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Ledare: Otto von Frenckell

Din och skogens hälsa
Vi skogsbruksmänskor har antagligen vetat det som även
vetenskaplig forskning i olika studier nuförtiden kunnat
verifiera. Det vill säga att vistelse i skogsmiljö inte bara
ökar på känslan av välbefinnande utan även har positiva effekter på hälsan. Enligt Världshälsoorganisationen
WHO är hälsa inte bara frånvaro av sjukdom och svaghet
utan framförallt ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Många hälsoteorier och
-exempel refererar ofta till att hälsa handlar om att stärka positiva hälsoresurser, hur man behåller en god hälsa
genom att förstå sitt sammanhang. Det kan också handla
om att samla på sig hälsoresurser under livet som berör lekande, lärande, vårdande av andra eller något att tro på.
Vilken koppling kan då detta ha till vårt skogsbruk?
I undersökningar hänvisas ofta till att människor önskar vara ute i skog och mark på sin fritid. Forskningen visar att det är hälsosamt att vara ute och framförallt i skogen. Det är bra för fysiken men även för sinnena. Redan
efter femton minuters vistelse i skogen sjunker hjärtfrekvensen och kroppen går i ett ”rest and digest”-läge, vilket
är raka motsatsen till det ”fight or flight”-läge vi hamnar
i då vi utsätts för stress. När vi känner oss helt lugna och
trygga kan vår kropp ägna sig åt långsiktiga investeringar
som leder till goda hälsoeffekter – att förbättra, reproducera och bygga upp immunförsvaret. Känslan inombords
blir lugnare, man hör sina tankar och sinnesupplevelserna blir starkare. Genom detta stärks immunförsvaret och
därmed minskar risken för så kallade välfärds-sjukdomar
som typ 2-diabetes, depression, hjärt- och kärlsjukdomar.
När man rör sig i skogen bidrar det till att man känner en
helhet, att man tillhör sig själv, sin familj, dem man har
sällskap med eller till och med sig själv som en del i ett
större sammanhang.
När vi strövar i skogen är det som sagt mycket som
händer inombords. Visserligen olika för olika människor men det handlar alltid om en naturlig miljö som man
ofta lärt sig tycka om sedan tidigare, kanske redan sedan

barnsben, och olika typer av aktiviteter och ett inre liv
vaknar till liv. Ofta känner man sig glad och fri och det är
lätt att umgås både med varandra och med miljön, d.v.s
skogen.
Skog och natur kan både råda bot på och ge kraft och
energi genom en variationsrik miljö med slingrande men
kravlösa linjer som väcker fascination. Det kan till och
med räcka med att se träd och grönska genom ett fönster för att få positiva känslor. Redan våra förfäder anlade gröna miljöer i form av parker och trädgårdar; i första
hand säkerligen för att öka olika upplevelser av estetiska
konst-, kultur- eller skönhetsupplevelser och därigenom
sitt välbefinnande, men antagligen fullständigt ovetande
om de positiva hälsoeffekterna detta förde med sig.
Därför uppmuntrar jag nu oss skogsägare att ge oss ut
i skogen. Inte enbart för alla de positiva mänskliga hälsoeffekterna som jag relaterat till här tidigare utan också för att skogens hälsa också mår bra av att husbonden
eller –värdinnan tittar till sin egendom då och då. Våren
är en förträfflig tid till detta – dagarna och kvällarna är
långa och ljusa, livet i skogen vaknar upp efter sin vintersömn, flyttfåglarna återvänder och däggdjuren förbereder
sin fortplantning. Sikten i skogen är också som bäst före
lövsprickningen slagit fullt ut. På våren är förutsättningarna de bästa för att kontrollera bland annat om stormen
förorsakat skador, om det finns tillräckligt med plantor på
senaste årens planteringsfigurer, var det finns behov av slyröjning etc. Det är inte bara vår egen hälsa vi som skogsägare skall värna om, vårt ansvar sträcker sig också till att
vårda vår skog så den mår bra och inte förorsakar sjukdomsrisker, varken för sin egen eller för grannens skog.
Känner Du dig i behov av sällskap i Din skog, kontakta då
Din revirinstruktör; han är expert på det skogliga området, även då det gäller skogshälsa! Kombinera Dina egna
hälsofrämjande upplevelser med de skogliga! En verklig
”win-win” situation!
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Årskrönika 2016
Text: Magnus Wiksten

Skogsindustrin
Den ekonomiska tillväxten var fortfarande blygsam i Finland under 2016.
De ekonomiska utsikterna försvagades
av den politiska osäkerheten i många
europeiska länder och även utanför Europa. Den svagare euron i förhållande
till dollarkursen stärkte den finländska
exportindustrins priskonkurrenskraft,
och den låga räntenivån främjade både
privatkonsumtion och investeringar.
Marknadssituationen för den finländska skogsindustrin var fortfarande
gynnsammare än den allmänna ekonomiska utvecklingen. Skogsindustriprodukternas andel av Finlands exportintäkter stärktes. Atmosfären kring
de finländska investeringar som ökar
användningen av inhemskt virke var
mycket positiv.
Skogsindustrins produktion ökade i
Finland under 2016. Produktionen av
kartong ökade med nio procentenheter
jämfört med året innan till följd av nya
investeringar. Produktionen av massa
ökade med fem procentenheter jämfört
med ifjol och uppgick till 7,5 miljoner
ton. Massaindustrins kapacitet utnyttjades i praktiken fullt ut. Produktionen
av sågade varor ökade med sju procentenheter och uppgick till 11,4 miljoner
kubikmeter under 2016.
Under 2016 exporterades mer sågade varor från Finland än någonsin, dvs.
cirka 9 miljoner kubikmeter. Kinas andel av sågvaruexporten ökade fortfarande. Lönsamheten var på det hela taget god för den finländska massa- och
pappersindustrin, men betydligt sämre
för träproduktindustrin.

