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Medborgarna i vårt land har fl itigt fått besöka valur-
norna det senaste året; under ett och samma kalen-
derår har vi haft både president- och kommunalval, 
samt naturligtvis icke att förglömma valet av skogs-
vårdsföreningarnas fullmäktige. I synnerhet i det 
sistnämnda blev valdeltagandet det lägsta under den 
tid det nuvarande systemet varit i bruk. Detta trots 
att röstsedlarna skickas hem till skogsägarna och 
efter att ha antecknat sin kandidat på den färdigt 
frankerade röstsedeln kan den returneras med pos-
tens distribution. Kanhända en del av skogsägarna 
var valtrötta. Valdeltagandet i hela landet stannade 
på ca 34 % då det för fyra år sedan var 42 %. För 
Södra skogsrevirets del var aktiviteten en aning lägre 
än i landet i genomsnitt, vilket den brukar vara. Nu 
utnyttjade bara en knapp tredjedel av skogsägarna 
sin röst, d.v.s. ca 28 %. För fyra år sedan hade vi 
nästan fyrahundra fl ere avgivna röster; då var röst-
ningsaktiviteten ca 33 %. Vad är orsaken till denna 
passivitet bland skogsägarna och i synnerhet bland 
Södra skogsrevirets medlemmar? 
 Skogssektorn överlag har ofta uppmärksammats 
i medierna som en följd av fl ere aktuella händelser. 
Förnyad lagstiftning, både vad gäller utnyttjandet av 
skogsegendomar och skogsvårdsföreningarnas fram-
tida existensmöjligheter, är fortsättningsvis aktuell 
och kommer att påverka den enskilda skogsägaren i 
högsta grad. Utgående ifrån detta kan vi konstatera 
att den nya fullmäktigeförsamlingen kommer att ha 
viktiga och utmanande strategiska ärenden samt be-
slut som skall fattas. Även virkeshandelns aktivitet 
har regelbundet noterats i olika medier, kanske oftast 
efter de kraftiga stormar som i olika repriser under 
de senaste åren dragit fram över olika delar av lan-
det. Tyvärr har det även framkommit en del negativa 
nyheter. Alltid då skogsindustrin lägger ner någon 
produktionsenhet tenderas detta att blåsas upp. Alla 
industriarbetsplatser som försvinner är otvivelaktigt 
en förlust för landet som helhet och oftast ett dråp-

slag mot den region som drabbas. Väldigt ofta fi nns 
ändå outnyttjad kapacitet eller effektiveringsmöjlig-
heter vid någon annan produktionsanläggning, som 
gör att företagets virkesbehov trots det kvarstår på 
tidigare volymer.
 Man får hoppas att de negativa nyheterna som 
präglat skogssektorn inte har spridit en allmän pes-
simism bland skogsägarna. Skulle den ha gjort det är 
det allt skäl att se till att vända den trenden. Många 
nya innovationer är på gång inom skogsindustrin 
och även trähusbyggandet står inför en ny förvän-
tansfull framtid. Regelverket omarbetas till att bättre 
motsvara moderna lösningar vilket defi nitivt kom-
mer att gynna byggandet med trä som råvara.
 Sannolikt är att vi förtroendevalda själva också är 
en orsak till det låga valdeltagandet. Har vi lyckats 
informera och sprida kännedom om vår förening och 
dess verksamhet tillräckligt aktivt i bygderna? Finns 
det risk att de lite mera passiva skogsägarna, som 
eventuellt inte är bosatta nära sitt skogsinnehav, inte 
har någon kontakt med oss förtroendevalda? Kanske 
röstsedeln och den bifogade kandidatförteckningen 
är så fullständigt främmande för många att man helt 
enkelt inte vågar ge sin röst åt en okänd. Då kan det 
kännas tryggare att låta bli att rösta än att ge sin röst 
åt någon, som man inte är säker på att omfattar just 
ens egna skogliga värderingar.
 Frågorna och orsakerna är naturligtvis många. Det 
faktum att de valda fullmäktigemedlemmarna har ett 
ansvarsfullt uppdrag framför sig kvarstår. Nästan en 
tredjedel av revirets fullmäktigemedlemmar är nya. 
Jag önskar speciellt dem varmt välkomna med i det 
arbete som kommer att staka ut målsättningarna för 
revirets verksamhet i den förändrade omgivningen. 
Ensam förmår en skogsägare inte mycket men till-
sammans kan vi göra Reviret till en ännu starkare 
aktör inom skogssektorn till gagn för privatskogs-
bruket i regionen.

