning. Med hjälp av arGrow blir det lättare att ta 
miljöhänsyn i föryngringsarbetet. Produkten uppfyller redan i dag de stränga EU-krav som kommer 
att gälla från 2030. 
 
– Inom några år är detta standard inom skogsbruket. Att öka skogars tillväxt gagnar klimatet, 
eftersom det minskar mängden koldioxid i luften. Med arGrow blir det också lättare att gå över till en 
mer skonsam markberedning, avslutar Carl-Gustav Löf. 

Fakta  
Det svenska bioteknikföretaget Arevo har sina rötter i världsledande skogsforskning vid SLU. Med 
sina arGrow-produkter möter Arevo skogsnäringens behov av snabb och miljömässigt uthållig 
återväxt i skogen. Läs mer på arevo.se  
 
Fin Forelia förser den finska marknaden, men också estniska och svenska kunder, med skogsplantor 
och planteringstjänster. Man har fyra plantskolor på olika håll i landet och producerar årligen 50 
miljoner plantor. I samarbete med Arevo erbjuder man nu arGrow och tillhörande 
planteringsverktyg, för både storskalig och småskalig plantering. Läs mer på finforelia.fi 
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