Frivilligt medlemskap
Medlemskapet i reviret blev helt frivilligt fr.o.m. 1.1.2015. Med facit på hand

stämde de på förhand gjorda uppskattningarna gällande medlemsanslutningen ganska bra. Medlemsantalet uppgick
vid slutet av år 2015 till ca 75 % av medlemsantalet 2014. I slutet av år 2016
var motsvarande siffra drygt 72 %.
Det är sannolikt att medlemsantalet
ännu sjunker en aning. Trots det har
revirets arbetsmängder inte påverkats.
Under år 2016 har glädjande nog också
nya medlemmar anslutit sig till reviret.
Revirets målsättning är den samma som
medlemmarnas och reviret bedriver endast skogsägarnas intressen. Den utökade intressebevakningen i samarbete
med SLC och MTK är ett bra exempel
på hur medlemmarnas talan blir förd.

Skogsskötsel
Skogsodlingsarealen var lite mindre
än året innan och reviret förmedlade
knappt 1,35 miljoner plantor. Markberedningsarealen minskade en aning
under år 2016 och uppgick till totalt 1
063 hektar. Arealen utförd plantskogsskötsel och iståndsättning av ungskog
uppgick till totalt ca 1 400 hektar d.v.s.
lika som 2015.

Virkeshandel
Virkeshandeln på revirets område var
klart livligare under år 2016 jämfört
med 2015.
Drivningsförhållandena
var varierande och utmanande under
vintern 2016. I väster försvann tjälen
ganska fort medan den i öster, på sina
ställen, hölls kvar ända till mars. Under början av året gick revirets avverkningskapacitet för fullt och några extra
avverkningskedjor togs in för att alla
vinterstämplingar skulle kunna avverkas. Tyvärr tog det goda föret slut ganska fort och en del avverkningar måste
skjutas upp till nästa vinter. Sommaren

var tämligen regnig och hösten ovanligt torr ända fram till slutet av oktober. I november och december var föret
omväxlande men avverkningarna kunde pågå nästan utan avbrott
Revirets totala virkesförmedling
bestående av såväl rundvirke som flis
uppgick under år 2016 till 745 305 m3.
Enligt verksamhetsplanen för år 2016
var målsättningen 710 000 m3. Reviret
förmedlade således drygt 35 000 m3
mera än planerat. Medelpriset på grantimmer steg en aning under året medan
priset på talltimmer sjönk med drygt 2
€/m3. Kapitalbristen på de huvudsakliga marknaderna för sågvaror av tall,
d.v.s. Nordafrika och framförallt Egypten, ledde till ett överutbud. Under hela
året rådde det ett kontinuerligt överutbud på massaved kring Östersjöområdet. Medelpriserna på massaved sjönk
med 0,50–1,30 €/m3. Efterfrågan på
energived var mindre än normalt p.g.a.
det förhållandevis varma vädret. Priset
på energived sjönk överlag, men revirets pris hölls rätt så stabilt.

Skolning och information
Revirets tjänstemän medverkade under året i olika kurser och möten med
aktuell revirinformation. I mars deltog
reviret i en gemensam tillställning för
skogsägare på Finlands naturcentrum
Haltia. I maj medverkade reviret i den
populära Raseborgs Expo mässan i Karis. I juni arrangerade reviret en fältexkursion i Sibbo för Finlands ambassad
i Berlin, tyska tidningsreportrar samt
Finska Forstföreningen. För skogsägarna ordnades i oktober en skogsfärdighetstävling i Östra Nyland. Den gemensamma skogsfärdighetstävlingen för
hela revirområdet arrangerades den 20
oktober på Gullö Gård i Ekenäs. Revirtidningen utkom två gånger under året.
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Informationen kompletterades med artiklar i massmedia och facktidskrifter.
Under året deltog revirets personal
i ett flertal kurser och fortbildningstillfällen. Aktuellt under 2016 var den
ändrade lagen gällande kravet på växtskyddsexamen i samband med rotrötebekämpning. Personalen deltog även i
Skogsbrukets vinterdagar i Esbo samt
i Skogskulturs sommarexkursion i Sydösterbotten. För kommande tiders utmaningar tillsattes under året en utvecklingsgrupp vars uppgift är att se
över hela revirets verksamhet. För att
skaffa sig nya infallsvinklar bekantade
sig gruppen med de svenska skogsägarorganisationerna Södra och Mellanskog i medlet av november.

Fullmäktige och
styrelse 2016
Fullmäktiges vårmöte hölls den 15
april på Överby i Esbo. Styrelseordförande Otto von Frenckell konstaterade att revirets medlemskap i SLC har
varit en positiv sak. I samarbete med
SLC och NSP har mycket synligt arbete gjorts. Mycket arbete är dock osynligt, men har trots det stor inverkan på
markägarnas intressebevakning.
Nylands förbunds förslag till etapplandskapsplan 4 har väckt starka känslor på många håll. I många fall blir
man bestört över de planerande tjänstemännens tankegångar gällande både
omfattningen och betydelsen av de olika beteckningarna i förslaget. Reviret
har aktivt tagit parti i ärendet och bl.a.
gett egna utlåtanden samt hjälpt andra
att avge utlåtanden.
Dragkampen om skogsdataoffentligheten fortsätter. Skogsindustrin och de
gröna organisationerna vill öppna all
skoglig information på lägenhetsnivå
för allmänheten. Producent- och markägarorganisationerna motsätter sig detta
och anser att tidigare områdesvisa data
borde vara tillräcklig för allmänheten.
Markus Johansson valdes till mötesordförande och verksamhetsberättelsen samt bokslutet för år 2015 fastställdes och andra stadgeenliga ärenden
behandlades.

