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Stora
satsningar inom
skogssektorn
Senaste månad kom vårt lands regering ut med sina
planer på framtidsprojekt. Som motvikt till alla åtstramningar som duggat tätt ämnar regeringen nu satsa
stort på bioekonomin. Trots att de tilltänkta spetsprojekten inte ännu i skrivandets stund är konkretiserade,
finns tyngdpunktsområden definierade i planerna. Flera av underrubrikerna har direkt anknytning till skogsbruket, i positiv mening dessutom.
Regeringens mål är att Finland skall bli en föregångare inom bioekonomin och här finns ett klart ekonomiskt mål. Ministrarna presenterade fem spetsprojekt
i vilka det skall göras betydande satsningar; förnybar
energi med betoning på skogsbiomassa, ved och andra
skogsprodukter, resursekonomi och vattendrag, naturpolitik samt inhemsk matproduktion. Av dessa fem är
de två förstnämnda direkt kopplade till vår skogsnäring, indirekt även de tre övriga.
I regeringens planer ingår en fördubbling av stödet för förnybar energi genom satsningar, främst på
skogsbiomassa. Även andelen biokomponenter i trafikbränslet skall höjas. Den bakomliggande tanken är
att Finland på lång sikt skall kunna vara självförsörjande på förnybar energi, även om övergångstiden sägs
kunna bli lång. Inom 15 år skall andelen förnybart stå
för halva energipaletten och vårt land skall halvera sin
oljeimport. Energi-innehållet i den årliga tillväxten i
Finlands skogar är 208 terawattimmar. Omräknat till
bränsle motsvarar detta nästan 18 miljoner ton olja.
Då Finlands totala energikonsumtion under senaste år
låg på 372 terawattimmar och oljekonsumtionen på
9,5 miljoner ton olja är regeringens ambitioner inte alls
för höga. Riktningen är den rätta.
Även trähusbyggandet skall gynnas. Regelverk som
försvårar byggandet av bland annat flervåningshus och
allmänna byggnader med träbaserade konstruktioner,

Ledare: Otto von Frenckell

skall ses över och göras tidsenliga. Genom innovationer och ökad användning av trä kommer kunskapen
att stiga och kostnadsnivån bli konkurrenskraftig. Det
är en olycklig sanning att elementen till de få flervåningshus som byggs av trä i Finland idag kommer från
Österrike! Som kuriositet kan även nämnas att den kanadensiske arkitekten Michael Green anser att endast
himlen är gräns för byggnader i trä. Han har bevisat
detta genom att planera en version i trä av den 381 meter höga Empire State Building i New York. Greens träversion skulle förverkligas med MetsäGroups material
i alla våningar och pelarsystem. Finländska produkter
utvecklade ur finländska förnybara råvaror!
Regeringens förslag innehåller även strukturella
förbättringar; skogsfastigheterna skall bli större och
mer företagsinriktade, generationsväxlingarna skall bli
smidigare och begränsningar i tiden för bibehållandet
av dödsbon, som inte avverkar, är att vänta. Målsättningen är klar: alla projekt syftar till att öka virkesuttaget. Allt detta skall dock ske inom ramen för den så
kallade resursekonomin, det vill säga att även övriga
varor skall återvinnas och återanvändas och en intensifiering av naturresursanvändningen inte skall försvaga
mångfalden. Allt detta förväntas generera tusentals nya
arbetstillfällen och ökade exportmöjligheter.
Statsmaktens planer och visioner tillsammans med
skogsindustrins investeringsbeslut i olika förädlingsanläggningar inger starkt framtidshopp och en positiv tro
på skogbrukets förutsättningar, vilket vi inte haft på
länge. Skogens omloppstid omspänner dock en betydligt
längre tid än de ekonomiska cyklerna, så låt oss sköta
om våra skogar på bästa sätt oberoende av ekonomiska
konjunkturer eller politiska vindriktningar; som man
ropar i skogen får man svar!
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Marknadsutsikter
Text: Magnus Wiksten