Ledare: Otto von FrenckellETT ÅR MED MÅNGA VAL
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Under det senaste året har den ekono-
miska krisen i Europa varit ett dagligt 
tema i de olika massmedierna. Exper-
terna verkar vara eniga om att åter-
hämtningen från krisen kan ta länge, 
men en viss oenighet råder i frågan om 
situationen ännu försämras innan läget 
igen blir bättre. Någon enkel lösning på 
den ekonomiska krisen fi nns inte, men 
vi får hoppas att de åtgärder som vidtas 
åtminstone förbättrar situationen. 

Då fi nanskrisen slog till med full kraft 
i Europa började byggverksamheten 
minska på ett iögonfallande sätt. Någon 
märkbar ökning i byggverksamheten i 
Europa har inte kunnat noteras under 
sommaren eller hösten och därför är 
det sannolikt att efterfrågan på träva-
ror fortsätter att minska. Den livligaste 
byggperioden på året är nu passerad 
och några ljuspunkter i trävaruhandeln 

uppstår knappast förrän eventuellt näs-
ta vår.

Stark svensk krona 
ger fi nländsk skogsindustri
fördelar 

Trots att situationen på världsmarkna-
den gällande trävaror och cellulosa inte 
är den bästa tänkbara fi nns det ändå en 
del positiva saker. Den svenska kronan, 
som är nära rekorddyr i förhållande till 
euron, gör att den inhemska skogsindu-
strin har ett bättre utgångsläge på slut-
marknaderna. Den fi nländska skogs-
industrin har gått igenom sitt stålbad 
redan tidigare i form av nedskärningar 
och fabriksstängningar. I Sverige befa-
rar man nu att bl.a. sågverken kommer 
att gå igenom sin djupaste kris på 40 
år.

EKONOMISK KRIS I EUROPA
Text: Magnus Wiksten

Små ljusglimtar på 
trävarumarknaden

Virkeshandeln har totalt sett avmattats 
en aning i Finland under hösten. Detta 
beror antagligen på att industrin i vå-
ras köpte in stora mängder virke från de 
stormdrabbade skogarna. Detta lager 
har inte minskat i önskad takt p.g.a. det 
utmanande marknadsläget på slutmark-
naderna. 
 Enligt Skogsforskningsinstitutets sta-
tistik har de genomsnittliga virkespri-
serna sjunkit på så gott som alla sorti-
ment under hösten. Grantimmer verkar 
vara det sortiment, vars pris har sjunkit 
mest. Detta torde till största delen bero 
på att efterfrågan i Europa har minskat 
så drastiskt. De europeiska länderna 
har traditionellt varit stora köpare av 
gran medan Nordafrika och Mellan-
Östern är områden som använder tall. 
Efterfrågan på trävaror av tall har gläd-
jande nog ökat något. Förutsatt att det 
politiska läget i Nordafrika hålls stabilt 
kan efterfrågan fortsätta att öka, vilket 
också är bra för den fi nländska skogs-
ägaren. 

Tillfredsställande 
efterfrågan på virke 
trots osäker världsekonomi

Virkeshandeln på revirets område har 
hittills varit normalt livlig. Under våren 
var en stor del av revirets drivningska-
pacitet i Västra Nyland helt sysselsatt 
med att röja upp efter stormskadorna.  
Direkta och indirekta stormskador upp-
gick till nästan 150 000 m3 på revirets 
område. Upparbetande av stormvirke 
har varit arbetsamt och tidskrävande 
och läget såg inte alltför bra ut då vå-
rens menföre slog till. Med facit på 
hand lyckades dock operationen relativt 
bra. På fl era håll i landet sjönk priset på 
många virkessortiment dramatiskt efter 
stormen. Revirets medlemmar drab-
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bades inte av någon prissänkning utan 
även stormvirket kunde förmedlas till 
normala priser. 
 Under hösten torde reviret ha goda 
möjligheter att förmedla allt virke för 
sina medlemmars räkning. Efterfrågan 
på i synnerhet talltimmer är nu god och 
priserna på samtliga virkessortiment lig-
ger på en förhållandevis hög nivå. Inom 
revirets verksamhetsområde har virkes-
priserna under året över lag hållits gan-
ska stabila och för vissa sortiment har 
priserna t.o.m. stigit nu under hösten. 
Hur virkesmarknaden ser ut nästa vår 
är oklart och skogsägare som har för 
avsikt att avverka gör knappast fel om 
de skrider till verket redan nu under 
hösten. Det lönar sig att kontakta sin 
revirinstruktör med det snaraste. 