Efter mötet presenterades en sammanställning över tidtabellen som
berörde revirets kommande fullmäktigeval. Valet förrättades som poströstning och röstningstiden var 4.11.25.11.2016.
Höstmötet hölls den 8 december på
Överby i Esbo. Under öppningen av
mötet konstaterade styrelsens ordförande Otto von Frenckell, att revirets fullmäktigeval hade förlöpt bra. Det hade
varit en utmaning att engagera kandidater till valet, men antalet blev tillräckligt stort till slut. Största delen av
kandidaterna var på ett eller annat sätt
knutna till primärproduktionen. Röstetalet var ungefär lika som tidigare men
röstningsprocenten blev större eftersom
antalet röstberättigade hade minskat.
Glädjande är att vi har unga och aktiva
medlemmar i nya fullmäktige.
Vid tidpunkten för föregående val
såg utsikterna för skogsindustrin i Finland dystra ut. Nu har nya investeringar gjorts och flera är på gång. Efterfrågan på massaved kommer att öka,
vilket leder till större mängder timmer.
Vad man skall göra med allt extra timmer blir en stor utmaning. Det kommer
säkert andra utmaningar också, men
överlag är tongångarna idag mycket
positiva inom skogsbruket.
Till mötesordförande valdes Gösta
Lundström. Till revisor för revision av
revirets räkenskaper och förvaltning år
2017 valdes Bengt Nyholm, CGR och

till revisorssuppleant revisionssamfundet Ernst & Young Ab. Fullmäktige
fastställde revirets medlemsavgift och
förrättningsavgifter för 2017. Avgifterna blev oförändrade från tidigare år.
Styrelsen höll sammanlagt sju möten under året. Otto von Frenckell
fungerade som ordförande och Gösta
Lundström som viceordförande.

Ekonomi
Revirets ekonomi förväntades bli ansträngd i och med att drygt 200 000
euro i årliga inkomster föll bort på
grund av att skogsvårdsavgiften försvann. Bokslutet för år 2016 visar ett
underskott på 59 957 euro (+86 844
euro år 2015). Intäkterna från virkesförmedling, drivning samt skogsvård
och värderingar var knappt 50 000
euro större än budgeterat. Skillnaden mellan förverkligat och budgeterat beror bl.a. på att den förmedlade
virkesmängden blev större. Under året
uppbar reviret 510 443 euro i medlemsavgifter. Medlemsavgiftens totalbelopp
minskade år 2016 med ca 30 000 euro.
Den största posten på kostnadssidan är
personalkostnaderna. Jämför man de
totala kostnaderna för år 2016 med år
2015 så var ökningen nästan 100 000
euro. Löne- och ADB-kostnader står
för mera än hälften av ökningen.
Reviret köpte under året samtliga
aktier i Raseborgs Trä Ab.
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Rolf Wickström
sköter skogen
Text: Torolf Finnbäck

Rolf ”Rolle” Wickström ansvarar för
skogsägarkontakterna i norra Sibbo.
Rolf anställdes på reviret år 1985 då
Kurt Rosenberg pensionerades. Före
det jobbade han som lärare vid Ekenäs
skogsskolan i två år. Under Rolles dryga 32 år på Skogsreviret har föreningen
genomgått flere sammanslagningar och
namnbyten. ”Skogsägarkåren har inte
ändrat sig så mycket under åren, dödsbona har kanske blivit fler vilket inte är
bra med tanke på skötseln av skogen.
Bäst vore det för skogsegendomen om

den i ett tidigt skede kunde överföras
till en yngre generation. Att bli skogsägare vid fyllda 60 år är inte optimalt.
En orsak till att dödsbon inte upplöses
är att man ser potentiella tomter här
och där och att ingen vill överlåta sin
andel” funderar Rolle. Självverksamheten har sakta dalat bland skogsägarna och i dag räknar Rolle att det finns
omkring 15-25 skogsägare som regelbundet själva avverkar sin skog. ”Då
det gäller plantering så är läget bättre; av mina i medeltal 80 000 - 100

000 plantor som jag årligen förmedlar
så planterar skogsägarna själva ca 50
000” säger Rolle.

Kontinuerlig förnyelse
Rolle har under årens lopp köpt skogsskiften, ett av dem finns i norra Paipis.
Där har han under vårvintern avverkat ett område på ca 1,5 hektar. ”Det
här skiftet ligger endast några kilometer från Träskända så det är naturligt
att det här rör sig mycket folk i naturen. Figuren som jag har avverkat är
en karg mo med en tallskog som är ca
90 – 100 år gammal. Jag har avverkat
beståndet enligt principen för kontinuerlig förnyelse, det vill säga att jag har
avlägsnat de största och äldsta träden
medan resten har fått stå kvar. Jag har
tagit ut ca 100 m³ per hektar och skogen har fortfarande kvar karaktären av
en orörd skog. Folk som gick förbi när
jag högg skogen förfärade sig över ingreppet, men när de såg resultatet tyckte de att det såg riktigt bra ut” berättar Rolle.