Det var med glädje vi tog emot beskedet i våras, då Metsäliitto meddelade att
de börjar bygga en ny fabrik för bioprodukter i Äänekoski. Denna storsatsning
tillsammans med flera mindre inom
skogsindustrin gör att det igen finns en
framtidstro för skogsbruk i Finland.
Skogsindustrin har länge varit drabbad
av nedskärningar och fabriksstängningar och denna nya trend med investeringar är mycket välkommen.
Under det senaste året har det i övrigt inte förekommit många positiva
nyheter gällande det ekonomiska läget
i Europa. Tvärtom verkar ekonomin i
många länder i bästa fall bara ha stagnerat. I Finland har regeringen insett att
en statsekonomi baserad på lånetagning
inte kan fortgå och att Finlands konkurrenskraft måste förbättras. Vi kan bara
hoppas att de tänkta åtgärderna från
statsmaktens håll kommer att ha en positiv inverkan också på skogsbruket och
exporten av skogsprodukter.
Sågarna i Finland har gått för fullt
hela året och man har till och med sågat lite mera än sågmarknaden har kunnat svälja. Detta har hos flera sågar lett
till överstora lager och nu på hösten har
verkligheten kommit ifatt, med produktionsbegränsningar och samarbetsförhandlingar som direkt följd. Vissa sågar
klarar sig fortfarande riktigt bra medan andra redan har visat tecken på dålig
likviditet. Situationen blir inte lättare då
sågarna i Sverige och Ryssland har sina
valutafördelar att konkurrera med.
De kortsiktiga utsikterna för sågvaror är kanske inte enbart positiva. Antalet byggstarter har hittills i år varit
ganska blygsamma i hela Europa, vilket
varslar om att efterfrågan på sågvaror
knappast kommer att öka riktigt genast.
Vinterhalvåret är traditionellt en lugnare period inom byggsektorn och någon
realistisk uppgång inom denna sektor är

knappast att vänta förrän senare på våren. Eftersom det inte direkt finns några tecken på att efterfrågan på sågvaror
skulle öka inom en snar framtid är det
kanske bäst att hoppas på att efterfrågan och priserna på timmer åtminstone
skulle hållas så stabila som möjligt.
Ifall konjunkturerna för sågtimmer
inte vänder ganska snart kan situationen bli ohållbar för alla parter. Det ökade behovet av massaved uppskattas till
ca fyra miljoner kubikmeter årligen,
då Äänekoski kör igång 2017. I praktiken genererar denna volym ungefär
lika mycket timmer. Detta betyder att vi
kommer att drunkna i timmer i Finland
om försäljningen av sågvaror inte ökar
drastiskt. Att utgå ifrån att det ökade
massavedsbehovet skulle mättas av enbart avverkningar i gallringsskogar är
inte realistiskt. Vi har således garanterat
intressanta tider på kommande.
Gällande efterfrågan på massaved
så verkar köparna vara ganska nöjda
med rådande situation. Inom hela Östersjöområdet finns det ett litet konstant
överutbud på i synnerhet barrmassaved.
Virkesutbudet är som bekant stort under vintern. Redan nu vet vi att skogsindustrin gärna undviker att köpa vinterstämplingar eftersom de två senaste
vintrarna har varit milda och det finns
gott om vinterstämplingar i lager.
Framtiden kan dock se betydligt ljusare ut på lite längre sikt om bara alla
planer går i lås. Regeringens åtgärder
för att förbättra konkurrenskraften gör
att det blir lättare för Finland att hävda sig på marknaderna. Då byggsektorn kommer igång på allvar i Europa
ökar efterfrågan på sågvaror och timmer. Den ökande efterfrågan på massaved, tack vare industrins nyinvesteringar, ger kanske äntligen ett lite bättre pris
på massaved. Vi ska inte heller glömma
bort de eventuella planerna som finns
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gällande framtidens värmeförsörjning
inom revirområdet och i dess omedelbara närhet. Revirets område ligger mycket lämpligt till att ta energiveden ifrån.
Uppfylls alla de tidigare nämnda profetiorna har skogsägarna och framförallt
revirets medlemmar en rosig framtid att
vänta gällande både efterfrågan och pris
på såväl timmer, massaved som energived.
För vårens del eftersträvar reviret att

hitta avsättning för revirmedlemmarnas
virke så som förut. Revirets målsättningar inom virkeshandeln är desamma
som medlemmarnas, d.v.s. god efterfrågan på virke, höga virkespriser och acceptabla kvalitetsfordringar. Uppfylls
inte dessa villkor i hemlandet har reviret, som bekant, beredskap att exportera virke. Hur virkesmarknaden ser ut på
våren är ännu oklart, men några signaler på att situationen skulle bli mycket

