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I skrivande stund har vi blott några dagar kvar tills vårt 
land firar sin 100-åriga självständighet. I takt med åldern 
brukar erfarenheten öka och därmed även ansvaret och 
kunskapen. Med hänvisning till detta låter det märkligt 
men under de gångna 100 åren har en av våra tidigare kun-
skaper fallit i glömska, nämligen byggandet i trä.

Idag är Österrike en ledande aktör inom trähusbyg-
gande, i synnerhet då det gäller offentliga byggnader och 
byggnader av mera omfattande volym, såsom höghus eller 
kontorshuskomplex. Nyligen har Europas största trähus 
färdigställts i Hamburg: en byggnad för studieboende i sex 
våningar och innefattande hela 370 studiebostäder. Byg-
get förverkligades med träelement från Österrike, förstås. 
Bolaget har även tidigare förverkligat stora trähusprojekt 
i Tyskland, bland annat ett hotell i massivt trä i Hannover 
samt en stor flyktingcentral. Den överlägset bästa kunska-
pen finns för tillfället i Österrike, dit även finska konstruk-
törer tar sig för att få lärdom.

Alltför många offentliga byggnader har idag problem 
med inomhusluften. Nästan dagligen läser man i media om 
skolor, daghem, kommunkanslier m.m. där de som vistas i 
byggnaderna inte är tillfreds med inomhusluftens kvalitet. 
Nu måste det göras något! Vi måste komma åt orsakerna 
och bli kvitt mögelproblemen!

För att råda bot på detta är byggande i trä ett seriöst al-
ternativ. Det finns dokumenterad forskning som visar att 
byggande i trä ger en hälsosam vistelse- och boendemiljö, 
det är kostnadseffektivt, brandsäkert och hållbart. Då trä 
även är ett material med ett lågt kolavtryck och dessutom 
är förnyelsebart borde det utgöra en viktig faktor i landets 
strävan att uppnå det klimatmål vårt land förbundit sig 
till. I synnerhet kommunerna och den offentliga sektorn 
bör fungera som marknadens lokomotiv. Ju mer kommu-
nerna bygger bostäder, kontor, daghem och skolor av trä, 
desto större efterfrågan skapar det även inom den privata 

sektorn. Vår regering har valt bioekonomin som ett av sina 
spetsprojekt och i det ingår byggande i trä. Kommunerna 
har bland annat genom den nya lagen om upphandling, 
markanvändning och planläggning samt bygglagen getts 
strategiska verktyg att styra utvecklingen i den önskade 
riktningen och därigenom vara en föregångare inom eko-
logiskt byggande. Vidare har regeringen genom att förnya 
författningar minskat på hinder att använda trä som bygg-
material, inrättat en professur samt finansierat en projekt-
chef för att leda byggandet inom träprojektet. Samtidigt 
har konsumenternas intresse för de naturliga ekologiska 
värdena ökat vilket även fått investerare att bli intressera-
de av de möjligheter byggande i trä ger.

Ett ökat byggande i trä sprider nytta likt ringarna på 
vattnet. Förutom skogsägarna gynnas även trävaruindu-
strin, byggsektorn och även dess serviceproducenter. Enligt 
forskning ger en i trähusbyggande investerad euro upp till 
två euro i den övriga lokalekonomin. När vi en gång produ-
cerar en fin råvara som industrin skickligt förädlar och ex-
porterar till bland annat Österrike för att bli trähuselement 
så varför skulle den inte lämpa sig även här på hemmaplan? 
Byggande i trä skulle minsann behöva kunnande i synnerhet 
här i hemlandet, inom allt från planering till förverkligande.

Ett hinder i utvecklingen kan ha varit att vi finländare 
mentalt förknippar trähus med fritidshus. Men det moder-
na industrialiserade trähusbyggandet är konkurrenskraf-
tigt; det fyller både värmeisolerings- och brandskyddskra-
ven, det om något passar arkitektoniskt in i vår miljö och 
dess underhåll är inte speciellt dyrt eller arbetskrävande.

Så låt oss hedra vårt 100-åriga fosterland genom att dra 
vårt strå till stacken för att gynna byggandet i trä. Låt oss 
sprida budskapet i de organ och organisationer vi har kon-
takter till och genom detta bidra till att vi och våra efter-
kommande får en friskare, hälsosammare och trivsammare 
miljö att bo och vistas i!

100-åriga Finland 
behöver Friska 

byggnader!

100-åriga Finland 
behöver Friska 

byggnader!

Ledare: Otto von Frenckell
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År 2017 var ett år med sällsynt dåli-
ga drivningsförhållanden. Vintern var 
kort och i praktiken fanns ingen tjäle. 
Våren var regnig och kall och somma-
ren likaså. Hösten var under vissa pe-
rioder synnerligen blöt och i oktober 
uppmättes på många håll regnmängder 
på över 200 mm. Trots detta kunde re-
virets drivningsverksamhet hållas igång 
och virkesvolymerna torde bli ganska 
normala. 

Under hela året var efterfrågan på 
grantimmer synnerligen god och Kina 
utgjorde en väsentlig del av sågvaru-
marknaden. På den utpräglade furu-

marknaden i Nordafrika fanns en hel 
del likviditetsproblem och restriktioner, 
vilket inverkade hämmande på mark-
naden för sågade varor av tall. Under 
våren var efterfrågan på massaved gan-
ska skral p.g.a. det stora överutbudet 
som fanns kring östersjön. För lövmas-
saved var utsikterna rent bedrövliga i 
början av året och efterfrågan likaså.

Mot slutet av året ökade behovet 
av grantimmer ytterligare och då res-
triktionerna mot virkeshandel i bl.a. 
Algeriet upphävdes, förbättrades ock-
så framtidsutsikterna för efterfrågan 
på talltimmer. Det stora överskottet 

av massaved kring Östersjön försvann 
nästan helt i början av hösten och sti-
gande cellulosapriser på såväl barr- 
som lövmassa inverkade positivt på 
marknadsutsikterna för massaved.