Förnyelseytorna i skick
Skogsförnyelse är något som Rolle tycker att man skall sköta omsorgsfullt. ”En
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dåligt gjord förnyelse får man lida av genom hela skogens omloppstid! På bördiga marker är det markberedning och
plantering som gäller, på svagare marker markberedning med sådd eller naturlig förnyelse. När plantskogen är etablerad så skall den skötas, först sly-röjas
och senare ungskogsröjas. Sköter man
om skogen i plantskogsskedet så kan
man se fram mot en bättre avkastning
under resten av omloppstiden” är Rolles råd för en bättre ekonomi i skogen.

Milda vintrar
Sibbo är en traditionell landsbygdskommun med åkrar och skog. ”Normalt tar vi ut virket på vintern över åkrarna till bilvägar eller så har vi byggt
vintervägar över åkrarna. Det senaste
årtiondets dåliga vintrar har ställt till
med mycket besvär då det gäller att få
ut virket ur skogarna” berättar Rolle.
Han har själv satsat på att bygga vägar till sina egna skogsskiften och har
också uppmanat sina skogsägare att
låta bygga vägar till deras skiften. Ett
bra vägnät som kan utnyttjas året runt
jämnar ut virkesflödet över hela året.
”Nu måste en stor del av virket avverkas på några månader under vintern.
Att pussla ihop utbud och efterfrågan
tär på nattsömnen, speciellt då temperaturen växlar mellan plus- och minusgrader” suckar Rolle.

gäller slutresultatet. ”Entreprenörens
uppgift är att förverkliga mina visioner om hur hårt skogarna skall gallras.
Det omtalade kontinuerliga skogsbruket sätter ännu större krav på den som
utför arbetet; vi har gjort några sådana
stämplingar också, återstår att se om
de klarar de hårda stormarna. Många
skogsägare har ofta önskemål angående åtgärderna i sina skogar. Alla gånger går inte det ekonomiska slutresultatet i första rummet utan att det skall se
vackert ut efter åtgärden” säger Rolle
och vill rikta ett stort tack entreprenörerna.

Skickliga entreprenörer

Samhällsplanering
och fredningar

När Rolle började sin karriär på reviret stämplades alla träd som skulle bli
kvar. ”Det gick bra så länge gallringarna avverkades manuellt. När vi övergick till maskinell gallring följde entreprenörerna stämplingen så slaviskt
att körvägarna blev alldeles för krokiga för utköraren. Fastän jag sa att de
fritt fick byta träd för att få rakare körstråk, så ville de inte börja tänka själv
på trädvalet. Då slutade jag att märka
träden och körstråken blev rakare. I
stället gjorde jag mindre modellstämplingar med fiberband som de fick ta efter” minns Rolle. Yrkeskunniga entreprenörer är i nyckelposition då det

Närheten till storstaden och det moderna samhället sätter press på användningen av skogarna i Sibbo. ”Skogsägaren måste hela tiden vara vaksam
då det gäller samhällsplanering och
utnyttjande av skogarna. Vaknar man
upp först efter att planeringståget har
gått, så kan det hända att det är svårt
att idka ett aktivt skogsbruk i framtiden. Av eget intresse som skogsägare
har jag aktivt försökt påverka planeringen och som revirets tjänsteman har
jag deltagit i många möten och skrivit utlåtanden. Jag har också deltagit
i många förhandlingar med olika miljömyndigheter då det gällt fredning av

skogsområden och försökt få till stånd
ett acceptabelt slutresultat för skogsägaren” berättar Rolle.

Fortsätter att sköta skog
Rolf har ett gediget intresse för skog
och natur och gillar att sköta om skogen. ”Jag har de senaste åren funderat
över min framtid på reviret. Jag beslöt
mig nu på vårvintern att jag lämnar
min post som tjänsteman på reviret och
i stället satsar på att sköta den egna
skogen. Dåliga vintrar och virkeskvoter
har tärt på nattsömnen och hälsan, nu
skall jag ta det lugnare och sätta mina
ungskogar i skick. Jag har dock lovat
att tillfälligt hjälpa till med flaggning av
stämplingsposter och virkesmätningar” berättar Rolle om sina framtidsplaner. Rolle slutar som distriktsansvarig
på reviret den 30 juni 2017.

Niklas Furu tar över
Rolles uppgifter
Skogsrevirets instruktör i södra Sibbo,
Niklas Furu, tar över Rolles uppgifter
och har fr.o.m. 1 juli hand om hela Sibbo samt östra Vanda. Som arbetsledare på samma område fortsätter Stefan
Rosenberg.
Niklas Furu nås på numret:
0400-615224 eller på e-post:
niklas.furu@revir.org
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Nya Fullmäktigemedlemmar

Anna Alm
Text: Ulrika Wahlberg
På hösten 2016 var det igen dags att
välja nytt fullmäktige för Södra skogsreviret.
En av de fyra nyinvalda är Anna
Alm från Mörby gård vid Pojovikens
västra strand i Raseborg.
Gården som Anna övertog för fyra
år sedan bedriver ekologisk odling sedan 1995. Att odla ekologiskt är för
Anna en självklarhet och en bidragande orsak till att hon övertog släktgården. På gården finns 25 biffkor, som
går i lösdrift, och köttet de producerar säljs till största delen som direktförsäljning i gårdens egen butik där också
också rotfrukter, spannmål och grönsaker som odlats på gården säljs. Gården
består av 80 ha åker, 250 ha växtlig
skogsmark och 100 ha vattenområde
därtill.