Ny skogslag i kraft 2014

En arbetsgrupp tillsatt av jord- och 
skogsbruksministeriet har utarbetat ett 
förslag till ny skogslag. Arbetsgruppens 
förslag till ändringar i skogslagen är li-
beralare än gällande lag och går ut på 
att bättre beakta olika skogsägares mål-

sättningar. Viktiga utgångspunkter för 
arbetsgruppen har varit att förbättra 
skogsbrukets lönsamhet, göra lagstift-
ningen klarare och effektivera myndig-
heternas verksamhet. Skogslagen skall 
även framöver trygga välfärden och den 
biologiska mångfalden i skogarna.
 För skogsägarna innebär arbetsgrup-
pens förslag att fl era saker förändras. 
En stor förändring är att kriterierna för 
när skogen är förnyelsemogen har slo-
pats. Enligt utkastet är det skogsägaren 
som i framtiden avgör när skogen kan 
förnyas. Trädbeståndets medeldiameter 

eller andra faktorer begrän-
sar inte förnyelsetidpunkten 
längre. Med tanke på eko-
nomin torde dock målsätt-
ningen för alla skogsägare 
även i framtiden vara att 
försöka få fram timmer av 
god kvalitet.  
 En klar förbättring i 
förslaget är förändringen att 
tidsfristen för inlämnande 
av anmälan om användning 
av skog förkortas. Enligt nu 
gällande lag skall anmälan 
göras senast 14 dagar före 
avverkningen; enligt försla-
get kan avverkningen på-
börjas redan efter 7 dagar. 
 Enligt förslaget bör 
skogsägaren fortsättnings-
vis säkerställa förnyelsen 
efter en slutavverkning. An-
mälan om att plantbestån-
det är säkerställt slopas och 
tiden man har på sig att få 

till stånd ett godkänt plantbestånd för-
längs i södra Finland från tidigare 5 år 
till 7 år. Det är meningen att kravet på 
planthöjd ska ändras från dagens 1,3 
meter till 0,5 meter. Här är tanken att 
det skall vara möjligt för skogsägaren 
att söka om KEMERA-stöd i ett tidi-
gare skede. På detta sätt blir plantsko-
gen fortare omskött. Kostnaderna för 
plantskogsröjningen är, som känt, lägre 
ju tidigare arbetet utförs. 
 En sak som tydligt visar att skogsla-
gen blir liberalare är förslaget att det 
tidigare ståndortsanpassade valet av 
trädslag i viss mån slopas. Detta betyder 
att plantbestånd med en inblandning av 
också mindre värdefulla träd, såsom 
glasbjörk (20 procent), i framtiden kan 
anses vara lyckade. Detta kan vara till 
nackdel för skogsägaren i det skede 
som skogen skall avverkas, ifall den då 
består av en stor mängd trädslag som 
skogsindustrin inte har användning för. 
En bra sak i arbetsgruppens förslag är 
att de olika livsmiljöerna noggrannare 
defi nieras och att det fi nns utskrivet 
vilka skötselprinciper som borde följas 
i dem. Eftersom många livsmiljöer gyn-
nas av skötselåtgärder och försiktiga 
avverkningar är denna aspekt viktig. 
Med nya tydligare regler förbättras 
också skogsägarnas rättsskydd gällande 
livsmiljöerna.
 Den nya skogslagen träder enligt pla-
nen i kraft från början av 2014. Hur 
den slutliga lagen ser ut vet vi inte ännu, 
men ingår de ovan nämnda sakerna så 
leder det i alla fall inte till någon för-
sämring för skogsägarna.
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VIRKESMÄTNINGSLAGEN 
OCH SKOGSSKADELAGEN     Text: Stefan Borgman

Virkesmätningslagen
Arbetet för arbetsgruppen som total-
reviderar virkesmätningslagen blir klart 
på hösten 2012. Lagen har en stor be-
tydelse för virkeshandelns alla parter.  
Enligt bedömningar omsätter den verk-
samhet som lagen omfattar 5 miljarder 
euro under de bästa åren varför intres-
set för rätt mätning av virke är stort. 

Vad stadgas i 
virkesmätningslagen?
Genom virkesmätningslagen regleras 
metoder och utrustning som används 
vid mätning av oförädlat virke och mät-
resultatens tillförlitlighet. 
 Ur virkesförsäljarens synvinkel be-
tonas den svagare partens behov av sä-
kerhet i virkesmätningslagen. Eftersom 
det i allmänhet är någon annan än vir-
kesförsäljaren som utför mätningen och 
försäljarens möjligheter att försäkra sig 
om mätningens korrekthet är begrän-
sade är det nödvändigt att säkerställa 
spelreglerna genom en lag.

De viktigaste spelreglerna är: 
• aktörernas klart beskrivna skyldighe-

ter och ansvar
• bestämda krav på mätexakthet
• krav på rätt genomförande och do-

kumentering av mätningen

Vad ändras jämfört 
med den nu gällande 
lagen?
Den största enskilda änd-
ringen är att mätning av 
energived tas med i lagen.  
Tidigare har energive-
den mätts enligt frivilligt 
avtal. När energivedens 
ekonomiska betydelse 
ökar är det naturligt att 
ta med detta i virkesmät-
ningslagen. 
 I övrigt genomgår hela 
virkesmätningslagen en 
grundlig ansiktslyftning.  
Lagen reformeras, dess 

struktur klarläggs och kraven på mä-
texakthet ställs enligt mätmetoderna. 
I fortsättningen kan virkesförsäljaren 
direkt i virkesmätningsförordningen 
kontrollera största tillåtna avvikelse i 
samband med olika mätmetoder. 

