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Tillbaka till
rötterna
Framsynta nyländska skogsägare insåg redan på
1920-talet att en enskild skogsägare hade svårt att ensam hävda sig i skogsfrågor gentemot både virkesuppköpare och övriga aktörer inom den dåvarande skogssektorn. Skogsägare i Borgå-Sibbo slog inledningsvis
ihop sig och bildade ett privat skogsrevir för att driva sina intressen framförallt i virkesförsäljningsfrågor.
Efterhand följde övriga nylänningar längs kusten efter
och innan 1930-talet var till ända fanns det fyra privata skogsrevir i Nyland. För dessa skogsägare stod det
klart att man var starkare då man i grupp drev skogsägarnas intressen och den entydiga strävan var att förkovra både ekonomin i skogsbruket för sina medlemmar likaväl som att gynna tillväxten och skogsvården.
Först några decennier senare, efter våra senaste krig,
insåg även nationella beslutsfattare vikten av detta och
lagen om skogsvårdsföreningar stiftades. Reviren fick
status som skogsvårdsföreningar och alla skogsägare
med skog på revirets verksamhetsområde blev automatiskt medlemmar. Med tanke på hela landets nationalekonomiska utveckling var det synnerligen viktigt att
skogarna sköttes aktivt och genom att utnyttja och förädla denna förnyelsebara råvara möjligast effektivt bidrog det till att skapa den positiva samhällsutveckling
som präglade efterkrigstiden. Med stöd av lagen om
skogsvårdsföreningar har reviret sedan dess verkat för
alla skogsägares intressen på sitt verksamhetsområde.
Nu håller man på att i marknadsekonomins och
konkurrensneutralitetens anda skrota denna uppbyggda struktur. Tjänstemän och beslutsfattare anser att en
förening, som skatteverket driver in medlemsavgiften
för, snedvrider konkurrensen och därför ligger ett för-

Ledare: Otto von Frenckell

slag hos riksdagen om förnyande av lagen om skogsvårdsföreningar. Som en följd av detta skulle det automatiska medlemskapet upphöra för att i framtiden
bygga på frivillighet.
Med andra ord skulle vi vara tillbaka i samma läge
som för 80 år sedan. Det är upp till var och en skogsägare själv att avgöra vem som driver hans skogliga intressen bäst. För reviret är det en stor utmaning att som
organisation utvecklas och för skogsägaren gäller det
att ta ett viktigt beslut.
Samhällsutvecklingen under de senaste decennierna
känner vi bra till. Skogsindustrin har koncentrerat sig
kraftigt och antalet virkesköpare, framförallt på massavedskvaliteterna, är väldigt få. Skogsägandet splittras och många skogsägare är inte längre bosatta på
eller ens i närheten av sitt skogsinnehav. Olika organisationer i samhället, både myndigheter och idealistiska,
försöker tyvärr ofta begränsa skogsägarens möjligheter
att utnyttja sitt skogsinnehav. Därför är det synnerligen viktigt att vi också i framtiden har en stark, aktiv,
kunnig och hoppeligen framgångsrik organisation som
driver våra intressen i alla ärenden som är förknippade
med vårt skogsinnehav. Det var därför våra föregångare gick samman och den starka revirandan uppstod!
Försäkra Dig därför om att Ditt medlemskap i Din
egen skogsorganisation består! Tag kontakt med Din
revirfackman i ärendet så kommer Du att kunna vara
säker på att Dina intressen bevakas av en obunden organisation som i alla lägen har skogsägarens bästa som
ledstjärna!
Tillsammans är vi starkare!
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Ekonomin återhämtar sig långsamt	
Text: Magnus Wiksten

Den ekonomiska situationen i
världen har fortsatt vara osäker. I
Europa är eurokrisen ännu olöst
och den offentliga sektorns skuldsättning på hemmaplan försvårar
den ekonomiska återhämtningen. En liten förbättring kan dock
skönjas och det förutspås att ekonomin igen skulle bli bättre i nästa år.

Efterfrågan på papper
fortsätter att minska
Produktionsvolymerna för tryck- och
skrivpapper verkar fortsättningsvis minska. Orsaken ligger främst i att de digitala lösningarna har vunnit terräng både
på arbetsplatser och i hemmen. Pappersindustrin har på sikt stora utmaningar
framför sig och omstruktureringar inom
produktionen av tryck- och skrivpapper
i Europa är sannolika. För kartongproduktionen ser det betydligt ljusare ut.
Det verkar troligt att såväl volymer som
priser på kartong och förpackningsmaterial stiger en aning under nästa år.
Efterfrågan på cellulosa har varit
god och priserna har varit på en förhållandevis hög nivå. Tyvärr ser det
ut som om cellulosan i allt högre grad
kommer att produceras utanför Europa framöver. I Asien och Sydamerika har ett flertal stora cellulosafabriker startat och mera kapacitet är under
uppbyggnad. Det är sannolikt att pri-

set på vissa cellulosasortiment kommer att sjunka till följd av den ökande
cellulosakapaciteten i världen.