Anna har trots sin ringa ålder en
lång erfarenhet, hela tolv år, av förtroendeuppdrag inom SLC bakom sig. För
ca ett år sedan lämnade hon de flesta
uppdragen inom SLC och tyckte därför
att det var lämpligt att ställa upp som
kandidat för Skogsrevirets fullmäktige.
I familjen finns en lång tradition av förtroendeuppdrag i reviret genom både
mor och morfar. För Anna, som gått
Skuffis i Ekenäs, är det viktigt att få
vara med där det händer och att få lära
sig något nytt hela tiden. Skogens och
skogsbrukets många möjligheter och
olika alternativ till att, vid sidan av industriell produktion, utöka övriga värden i skogen är sådant som ligger Anna
varmt om hjärtat. Att till exempel sälja enskilda stammar som konsumenten
själv väljer ut direkt ur skogen kunde

vara ett alternativ. - Skogen skall brukas så bra som möjligt!
För Anna är reviret en självklarhet, eftersom det dels varit en gammal
tradition på gården att anlita revirets
tjänster och dels för att den personliga
kontakten, samarbetet och förtroendet
för revirets tjänstemän är så viktig och
fungerande. - Ett långt samarbete skapar hållbarhet i skogsbruket och här är
revirets roll avgörande.
Annas intryck från första fullmäktigemötet var att reviret är proffsigt
skött och att det finns en tydlig och enhetlig riktning för verksamheten.
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Henrik Westerholm
Text: Ulrika Wahlberg
Henrik Westerholm blev återinvald i
revirets fullmäktige efter en paus på
några år. Han är hemma från Grotas
gård i Ingå och har övertagit stället år
2002. På gården bedrivs spannmålsodling på ca 100 ha varav 60 ha är egna
åkrar. Därtill bedriver Henrik en tomtavverkningstjänst på närområdet som
håller honom sysselsatt en stor del av
vintern. Virket från tomterna använder han delvis i egen flispanna och resten går till försäljning. På gården finns
också ett gammalt sågverk som ännu
för tio år sedan var i mycket flitig användning. Numera sågas tyvärr inte
så mycket, för tiden räcker helt enkelt
inte till. ”Lite plankor och battingar
för sommargästernas behov brukar jag
såga varje vinter”. Eftersom Grotas ligger intill havet hör också vinterlagring
av båtar samt uthyrning av bryggplatser till verksamheten.
Gården har ca 120 ha växtlig skogsmark och 25 ha impediment. Skogen
har också före Henriks tid skötts av

reviret, och det var naturligt att fortsätta den traditionen eftersom servicen
är bra och kontakten till tjänstemännen fungerar. ”Entreprenörerna som
reviret anlitar är bekanta, eftersom en
stor del kommer från byarna i närheten. Det ger en viss trygghet och skapar
förtroende, för de kan inte fara fram
”hur som helst” på ens område, såsom
en obekant kanske skulle göra”. Utkörningen av virket från gårdens avverk-

Jussi Pekkinen vill
utveckla näringarna
kring skogen
Text: Torolf Finnbäck
Jussi Pekkinen blev invald som ny ledamot i Revirets fullmäktige i senaste
skogsvårdsföreningsval. Jussi är till sin
utbildning magister från Aalto universitetet i Helsingfors. Han har jobbat
som distriktschef på Nordea i Helsingfors fram till 2013. ”Jag hade kommit till ett skede i mitt liv där jag började fundera på hur jag ville fortsätta,
vad jag egentligen ville göra i framti-

den? Jag slutade på banken och deltog i en kurs för skogsbrukare i Hyria
i Hyvinge. Där lärde jag mig grunderna i hur man sköter skog och bekantade mig med olika former av landsbygdsnäringar”, berättar Jussi hur han
sadlade om. Skogen som Jussi förvaltar heter Råmossa och finns i Illby i
Borgå. ”Den totala skogsarealen är ca
225 hektar varav 150 hektar är växtlig

ningar sköter Henrik själv och ibland
kör han också ut från andras avverkningar när det behövs extra hjälp.
”Revirets verksamhet är ett bra
koncept som fungerar! Det är viktigt
att kunna erbjuda tjänster också åt
små skogsägare, eftersom de är många
till antalet på revirets område, och det
fungerar i verksamhetens nuvarande
form.”
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skogsmark. Skogen ägs som ett kommanditbolag tillsammans med mina
två fullvuxna barn. Mina planer med
skogsinnehavet är att utveckla det som
näringsverksamhet där traditionell virkesproduktion samsas med jakt, viltvård och vildmarksturism. Under mina
år på banken skapade jag ett stort kontaktnät till olika aktörer och lärde mig
att det fanns en efterfrågan på att kunna ta ut mindre grupper i naturen. Det
kan gälla rekreationsdagar för ett företags egen personal eller ett företags utländska gäster. Vi har byggt vandrings-

leder och ställen där man kan tillreda
mat och äta ute i naturen. Vildmarksturismen marknadsförs under namnet
Råmossa Lodge och verksamheten är
certifierad av Visit Finlands FinRelax”
berättar Jussi. En ledstjärna för Jussi när han anlitar olika tjänster är att
de är lokalt producerade. ”Jag har så
mycket som möjligt använt mig av lokala entreprenörer och leverantörer då
jag har byggt upp verksamheten kring
Råmossa Lodge. Samma sak är det då
det gäller skogen; vem känner bäst till
hur skogen mår och skall skötas om

inte den lokala fackmannen på reviret? Ett gott samarbete och ett ömsesidigt förtroende är grundpelare då det
gäller skötseln av skogen” säger Jussi.
Förutom förtroendeuppdraget i revirets fullmäktige sitter Jussi också med i
styrelsen för Event Factory Oy som administrerar Konstfabriken i Borgå, han
är styrelseordförande för Vallen Lomakylä i Utsjoki samt bolagsman i Puu
Pekkinen ky. Jussi har också skrivit boken ”Yksi soutu, yksi elämä” som kom
ut 2016.