Metsä Groups nya massafabrik i 
Äänekoski har kommit igång bättre än 
väntat och andra industribolag har ut-
ökat kapaciteten i flera av sina massa-
fabriker. Följden av detta blir att efter-
frågan på massaved sannolikt kommer 
att öka under 2018. Förhoppningen är 
att det ökade behovet av massaved i 
Finland också leder till förhöjda massa-
vedspriser. I Sverige har samma tendens 
varit synbar redan tidigare och där har 
priserna på massaved redan stigit. 

För vårens del strävar reviret till att 
hitta avsättning för revirmedlemmar-
nas virke som tidigare. Revirets mål-
sättningar inom virkeshandeln är de 
samma som medlemmarnas, d.v.s. god 
efterfrågan på virke, höga virkespri-
ser och acceptabla kvalitetsfordringar. 
Uppfylls inte dessa villkor i hemlandet 
har reviret, som bekant, beredskap att 
exportera virke. 

Ekonomisk tillväxt på 
bred front

Den minskade politiska osäkerheten 
har satt igång den globala tillväxten. 
Pellervos ekonomiska forskningscen-
tral PTT förutspår att den ekonomis-
ka tillväxten fortsätter i Finland och 
ökar med 2,6 procent under 2018. Så-
väl export, konsumtion som investe-
ringar ökar. Den ekonomiska tillväx-
ten i Finland grundar sig på förbättrad 
kostnadskonkurrensförmåga och den 
globala ekonomins draghjälp. Enligt 
PTT ökar exporten från Finland med 
6,5 procent under 2018, dvs. lite lång-
sammare än under 2017. Exportens 
ökning jämnar ut sig till följd av att eu-
ron stärks, också för många träbasera-
de produkter. Lönekostnaderna ökar 

Marknadsutsikter 2018
Text: Magnus Wiksten
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långsammare i Finland än i konkurre-
rande länder under 2018, vilket stöder 
exportens utveckling. Räntorna förut-
spås stiga under 2018 till följd av den 
ekonomiska tillväxten, men i historiskt 
perspektiv är räntenivån fortfarande 
låg.

Exporten av träbaserade 
produkter fortsätter un-
der positiva tecken

Totalefterfrågan på träprodukter, såg-
varor och plywood som tillverkats i 
Finland, fortsätter enligt PTT:s prog-
nos att öka under 2018. Användning-
en av inhemska träprodukter fortsätter 
att öka både i Finland och utomlands. 
PTT förutspår att produktion och ex-
port av sågvaror ökar med 3–5 procent 
och att de genomsnittliga exportpri-
serna stiger med 1–3 procent. Produk-
tion och export av plywood ökar enligt 
PTT:s uppskattning i samma takt som 
av sågvaror, men de genomsnittliga ex-
portpriserna uppskattas däremot sjun-
ka en aning. 

År 2018 håller produktion och ex-
port av papper samma takt som under 
tidigare år. Konsumtionen av tryckpap-
per fortsätter att minska. Enligt PTT:s 
prognos kommer produktion och ex-
port av papper från Finland fortfaran-

de att minska med cirka tre procent. De 
genomsnittliga exportpriserna för pap-
per sjunker enligt PTT:s prognos med 
en procent under nästa år.

Marknadsutsikterna för kartong 
och massa är däremot fortfarande 
goda. Under 2018 ökar produktion 
och export av kartong fortfarande och 
PTT förutspår en tillväxt på 2–3 pro-
cent jämfört med 2017. PTT uppskat-
tar också att det genomsnittliga ex-
portpriset på kartong ökar. I och med 
nyinvesteringarna kommer exporten av 
massa att öka märkbart under 2018.

Under 2018 används mera 
inhemskt virke än någon-
sin tidigare

Skogsindustrins produktionsutsikter 
för nästa år höjer enligt PTT:s upp-
skattning virkesanvändningen med 
4–6 procent jämfört med 2017. Total-
förbrukningen överskrider då rejält 70 
miljoner kubikmeter. Den ökande an-
vändningen av virke grundar sig på in-
hemskt virke. PTT uppskattar att an-
delen importvirke fortfarande kommer 
att minska och att användningen av 
träflis kommer att hålla samma nivå 
som under 2017.

De inhemska marknadsavverk-
ningarna fortsätter enligt PTT att öka 

med 2–4 procent under 2018. De livli-
ga avverkningarna och de förverkliga-
de investeringarna ökar också virkes-
handeln i privatskogarna. Under 2018 
kommer virkeshandeln enligt PTT:s 
uppskattning att vara 2–4 procent livli-
gare än under 2017.

PTT förutspår att virkesprisernas 
jämna utveckling fortsätter. Virkesut-
budet ökar i takt med att efterfrågan 
ökar. Under 2018 stiger det årliga med-
elpriset på tallstock med 1–4 procent 
och på granstock med 1–3 procent. 
Tallmassavedens årliga genomsnittli-
ga prishöjning är 2–4 procent jämfört 
med medelpriset 2017 och granmassa-
veden på motsvarande sätt 1-3 procent.

Enligt PTT:s uppskattning kommer 
bruttorotintäkterna från privatskogar 
att öka med 3-5 procent under 2018 till 
följd av stigande virkespriser och av-
verkningsvolymer. Då skogsvårdskost-
naderna stiger måttligt förbättras net-
toresultatet per hektar i takt med att 
rotintäkten ökar. 