Sågvaror till Asien
Produktionen av sågvaror i Finland
kommer sannolikt att öka en aning under år 2014. Användningen av virke på
hemmamarknaden torde hållas på ungefär samma nivå som 2013, men exporten förutspås växa i nästa år. Tillväxtens
tyngdpunkt kommer fortfarande att
finnas på marknaderna utanför Europa.
Efterfrågan på sågvaror är stor i Kina
och Japan har igen blivit en ganska viktig marknad för den finländska sågindustrin.
Den svenska kronan är fortfarande dyr i förhållande till euron och vår
inhemska skogsindustri har därför ett
bättre utgångsläge på slutmarknaderna
jämfört med Sverige. Kampen om kunder i Europa är dock hård och i Europa väntas tillväxten inom bl.a. byggande att fortsätta vara blygsam.

God efterfrågan på virke
trots osäker världsekonomi
Skogsindustrin i Finland har köpt
in mera virke i år jämfört med senaste år. Generellt kan man säga att
virkeshandeln har varit betydligt
jämnare i år, både vad gäller priser och
volymer. En jämn efterfrågan och ett

stabilt pris är till fördel för såväl säljaren som köparen.
Det är ganska sällan som kombinationen av fina drivningsförhållanden,
god efterfrågan på virke och en hygglig prisnivå förverkligas tillika. Oftast
brukar någon av de avgörande faktorerna slå fel. Inom revirets område var
drivningsförhållandena under vintern
mycket bra och den torra sommaren
och förhösten har gjort att avverkningarna har kunnat pågå hela tiden. Samtidigt har efterfrågan på virke varit god
och priserna förhållandevis höga. Sammanfattningsvis kan man konstatera att
virkeshandeln på revirets område hittills har varit mycket livlig och reviret
har förmedlat större virkesvolymer än i
fjol.
Hur virkesmarknaden ser ut på våren är fortfarande oklart, men någon
större dramatik väntas inte. 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 i god tid.
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Kustens certifieringskommitté
Text: Jan Slotte

PEFC-certifierat
Revirets skogsägare producerar
PEFC-certifierat virke,
ekologiskt och hållbart

PEFC/02-21-14

Kustens skogscertifieringskommitté har som uppgift att föra
register över de skogsägare och
de parter som har anmält sig till
områdets skogscertifiering samt
att organisera områdets interna
datainsamling. Kommittén behandlar misstankar om försummelser och förseelser som strider
mot kriterierna och tar ställning
till hur dessa fall kan korrigeras och förebyggas. Kommittén
informerar också om resultaten
från de externa revisionerna.

Hur Minska Skadorna
I Skogen?
Årets certifieringsrevision påvisade
att de utmaningar, som vi tidigare
haft, kvarstår – men utvecklingen
går fortsättningsvis mot det bättre.
Stamskadorna vid beståndsvårdande avverkningar blir mindre - men
ännu klarar vi inte kraven. Stamskador vid beståndsvårdande avverkningar har en längre tid varit ett bekymmer inom certifieringsområdet,
som omfattar Finlands skogscentral,
region Kusten och Åland.
Vid årets revision uppdagades
fem avvikelser.

Standard 1002:2009
Kriterium 3, Skogarnas hälsa tryggas
Orsak: Drivningsskadorna på träd
överskrider gränsen på 4 %. Medeltalet för de fyra senaste åren (20082012) är 5,5 %. Medeltalet är vägt
med de sammanlagda arealerna för
gagnvirkes- och energivedsgallringar.

Johan Engstrom
Verkställande direktör
0400 304 963
johan.engstrom@nyved.fi

Kaj Linden
Virkesförman
0400 304 173
kaj.linden@nyved.fi

Kriterium 19, Grundvattnets kvalitet tryggas vid skogsbruksåtgärder
Orsak: Uppgifter om grundvattenområdena fanns inte tillhanda hos
skogsorganisationen och uppgifterna
om grundvattenområden förmedlas
inte till aktörer som utför arbetet.
Kriterium 22, Säkerhet i arbetet,
arbetshälsa och jämställdhet tryggas
Orsak: Några aktörer hade inte företagshälsovården ordnad enligt lagen
om företagshälsovård.
Kriterium 23, Arbetsgivarskyligheterna uppfylls
Orsak: Rutinerna över att underleverantörer sköter sina förpliktelser gällande pensionsavgifterna bör preciseras.
Som tidigare framkom återigen
ett fall där det inte fanns skriftliga
avtal, denna gång saknades ett entreprenadavtal.

Standard 1001:2009
Skogscertifieringen förutsätter att
uppdragsgivaren i huvudsak anlitar företagare som förbundit sig till
skogscertifieringen. Alla kontrollerade entreprenörer och organisationer
hade inte förbundit sig till skogscertifieringen.
Certifieringskommittén sammanställer en plan på korrigerande åtgärder. Alla aktörer ansvarar för att de
korrigerande åtgärderna verkställs i
enlighet med planen. De korrigerande åtgärderna ifrågasätts om samma
brister återstår vid nästa revision då de
korrigerande åtgärdernas revideras.