bättre finns tyvärr inte. Har man skog
som är avverkningsmogen och som går
att avverka på barmark, så gör man
knappast fel i att skrida till verket nu.
Kontakta därför din revirinstruktör
med det snaraste.
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Egenkontroll
i skogsvårdsarbeten
Text: Ulla Inkeroinen, Svante Rikberg
Revirets skogsarbetare har under innevarande år börjat utföra egenkontroll
vid samtliga skogsvårdsarbeten. Målet
med systemet är att skogsägaren skall
erhålla ett arbetsresultat som uppfyller
alla krav som ställs på ett välutfört arbete. Dessutom används uppgifterna för
att utveckla och förbättra revirets egna
verksamhet. Uppgifterna som samlas in
med egenkontrollen används också då
man fyller i finansieringsansökningar
enligt nuvarande temporära lag om finansiering av hållbart skogsbruk (Kemera). För skogsarbetarna betyder det
lite extra arbete, men tillika får de hela
tiden under arbetets lopp konkret feedback angående kvaliteten på det arbete
de utför.
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Målsatta tätheter och antalet provytor 
3000
2800

2016 träder också de nya certifieringskriterierna i kraft och kriterium
nr 5 i PEFC FI 1002:2014 kräver att
alla aktörer som erbjuder skogstjänster
till skogsägare skall ha i bruk en kvalitetsuppföljning gällande skogsvårdsarbeten.

Egenkontroll vid
plantskogsskötsel
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Egenkontrollen betyder i praktiken att
huggaren i samband med röjningen mäter en provyta efter varannan tank. Per
hektar blir det några provytor. Stället på
provytan väljs slumpmässigt och provytans mittpunkt märks ut i terrängen med
en käpp med fiberband. Tidsmässigt tar
mätandet ca 15 – 30 min per dag.
Provytan är en cirkelyta med 3,99
meters radie, där man räknar alla kvarlämnade stammar trädslagsvis samt diametern på brösthöjd på medelstammen. Sedan mäts med en 1,78 meter
lång käpp en cirkelyta där man räknar alla bortröjda stammar och stubbdiametern på de fem stammar som ligger närmast provytans mittpunkt. På
det här sättet får man fram täthet och
grovlek på de kvarlämnade växande
stammarna och uppgifter om det avlägsnade beståndet. Till sist mäts ännu
beståndets medelhöjd med en halv meters noggrannhet.
Skogsarbetare Ilmo Kyllönen
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DEN NYA KEMERALAGEN
Text: Torolf Finnbäck

Efter många års planerande och ett flertal utlåtanden trädde den nya kemeralagen i kraft den 1.6.2015. Den nya
lagen är tidsbunden, vilket betyder att
den gäller till slutet av 2020 och de sista stöden måste utbetalas före utgången
av 2023. Stöd betalas enligt den nya lagen för tidig vård av plantbestånd, vård
av ungskog, hopsamling av klenvirke,
bekämpning av rotröta, vitaliseringsgödsling, skötsel av torvmarksskogar,
byggande och grundförbättrande av
skogsbilvägar samt bevarande av skogarnas biologiska mångfald och vård av
skogsnaturen. Enligt den nya lagen kräver alla arbetsslag en finansieringsansökan innan arbetet kan påbörjas. När
det gäller tidig vård av plantbestånd och
vård av ungskog samt rotrötebekämpning kan arbetet inledas genast efter att
finansieringsansökan lämnats in. De övriga arbetsslagen fordrar ett godkännande innan arbetet får påbörjas.

Tidig vård av
plantbestånd
Enligt den nya lagen är stödet för vård
av ungskogar uppdelat i tidig vård av
plantbestånd och vård av ungskog. Med
stödet för tidig vård av plantbestånd vill
man uppmuntra skogsägarna att i ett tidigt skede sköta om sina plantskogar.
Rent ekonomiskt är en tidig röjning att

föredra, då en sådan kan göras på 1-2
dagar/hektar, medan en försenad röjning
i störskogsskedet kan kräva 4-6 arbetsdagar/hektar! Också för skogens utveckling är en tidig röjning att föredra. Stödet för tidig vård av plantbestånd är 160
€/hektar. Efter utförd röjning bör plantskogens medelhöjd vara 0,7-3 meter.
Stammar som har avlägsnats är fler än
3000 och kvar får det finnas högst 5000
stammar per hektar. Den minsta lägenhetsvisa ansökan är en hektar och den
minsta figurstorleken en halv hektar.