På reviret ser vi fram emot ett livligt 
virkeshandelsår 2018. Vi har som mål-
sättning att hålla kontakt med alla våra 
medlemmar. Har vi inte varit i kontakt 
med dig på en tid och du känner att det 
skulle vara aktuellt med ett skogsbe-
sök, så kan du gärna kontakta din re-
virinstruktör med det snaraste.
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ingenjör från Novia i juni 2017, är 
hemma från Liljendal, Hommansby, i 
Lovisa, där han också bor för tillfäl-
let. Praktikperioderna under studieti-
den gjorde han på Reviret, på Team 5:s 
område, så han har hunnit bekanta sig 
med en hel del skogsägare redan.  

På fritiden spelar Patrik ishockey-
målvakt i LJK. Han tycker om all slags 
motion, men varvar det med att spela 
gitarr. Sitt intresse för skog har han fått 
dels från sin morfar, som han följt med 
i skogsarbetet sedan barnsben, dels he-
mifrån, eftersom föräldrarna är skogs-
ägare. I dagens läge är det Patrik som 
tagit över skötseln av hemskogen.

Under hösten har Robert och Patrik 

Robert, som jobbat som instruktör i 
västra Lovisa (gamla Pernå kommun) 
sedan den 1 mars 2014, är anställd 
som Revirets nya försäljningschef. Han 
övergår till de nya arbetsuppgifterna på 
heltid från och med 1.1.2018.

Robert blev skogsbruksingenjör 
från Novia i Ekenäs år 2008 och job-
bade därefter på UPM några månader 
innan han åkte till Sverige för att stude-
ra på SLU (Sveriges Lantbruksuniversi-
tet). Han fullgjorde sin Master i skogs-
hushållning år 2011.

Karriären på UPM fortsatte med 
uppgiften som virkesanskaffningschef 
i Skandinavien. Tjänsten varade i lite 
över ett år. Därefter byttes arbetsupp-
gifterna; först var det s.k. Business to 
Business virkesbyten mellan de stora 
skogsbolagen i Finland. Sedan ansvara-
de Robert för virkesutbudet inom ”hela 
norra Europa”, dvs i UPM:s värld, de 
baltiska länderna, Ryssland och Fin-
land. Uppgifterna utvecklades och till 
slut ansvarade Robert även för utbudet 
till de olika bruken, sågarna och vär-
meverken inom norra Europa. Till upp-

gifterna hörde att pussla samman vir-
kesefterfrågan och virkesutbudet på ca 
20 milj. m3 till önskad prismix. För-
utom detta estimerades virkesbehoven 
i ett längre perspektiv, upp till fem år 
framåt. Robert var även med och gjor-
de lönsamhetskalkyler för planerade 
investeringar inom UPM.

- Min tidigare arbetserfarenhet har 
lärt mig att se och bemästra stora hel-
heter. Att kunna estimera hur t.ex. en 
storm i Europa, en sanktion i USA eller 
en valutakris i något annat land påver-
kar efterfrågan på virke i Finland hör 
till mina färdigheter, säger Robert.

 Som försäljningschef kommer Ro-
bert att koncentrera sig på bl.a. Re-
virets synlighet, inte enbart hos med-
lemmarna, utan också hos övriga 
skogsägare. Han kommer att synas på 
olika skogliga evenemang och tema-
kvällar, som t.ex. de årliga fullmäktige-
träffarna.  Reviret kommer inom kort 
att ta i bruk en ny hemsida som Robert 
skall ansvara för.

En viktig del av arbetet kommer 
också att omfatta koordineringen och 

jobbat tillsammans för att göra över-
gången smidigare.

 – Jag har mycket nytt att lära mig 
och många nya skogsägare att bli be-
kant med, men det är just det som gör 
jobbet så intressant, säger Patrik. 

 - Jag hoppas få kontakt med så 
många skogsägare som möjligt och vill 
gärna att vi åker ut och ser över skogs-
skiftena. Tag gärna kontakt med mej 
angående skogsskötselfrågor och av-
verkningar eller om ni har andra frågor 
gällande skogen, hälsar Patrik!

Patrik kan nås per telefon på num-
ret 050-4097077 

eller per e-post:  patrik.lindroos(at)
revir.org

ny revirinstruktör i västra lovisa
Text: Ulrika Wahlberg

robert andersson, ny FörsäljningscheF
Text: Ulrika Wahlberg

styrningen av Revirets tjänster, allt från 
röjning och plantering till avverkning. 
Han kommer också att kunna erbjuda 
stöd och hjälp vid uppgörande av bud-
get för större skogsägare.

Arbetsuppgifterna kommer säkert 
att förändras med tiden vartefter nya 
utmaningar uppkommer. Revirets da-
tasystem håller bland annat på att för-
nyas och då behövs det en stödperson 
för användarna.

Robert kommer att vara stationerad 
på kontoren i Lovisa och Borgå. 

Han kan nås per telefon på numret 
040 720 88 43 eller per e-post: robert.
andersson(at)revir.org

Patrik Lindroos har sedan 1.9.2017 
övertagit Robert Anderssons tjänst 
som revirinstruktör på Team 5, västra 
Lovisa (gamla Pernå) distriktet. Fram 
till årsskiftet är Robert med som stöd 
och efter årsskiftet tar Patrik över helt.  

Patrik som blev färdig skogsbruks-
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I slutet av 80-talet började Bengt fun-
dera på att byta yrke och hörde sig för 
om det fanns jobb i hemkommunen som 
huggare. ”Jag körde lastbil i Helsing-
forsregionen; mest gällde det att dist-
ribuera varor till olika ställen men jag 
flyttade också på containers. På den ti-
den fanns det inte GPS-utrustning i bi-
larna så man fick försöka hitta fram med 
hjälp av papperskartor. I något skede 
tyckte jag att kanske det är tid att göra 
något annat”, så förklarar Bengt hur det 
for åt skogen. Bengt, som är uppvuxen 
på Vessölandet i Borgå landskommun, 
har alltid gillat att röra sig ute i naturen. 
”Friheten i arbetet var något som jag 
uppskattade som huggare på reviret. I 

För att ännu bättre än förut kunna över-
vaka de finlandssvenska skogsägarnas 
intressen övergår Stefan Borgman till att 
jobba deltid för SLC. I praktiken bety-
der det att hans arbetstid från och med 
1.1.2018 fördelas 60 - 40 mellan Revi-
ret och SLC. På måndagar och fredagar 
sitter han på SLC:s kansli i Helsingfors 
och de övriga veckodagarna på Revir-
kontoret i Esbo eller Borgå. 