Henrik Holmberg
Virkesförman
0400 988 327
henrik.holmberg@nyved.fi

David Lundqvist
Virkesförman
040 8010401
david.lundqvist@nyved.fi
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Fredrik Adamsson,

ny revirinstruktör i Ingå och Karis
Text: Benjamin Leham

Fredrik Adamsson är anställd som ny
revirinstruktör fr.o.m. 1 november. Han
har tidigare jobbat på Skogscentralen
i 5,5 år som granskare och rådgivare i
mellersta Nyland. Han blev utexaminerad som skogsbruksingenjör 2005 och
jobbade efter det ett år på Miljöcentralen i Åboland med olika värderingsuppdrag. Under sin praktik 2003, jobbade
han också på Södra skogsreviret och i
sitt slutarbete behandlade han FSC-certifieringens s.k. spårbarhetscertifikat,
dvs hur den färdiga produktens väg kan
spåras tillbaka till naturen.
Fredrik är född och uppvuxen i Karis där han bott hela sitt liv. Han bor
i egnahemshus med sambo Jenny och
tre barn, två flickor i åldern 11 och 6

år samt en pojke på 2 år. Alla idrottsintresserade vet att han är en duktig handbollsspelare som gjorde karriär i BK-46,
dessutom representerade han Finlands
landslag i fem år. Hans tid som aktiv
spelare är förbi, men han fortsätter som
tränare när barnen nu är med i handbollen. På somrarna försöker han också hinna med lite fiske som avkoppling.
Fredriks arbetsområde omfattar
Ingå och Karis där Vesa Pulkkanen
fungerar som arbetsledare.
Det tar lite tid att bygga upp nya nätverk, men han ser fram emot att komma
till en arbetsplats med en mycket erfaren
och kunnig personal som han kan rådfråga vid behov och det skall bli intressant att stifta bekantskap med traktens

skogsägare. Skogsrevirets data-applikationer via Silvadata kräver sin tid innan
man behärskar allt, men det skall inte
vara något problem. Den största utmaningen blir virkeshandelssidan, men där
får han säkert också den hjälp som behövs.
Med reviret som arbetsgivare förväntar han sig möta nya utmanande
och mångsidiga arbetsuppgifter. Sitt yrkesval har han aldrig ångrat, att få planera sin egen arbetstid med en lämplig
dos av ansvar är en kombination som
lämpar sig väl för Fredrik. Fredrik nås
per telefon 0400 472189 eller per e-post
fredrik.adamsson@revir.org .
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Södra skogsrevirets
plantskogsskötselprojekt 2013-2014
Text: Robin Järvelä

Plantskogarnas kvalitet har en längre
tid varit föremål för diskussion både på
lokal, regional och nationell nivå. Resultaten från den senaste rikskogstaxeringen (RST 11) visar att kvaliteten i
framförallt äldre plantbestånd har försämrats, främst p.g.a. outförda skogsskötselarbeten.
För att åtgärda dessa problem har

Södra skogsreviret startat ett plantskogsskötselprojekt för åren 20132014. Projektets mål är att åtgärda
eftersläpningen i plantskogarna, samtidigt som man ger skogsägarna utbildning och information om plantskogsskötselns betydelse med tanke på
skogens fortsatta utveckling.
I samband med projektet arrangerade

reviret under hösten 2013 röjningskurser för intresserade skogsägare. Kurserna
hölls i Ekenäs, Borgå och Lovisa. Sammanlagt deltog ca 30 skogsägare i utbildningen, som var koncentrerad till att ge
grundläggande kunskaper i arbete med
röjsåg i plantskogar. Utbildningen var indelad i en teoretisk del och en praktisk
övning. I samband med den praktiska
övningen i terrängen fick deltagarna dels
bekanta sig med den utrustning som används vid skogskötselarbeten, dels tillämpa de nya kunskaperna i form av praktiskt arbete.
Följande skede i projektet är att kontakta skogsägare i Borgå med plantskogsskötselbehov, utgående från skogscentralens skogsdata. Kontakten sker i
form av ett frågeformulär utarbetat av
skogsbruksingenjörsstuderande Robin
Järvelä från Yrkeshögskolan Novia. Utskicket till berörda skogsägare sker ännu
under slutet av året.
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SKOGSBRUKSPLANERING
Text: Torolf Finnbäck

Av Finlands totala landareal består ca 86 % av
skogsmark, tvinmark och impediment. Den växtliga skogsmarken uppgår till 20 miljoner hektar.
I förhållande till invånarantalet är det mera än i
något annat land inom Europeiska Unionen. Virkesvolymen har vuxit sedan 1950-talet med ca
500 miljoner m3 till dagens 2100 miljoner m3.
Av den totala skogsarealen ägs ca 13,5 miljoner
hektar av privatpersoner. Arealen är uppdelad i
över 400 000 skogsbruksfastigheter.