Skogsskadelagen 
Med skogsskadelagen vill man 
förhindra insektangrepp och 
andra skogsskador 
Med lagen om bekämpning av insekt- 
och svampskador i skog har man säker-

ställt att våra skogars motståndskraft 
mot insektangrepp och svampsjukdo-
mar är relativt god.   Naturförhållan-
dena och skogspolitiken har ändå för-
ändrats och därför måste också lagen 
reformeras. Den nya lagen heter Skogs-
skadelagen. Syftet med lagen är att sä-
kerställa våra skogars goda hälsotill-
stånd även i framtiden.

Gynnsammare förhållanden 
för skadeinsekter
Under de senaste 15 åren har somrarna 
blivit varmare och t.ex. avverkningen 
av energived har ökat. I praktiken in-
verkar de båda faktorerna i samma 
riktning, nämligen att det i våra skogar 
fi nns mera lämpligt förökningsmaterial 
för insekter och att de varma somrarna 
främjar förökningen. Till exempel gran-
barkborrarna har under gynnsamma 
förhållanden redan kunnat producera 
två generationer i Södra Finland.
 Skogsskadelagen defi nierar aktörer-
nas ansvar och skyldigheter, samt praxis 
vid skadeersättningar när skogsskador 
bekämpas. I praktiken betyder det att 
färskt barrvirke som avverkats eller 
skadats bör transporteras bort inom ut-
satta tider.
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men hållbarheten var det länge problem 
med” berättar Mikko. 
 Efter några år på reviret fl yttade 
Mikko till Emsalö där han också träf-
fade sin blivande fru Raija. 
 Arbetet i skogen växlade med års-
tiden från plantering på våren, plant-
skogsröjning på sommaren och hös-
ten till avverkningsarbete på vintern. 
”Samma arbete gör vi än idag. Det som 
har ändrat är att vi idag utför mera för-
handsröjningar innan avverkningsma-
skinerna kommer och så har andelen 
tomtavverkningar ökat. Arbete har det 
hela tiden funnits på reviret. Den enda 
gången jag har varit hemma var för 
några år sedan då det var så mycket snö 
att det var ingen ide´ att vara i skogen” 
berättar Mikko.
 Trots att skyddsutrustningen var 
obefi ntlig den första tiden på reviret har 
Mikko klarat sig utan att skada sig i ar-
betet. ”Som yngre slant yxan en gång i 
foten men det var inget allvarligt. Som 
sexåring lyckades jag en gång fälla ett 
träd över elledningen, men sedan dess 
har jag klarat mig utan större katastro-
fer” skrattar Mikko.
 Mikko och Raija, som numera bor 
i Tirmo, har rest mycket utomlands. 
Indien ligger Mikko och Raija särskilt 
nära hjärtat. ”Vi är med som gudföräld-
rar åt tre föräldralösa barn i Indien. Det 
är otroligt vad man med en liten insats 
kan göra för att hjälpa sina medmän-
niskor. Vi har hjälpt våra gudbarn med 
bland annat att utbilda sig och den vä-
gen till ett bättre liv. Vårt äldsta gud-
barn har redan bildat familj och har 
egna barn” berättar Mikko.
 Den 10 oktober fyllde Mikko 68 år 
och kan nu titulera sig pensionär efter 
45 år i revirets tjänst.”Inte har jag tänkt 
sluta arbeta för det, för hur skulle ni 
klara er på reviret om jag slutar” skrat-
tar Mikko.

När Mikko hade fyllt fyra år fi ck han 
på julaftonen sin första yxa och bågsåg. 
Från den dagen visste Mikko vad han 
helst ville göra resten av sitt liv. Mikko, 
som är född i Laukaa kom 1966, efter 
fullgjord värnplikt, till Ekenäs för att 
jobba på Leksvall plantskola. ”Jag triv-
des bra på plantskolan, men arbetet var 
väldigt säsongsbetonat så när jag fi ck 
höra att det fanns behov av huggare i 
Borgå så ringde jag till revirforstmästare 
Valter Hortling och frågade om jag kun-
de komma dit”, minns Mikko. Hortling 
anställde Mikko som fl yttade till en hy-
resbostad på Karleby gård. ”Jag började 
på reviret den 15 juli 1967. 