En del av Stefans arbetsuppgifter 
på Reviret kommer i fortsättningen att 
skötas av Robert Andersson som an-
ställts som försäljningschef från och 
med 1.9.2017. På Stefans bord ligger 
dock även i fortsättningen informa-
tionsflödet till Reviret gällande aktuel-
la frågor inom skogsbruket. Han fort-
sätter även att ha hand om certifiering, 
kvalitetssystem, revirtidningen samt re-
klamationer. Revirets hårdvaror inom 
data och kommunikation stannar ock-
så i Stefans regi.

Intressebevakningen inom SLC om-
fattar t.ex. att skriva utlåtanden gällan-
de lagar och förordningar till jord- och 
skogsbruksministeriet, riksdagens jord- 
och skogsbruksutskott samt riksdagens 
jordbruksdelegation. 

Därtill kommer arbetet gällande 
certifieringen där Stefan bistår de fin-
landssvenska skogsvårdsföreningarna 
med hjälp främst i samband med re-
visioner. Utöver detta sköter han även 
uppdraget som ordförande i certifie-
ringskommittén.

Han bidrar också med sakkunskap 
till diverse artiklar i bl.a. Landsbygdens 
Folk.

Stefan sitter via arbetet på en hel del 
förtroendeuppdrag.  Han är ordföran-
de i styrgrupperna för projekten”Smart 
med skärgårdsvirke” och ”Skogsbruk 
och planläggning” samt medlem i styr-
gruppen för projektet ”Bioterminaler i 
Nyland”, som är aktuella projekt där 
Reviret deltar. Övriga uppdrag är bl.a. 
ordförande för södra områdets skogs-
certifieringskommitté, sekreterare i 

SLC:s skogsutskott, medlem i MTK:s 
certifieringsteam samt medlem i Skogs-
vårdsföreningarnas arbetsgrupp för 
virkeshandel och drivning. Dessutom 
är han styrelsemedlem i Meto - Skogs-
branschens Experter rf, styrelsemedlem 
i LUVA-naturresurserna, ordförande 
för skogsvårdsföreningarnas förhand-
lingsdelegation inom Meto och ord-
förande för skogsidrottsdistriktet Ny-
land, Åboland och Åland.

Att bemästra alla förtroendeuppgif-
ter och poster är ingen konst för Ste-
fan. Med sin alltid positiva och glada 
inställning tar han itu med arbetsupp-
gifterna - oberoende vad som krävs.

- Med idrottarbakgrund och som 
jungfru i horoskopet vill det bli lite 
”allt eller inget”. Jag vill inte ge ifrån 
mig halvgjort arbete, utan om jag åtar 
mig något så gör jag det fullt ut – mål-
medvetet och ibland också lite envist, 
säger Stefan med ett leende.

Stefan nås per telefon på numret 
040 1588815 eller per e-post på adres-
sen:  stefan.borgman(at)revir.org

steFan borgMan delar arbetstiden  
Mellan reviret och slc

Text: Ulrika Wahlberg

början av karriären var det mest avverk-
ningsarbete, plantering under våren och 
plantskogsröjning på sommaren. När 
maskinerna blev vanligare i skogen, så 
blev det mera arbete med röjningssågen, 
mest moto-röjningar”, berättar Bengt. 
Vädret har aldrig varit ett hinder för 
Bengt att gå på arbete. ”Dagens kläder 
är ganska bra för den som skall jobba 
ute men visst har det någon gång varit 
för kallt eller regnat för mycket för att 
vara på jobb. Värst var nog de snörika 
vintrarna som vi hade för några år se-
dan, då var det jobbigt. Då hade vi per-
mitteringsvarsel över oss, men annars 
har det funnits jobb hela tiden”, minns 
Benko åren på Reviret. 

På våren fyllde Bengt 65 år och sina 
första pensionsdagar firade han efter 
midsommaren. ”Nu kan jag tänka mig 
att sätta mig bakom ratten igen och dra 
runt på vägarna. Vi har husbil och nu 
har vi mera tid att njuta av en stresslös 
framfart på vägarna”, avslöjar Bengt 
om sina framtidsplaner.  

bengt karlsson blev pensionär
Text: Torolf Finnbäck
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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
Som medlem i Skogsreviret får man våra 
mångsidiga	tjänster	till	ett	förmånligare	
pris,	samt	tillgång	till	våra	samarbetspart-
ners	medlemsförmåner.	Medlemsavgiften,	
som	är	avdragbar	i	skogsbeskattningen,	
används	bl.a.	till	certifiering	av	medlem-
marnas	skogar,	vilket	i	praktiken	är	en	
förutsättning	för	virkeshandeln	idag.	
Revirmedlemmarnas skogar är certifierade 
enligt	PEFC.	Observera att då medlemska-
pet upphör slutar också skogscertifikatet 
att gälla.

Välkommen	att	utnyttja	våra	tjänster	 
och medlemsförmåner!

Av revirets styrelse föreslagen 
medlemsavgift för år 2018

Skogsägare Grundavgift 25 €
Arealavgift 3 €/ha
Maximiavgift  1 000 €

Stödande medlemmar och andra  
medlemsgrupper

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. 
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v i k t i g t !
MEDDELA OM FÖRÄNDRINGAR!