Vård av ungskog
Vid vård av ungskog är stödet 230 €/
hektar. Ansökan kan göras för minst
två hektar, figurstorlek minst en halv
hektar. Efter åtgärden måste beståndets
medelhöjd vara över tre meter och medeldiametern under 16 centimeter. Minst
1000 stammar per hektar har avlägsnats och i det kvarvarande beståndet
finns det högst 3000 stammar kvar. Enligt den nya lagen är det möjligt att för
samma bestånd få stöd för både tidig
vård av ungskog och vård av ungskog,
om det har gått sju år sedan det första
stödet beviljades. På bördigare marker
är man ofta tvungen att röja flera gånger innan plantskogen är säkerställd.
Äldre plantbestånd, som har fått stöd
enligt den gamla Kemera-lagen, kan be-

viljas stöd på nytt om det gått 10 år sedan det första stödet utbetalats.

Hopsamling av klenvirke
Vid vård av ungskog kan man få ett förhöjt stöd på 220 €/hektar om man tar
tillvara minst 35 m³ klenvirke per hektar. Enligt den gamla lagen fick man
ett stöd för ihopsamlande av energived
på 7 €/m³ då man sålde virket för energiproduktion. Enligt den nya lagen
får man ett stöd oberoende till vilket
ändamål virket går, vilket betyder att
man kan sälja virket till massaindustrin
eller för energiproduktion. Man får alltså ett stöd för vård av ungskog på 230
€/hektar och för hopsamling av klenvirke ett stöd på 220 €/hektar, totalt 450
€/hektar.

Inget krav på
skogsbruksplan
Den nya Kemera-lagen gör ingen skillnad på om skogsägaren själv gör arbetet
eller om en utomstående gör det, stöden
är i båda fallen lika stora, dvs. 160 €/
hektar vid tidig vård av ungskog, 230 €/
hektar vid vård av ungskog och 220 €/
hektar om virket tas tillvara. Om skogsägaren har en skogsbruksplan eller ej
inverkar inte längre på stödets storlek.
Sammandragsvis kan man säga att
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Förändringar förbereds i Kemera-stödsystemet och i lagen om bekämpning
av skogsskador fr.o.m. 1.4.2016
Gällande stöd för tryggande av virkesproduktionens hållbarhet har i regeringens förslag till budget för nästa år anvisats 13 miljoner euro mindre anslag
än för innevarande år. För att kompensera detta ekonomiska bortfall föreslår jord- och skogsbruksministeriet både nedskärningar i stödprocenter och
minskning av arbetsslag i den temporära lagen om finansiering av hållbart
skogsbruk(Kemera).
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Tidig vård av plantbestånd
Vård av ungskog
Hopsamling av klenvirke
Vitaliseringsgödsling
Bekämpning av rotticka
Vård av torvmarksskog
Byggande och grundförbättring av skogsväg

Inga förändringar
Inga förändringar
Lägre stödprocent
Arbetsslaget slopas
Arbetsslaget slopas
Lägre stödprocent
Lägre stödprocent

Rottickan förorsakar årligen nästan 50 miljoner euros förlust för skogsägarna i
Finland. För att problemet med rotrötan inte skall öka ytterligare, föreslår jordoch skogsbruksministeriet att lagen om bekämpning av skogsskador ändras så
att bekämpningen av rotticka blir obligatorisk. Förslaget är att avverkningsrättens innehavare skall sörja för bekämpning av rotticka på riskområdet från
ingången av maj till utgången av november.