Jag hade tidigare hemma avverkat med 
bågsåg och yxa men nu blev det att 
skaffa den första ”lätta” motorsågen. 
Den vägde 8–9 kg. Den första motor-
sågen köpte jag 1959. Den vägde över 
11 kg och användes endast till trädfäll-
ning. Sågarna blev med tiden lättare 

MIKKO MOISIO BLIR PENSIONÄR 
EFTER 45 ÅR PÅ REVIRET

Text: Torolf Finnbäck
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Södra skogsreviret r.f. har valt 
fullmäktige för fyraårsperio-
den 2013–2016. Röstningen 
har pågått under tiden 31.8. 
– 21.9.2012. Röstningen förverk-
ligades som poströstning. Röster 
som lämnades in åt valbestyrelsen 
före den 26.9. klo 16.00 godkän-
des. Efter att valbestyrelsen hade 
räknat rösterna fastställdes anta-
let röster till 1772. Antalet röst-
berättigade var 6302. Röstnings-
procenten blev således 28,1 d.v.s. 
ungefär enligt förväntningarna.

Tio nya namn
Till revirets fullmäktige hör 30 
ordinarie medlemmar och 10 er-
sättare. Av de nu valda är 10 nya. 
Medelåldern är 48 år och av de 
invalda ordinarie medlemmarna 
är 20 % kvinnor. Ersättarna till-
träder som ordinarie medlemmar 
i fullmäktige istället för dem som 
väljs till styrelsen. Styrelsen be-
står av sju personer. Till fullmäk-
tiges viktigaste uppgifter hör att 
välja styrelse samt att fastställa 
verksamhetsplan och bokslut. 

Juridiskt sett är reviret en lag-
stadgad skogsvårdsförening, i 
praktiken en sammanslutning av 
skogsägare, som är verksam på 
sydkusten från Hangö till Pyttis. 
Medlemmarnas skogsareal upp-
går till ca 220 000 hektar. För-
utom de praktiska skogsvårds-
åtgärderna som markberedning, 
plantering, och vård av ungskog 
har en stor del av områdets skogs-
ägare anförtrott virkesförmed-
lingen åt reviret. Skogsägarna ger 
en fullmakt med vilken reviret 
kan förmedla virket åt virkeskö-
pare. På årsnivå förmedlar revi-
ret ungefär 750 000 kubikmeter 
virke.

SÖDRA SKOGSREVIRETS FULLMÄKTIGE 2013-2016 
Text: Magnus Wiksten
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Ordinarie fullmäktigemedlemmar   
Namn Yrke Hemort Röster
von Frenckell Otto Agrolog Ingå 173
Johansson Markus Lantbruksföretagare Borgå 109
Husberg Henrika Lantbrukare Lappträsk 103
Alm Barbara Lantbrukare Raseborg 79
Lundström Gösta Jordbrukare Sibbo 75
Simberg Peter Lantbrukare Raseborg 70
Haglund Robert Agrolog Borgå 69
Sjölund Kaj Jordbrukare Mörskom 63
Stjernberg Peter Agrolog Borgå 60
Grönberg Fredrik Jordbrukare Sjundeå 54
Widlund Stefan Jordbrukare Lovisa 53
Lindberg Magnus Agrolog Sibbo 48
Knaapinen Olli Agrolog/Jordbrukare Raseborg 47
Nygård Mikael Lantbrukare Lovisa 46
Selén Stefan Jordbrukare/Företagare Sibbo 46
Hildén Christian Diplomekonom Esbo 42
Lampinen Ilkka Agrolog Borgå 42
Kronberg Sofi a Skogsbruksingenjör Lovisa 41
Anttas Per Jordbrukare Pyttis 34
Malmström Mårten Jordbrukare Esbo 33
Himberg Henrik Agrolog YH/Jordbrukare Raseborg 31
Degerth Kerstin Landsbygdsföretagare Kyrkslätt 30
Långstedt Nina Agrolog/Jordbrukare Ingå 29
Silfvast Bengt Jordbrukare Lappträsk 29
Tyskas Kim Agrolog Lappträsk 28
Männikkö Kim Jordbrukare/Butikschef Kyrkslätt 27
Forsman Kim Agronom/Jordbrukare Ingå 27
Lindholm Thomas Jordbrukare Raseborg 26
Pietola Maria Jordbrukare Raseborg 26
Winqvist Anders Jordbrukare Tusby 26

Ersättare i fullmäktige   
Namn Yrke Hemort Röster
Lemström Anna Agronom/Jordbrukare Sjundeå 25
Antman Robert Jordbrukare Mörskom 23
Wasström Niklas Jordbrukare Ingå 23
Lindholm Martin Jordbrukare Raseborg 19
Silén Urban Lantbrukasföretagare Bjärnå 19
Malmström Pamela Lantbruksföretage Kyrkslätt 19
Fredriksson Leif Ingenjör Sibbo 19
Westerholm Henrik Jordbrukare Ingå 14
Lövgren Kaj Jordbrukare Pyttis 13
Almark Åke Jordbrukare Mörskom 12
   