Områdesplaner
Skogsbruksplanen är en ovärderlig hjälp för skogsägaren då det gäller skötseln av den egna skogen. Trots det
så är endast ca 50 % av den privatägda skogsbruksmarken planerad.
I Finland fick distriktsskogsnämnderna år 1967
som uppgift att insamla skogsdata och framställa områdesplaner med skötselförslag över skogarna på det
egna området. En områdesplan omfattade vanligtvis en
hel by vars skogar i sin helhet planerades. Från områdesplanen kunde den enskilde skogsägaren beställa en
lägenhetsvis skogsbruksplan. En skogsbruksplan består i huvudsak av två delar; en beskrivning av skogens
tillstånd med tillhörande figuruppgifter och ett avverknings och skötselförslag.

Vem behöver en skogsbruksplan?
Det är inget tvång för skogsägaren att ha en skogsbruksplan för att få sköta eller avverka sin skog. Från statligt
håll har man nog med olika morötter försökt få skogsägarna att planera sina skogar. De första skogsbruksplanerna var subventionerade av staten till halva sitt pris och
vissa kommuner betalade ännu in på 2000-talet ett arealbaserat stöd. Understöden i KEMERA-lagen är högre
för lägenheter med skogsbruksplan. I och med att antalet skogsägare som livnär sig på jord- och skogsbruk har
minskat har också självverksamheten i våra skogar minskat. Dagens skogsägare har allt oftare ett stadigvarande
jobb utanför gården, vilket klart har inverkat på hur bra
han känner sin skog. Skogsbruket i
Finland har varit ett familjeskogsbruk med små förnyelseavverkningsfigurer, vilket har gett lägenheter
med många figurer. En figurstorlek
på 0,5-1,0 hektar ger på en medelstor lägenhet på 35 hektar 35-70 figurer. Att hålla alla figurer i minnet
och planmässigt åtgärda allt enligt
skötselbehovet blir lätt övermäktigt, speciellt då lägenhetsarealen
blir större. En skogsbruksplan är
en innehållsförteckning över det
som finns i skogen och ett skötsel- och avverkningsprogram
för tio år framåt! Åtgärdsförslagen är listade enligt skyndsamhetsordning.
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Södra skogsreviret planerar
Södra skogsrevirets styrelse anser att
skogsbruksplanen är ett så viktigt instrument för skogsägaren vid skötseln
av sin skog att reviret erbjuder sina
medlemmar skogsbruksplanering för
15 €/ha plus moms för skogsmark. Tre
skogsfackmän kommer huvudsakligen att hålla på med skogsbruksplanering på revirets område. I första hand
kommer man att koncentrera planeringen till områden som saknar skogsbruksplaner och områden där skogsbruksplanerna håller på att föråldras.
Alla önskemål om att få en skogsbruksplan beaktas. Skogsbruksplanen
får man som traditionell pappersversion eller i digitalt format. Den digitala skogsbruksplanen heter SilvaNetti
och lämpar sig för skogssammanslutningar och dödsbon med många delägare. Varje delägare kan då lätt logga in
sig på skogsbruksplanen och följa med
skogens tillstånd. För skogsägare som
bor långt bort från skogslägenheten har
den digitala skogsbruksplanen inbyggda funktioner för kommunikation med
en fackman. Att ha sin skogsbruksplan
i digital form kostar 50 €/år plus 0,4 € /
hektar + moms.

Samtycke
Uppgifterna i en skogsbruksplan är
skogsägarens egendom och får inte ges
åt utomstående utan skogsägarens lov.
För att den egna fackmannen skall kunna sköta och bevaka skogsägarens intressen är det viktigt att han har tillgång
till alla uppgifter om skogslägenheten.
Genom ett samtycke av skogsägaren
får revirets fackman tillgång till olika
myndigheters databaser och det som
finns antecknat i dessa om lägenheten.
Sådana uppgifter är t.ex inventeringar av skogslagens lagobjekt och andra
skyddsvärda biotoper, förekomst av flygekorre osv. Det praktiska arbetet med
att göra en avverkningsanmälan eller
att ansöka om ett röjningsbidrag underlättas betydligt om revirets fackman får
använda skogsbruksplanens figurkarta
och figuruppgifter.