den nya Kemera-lagen ger lika bra eller
bättre ersättningar åt den aktiva skogsägaren. Med lite planering har skogsägaren nu möjlighet att lyfta stöd två
gånger för sina plantskogar. Ersättningarna för ihopsamlandet av energived
föll bort och nu får skogsägaren ett hektarstöd på 450 € för klena ekonomiskt
olönsamma gallringsskogar fastän virket säljs åt skogsindustrin. Byråkratin
fördubblades nu när man först måste
göra en finansieringsansökan och efteråt en verkställighetsutredning. I de fall
revirets huggare eller entreprenörer gör
arbetet i skogen är all byråkrati gratis
för skogsägaren medan det av den självverksamma skogsägaren uppbärs en avgift för pappersarbetet på 40 €/ansökan
(50 €/ansökan för icke medlemmar). Är
du osäker på om du är berättigad till
stöd enligt den nya lagen kan du kontakta din lokala fackman och kolla saken.
Även om man inte är berättigad till stöd
är det vettigt att sköta om sina skogar!
DEN NYA KEMERA-LAGENS FORDRINGAR OCH STÖDBELOPP
Arbetslag

Stöd €/ha

Minimi
areal

Minimi
figur

Avlägsnade
stammar
min st/ha

Kvarvarande Plantbeståndets
stammar max höjd efter
st/ha
åtgärd

Beståndets
max diam.
efter åtgärd

Min. mängd
tillvarataget
klenvirke

Tidig vård av ungskog

160

1 ha

0,5 ha

3000

5000

0,7-3 meter

Vård av ungskog

230

2 ha

0,5 ha

1000

3000

över 3 meter

under 16 cm

Vård av ungskog och
tillvaratag. av klenvirke

220

2 ha

0,5 ha

1000

3000

över 3 meter

under 16 cm 35 m³
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Stormar och granbarkborrar
är ett hot mot skogsegendom
Text: Christoffer Wickholm

Det är tyvärr först efter en skada
som folk vaknar till och försäkrar
sin skog. ”Det lönar sig att agera i tid”, påminner marknadsföringschef Christoffer Wickholm
på LokalTapiola Nyland. En skada kan även överraska på vintern,
då förorsakad av snö och sorkar.
Bara drygt en tredjedel av privatskogarna i Finland är försäkrade. Det är
fortsättningsvis bara en del av skogsägarna som har ett omfattande försäkringsskydd som ersätter allt från svampskador till virkesstölder. ”Att försäkra
skogen är alltid att placera för framtiden. Försäkringsgraden för skogar är
förvånansvärt låg när man jämför skogsegendomens värde och försäkringspremien. Skadorna uppgår lätt till flera tusen euro”, säger Wickholm.

Enligt statistik är det stormar och
tung snö som årligen orsakar mest skador i våra skogar. Därför rekommenderas det att skogen alltid försäkras minst
för brand, storm och snöskador.
Försäkringsskyddet kan utvidgas
att omfatta skador till följd av insekter,
översvämning, svampsjukdomar, djur
eller skadegörelse. Skador som orsakas
av granbarkborrar har ökat kraftigt under de senaste åren speciellt i södra och
sydöstra Finland.
LokalTapiola önskar därför att
skogsägarna speciellt håller ett öga på
sina gamla granskogar. I skogsförsäkringarnas säkerhetsföreskrifter uppmanas skogsägaren att uppfylla kraven
enligt den nya lagen om bekämpning
av skogsskador. I lagen finns tidsgränser inom vilka virke som avverkats på
vintern, skadat trädbestånd och storm-

skadade träd ska föras bort från skogen.

Skogen är en placering som
det lönar sig att sköta
Det är lätt att motivera nödvändigheten
av skogsförsäkring både när det gäller
egendomens värde och storleken på de
förluster som skadorna orsakar. Trädbeståndets värde i en skog som är färdig för slutavverkning kan lätt stiga till
10 000 euro per hektar. Även om skogsägaren inte skulle äga skog som är i slutavverkningsålder, lönar det sig ändå att
försäkra skogsegendomen. ”Skogen är
oberoende av åldern alltid en placering
för sin ägare och det lönar sig att sköta
den för att säkerställa framtida avverkningsinkomster”, säger Wickholm.
”Även skador på plantbestånd och
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unga gallringsskogar ersätts rättvist enligt de verkliga förlusterna och med beaktande av framtida förluster i avverkningsinkomster. Alla skador förutom
stormskador ersätts alltid till fullt belopp utan maximiersättningsgränser. Det
lönar sig alltså inte att lämna värdefull
skogsegendom åt sitt öde och för naturkrafternas makt utan försäkringsskydd”
Slutnotan för de senaste årens stormar är fruktansvärd läsning. Enbart
LokalTapiola betalade över 32 miljoner
euro för stormarna Hannu och Tapani
för några år sedan.