Ordningsföljden mellan de kandidater som har lika många röster avgjordes genom lottdragning  
 

PEFC/02-21-14

PEFC-certifierat 

Revirets skogsägare producerar
PEFC-certifierat virke,
ekologiskt och hållbart
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RÖJNINGSKAMPANJENS UPPFÖLJNING
Text: Torolf Finnbäck

I senaste nummer av Skogsreviret 

körde vi i gång en kampanj för att 

öka aktiviteten i våra oskötta ung-

skogar. Orsaken till kampanjen 

är uppgifter från den senaste riks-

skogstaxeringen som visar att ande-

len oskötta plantskogar har ökat. 

Nu när kampanjen har pågått en tid 

kan vi se en klar förbättring i arealen 

över plantskogar som har beviljats 

KEMERA- understöd. Under perio-

den 1.1.2011 – 31.8.2011 beviljades 

158 hektar KEMERA-understöd på 

revirets verksamhetsområde. Under 

motsvarande tid för 2012 har hela 

240 hektar plantskogar röjts och er-

hållit understöd vilket är en ökning 

på hela 52%! Motsvarande siffror 

för ungskogar i utvecklingsklass 02, 

det vill säga klenare gallringsskogar, 

var 260 hektar för 2011 och 261 

10



 Vi har redan lyckats få en ökning 

av skötta ungskogar på vårt område, 

men ännu återstår mycket arbete. En 

kampanj är bra, men vi borde mera 

bestående upprätthålla en hög akti-

vitet i skötseln av våra ungskogar. 

Ännu återstår några månader av 

kampanjen och mycket hinner ännu 

göras. Som alla säkert minns kom-

mer alla skogsägare som har röjt 

minst en hektar ungskog att delta 

i en utlottning om att få sin skogs-

bruksplan uppdaterad och ansluten 

till SilvaNetti. Minst två skogsägare 

per team erbjuds denna möjlighet. 

SilvaNetti är en webbtjänst för 

skogsägaren som vill använda den 

nyaste tekniken. Med hjälp av Silva-

Netti håller man sig alltid uppdate-

rad om läget och man kan planera 

kommande åtgärder i sin skog. De 

överskådliga temakartorna och sam-

mandragen i SilvaNetti är till hjälp 

för skogsägaren vid beslutsfattandet 

och gör det lättare att hålla kontakt 

med den lokala instruktören vid re-

viret. Skogsägaren kan också själv 

skissa upp skogsarbetsområden på 

kartan med hjälp av ett ritverktyg. 

De valfria arbetsfi gurerna kan gälla 

skötselåtgärder, områden som ska 

skyddas, avverkningar osv. Silva-

Netti lämpar sig för alla skogsägare, 

också dödsbon och samägda sko-

gar.

Bekanta dig med SilvaNetti på 

adressen:

www.silvanetti.fi 

Användarkod: Skogsmark

Lösenord: Blåbär

Kontakta din lokala instruktör el-

ler utvecklingschef Stefan Borgman 

(040-1588815) för mera informa-

tion. Röjningskampanjen pågår till 

31.12.2012.

hektar för 2012. Här har det osäkra 

läget med Kemera-fi nansieringen  

hållit verksamheten på sparlåga 

fastän det fi nns många skogar som 

borde skötas. Stödet för tillvarata-

gande av energived har de senaste 

åren tagit slut innan året varit till 

ända, vilket skapar osäkerhet. Det 

nya förslaget till stöd för klenvir-

kesgallringar har varit under arbete 

i fl era år och har blötts och stötts i 

fl ere instanser både här hemma och 

på EU-nivå. I väntan på den nya, så 

kallade PETU-fi nansieringen, går ar-

betet med klenvirkesavverkningarna 

för halv maskin, då både skogsägare 

och entreprenörer väntar på klara 

besked. 

 

En insats i början av skogens om-

loppstid är en åtgärd som märks i 

skogens hela omloppstid. Genom 

en utglesning i plantskogsskedet ger 

man utrymme åt de stammar som 

bäst lämpar sig för markens bonitet. 