Skogsbruksplanering
på Snettans i Esbo
Text: Benjamin Leham
Södra skogsreviret kan nu erbjuda sina
medlemmar skogsbruksplanering till ett
medlemspris som är 15,00 €/ha + moms
för skogsmark. Tvinmark och impediment räknas alltså inte med i arealen.
Både i öst och väst har reviret fackmän
som specialiserat sig på skogsbruksplanering, så bl.a. med detta nya koncept
förbereder sig reviret för nya arbetsuppgifter utöver de tidigare när Skogsvårdsföreningslagen upphör att gälla
1.1.2015.
Skogsägaren Thomas Malmström på
Snettans i Esbo nappade på erbjudandet redan i våras när tjänsten var ny. Planeringsarbetet gjordes i somras och den
färdiga skogsbruksplanen överlämnades till skogsägaren i oktober. På Snettans har man länge haft som tradition
att ha skogsbruksplan över sina skogsägor. Den första planen gjordes redan
1930. Thomas farfar, Börje Malmström
var forstmästare och han insåg vikten av
långsiktig planering när man äger större
skogsområden. Thomas far, Mårten, har
fortsatt traditionen, så när reviret erbjöd
planeringen var steget enkelt att ta. Den
nu uppgjorda planen finns både i pappersformat samt i Silvanetti-format; dvs
skogsägaren kan öppna skogsbruksplanen på sin hemdator, lägga till bilder på
olika figurer och skicka avverkningsförslag via e-post till sin fackman. På grund

av åkerarbetena har Thomas inte ännu
grundligt hunnit sätta sig in i SilvaNetti,
men klart är att planen kommer att vara i
flitig användning. Planeringen av avverkningsarbetena är alltid lättare att göra
när man har en plan, speciellt då de årliga
avverkningsarealerna blir större. Det är
också enklare att optimera avverkningarna när man har en uppdaterad skogsbruksplan tillhanda. Om skogsägaren
dessutom gör en förvaltningsplan över
sin skogsegendom ingår en årlig uppdatering av skogsbruksplanen i avtalet.
Under min intervju, över en kopp kaffe, gör vi en snabb genomgång av Silvanetti-versionen på Thomas hemdator
och hans intresse är väckt! De olika avverkningssätten och skogsskötselarbetena plockas lätt fram på olika informativa
temakartor och skogsägaren kan skriva
in tilläggsinformation på varje skogsfigur. Thomas, som är en ivrig jägare, ser
genast möjligheten att notera var villebråd fått ge sig och hans far tillägger
att han kan pricka in precis var alla älgar och hjortar fällts. Thomas fru Jessica
påpekar att även bärplockningsplatserna
kunde antecknas. När dagens telefoner
dessutom har fina kamerafunktioner är
det lätt att foga in bilder från olika figurer. På den här gården kommer nog Silvanetti att öppnas flitigt också i fortsättningen.
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Förslag till ny lag om
skogsvårdsföreningar
Text: Magnus Wiksten
Under det gångna året har arbetet med den nya lagen om skogsvårdsföreningar varit intensivt. Målsättningen har varit att göra skogsnäringen konkurrenskraftigare och lönsammare samt att göra skogsägarnas
valfrihet inom föreningsverksamhet och intressebevakning större. Hur dessa målsättningar uppnås får tiden
utvisa.
Skogsreviret är skogsägarnas egen förening och har
som enda uppgift att verka för sina medlemmars bästa. Revirets roll som skogsägarnas intressebevakare är
viktig och kommer också att vara det i framtiden. Vissa
organisationer har mycket starkt drivit på att nuvarande system med skogsvårdsföreningar borde raseras helt.
Statsmakten anser dock att föreningarnas roll är så viktig att de också framöver bör omfattas av en speciallag.
Hur den nya lagen i sin slutgiltiga form ser ut är
ännu oklart, men sannolikt är att den följer det lagförslag som regeringen har gett åt riksdagen. Den nya lagen träder troligen i kraft 1.1.2015. Lagförslaget innehåller några större förändringar, men föreningarnas
verksamhetsformer och tjänsteutbud torde fortsätta
som förut.
Medlemskapet i skogsvårdsföreningarna har redan
tidigare varit frivilligt, men nu ersätts den tidigare lagstadgade skogsvårdsavgiften av en frivillig medlemsavgift. Skogsvårdsavgiften har tidigare alltid betalats för
föregående år. Under år 2013 har medlemmarna betalat skogsvårdsavgift för år 2012. Den lagstadgade
skogsvårdsavgiften för år 2013 drivs in som tidigare av
Skatteverket under hösten 2014. Fr.o.m. 1.1.2014 avskaffas den lagstadgade skogsvårdsavgiften genom en
speciallag. Detta betyder att för år 2014 finns inte längre någon skogsvårdsavgift, som enligt tidigare modell