Fakta:
• Av skogsmarksarealen i Finland är
62 procent dvs. cirka 12,5 miljoner
hektar i privat ägo. Men ändå är
det bara cirka var tredje skogshektar som är försäkrad. Det är speciellt skogsägarna som bor i städerna
som är passiva skogsförsäkrare.
• Skogen kan försäkras för brand,
storm, snö, insekter, översvämning,
svampsjukdomar, djurskador, skadegörelse och stöld.
• Försäkringen omfattar inte skador
som orsakas av älgar eller rotröta.

Skogsförsäkring för all
framtid räcker inte
De förödande stormarna har visat att
de gamla skogsförsäkringarna för all
framtid inte är ett tillräckligt skydd för
skogsegendomen. Ersättningen i skogsförsäkringen för all framtid räknas i sk.
underförsäkringsförhållande.
Ersättningen räknas genom att man jämför
försäkringsbeloppet som antecknats i
försäkringsbrevet med trädbeståndets
nuvarande värde. Då är även ersättningarna obefintliga jämfört med den
verkliga skadan.
”Om skogen har försäkrats för flera årtionden sedan, har trädbeståndets
värde stigit betydligt sedan dess. Skyddet i skogsförsäkringen för all framtid är alldeles otillräckligt”, påminner
Wickholm.

Skogsrevirets medlemmar
får rabatt på försäkringar
LokalTapiola Nyland och Skogsreviret har slutit ett samarbetsavtal som
ger direkta förmåner åt medlemmarna.
Skogsägaren får 10 procent medlemsrabatt både på skogs- och hemförsäkringen. Då kunden har en försäkringsmässig spar- eller placeringstjänst på minst
10 000 euro i LokalTapiola, stiger rabatten till 15 procent.
När du meddelar ditt medlemsnummer till LokalTapiolas kontaktperson
eller besöker kontoret och uppdaterar
din hem- och skogsförsäkring sparar du
en vacker slant varje år.

För älgskador kan man ur statens
medel söka ersättning från skogscentralen.

www.lokaltapiola.fi

DRA NYTTA AV DINA
MEDLEMSFÖRMÅNER
Som medlem i Södra skogsreviret får du avsevärda
förmåner på LokalTapiolas försäkringar.
Kontakta LokalTapiola Nylands
närmaste kontor, så berättar vi mer.
Borgå 020 522 7400 | Kyrkslätt 020 522 3320
Lappträsk 020 522 7450 | Liljendal 020 522 7440
Lovisa 020 522 7640 | Sibbo 020 522 7360

VI VET VAD MAN SKA
HA BEREDSKAP FÖR

NYLAND
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MERVÄRDE ÅT DIN SKOG
Skogsreviret står till tjänst
Gratis rådgivning och lägenhetsbesök för alla medlemmar
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
• 0 €/ha tvinmark, impediment
• Ingen grundavgift
• Silvanetti-webbtjänst gratis
• Mobil skogsbruksplan gratis
Värdering av fastigheter
Omfattande specialtjänster
Tidningen Skogsreviret 2 ggr/år
Landsbygdens Folk skogsägarnummer 3 ggr/år
Maaseudun Tulevaisuus skogsägarnummer 4 ggr/år
10 % rabatt på LokalTapiola Nylands skogs- och hemförsäkringar
Berättigad till SLC:s nationella medlemsförmåner
Mera information hittar du på www.revir.org och www.slc.fi

DU HAR SKOGEN – VI HAR RÅDEN

Vi gör mer för skogsägarna
Av revirets styrelse föreslagen
medlemsavgift för år 2016
Skogsägare

Grundavgift
Arealavgift
Maximiavgift

Stödande medlemmar och andra
medlemsgrupper

25 €
3 €/ha
1 000 €
25 €

OBS! Förrättningsavgifterna för medlemmar är ca
20 % förmånligare än för icke medlemmar. Om en
person eller en familj äger skog på flera olika sätt,
både enskilt och genom sammanslutning/dödsbo eller
makar som äger skog var för sig, kan man få befrielse
från flerdubbel grundavgift. I dessa fall ta kontakt
med din revirinstruktör eller revirets närmaste kontor.