Skogsvårdföreningen upprätthåller ett medlems- och kundregister. EU:s dataskyddsförordning, som träder i 
kraft i maj 2018, medför nya krav på registrering och registerutdrag. För att kunna betjäna er och leva upp till 
förordningens krav, ber vi er vänligen meddela oss förändringar som gäller ägandet, namn, adress och andra 
kontaktuppgifter.

Meddelande om förändringar kan göras per telefon ( 019 580993 ), per e-post ( borga@revir.org ) eller på 
Skogsrevirets hemsida, www.revir.org 

Det går också bra att skicka vanlig post till adressen (OBS! INGET FRIMÄRKE BEHÖVS!): 

Södra skogsreviret rf, Kod 5011881, 00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

behov av ökad plantskogsskötsel på det södra området
Under höstens fältrevision granskades tiotals företag, entreprenörer och skogsobjekt på det södra PEFC-området. I samband 
med de externa granskningarna framkom brister i sättet att genomföra skogscertifieringen (PEFC FI 1001: 2014). På området 
uppdagades entreprenörer som inte förbundit sig att följa certifieringens krav. Företag och entreprenörer måste förbinda sig 
till PEFC-certifieringen, då de arbetar i certifierade skogar.

Endast 35 % av den målsatta arealen för plantskogsskötsel har uppnåtts. En del av orsaken till detta var den utmanande si-
tuationen med uppgörandet av s.k. Kemera-stöd under år 2016. Det har också visat sig att det finns brister i statistikföringen, 
nu fattas nämligen den areal av plantskogsskötsel som skogsägarna utför i egen regi.

I samband med NTM-centralernas utlåtande kom det fram att det förekommit fall som bryter mot kriterierna gällande skydds-
områden och hotade arter. Södra skogscertifieringskommittén har på sitt möte behandlat dessa ärenden och konstaterat att 
fallen redan är uppklarade och de korrigerande åtgärderna är utförda.

Uppmärksamhet intill vattendrag
Finlands skogscentral har i samband med naturhänsynsgranskningarna påträffat ett avverkningsobjekt där skyddszonen inte 
uppfyllde PEFC-kriterierna. Av aktörernas och skogscentralens granskningar fanns det dock sammanlagt 45 objekt där skydds-
zonerna var i skick.

På ett objekt gällande iståndsättningsdikning fanns brister i vattenskyddsåtgärderna. I samband med fältrevisionens slutmöte 
konstaterades att det finns behov att repetera vattenskyddsåtgärderna i samband med objekt som gäller iståndsättningsdik-
ning och dikningshögläggning.

Gemensamma förfaringssätt gällande arbetssäkerheten i samband med drivningsarbete
Växtskyddsexamen har varit ett lagstadgat krav redan i ett par år. Kravet gäller alla som sprider växtskyddsmedel, vilket bety-
der att alla förare som kör avverkningsmaskin måste utföra examen. I samband med fältrevisionen påträffades en entreprenör 
som inte hade en ikraftvarande examen.

Det framkom också brister i kunskapen om första hjälp, då en entreprenör saknade utbildning i första hjälp. Maskinförarna 
bör förnya sin skolning i första hjälp vart tredje år. Revisorerna påpekade att en repetition gällande arbetsskyddsåtgärderna 
vid drivningsarbeten bör utföras.

Text och bild: Aija Tapio, FHS
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Markberedning

Ändamålet med en markberedning är 
att förbättra förnyelseresultatet. Vid 
markberedning söndrar man marky-
tan genom att harva, fläckuppta el-
ler höglägga. I vissa fall kan det vara 
nödvändigt att gräva små diken för 
att föra bort vatten från förnyelsey-
tan. När man planterar en planta på en 
yta som är markberedd får den ett för-
språng gentemot gräs. Den markbered-
da ytan värms upp snabbare på våren 
och marken är porösare, har bättre vat-
tengenomförsel och näringsupptagning 
än en mark som inte är markberedd. 
På detta sätt får plantan bra förhållan-
den att börja växa i. Markberedning-
en gör också planteringen lättare, då 
planteringspunkterna är färdiga, samt 
minskar på gräsbekämpningsbehovet 
den första sommaren. Vid naturlig för-
nyelse börjar fröna gro och växa snab-
bare, då de kommer ner till mineraljor-
den som blottats vid markberedningen, 
i stället för att de skulle bli liggande på 
mossa och övrig växtlighet. Det här 
märker man då det ofta kommer upp 
bra naturplantor i körstråk. 

Harvningen görs med en skogs-
harv och fläckupptagningen samt hög-
läggningen oftast med grävmaskin. 
Vid markberedning med grävmaskin 

aktuellt: Markberedning  
och beställning av plantor

Text och bilder: Ulla Inkeroinen

kan man lätt byta markberedningsme-
tod på förnyelseytans olika delar bero-
ende på jordmånen. På grövre marker 
fläckupptar man, på mera finfördelade, 
bördigare och våtare marker höglägger 
man. Tidsåtgången för markberedning-
en är ca en dag per hektar. 

Hösten är bästa tiden att utfö-
ra markberedning, då man planerar 
att plantera inkommande vår eller om 
man förnyar tall naturligt. Då hinner 
markberedningspunkterna sätta sig un-
der vintern och på våren kan man börja 
plantera i färska högar, likaså fröar tal-
len i färska marberedningspunkter. Om 
markberedningen blir ogjord, så hinner 
man ännu göra det på våren innan man 
påbörjar planteringen. Till vissa mark-
beredningsmaskiner kan man koppla 
ett såddaggregat för sådd av tall och 
då är bästa tiden tidigt på våren eller 
på hösten strax innan vintern kommer. 
Vid naturlig förnyelse av björk är den 
bästa markberedningstidpunkten i juli, 
innan björkarna fröar. 