skulle drivas in år 2015. Revirets medlemsavgift blir
alltså frivillig från 1.1.2015. För revirets medlemmar
kommer medlemsavgiften att vara ungefär lika stor
som den tidigare skogsvårdsavgiften har varit.
Enligt lagförslaget kommer föreningarnas tidigare verksamhetsområden, som myndigheterna har fastställt, att slopas. Denna ändring ger skogsägare som
äger skog också utanför revirets nuvarande område
möjligheter att i framtiden anlita revirets tjänster och
bli medlemmar i reviret. I praktiken fortsätter dock reviret i huvudsak att vara verksamt på nuvarande område.
Revirets medlemmar kan, som tidigare, enligt eget
gottfinnande och i vald utsträckning anlita revirets
tjänster. Reviret vill vara en aktiv part som för sina
medlemmars del erbjuder alla skogsrelaterade tjänster. Inom virkeshandeln har reviret kunnat driva skogsägarnas intressen genom att möjliggöra virkeshandel
till konkurrenskraftiga priser och överkomliga kvalitetsfordringar oberoende av gällande konjunkturer.
Som medlem i reviret är man också framöver ansluten
till PEFC skogscertifieringen.
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Södra skogsreviret r.f. erbjuder sina medlemmar tjänster
med lokal förankring som främjar lönsamheten och den
hållbara användningen av skogen.

Mervärde åt din skog
Södra skogsreviret r.f. står till tjänst
•

Skogsvård

•

Virkesförmedling med konkurrenskraftiga
sortimentsvisa priser

•

Intresseorganisation som bevakar medlemmarnas
intressen i samband med samhällsplanering

•

Gratis PEFC-skogscertifiering åt medlemmar

•

Skogsbruksplanering åt medlemmar
(15 €/ha skogsmark)

•

Värdering av fastigheter

•

Omfattande specialtjänster

Lovisa kontoret
Drottninggatan 9
07900 Lovisa
019-509 014
lovisa@revir.org

Borgå kontoret
Mannerheimgatan 9-11A
06100 Borgå
019-580 993
borga@revir.org

Esbo kontoret
Inspektorsgränd 3
02940 Esbo
019-241 5800
esbo@revir.org

Du har skogen, vi har råden
www.revir.org

Ekenäs kontoret
Formansallén 2
10600 Ekenäs
019-241 5800
ekenas@revir.org
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Skogsfärdighetstävlingar 3.10.2013
Resultat från revirets tävling i Lovisa:
				
Stämpling Värdering Totalt
1. Selén Stefan
65
100
165
2. Björkas Bo
65
98
163
3. Nylund Tom
66
94
160
4. Forsström Rolf
66
94
160
5. Nygård Mikael
64
94
158
6. Nylund Gösta
61
94
155
7. Smeds Anders
67
85
152
8. Mårtenson Kim
65
84
149
9. Widlund Stefan
62
84
146
10. Fabritius Hannu
61
83
144
				
Bästa värderare : Stefan Selén
Bästa stämplare: Anders Smeds

Resultat från revirets tävling i Kyrkslätt:
				
Stämpling Värdering Totalt
1. Himberg Henrik
63
104
167
2. Levonius Kaj
64
100
164
3. Simberg Peter
58
104
162
4. Österlund Klas
64
97
161
5. Sjöblom Stig-Göran
60
100
160
6. Holmberg John
60
93
153
7. Björklöf Jan
60
92
152
8. Björklöf Ole
58
92
150
9. Wasström Anders
63
87
150
10. Wasström Niklas
60
89
149
				
Bästa värderare: Henrik Himberg och Peter Simberg
Bästa stämplare: Kaj Levonius och Klas Österlund		
		

Ruth Oljemark,
Tom Nylund,
Stefan Selen,
Bo Björkas

Peter Simberg,
Henrik Himberg,
Kaj Levonius
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Kustens skogscentrals skogsfärdighetstävling
i Esbo den 10.10.2013
Individuella tävlingen för skogsägare ( 67 deltagare)
Namn
Förening Stämpling Värdering Totalt
1. Enholm Henrik
Borgå II
56
100
156
2. Björklöf Jan
Ekenäs III
54
101
155
3. Lindholm Jörgen Ekenäs IV
58
92
150
4. Hakanen Antti
Kimito I
54
92
146
5. Nygård Mikael Lovisa IV
56
89
145
6. Nylund Gösta
Lovisa I
59
86
145
7. Holmen Henrik Kimito II
55
89
144
8. Mårtenson Kim Lovisa III
55
89
144
9. Lehtinen Seppo
Kimito I
66
77
143
10. Smeds Anders
Lovisa I
55
87
142
11. Johansson Bror
Borgå III
58
81
139
12. Enholm Herbert Borgå IV
56
82
138
13. Nylund Tom
Lovisa III
56
81
137
14. Fabritius Hannu Lovisa II
58
79
137
15. Dahlqvist Yngve Ekenäs IV
54
82
136

Lagtävlingen för skogsägare (24 lag)
Förening & Namn Stämpling Värdering Totalt
1. Södra skogsreviret / Ekenäs III 425
Björklöf Jan
54
101
155
Björklöf Ole
55
81
136
Österlund Klas
58
76
134
2. Kimito I
Hakanen Antti
Lehtinen Seppo
Ölander Gunnar

3. Södra skogsreviret / Ekenäs IV
Lindholm Jörgen
58
Dahlqvist Yngve
54
Holmberg John
54

Bästa värderare: Jan Björklöf
Bästa stämplare: Seppo Lehtinen
Jan Björklöf,
Henrik Enholm,
Jörgen Lindholm