Som medlem i Skogsreviret får man våra
mångsidiga tjänster till ett förmånligare
pris, samt tillgång till våra samarbetspartners medlemsförmåner. Medlemsavgiften,
som är avdragbar i skogsbeskattningen,
används bl.a. till certifiering av medlemmarnas skogar, vilket i praktiken är en
förutsättning för virkeshandeln idag.
Revirmedlemmarnas skogar är certifierade
enligt PEFC. Observera att då medlemskapet upphör slutar också skogscertifikatet
att gälla.
Välkommen att utnyttja våra tjänster
och medlemsförmåner!
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SKOGSFÄRDIGHETSTÄVLING FÖR SYDKUSTENS SKOGSÄGARE
Westankärr gård, Kimitoön 15.10.2015
Individuella tävlingen för skogsägare (71 deltagare)
Namn
Förening
1. Wasström Anders Södra skogsreviret/Västra I
2. Lehtinen Seppo
Kimitonejden III
3. Holmberg John
Södra skogsreviret/Västra III
4. Himberg Hans
Södra skogsreviret/Västra V
5. Holmén Henrik
Kimitonejden I
6. Ranta Guy
Södra skogseviret/Västra V
7. Ekholm Gustaf
Kimitonejden I
8. Björklöf Jan
Södra skogsreviret/Västra II
9. Nylund Tom
Södra skogsreviret/Lovisa III
10. Dahlqvist Yngve
Södra skogsreviret/Västra VII
11. Andersson Paul
Södra skogsreviret/Borgå II
12. Sjöblom Stig-Göran Södra skogsreviret/Västra VII
13. Haapa Reijo
Kimitonejden IV
14. Lehtinen Mika
Kimitonejden III
15. Simberg Peter
Södra skogsreviret/Västra III
Bästa värderare: Hans Himberg
Bästa stämplare: Tom Nylund
Lagtävlingen för skogsägare (23 lag)
Förening & Namn
1. Södra skogsreviret/Västra V
Himberg Hans
Ranta Guy
Himberg Henrik
2. Kimitonejden I
Holmén Henrik
Ekholm Gustaf
Henriksson Bengt
3. Södra skogsreviret/Västra II
Björklöf Jan
Österlund Klas
Björklöf Ole

Anders Wasström

Henrik Himberg, Hans Himberg, Guy Ranta

Stämpling
57
58
55
51
53
58
55
57
60
46
50
50
55
58
52

Värdering
107
105
106
109
107
102
104
101
94
107
102
102
97
94
96

Totalt
164
163
161
160
160
160
159
158
154
153
152
152
152
152
148

Stämpling Värdering Totalt
463
51
109
160
58
102
160
49
94
143
453
53
107
160
55
104
159
54
80
134
446
57
101
158
57
90
147
51
90
141
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Årets revision
PEFC:s gruppcertifiering är
gratis för Skogsrevirets
medlemmar

Text: Stefan Borgman

Inom kustens område, som omfattar Åland samt
delar av Åboland, Österbotten och Nyland, utfördes årets revision på hösten av DNV GL. I samband
med revisionen uppdagades sex lindriga avvikelser.

PEFC/02-44-10
	
  

Avvikelser vid revisionen 2015
Standard PEFC FI 1002:2009
Kriterium 3
Orsak:

Skogarnas hälsa tryggas
Drivningsskadorna på träd överskrider gränsen på 4 %. Medeltalet för de fem senaste åren (2010-2014) är 4,6 %. Medeltalet är vägt med de sammanlagda arealerna för
gagnvirkes- och energivedsgallringar.

Kriterium 5
Orsak:

Hållbart uttag av energived
Andelen objekt som vid naturhänsynsgranskningarna fått vitsordet utmärkt eller god
är 86,3 % på Kusten. Kravet på över 90 % uppfylls inte.

Kriterium 6
Orsak:

Skogsbruksplanering
Den planerade skogsbruksarealen skall överstiga 50 %, vilket den gör på fastlandet
men inte på Åland.

Kriterium 7
Orsak:

Med plantskogsskötsel tryggas virkesproduktionen
Av områdenas årliga plantskogsskötsel har endast 57 % utförts på Kusten. Kravet är
att årligen utföra minst 60 %.

Kriterium 12
Orsak:

Kända livsmiljöer för hotade arter bevaras
Enligt Ålands landskapsregering har kända livsmiljöer för hotade arter inte bevarats.
Misstanke finns om naturvårdsbrott i samband med avverkning i omedelbar närhet till
boträd för havsörn.