Thomas Malmström
Text: Ulrika Wahlberg
Thomas Malmström från Snettans gård
i norra Esbo invaldes för första gången
i revirets fullmäktige. I familjen finns
en lång historia av förtroendeuppdrag
inom reviret, så han är redan tredje generationens förtroendevald.
Thomas är spannmålsodlare och har
ca 140 hektar odlat varav 50 hektar är
egna åkrar. På en del av arealen odlas
hö till de 20 hästarna som finns inhysta
på Snettans. På gården finns också några värphöns för eget behov. Den ca 300
ha stora skogen sköts i huvudsak av Reviret, men röjningar och vindfällen sköter Thomas själv. - Den gångna vintern
har varit gynnsam för plantskogsröjningar eftersom det varit så lite snö.
Små högläggningar och lite dikesrensningar gör han också själv eftersom han har en egen grävmaskin.
Ibland gör han också mindre grävarbeten åt andra.
Thomas är utbildad skogsmaskinförare från Vasa och har jobbat under
praktiktiden åt bl.a. en av revirets entreprenörer. Maskinföraryrket var inte
lockande nog så det blev byggbranschen i stället för en tid tills det blev aktuellt att ta över gården. Numera trivs
Thomas bäst med att få jobba hemma
på egen gård.

Thomas ställde upp i fullmäktigevalet dels för att skogsägarna i Esbo
är ganska få och det kändes viktigt
att deras röster ska bli hörda. Bosättningen kommer allt närmare på alla
sidor och invånarantalet ökar hela tiden. Det sätter stor press på skogsägandet i området. ”Markplaneringen är en
högaktuell fråga och för att trygga en
fortsättning för skogsbruket inom området måste skogsägarna få en röst, och
här är Revirets roll viktig”, säger Thomas.
En viktig del av Revirets framtida
utveckling är, enligt Thomas, öppenhet
för nya idéer och förmåga att utvecklas

enligt kundernas behov. Marknadsföringen är också en viktig sak som skall
utvecklas hela tiden.
– Man kunde t.ex. marknadsföra
specialmaskiner med extra breda band
för blöta marker, som inte går att hugga med vanliga maskiner då vintrarna
blivit så varma. Då skulle avverkningssäsongen bli längre och nya marker bli
tillgängliga. Man borde vara först ute
med att erbjuda specialtjänster.
-Reviret är en viktig samarbetspartner för skogsägaren och den rollen
skall bevaras också i framtiden!
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Nytt projekt i västra Nyland:

Smart med skärgårdsvirke!
Text: Lennart Biström

Projektet Smart med skärgårdsvirke,
som riktar sig till skogsägare och fastighetsägare i skärgårdsförhållanden,
är ett samarbetsprojekt mellan Södra
skogsreviret och yrkeshögskolan Novia i Raseborg. Projektet är tvåårigt
och EU finansierat.
Södra skogsreviret bedriver avverkningsverksamhet också i skärgården
och har möjlighet att förmedla virket
direkt till köpare som förädlar det. Små
som stora köpare kan komma till tals
om affärer.
Den stora virkespotentialen som
finns i skärgården innehåller många
intressanta element. Eftersom avverkningarna legat nere en så lång tid, har
det uppstått en intressant palett av olika kvalitetssorter som kan förädlas av
bl.a. specialkvalitetsanvändare, framför allt snickerier och liknande.
I skärgården finns det företagare
som utför såväl fastighetsarbeten som
trädfällningar och sålunda kunde ges
flera uppdrag. En logistik bör skapas så
att hantering av virke kan utvecklas till
att virkesmängderna används av flera
köpare. En aktiv satsning på mikroföretagsamhet bör göras genom information om möjligheter och resurser.
För fastighetsägare som äger om-

kring 1 - 5 ha skogsmark är det en stor
utmaning att bioenergi i form av grot
kan tas tillvara på ett ekonomiskt fördelaktigt sätt. Groten borde inte bli
kvar efter avverkning på sådana områden där den försämrar rekreationsmöjligheterna. Slutresultatet skall vara positivt både med tanke på att skogen är
skött och att rekreationsmöjligheterna
är goda.
Vad är målen med projektet?
En synnerligen viktig sak för projektet är att kostnadseffektivt driva
på lösningar som gör att omsättning,
sysselsättning och virkesmängd ökar i
skärgården och således håller pengarna hemma. Dessutom bör det satsas på
mikroföretagare som genom information och samarbetspartners kan få sin
utkomst i skärgården. Projektet kommer inkommande sommar att vara synligt på olika lokala sommarevenemang
i skärgården, alltifrån Bromarfnatten
till Ingådagen.
Novias och Skogsrevirets målsätt-

ning är att virke som kan lämpa sig för
förädling i mindre skala, för bl.a. snickeri och andra intressenter som behöver
specialvirke av god kvalitet, tas mera
tillvara från skärgården. Det är allmänt
känt att det finns en hel del skogskapital i äldre, långsamt växta skogsbestånd i skärgården, som lämpar sig för
värdefullare förädling.
Målsättningen är också att skapa arbetstillfällen i skärgården. Detta är möjligt genom att öka infoflödet
och att det på sociala medier finns tillgång till information eller direkt kontakt med aktörer i området som sköter
skogsarbeten, trädfällningar och liknande jobb. Skogsreviret förmedlar information om vem som kan utföra arbeten och ger deras kontaktuppgifter.
Projektet har en ansvarig person
som jobbar heltid på fältet. Kontaktuppgifterna finns nedan.
Lennart Biström
tel. 0400 486 347
lennart.bistrom@revir.org