Tillväxten i en skog bestäms av be-

ståndets ålder och markens bördig-

het. Tillväxten är lika stor i en skött 

skog som i en oskött skog, men i 

en skött skog styrs tillväxten till ett 

färre antal stammar vilket syns i en 

större diameterutveckling hos de 

kvarvarande stammarna. Redan vid 

den första gallringen märks effek-

terna av plantskogsskötseln genom 

ett högre virkesutfall och ett högre 

litertal hos de avverkade stammarna 

vilket ger en lägre avverkningskost-

nad.
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Nyved

Köper och säljer 
rundvirke och
energived Johan Engström

Verkställande direktör
0400 304 963

Henrik Holmberg
Virkesförman
0400 988 327

Kaj Lindén
Virkesförman
0400 304 173

SKOGSFÄRDIGHETSTÄVLINGAR 4.10.2012

Resultat från revirets tävling i Sibbo:
  Stämpling Värdering Totalt
1.  Björkas Bo  54 111 165
2.  Wiksten Johan  59 88 147
3. Enholm Henrik 58 88 146
4.  Lindén Gunnar 55 81 136
5.  Forsström Rolf  55 79 134
6.  Ådahl Henrik 53 80 133
7. Nyholm Lars 56 77 133

Bästa värderare : Bo Björkas
Bästa stämplare: Johan Wiksten

Resultat från revirets tävling i Ingå:
  Stämpling Värdering Totalt
1. Björklöf Ole 60 104 164
2. Lindholm Jörgen 58 102 160
3. Hoffman Patrik  60 96 156
4. Wasström Johanna 57 96 153
5. Holmberg John 57 95 152
6. Sjöblom Stig-Göran 60 92 152
7. Björklöf Jan 57 94 151

Bästa värderare: Ole Björklöf
Bästa stämplare: Henrik Himberg
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Klas Österlund, Jan Björklöf, Ole 
Björklöf

KUSTENS SKOGSCENTRALS SKOGSFÄRDIGHETSTÄVLING
FÖR SKOGSÄGARE I FISKARS DEN 11.10.2012
Bilder: Janne Granvik

Individuella tävlingen för skogsägare ( 68 deltagare)
 Namn Förening  Stämpling Värdering Totalt
  1. Björklöf Jan Ekenäs IV  63 98 161
  2. Hakanen Antti Kimito II  62 97 159
  3. Himberg Henrik Ekenäs III  62 97 159
  4. Andergård Peter Lovisa IV  62 95 157
  5. Wasström Anders Ekenäs II Övertid -3 56 103 156
  6. Gustafsson Tage Kimito II  60 96 156
  7. Simberg Peter Ekenäs VII  58 95 153
  8. Björkas Bo Lovisa I  58 95 153
  9. Holmberg John Ekenäs V  62 91 153
10. Björklöf Ole Ekenäs IV  62 90 152
11. Lehtinen Seppo Kimito IV  63 89 152
12. Lindholm Jörgen Ekenäs V  65 87 152
13. Österlund Klas Ekenäs IV  60 91 151
14. Forsström Rolf Borgå II  61 90 151
15. Oljemark Gösta Borgå III  61 90 151

Bästa värderare: Anders Wasström
Bästa stämplare: Jörgen Lindholm och Gustaf Ekholm 

Lagtävlingen för skogsägare (25 lag)
 Förening & Namn Stämpling Värdering Totalt
1. Södra skogsreviret / Ekenäs IV   464
 Björklöf Jan 63 98 161
 Björklöf Ole 62 90 152
 Österlund Klas 60 91 151

2. Södra skogsreviret / Ekenäs V   448
 Holmberg John 62 91 153
 Lindholm Jörgen 65 87 152
 Dahlqvist Yngve 57 86 143

3. Kimito II   446
 Hakanen Antti 62 97 159
 Gustafsson Tage 60 96 156
 Ölander Gunnar 62 69 131

Tage Gustafsson, Anders Wasström, 
Henrik Himberg, Jan Björklöf (fram-
för), Peter Andergård, Antti Hakanen
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ÄLGAR BETAR GRANBARK
Text & bilder: Bjarne Andersson

Älgarnas barkbetning är speciellt tråkig då den sker i utvecklingsdugliga bestånd.

Ett ovanligt fenomen har dykt upp på 
vissa håll inom revirområdet. Älgarna 
har nämligen börjat gnaga bark från 
växande granstammar. De utsatta stam-
marna har vuxit bra, haft ”röd bark” 
och haft en diameter på 20–25 centime-
ter. 

Bakgrund
I ett område där älgskadorna har no-
terats har det fr.o.m. 1970-talet fram 
till sekelskiftet funnits en tät älgstam. 
Vinterstammen har varit t.o.m. 8–10 äl-
gar per 1000 hektar. På 2000-talet har 
älgarna blivit färre och vinterstammen 
uppskattas nu till 4–5 älgar per 1000 

hektar. Skogsmarken i området är i all-
mänhet mager och karg med tall som 
dominerande trädslag; i svackor och 
dälder är marken bördigare och där 
fi nns i huvudsak de få grandominerade 
bestånden. Det fi nns rikligt av tallplant-
bestånd och de fl esta har uppkommit 
genom naturlig förnyelse. Det fi nns med 
andra ord gott om älgfoder vintertid.