Klas Österlund,
Jan Björklöf,
Ole Björklöf

422
54
66
54

92
77
79

146
143
133

417
92
82
77

150
136
131
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Allemansrätt
Text: Mikaela Strömberg-Schalin

Allemansrätten är ett rättsområde som
har synts i rubrikerna på senare år. Allemansrätten bygger på sedvana och med
sedvana förstås en djupt och allmänt accepterad oskriven rätt. Kort historiskt
definierat har det vi uppfattar som allemansrätt handlat om att våra förfäder har haft rätt att röra sig över annans mark för att ta sig från en plats till
en annan. Dessutom har det varit fritt
för såväl obesuttna som markägare att
plocka bär och svamp. Allt väl i riket,
ingen emot, förfarandet var självklart

och väl förankrat hos befolkningen –
allt annat hade varit rent korkat.
Långt senare kom frågor om naturens betydelse för människans psykiska
välmående och dess funktion för rekreation och motion in i bilden. Allemansrätten var inte längre en fråga om liv
och död, men dess allmänna acceptans
har inte varit ifrågasatt ens något decennium bakåt i tiden. Jag minns bilder i mina skolböcker från 1980-talet
där allemansrätten illustrerades med
hjälp av käcka familjer på skidutflykt
i skogen och av svampar och bär i fyrfärgstryck. Av texten framgick att vi i
Finland kan vara stolta över vår fina
allemansrätt – vi kan skida och simma och på alla sätt njuta av vår vackra
natur. Allemansrätten nådde inte över
nyhetströskeln; den var okomplicerad
i vårt samhällskontrakt. Vad har hänt
sedan dess?
Det stridbara med frågor kring allemansrätten hänger samman med en

Allemansrättens grundprincip:
Utnyttjandet av annans mark- eller vattenområde skall vara tillfälligt
och inte orsaka skada.

större differentiering av samhället.
Fungerar ett sedvanerättsligt institut
om det uppstår väldigt olika och motstridiga tolkningar av vad det handlar
om? Låt mig ta ett exempel från rubrikerna: inhyrda bärplockare som kammar igenom stora områden för ett företags kommersiella syften. Är den här
bärplockningen något som får ske med
stöd av allemansrätten? Ja, det får den,
skriver miljörådet Pekka Tuunanen på
miljöministeriets webbtjänst, ”Vanliga
frågor om allemansrätten”. Många andra, inte bara skogsägare, reagerar på
att det skorrar falskt. Man uppfattar
helt enkelt att allemansrättens grundprincip urvattnas. Grundprincipen är
att utnyttjandet av annans mark- eller
vattenområde skall vara tillfälligt och
inte orsaka skada. Samma är det med
ridning i skog och mark. Som ryttare får
jag med stöd av allemansrätten sporadiskt rida på annans mark, även utan
tillstånd. Självfallet enbart om jag gör
det utan att förorsaka skada på marken. Men hur är fallet då många hästar
och ryttare upprepat gör samma sak?
Då det sporadiska övergår i regelbundenhet, och dessutom är kopplat till affärsverksamhet? – Min ryggmärgsreaktion är entydig; utan medgivande av
eller överenskommelse med markägaren är detta inte möjligt. Samtidigt tolkar en del allemansrätten på ett annat
sätt, mer kanske som en slags subjektiv rättighet än som en del av ett gemensamt kontrakt. Den tolkningen i sin tur
ter sig obegriplig för mig. Det har blivit komplicerat, uttryckt på ett grundlagskliniskt språk; grundrättigheter ser
ut att kollidera. Egendomsskyddet versus allemansrätten. Men hur var det nu?
Är allemansrätten verkligen en grundrättighet? Kanske inte, kanske vi kunde övergå till allemansansvar i stället?
Det kunde drastiskt minska på de feta
rubrikerna.
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Vad är tillåtet:
- Man får röra sig till fots, på skidor,
rida eller cykla.
- Man får färdas i vattendrag och på is
- Man får plocka vilda bär, svampar
och blommor
- Man får meta och pilka
- Man får tillfälligt vistas och övernatta på sådana ställen där det är tillåtet att röra sig
Vad är inte tillåtet:
- Att störa eller orsaka skada och olägenhet för andra människor eller för
naturen
- Att störa vilda djur eller häckande
fåglar
- Att fälla eller skada träd
- Att plocka mossor, lav, jordmaterial
eller träd
- Att skräpa ner
- Att fiska eller jaga utan behövligt
tillstånd.
- Att göra upp eld på annans mark
- Att låta en hund röra sig utan koppel i tätort, på motionsslinga eller
på annans mark
OBS!
Att köra med motorfordon i terrängen
utan tillstånd av markägaren omfattas
aldrig av allemansrätten!
Tänk på hemfriden!
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PERSONALKARTA / HENKILÖSTÖKARTTA
e-post fornamn.efternamn@revir.org, s-posti etunimi.sukunimi@revir.org