12

Kuutio.fi
Text: Otto von Frenckell och Magnus Wiksten
Kuutio.fi är en nättjänst som upprätthålls av skogsvårdsföreningarna och
skogsindustrin i Finland. Med hjälp av
tjänsten kan skogsvårdsföreningarna
och skogsägarna marknadsföra alla avverkningsobjekt som är till salu. Beroende på vad man kommit överens om
med skogägaren riktas virkesinköparnas anbud direkt till skogsvårdsföreningen eller till skogsägaren själv.
Södra skogsreviret har i detta skede inga som helst planer på att börja
använda Kuutio.fi. Inom revirets verksamhetsområde saknas skogsindustrianläggningar och därför har vi valt att
driva skogsägarnas intressen på ett aktivare sätt genom att själva vara med
och skapa en virkesmarknad. Reviret
bjuder ut ca 710 000 m3 virke per år åt
de olika virkesköparna. Då reviret begär anbud på en så stor volym har vi
en starkare förhandlingsposition gentemot virkesköparna
Revirets avverkningsservice utför
största delen av avverkningar i medlemmarnas skogar och denna serviceform har varit mycket uppskattad. Då
reviret anlitas att ta hand om ett virkeshandelsuppdrag finns det också en vir-

kesköpare som är beredd att köpa virket. Problemet med Kuutio.fi är att det
inte finns någon garanti för att någon
köper det virke som sätts in dit. Virket
är som känt noll värt om det inte finns
någon köpare som vill ha det.
Revirets virkeshandelsstrategi har
sedan länge varit att förmedla virket
sortimentsvis istället för att bjuda ut
stämplingar på rot, vilket är det vanliga
på övriga håll i landet. Reviret har kunnat erbjuda stabila priser trots fluktuationerna på marknaden. Revirets förmedlingsvolym har varit mycket jämn
från år till år och den har trendmässigt
ökat under de senaste åren.
Revirets leveransavtal möjliggör
att olika virkessortiment från enskilda
stämplingar kan skickas till olika köpare. Till ett sågverk som till exempel endast sågar gran levererar reviret endast
grantimmer d.v.s. sågen behöver inte ta
emot något annat sortiment. En köpare
som enbart får de sortiment den vill ha
kan kanske vara beredd att betala lite
mer för det.
Revirets målsättning inom virkeshandeln är den samma som skogsägarnas, att hålla en jämn och stadig efter-

frågan på virke hela tiden och till ett
konkurrenskraftigt pris. Kvalitetsfordringarna ska naturligtvis också vara acceptabla. Detta var också en av orsakerna varför de privata skogsreviren
grundades på 1920 och 1930-talet.
Södra skogsreviret är den skogsvårdsförening som förmedlar den
största volymen leveransvirke och har
den största drivningsverksamheten i
Finland. De viktigaste parterna inom
virkeshandeln d.v.s. skogsägarna och
virkesköparna, har varit nöjda med revirets modell. Reviret fortsätter att i sin
verksamhet jobba för långsiktiga avtal
och en stabil virkeshandel. Med Kuutio.fi kan man inte uppnå de fördelar
som följer med revirets virkeshandel.
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FHS PÅPEKAR PEFC KRÄVER

Skötseln och användningen av skogarna grundar
sig på användningen av aktuell skogsdata
I PEFC-skogscertifieringen krävs att skötseln och användningen av skogarna grundar
sig på användningen av aktuell skogsdata (PEFC FI 1002:2014, kriterium 4).
Kriterium 4 förutsätter att alla skogsägare, som äger över 50 hektar skog,
har till sitt förfogande en skogsbruksplan eller beståndsvis skogsdata.
Skogsrevirets skogsbruksplanering åt medlemmar
➢ 15 €/ha skogsmark
➢ 0 €/ha tvinmark och impediment
➢ Ingen grundavgift
➢ Mobil skogsbruksplan (Heimskogen) gratis
➢ Silvanetti-webbtjänst gratis
Beställning
Ta kontakt med din revirinstruktör eller direkt till skogsbruksplanerarna:
➢ Ulla Inkeroinen 050 537 6598 ulla.inkeroinen@revir.org (Pyttis-Sibbo)
➢ Tomas Korkman 0400 825 655 tomas.korkman@revir.org (Vanda-Hangö)