Tydliga skador i barken
Skadan består i att barken har gnagats 
upp till en höjd på 2– 2,5 meter. Skadan 
förorsakar snabbt färgfel och efter någ-
ra år röta hos granen. Ekonomiskt blir 
förlusten stor eftersom det är rotblocket 

som utsätts och avverkar man inte snart 
efter det att skadan har uppstått duger 
virket endast till energived. Blir man 
tvungen att helt förnya beståndet p.g.a. 
skadorna är förlusten stor eftersom slut-
avverkningen sker i ett bestånd där vär-
detillväxten är som störst. Ersättningar 
för älgskador fi nns att tillgå men behåll-
ningen har efter all byråkrati närmast 
varit kosmetisk.

Skadornas omfattning
För fem år sedan upptäckte jag 8–10 
granar i ett 45-årigt granbestånd, vars 
bark gnagts av. Det hade några år tidi-
gare kommit rapporter om att björnen 
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varit framme och klöst granstammar, 
men vid närmare granskning konstate-
rades spår av älgklövar, vilket ytterliga-
re bekräftades då älgarna varit framme 
vid spårsnö. För två år sedan konstate-
rade jag ”älgbetning” av granbark 1,5 
kilometer norrut i ett 50-årigt bestånd. 
De skadade stammarnas antal ökade 
ytterligare senaste vinter och är nu 35 
–40 stycken. I beståndet har funnits en 
saltsten för klövviltet i 20 år, men inga 
skador har uppstått förrän nu trots att 
älgstammen har halverats på senare år. 
Följande saltsten fi nns på 500 meters 
avstånd i ett tallbestånd. Senaste vinter 
blev en skogsägare, ytterligare 1,5 ki-
lometer norrut, tvungen att förnya ett 
granbestånd i förtid p.g.a. barkbetning. 
Hade enbart de skadade stammarna ta-
gits bort skulle beståndet blivit glest och 
ojämnt med för låg grundyta. I närhet 
av detta skogsskifte har klövvilt vinter-
utfodrats med potatis i närmare 20 år, 
men några skador på granarna har inte 
tidigare kunnat konstateras.

Forskning saknas
Enligt äldre forskaren Juho Matala på 
Skogsforskningsinstitutet kommer det 
ganska ofta in rapporter om att älgar 
betar granbark i anslutning till saltste-

nar och utfodringar. Vad som är hu-
vudorsaken är svårt att säga. Salt är ett 
viktigt ämne för älgarna; fi nns det glest 
med saltstenar drar dessa till sig älgar 
från ett stort område. Detta medför att 
älgarna blir för många i förhållande till 
fodertillgången och då kan även sämre 
föda duga, exempelvis gran.

Forskning i Norge och Estland
Juho Matala hänvisar till en norsk un-
dersökning av utfodringsplatsernas in-
verkan på älgarnas fodersök. Betning 
av grantoppar ökade inom 200 meter 
från foderplatsen, men ingen ökad bet-
ning på andra trädslag. Älgarna vista-
des vintertid inom en kilometer från 
utfodringsplatsen, vilket medförde ökat 
betestryck på rönn, asp, björk och tall. 
Då dessa trädslag blivit hårt betade dög 
även sämre foder, skott och klena kvis-
tar från grantoppar samt granbark som 
är grov fi ber och nödvändig för mat-
smältningen.
 Enligt Juho Matala är barkbetning på 
gran vanlig i Estland, men man har inte 
kunnat påvisa något specifi kt närings-
ämne som skulle förorsaka barkbet-
ningen, utan det har främst varit brist 
på bättre foder. Det framkom dock att 
de granar vars bark blivit betade hade 

högre näringsvärde än de som inte be-
tats. Granbark duger alltså som föda åt 
älgarna då det är brist på annat och va-
let sker på basen av näringsinnehållet i 
granarna.

Erfarenheter i Sverige
Göran Cederlund, Svensk Naturförvalt-
ning AB, säger att barkbetning på gran 
förorsakad av älg är ovanlig i Sverige. 
Om det förekommer barkbetning är 
den i regel förorsakad av kronhjort i 
Syd- och Mellansverige. Cederlund ser 
två möjliga orsaker till barkbetning. 
Den ena är att det råder brist på föda 
och den andra att älgen har överfl öd av 
någon ensidig föda som bör komplette-
ras med något annat. 

Sammanfattning
Ett entydigt svar på vad som orsakar 
älgarnas beteende har experterna inte 
kunnat leverera. Det verkar som om 
problemet är rätt så okänt och ingen 
riktigt har forskat i vilka näringsäm-
nen älgarna kompenserar genom att äta 
bark från livskraftiga granar. Det skulle 
vara hög tid att börja forska nu! Jag 
tänker i alla fall hugga bort alla granar 
från det skadade beståndet, men saltste-
nen får stå kvar.

Saltstenar är viktiga för klövviltet. 
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