Beställ vårens plantor nu

Plantbeställningen till plantskolorna 
går i börja av januari, så nu är det dags 
för skogsägarna att beställa sina plan-
tor av sin revirinstruktör. De senaste 
åren har det varit brist på granplantor 

och skogsägare som vaknat i ärendet 
sent på våren kan ha blivit utan. Ge-
nom att beställa sina plantor i början 
av januari, så kan man försäkra sig om 
att man får de plantor man vill ha.
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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

Den 12 augusti visade naturen oss sin 
kraft igen då Kiira-stormen drog fram i 
ett stråk från huvudstadsregionen mot 
nordost och drabbade därmed revir-
området öster om Helsingfors. I Sib-
bo var Nickby,Savijärvi, Broböle och 
Hindsby mest utsatta. I Borgå drabba-
des Andersböle, Gammelgård, Kerk-
ko och Siggböle, i Mörskom Backbö-
le, Övitsböle, Labbom och Grevnäs. I 
Lappträsk tog Porlom och Kimoböle 
emot stöten. På revirområdet omfattar 
skadan ca 15 000 - 20 000 m3 storm-
fällt virke. Maskinkapaciteten flyttades 
omedelbart till upparbetning av storm-
skadorna och vid tidpunkten när revir-
tidningen utkommer är större delen av 
skadorna upparbetade. 

Kiira stormen gick fram i ett hu-
vudstråk vars bredd kunde variera mel-

lan 50 och 500 m. Den gjorde korta 
sidostråk på några hundra meter och 
“hoppade” över terränghinder och 
slag, likt fallvindar, med mindre storm-
skadade fläckar utanför huvudstrå-
ket. Det betyder att man med säkerhet 
ännu inte upptäckt alla stormskador. 
Gå därför igenom din skog och kolla 
saken! Gör det gärna tillsammans med 
din revirinstruktör, så kan ni på sam-
ma gång diskutera övriga skogliga åt-
gärder.

Risken för insektangrepp i storm-
skadan stundar inkommande vår. Det 
är alltså ännu gott om tid att städa 
upp efter stormen, men det är myck-
et viktigt att det blir gjort. Vi har ännu 
granbarkborre-epidemin 2008 - 2014 i 
färskt minne och något liknande skju-
ter vi gärna långt in i framtiden.

kiira-storMen
Text och bilder: Rune Grönberg
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skogsFärdighetstävling För skogsägare
hansas, sibbo 12.10.2017

FM-skogsFärdighet  
För skogsägare 

16.9.2017 i Mäntsälä
Allmän klass

1 Aapo Hietalahti Mhy Keskipohja 164 p

38 Tom Nylund Svf Skogsreviret 149 p

162 Gösta Nylund Svf Skogsreviret 128 p

176 Kim Mårtensson Svf Skogsreviret 127 p

225 Bengt Lindfors Svf Skogsreviret 99 p

Individuella tävlingen för skogsägare (74 deltagare)

Namn Förening Stämpling Värdering Totalt

1. Sjöblom Stig-Göran Södra skogsreviret / Västra Nyland 4 55 107 162

2. Eliasson Tage Södra skogsreviret / Västra Nyland 3 56 103 159

3. Nynäs Ingemar Österbotten 2 57 99 156

4. Forsström Andre Österbotten 1 54 101 155

5. Selén Stefan Södra skogsreviret / Sibbo I 58 97 155

6. Smeds Anders Södra skogsreviret / Lovisa I 65 90 155

7. Käldström Rune Österbotten 2 66 87 153

8. Himberg Hans Södra skogsreviret / Västra Nyland 2 62 86 148

9. Österlund Klas Södra skogsreviret / Västra Nyland 1 57 90 147

10. Sandström Tore Österbotten 1 58 89 147

11. Mårtenson Kim Södra skogsreviret / Lovisa III 59 88 147

12. Levonius Kaj Södra skogsreviret / Mellersta Nyland 1 54 92 146

13. Nylund Tom Södra skogsreviret / Lovisa III 51 93 144

14. Björklöf Ole Södra skogsreviret / Västra Nyland 1 61 82 143

15. Lindholm Jörgen Södra skogsreviret / Västra Nyland 5 50 91 141

Bästa värderare: Stig-Göran Sjöblom

Bästa stämplare: Rune Käldström

Lagtävlingen för skogsägare (26 lag)

Förening & Namn Stämpling Värdering Totalt

1. Västra Nyland 4 431

Sjöblom Stig-Göran 55 107 162

Wasström Niklas 51 87 138

Simberg Peter 58 73 131

2. Västra Nyland 1 431

Österlund Klas 57 90 147

Björklöf Ole 61 82 143

Björklöf Jan 59 82 141

3. Österbotten 2 428

Nynäs Ingemar 57 99 156

Käldström Rune 66 87 153

Ravald Per-Håkan 60 59 119
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Stig-Göran Sjöblom, Peter Simberg, Niklas WasströmStig-Göran Sjöblom

Bilder: Leena Levänen och Veronica Lindén
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skogsbruk och planläggning 
Möts i nyland

Text och bilder: Mika Salmi, Finlands skogscentral

På Finlands skogscentral pågår 
ett nytt Skogsbruk och planlägg-
ning-projekt. Målet med projek-
tet är att öka samförståndet mel-
lan markanvändningsplanerarna 
och skogssektorn i Nyland.

Av Nylands totala markareal är 62 
procent (568 000 hektar) skogsbruks-
mark. Av den andelen används 87,6 
procent för virkesproduktion. Skogs-
bruket sysselsätter kring 5 000 perso-
ner i Nyland och skogarna används för 
varierande ändamål.