För befrämjande av
hållbart skogsbruk
www.pefc.fi

Skogsrevirets planläggningsöversikt
Skogsreviret har som en del av
skogsägarnas intressebevakning
inom verksamhetsområdet deltagit i och påverkat olika planläggningsprojekt. Målet har varit att
få bort begränsningar gällande
skogsområden i olika planer.
Skogsreviret har gett utlåtanden
till följande planer:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Delgeneralplan för Karis västra tätort
Delgeneralplan för Pellinge skärgård, Borgå
Delgeneralplan för inre skärgården i Ingå
Delgeneralplan för Onas skärgård
Delgeneralplan för Kyrkslätt kommuncentrum
Delgeneralplan för Horsbäck-Kärrby, Raseborg
Regeringens proposition till ändring av markanvändningsoch bygglagen
Etapplandskapsplan 4 för Nyland
Delgeneralplanen för Norra Paipis, Sibbo
Generalplanen för fastlandsområdet i Ingå
Etapplandskapsplan 2 i Nyland, Östersundomområdet
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SKÄRGÅRDSAVVERKNING
Text: Torolf Finnbäck
På revirets verksamhetsområde längs
med kusten, från Pyttis i öster till
Hangö i väster, finns ett otal större och
mindre holmar. Många holmar är beskogade med tvinvuxen skog medan
andra är helt kala, men det finns också holmar som har en skog som liknar
den på fastlandet. En av dessa holmar
är Våtskär, sydost om Kabböle i Lovisa. Ön ligger ungefär en halv kilometer från fastlandet och är ca 500 hektar
till arealen. Tack vare gamla fornfynd
vet man att ön delvis har varit bebodd
sedan länge tillbaka i tiden och dess
läge har gjort den till en viktig mellanetapp för handelsresande och arméer.
De första anteckningarna om en fast
bosättning finns i kyrkoböckerna från
slutet av 1500-talet. Våtskär bestod ursprungligen av fyra hemman och under
generationers gång har ett flertal mindre jordområden och parceller spjälkts
ut från gårdarna. I början utgjorde fisket huvudnäringen utdrygat med säljakt. Senare röjdes åkrar och de rikli-

ga strandängarna gjorde det möjligt att
bedriva boskapsskötsel. När sjöfarten
utvecklades blev lotsverksamheten en
viktig del av öns inkomstkälla.
Det högsta invånarantalet hade byn
år 1920 då det bodde 50 personer på
ön. Senare minskade antalet invånare
i takt med att folk flyttade till städerna och var som lägst år 2010 då det
endast bodde två personer året runt på
ön. År 2014 flyttade Gunvor och Edgar
Eriksson tillbaka till Våtskär. ”Gunvor
är född och uppvuxen på Våtskär och
i samband med att vi båda blev pensionärer köpte vi tillbaka hemgården av
Gunvors bror. Huset är byggt i slutet
av 1700-talet och delvis förstorat senare. Efter grundläggande reparationer och nödvändiga moderniseringar
flyttade vi in och bor numera året runt
på Våtskär” förklarar Edgar återflytt-

ningen. Edgars och sonen Anders intresse för skogsbruk väcktes då de anmälde sig till Sydvästs skogsbrukarkurs
med Bjarne Andersson som kursledare.
”Innan vi flyttade ut ägde vi ett skogsskifte på fyra hektar och jag ville gärna
lära mig mera om hur man sköter skog.
På kursen lärde vi oss allt från arbetsteknik, skogsskötsel och ekonomi till
viltvård. Nu äger vi med frun knappt
40 hektar skog och några hektar åker.
Det bästa med allt är att intresset för
skogsbruk också har smittat av sig till
sonen Anders. Han äger numera ett
skogsområde på Våtskär på ca 55 hektar” berättar Edgar.
Anders, som jobbar på passagerarbåt som maskinchef, har i vinter gallrat en yngre gallringsskog. ”Jag har
gallrat och kört ut virket med en fyrhjuling med skogsvagn. Totalt blev det
ca 80 löskubikmeter klenvirke som jag
har klabbat till ved. Tidigare på hösten
röjde jag plantskogar. Nu i april-maj
är det meningen att reviret skall gallra
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ca fem hektar åt mig. Egentligen hade
jag inga planer på att låta avverka i år,
men när Robert Andersson från Skogsreviret tog kontakt och berättade att
grannen skulle avverka och att jag borde vara med när avverkningskedjorna
är på holmen, så beslöt jag mig för att
vara med” säger Anders.
Robert Andersson ansvarar för
skogsägarkontakterna på gamla västra Pernås område. ”Det är inte varje år som man kommer ut till en holme för att avverka, därför är det viktigt
att man försöker kartlägga situationen
över vem som vill vara med. På mindre
lägenheter kan man inte avverka varje
år utan det är vettigt att avverka mera
kanske vart femte år” funderar Robert.
Virket körs delvis till ett mellanlager på
stranden, delvis direkt från skogen ombord på pråmen. Mellanlagret behövs
för att pråmen snabbt skall gå att fylla och åka iväg till fastlandet. Ombord
på pråmen ryms ca 120 - 140 m³ beroende på sortiment. Virket körs till Isnäs
hamn där det lyfts på lastbilarna. Här
är det viktigt att informationen mellan
alla inblandade entreprenörer och virkesmottagare fungerar för att virket
smidigt skall röra på sig från stubben
till slutanvändaren. ”Vintern är sen i år
och det tog en tid innan alla innervikar var så isfria att det gick att ta sig
fram med motorbåt. Inför årets avverkningssäsong har vi samlat ihop totalt ca
5000 - 6000 m³ från fler holmar som vi
kommer att avverka” berättar Robert
om sommarens skärgårdsavverkningar.

Anders Eriksson, Robert Andersson och Börje Nyholm

Robert Andersson, Gunvor Eriksson, Edgar Eriksson, Anders Eriksson och
Svante Rikberg

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

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

Kristian Ginman
Virkesförman
0400 788 038
kristian.ginman@nyved.fi

David Lundqvist
Virkesförman
040 8010401
david.lundqvist@nyved.fi