TEAM 1 SYDSPETSEN / ETELÄKÄRKI

LEDNINGEN - JOHTO

Magnus Wiksten
Verksamhetsled.
Toiminnanjohtaja
040 594 8930

Agneta Holmberg
kontorschef
toimistopäällikkö
040 546 5019

Stefan Borgman
utvecklingschef
kehittämispäällikkö
040 158 8815

Stefan Sundqvist
revirinstruktör
alueneuvoja
0400 226 058

Hans Randström
revirinstruktör
alueneuvoja
0400 310 434

Peter Lindholm
revirinstruktör
alueneuvoja
0400 114 380

Fredrik Bäcklund
arbetsledare
työnjohtaja
040 515 5728

Mikael Byman
arbetsledare
työnjohtaja
0400 216 015

Esbo kontor / Espoon toimisto
Inspektorsgränd 3/Pehtorinkuja 3, 02940 ESBO/ESPOO
Tel./Puh. 019-241 5800, esbo@revir.org

TEAM 3 MELLANNYLAND / KESKI-UUSIMAA

Tom Grönholm
revirinstruktör
alueneuvoja
0400 471 614

Mikael Moring
revirinstruktör
alueneuvoja
040 1648505

Benjamin Leham
revirinstruktör
alueneuvoja
040 548 9194

TEAM 4 BORGÅ-SIBBO / PORVOO-SIPOO

Ove Simosas
revirinstruktör
alueneuvoja
0400 434 459

Peter Arnkil
arbetsledare
työnjohtaja
0400 473 043

Christer Ahlberg
virkesförman
hankintaesimies
0400 615 223

TEAM 5 ÖST / ITÄ

Rune Grönberg
revirinstruktör
alueneuvoja
0400 214 822

Lars-Erik Eriksson
revirinstruktör
alueneuvoja
040 548 9195

Niklas Furu
revirinstruktör
alueneuvoja
0400 615 224

Ralf Bergström
revirinstruktör
alueneuvoja
0400 866 970

Lovisa kontor / Loviisan toimisto

Anders Gullqvist
revirinstruktör
alueneuvoja
040 719 4033

www.revir.org

Mikael Fabritius
revirinstruktör
alueneuvoja
040 552 8590

Ulla Inkeroinen
revirinstruktör
alueneuvoja
050 537 6598

Team 1

John Arnkil
arbetsledare
työnjohtaja
0400 212 138

Beata Forslund

Team 2

Pojo
Pohja

Ekenäs
Tammisaari
Hangö
Hanko

Heidi Hurmerinta

Drottninggatan/Kuningattarenkatu 9
07900 LOVISA/LOVIISA
Tel./Puh. 019-509 014, Fax/Faksi 019-509 189
lovisa@revir.org

Karis
Karjaa

Ingå
Inko
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Ekenäs kontor / Tammisaaren toimisto

Eero Uggelberg
revirinstruktör
alueneuvoja
0400 471 613

Ulrika Wahlberg

Monica Lignell

TEAM 2 RASEBORG / RAASEPORI

Formansallén/Ajurinpuisto 2
10600 EKENÄS/TAMMISAARI
Tel./Puh. 019-241 5800

Lennart Biström
revirinstruktör
alueneuvoja
0400 486 347

Fredrik Adamsson
revirinstruktör
alueneuvoja
0400 472189

Johan Fagerström
arbetsledare
työnjohtaja
040 759 4097

Vesa Pulkkanen
arbetsledare
työnjohtaja
0500 186 349

Fax/Faksi 019-241 5805

Tomas Korkman
skogsbruksplanerare
metsäsuunnittelija
0400 825 655

ekenas@revir.org

Borgå kontor / Porvoon toimisto

Rolf Wickström
revirinstruktör
alueneuvoja
040 544 8922

å
oo

Torolf Finnbäck
revirinstruktör
alueneuvoja
0400 495 682

Stefan Rosenberg
arbetsledare
työnjohtaja
040 503 8833

Björn ArnoldLarsen
arbetsledare
työnjohtaja
0400 214 825

Veronica Lindén

Anita Ek

Mannerheimgatan/Mannerheiminkatu 9-11 A
06100 BORGÅ/PORVOO
Tel./Puh. 019-580 993, Fax/Faksi 019-580 051
borga@revir.org

Team 5
Lappträsk
Lapinjärvi

Mörskom
Myrskylä

Team 4

Liljendal

Team 3

Esbo
Espoo

Sjundeå
Siuntio

Kyrkslätt
Kirkkonummi

Vanda
Vantaa

Sibbo
Sipoo

Grankulla
Kauniainen
Helsingfors
Helsinki

Borgå
Porvoo

Pernå
Pernaja

Strömfors
Ruotsinpyhtää
Lovisa
Loviisa

Pyttis
Pyhtää