Det är mycket viktigt att man i sam-
band med markanvändningen också be-
aktar skogsbrukets behov och kommu-
nernas mål för mångsidig användning 
av skogen, som rekreationsbruk eller 
jakt. Också naturens mångfald måste 

tryggas. Samtidigt måste man se till att 
skogsägarna har möjlighet att utnytt-
ja sin skog mångsidigt och utifrån sina 
egna mål. Att gränsen mellan skogsla-
gen och planläggningen görs så tyd-
lig som möjligt minskar kommunernas 
förvaltningsbörda och sparar på plan-
läggningskostnaderna. Dessutom kan 
kommunerna stärka skogsnäringarna.

Projektet inleddes i våras och av-
sikten är att öka markanvändningspla-
nerarnas, kommunernas, skogsbrukets 
aktörers och skogsägarnas samarbete 
genom att ordna möten mellan intres-
sentgrupper som arbetar med planlägg-
ning och skogssektorns aktörer och 
genom att delta i kommunernas gene-
ralplansprocesser enligt möjlighet.

I markanvändnings- och bygglagens 
1 § sägs det att lagens mål är att regle-

ra områdesanvändningen och byggan-
det för att på det sättet skapa förutsätt-
ningar för en bra livsmiljö och främja 
en ekologiskt, ekonomiskt, socialt och 
kulturellt hållbar utveckling. Målet är 
också att tillförsäkra alla en möjlighet 
att delta i beredningen av ärenden och 
att säkerställa att planeringen är hög-
klassig och sker i växelverkan, att det 
finns tillgång till mångsidig sakkun-
skap och att det ges öppen information 
om de ärenden som behandlas.

Det går att medverka i planlägg-
ningen i de olika skedena tills planen 
träder i kraft. Planläggningsarbetet görs 
i samverkan med intressenterna. I pro-
cessen hörs ofta både markägare och 
kommuninvånare.  Intressenternas lis-
ta är brokig, till exempel i programmet 
för deltagande och bedömning i delge-
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neralplanen för Sibbo Norra Paipis är 
20 intressenter uppräknade, bland an-
nat kommuninvånarna, markägarna, 
föreningar och organisationer i områ-
det, grannkommuner, otaliga myndig-
heter med mera. Det finns många olika 
parter och också visionerna om mark-
användningen varierar mellan de olika 
aktörerna.

- Olika aktörers intressen är ibland 
i konflikt med varandra. Olika mål för 
användning av mark och skog är nyt-
tigt att föra fram och det är bra att föra 
diskussion om dem. Det är viktigt att 
öka diskussionen och projektet ska-
par diskussion. Planläggningsprocessen 
kan ibland vara ett för sent skede att 
föra den här växelverkan, säger Kaisa 
Jama som är Sibbos generalplanechef 
och medlem i styrgruppen för projek-
tet.

Finlands skogscentral har som mål 
att i framtiden vara mer aktivt med i 
planläggningen och att öka samarbetet.

- I framtiden hoppas vi att varje 
kommun kallar Skogscentralen med i 
myndighetsförhandlingar kring gene-
ralplaner, så att diskussionen inleds så 
snabbt som möjligt och Skogscentra-
len ses som aktiv part, säger projektets 
projektchef Mika Salmi vid Finland 
skogscentral.

Projektet ordnar utbildningar om 
skogsbrukets och planläggningens 
verksamhetssätt, rekommendationer 
och lagstiftning. Målgruppen är ny-
ländska skogsägare, skogsproffs, kom-
munernas och konsultföretags anställ-
da samt nämndmedlemmar.

- Projektet har kommit bra igång 
och har fått ett positivt mottagan-
de i de nyländska kommunerna. Ock-
så markägare och skogsvårdsförening-
ar har sett projektet som en brobyggare 
mellan markanvändningsplanerare och 
skogssektorn. Under våren och somma-
ren har vi träffat planläggare i kommu-
nerna och gått igenom planläggningssi-
tuationen i Nyland, säger Mika Salmi.

- Det är viktigt att myndigheter-
na samarbetar kring planläggningen 
och i framtiden ska vi mer aktivt del-
ta i kommunernas planläggning och vi 
hoppas att kommunerna kan kommu-
nicera för att olika synsätt ska kunna 
sammanjämkas. Också ändringen av 
markanvändnings- och bygglagen vad 
gäller tillstånd för miljöåtgärder har 
orsakat diskussion. Det här för i fram-
tiden med sig lättnader för skogsvården 
på generalplanernas M-områden, alltså 
skogsbruksdominerade områden. I 
kommande generalplaner kan man inte 
kräva tillstånd för miljöåtgärder på de 
här områdena, fortsätter Mika Salmi.

Den 29 november ordnades den för-
sta utbildningen för skogsägare i Vich-
tis. Flera utbildningar kommer att ord-
nas på olika håll i Nyland, bland annat 
i Tusby i januari och senare nästa år i 
Esbo, Hyvinge, Karis, Kyrkslätt, Lapp-
träsk, Lojo, Borgå och Sibbo.

I september 2017 ordnade vi det 
första seminariet för kommunala plan-
läggare och beslutsfattare samt för 
konsulter. På utbildningen gick vi ige-
nom planläggningens ekonomiska in-
verkan på skogsbruket och inverkan 

på användningen av skog på planlagda 
områden. Materialet hittas på Skogs-
centralens webbsidor. På våren 2018 
ordnas motsvarande utbildning på 
svenska.

För skogsproffs ordnar projektet ut-
bildning i januari och februari. I slutet 
av januari ordnas ett finskspråkigt eve-
nemang i Hyvinge. På svenska ordnas 
utbildningen i samband med Skogsbru-
kets vinterdagar i februari.

Projektet är tvåspråkigt och utbild-
ningarna ordnas skilt på finska och 
svenska.