Kriterium 18
Orsak:
		

På iståndsättningsdikningar tryggas vattenvården
Bristfälliga vattenskyddsåtgärder och vattenskyddsplaner konstaterades.
På ett dikningsobjekt har diken grävts rakt ut i en bäck.

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

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

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

David Lundqvist
Virkesförman
040 8010401
david.lundqvist@nyved.fi
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Skogsreviret Nyved Ab
Text: Johan Engström
Skogsreviret Nyved Ab eller till vardags
bara Nyved, grundades 1993 av skogsreviren i östra Nyland. Bolagets aktier
har under en mellanperiod ägts av två
stiftelser och Raseborgs Trä Ab Oy. Då
lagen om skogsvårdsföreningar ändrades i början av detta år blev det igen
möjligt för reviret att äga aktier i virkeshandelsbolag. Under 2015 har reviret
köpt tillbaka alla aktier i Nyved så att
bolaget nu är ett av reviret helägt dotterbolag.
Nyved har en styrelse som består av
Markus Johansson (ordf.), Håkan Fagerström (viceordf.), Leif Fredriksson
och Kim Männikkö. Personalen består
av VD Johan Engström och tre virkesförmän som ansvarar för den operativa
verksamheten.
Nyved köper och säljer både rundvirke och biobränslen som i första hand
upphandlas av revirets medlemmar. Det
rundvirke och det biobränsle som bolaget köper av revirets medlemmar upphandlas via den konkurrensutsättning
som reviret årligen gör. Nyved har även
verksamhet utanför revirets verksamhetsområde, främst på biobränslesidan.
Rundvirket säljs i huvudsak som levererat till fabrik, d.v.s. levererat fritt
på köparens mottagningsplats som kan
vara en såg eller en massafabrik. Nyved
gör även exportaffärer och då levereras
virket antingen fritt ombord på fartyg i
finsk hamn eller fritt ombord på fartyg i
mottagarens hamn.

Virkesförman Kaj Lindén, Nyved och revisionsledare Martti Kuusinen, DNV GL.

Biobränslehanteringen är en långsiktig verksamhet och Nyved har ett flertal
mångåriga leveransavtal. Många avtal
fördelade på flera samarbetsparter gör
att det är lättare att säkerställa avsättningen även i varierande konjunkturlägen. Biobränslet ( t.ex. GROT (grenar
och toppar), helträd och överrötskadad
massaved) köper bolaget som leveransvirke endera överlåtet vid väg eller på
hygget.

Ett grotparti flisas.

Ett fartyg lastat med grantimmer på
väg till Tyskland.

Råvarulagret på biobränslesidan
omsätts i medeltal på ca 1,5 år. Tyvärr
kan dock vissa rishögar bli kvar på lagerplatserna längre än så. En betydande
del av det rundvirke som köpts som biobränsle körs till mellanlager, så att kvaliteten bibehålls så bra som möjligt och
att virket är tillgängligt oberoende av

vilka väderleksförhållanden som råder
då flisleveranserna skall ske.
Nyved har ingått s.k. helhetsavtal
med ett flertal värmecentraler. Avtalen
omfattar då både drift och underhåll inklusive alla bränsleleveranser, även reservbränslen. För att i alla lägen kunna
säkerställa leveranserna av både rundvirke och biobränslen har Nyved ingått
avtal med kunniga och duktiga entreprenörer. Nyved har idag sex virkeslångtradare, fem flistuggar och tio flislastbilar till sitt förfogande.
Nyved har under innevarande år utarbetat spårbarhetsrutiner gällande företagets hela verksamhet så att kriterierna för ett spårbarhetscertifikat (Chain
of Custody) uppfylls. Ett CoC certifikat
behövs som dokumentation på att ursprunget på de sortiment Nyveds kunder köper med säkerhet kan spåras hela
vägen tillbaka till t.ex. avverkningsplatsen. DNV GL reviderade Nyveds verksamhet i medlet av september. Verksamheten uppfyllde CoC-kriterierna och
Nyved beviljades nämnda certifikat för
de två på marknaden varande certifieringssystemen. Dessa certifikat förbättrar Nyveds och därmed även revirets
medlemmars möjlighet att även i framtiden få sitt virke placerat.