Projektet Skogsbruk och planlägg-
ning finansieras av Europeiska jord-
bruksfonden för landsbygdsutveckling. 
Finlands skogscentral administrerar 
och verkställer projektet.
Mer information ger:
Mika Salmi 
projektchef 
Finlands skogscentral, projektet Skogs-
bruk och planläggning 
tfn 050 449 4804 
mika.salmi(at)skogscentralen.fi
Medlemmar i styrgruppen:
Skogsexpert Borgman Stefan SLC  
Nyland (ordförande)
Skogsexpert Islander Anu, Skogsindu-
strin rf
Skogsbruksingenjör Jansson Carl-Jo-
han, Raseborg
Generalplanechef Jama Kaisa, Sibbo
Verksamhetsledare Korpi Kari, Västra 
Nylands skogsvårdsförening
Expert på projektbeslut Mäkinen 
Juha, NTM-centralen
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PERSONALKARTA / HENKILÖSTÖKARTTA

e-post fornamn.efternamn@revir.org,  s-posti etunimi.sukunimi@revir.org

 Team 1

 Ekenäs
   Tammisaari

Hangö
Hanko

Pojo 
Pohja

Karis
Karjaa

 Team 2

Ingå
Inkoo

Magnus Wiksten
Borgå/Porvoo
Verksamhetsled.
Toiminnanjohtaja
040 594 8930

Agneta Holmberg
Lovisa/Loviisa
kontorschef
toimistopäällikkö
040 546 5019

LEDNINGEN - JOHTO

Ove Simosas
revirinstruktör
alueneuvoja
0400 434 459

Ralf Bergström
revirinstruktör
alueneuvoja
0400 866 970

Torolf Finnbäck
revirinstruktör
alueneuvoja
0400 495 682

 TEAM 4 BORGÅ-SIBBO / PORVOO-SIPOO

Christer Ahlberg
virkesförman
hankintaesimies
0400 615 223

Niklas Furu
revirinstruktör
alueneuvoja
0400 615 224

Stefan Sundqvist
revirinstruktör
alueneuvoja
0400 226 058

Peter Lindholm
revirinstruktör
alueneuvoja
0400 114 380

Fredrik Bäcklund
arbetsledare
työnjohtaja
040 515 5728

Mikael Byman
arbetsledare
työnjohtaja
0400 216 015

 TEAM 1 SYDSPETSEN / ETELÄKÄRKI

Tom Grönholm
revirinstruktör
alueneuvoja
0400 471 614

 TEAM 3 MELLANNYLAND / KESKI-UUSIMAA

Beata Forslund Heidi Hurmerinta

 LOVISA KONTOR / LOVIISAN TOIMISTO
  

Rune Grönberg
revirinstruktör
alueneuvoja
0400 214 822

Svante Rikberg
arbetsledare
työnjohtaja
040 732 0002

 TEAM 5 ÖST / ITÄ

Mikael Fabritius
revirinstruktör
alueneuvoja
040 552 8590

John Arnkil
arbetsledare
työnjohtaja
0400 212 138

 ESBO KONTOR / ESPOON TOIMISTO

Peter Arnkil
arbetsledare
työnjohtaja
0400 473 043

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

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

Mikael Moring
revirinstruktör
alueneuvoja
040 1648505

Stefan Borgman
Esbo/Borgå
Espoo/Porvoo
utvecklingschef
kehittämispäällikkö
040 158 8815

Robert Andersson
Lovisa/Borgå
Loviisa/Porvoo
försäljningschef 
myyntipäällikkö
040-720 8843

Daniel Larsén
revirinstruktör
alueneuvoja
040 5096387

André Södergård
revirinstruktör
alueneuvoja
040 451 8489

Patrik Lindroos 
revirinstruktör 
alueneuvoja
050 409 7077



Ingå
Inkoo

Sjundeå
Siuntio

Kyrkslätt
Kirkkonummi

 Esbo
    Espoo

Grankulla
Kauniainen

 Team 3

Vanda
Vantaa

Helsingfors
Helsinki

Sibbo
Sipoo

 Team 4

 Borgå
    Porvoo

Mörskom
Myrskylä

Pernå
Pernaja

 Lovisa
    Loviisa

Lappträsk
Lapinjärvi

Liljendal
Strömfors
Ruotsinpyhtää

Pyttis
Pyhtää

 Team 5

Veronica Lindén Anita Ek

 BORGÅ KONTOR / PORVOON TOIMISTO 

Stefan Rosenberg
arbetsledare
työnjohtaja
040 503 8833

Torolf Finnbäck
revirinstruktör
alueneuvoja
0400 495 682

Björn Arnold-
Larsen
arbetsledare
työnjohtaja
0400 214 825

Monica Lignell

 EKENÄS KONTOR /  TAMMISAAREN TOIMISTO

Eero Uggelberg
revirinstruktör
alueneuvoja
0400 471 613
På jobb/Töissä 
1.8.2017–30.4.2018

Lennart Biström
revirinstruktör
alueneuvoja
0400 486 347

Johan Fagerström
arbetsledare
työnjohtaja
040 759 4097

 TEAM 2 RASEBORG / RAASEPORI

 LOVISA KONTOR / LOVIISAN TOIMISTO
  

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

Formansallén/Ajurinpuisto 2

10600  EKENÄS/TAMMISAARI

Tel./Puh. 019-241 5800 

ekenas@revir.org

Vesa Pulkkanen
arbetsledare
työnjohtaja
0500 186 349

Fredrik Adamsson
revirinstruktör
alueneuvoja
0400 472189

Ulrika Wahlberg

 SKOGSBRUKSPLANERING / METSÄSUUNNITTELU 

Tomas Korkman
skogsbruksplanerare
metsäsuunnittelija
0400 825 655

Ulla Inkeroinen
skogsbruksplanerare
metsäsuunnittelija
050 537 6598

Henrik Holmberg
revirinstruktör
alueneuvoja
0400 988 327
Ledig/Vapaalla 
1.8.2017–30.4.2018


