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Ledare: Otto von Frenckell
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Finländarnas förhållande till skogen kännetecknas av att 
verka för naturens bästa och att få vara sig själv då man 
vistas i skogen. Bland annat detta kom fram i en under-
sökning som gjordes av Kantar TNS tillsammans med 
Finlands Skogsmuseum Lusto och Finska Forstförening-
en.

Skogen är viktig eller mycket viktig för fyra av fem 
finländare. Det intressanta i undersökningen var att ål-
der, bosättningsort, kön eller om man är skogsägare eller 
inte, hade ingen betydelse för hur man kände för skogen.

Även beslutsfattarnas skogsakademi, Suomen Latu 
och Tahko Pihkala-föreningen har tillsammans med riks-
dagens jord- och skogsbruksutskott ordnat ett semina-
rium om bland annat skogens hälsoeffekter. Jord- och 
skogsbruksutskottets ordförande, riksdagsledamoten 
Anne Kalmari, konstaterade i sitt inledningsanförande 
att skogen som upplevelse kan vara en framtidsbusiness. 
Speciellt för utlänningar är skogen och vistelse i skogen 
en sådan upplevelse att en del är villiga att betala för det. 
Rekreations- och ekonomianvändning av skogen uteslu-
ter inte varandra, påminde Kalmari. Riksdagen bör även 
i fortsättningen fatta beslut som inte utesluter allemans-
rätten, sade hon också.

Och där kommer vi till pudelns kärna. Vi finlända-
re är vana vid den kultur där den nordiska allemansrät-
ten i skogen råder. Att ströva omkring och njuta av tyst-
naden, lyssna på vårfåglarnas kvitter, plocka bär och 
svamp, göra skidutflykter på skaren en tidig vårmorgon; 
alla dessa är aktiviteter som vi tar som självklara att fritt 
få välja. Men så är inte fallet i övriga världen. Skogen är 
i många länder lika privat som vilken bostadstomt som 
helst i Finland. Att beträda den utan markägarens till-
stånd är förbjudet. I många länder är populära växande 
skogsaktiviteter såsom terrängcykling, stiglöpning, orien-
tering, geocaching m.fl. avgiftsbelagda och strikt reglera-
de verksamhetsformer. Under ett besök i Danmark senas-

te sommar fick vi höra att för många skogsägare där är 
inkomsten för dylika evenemang lika viktig som virkes-
inkomsterna.

Forskaren på Finlands Naturresursinstitut, professor 
Liisa Tyrväinen berättade att skogen är finländarnas fa-
voritmotionsplats, men utförd forskning inom området 
trampar i barnskorna. Medan man rör sig i skogen erhål-
ler man förutom motionens hälsoeffekter även naturens 
hälsoeffekter. Skogen som en gratis motionsplats utjäm-
nar även samhällets ojämlikheter, konstaterade hon.

För att vi skogsägare även i framtiden ska acceptera 
att övriga medborgare har alla dessa möjligheter till fri 
motion och direkta eller indirekta hälsoeffekter, krävs en 
långsiktig ömsesidig respekt. Friluftsfolket bör röra sig 
med ansvar: hundägare ska hålla hundarna kopplade, i 
synnerhet då naturen och djuren är känsliga, fordonsbur-
na skall hålla sig till överenskomna leder, svamp- och bär-
plockare ska försäkra sig om att inte störa jägarna på 
hösten med mera, med mera. Att olika former av virkes-
avverkningar är en del av skogsägarens utnyttjande av 
sin förnyelsebara naturresurs skall inte ses som negativa 
ingrepp. Naturligtvis skall även skogsägaren respektera 
allmänheten i sin verksamhet. Känsliga områden kan av-
verkas skonsamt, vandringsleder behöver inte röjas så att 
stigarna blir hinderbanor osv. 

Om beslutsfattarna inte har samma förnuftiga inställ-
ning som den tidigare citerade riksdagsledamoten Anne 
Kalmari, d.v.s. underförstått att skogsbruksmark inte 
skall beläggas med fastighetsskatt, är denna frihet i stor 
fara. En absolut förutsättning för att den stora allmänhe-
ten skall ha dessa friheter på privatägd skogsmark är att 
samhället inte uppbär skatt på skogsmarken, oberoende 
av om man erhåller virkesinkomster eller inte. En dylik 
plattskatt som skulle belasta skogsägarna vore definitivt 
början till slutet på acceptansen för den fria nordiska al-
lemansrätten.

AllemAnsrätten 
i skogen

AllemAnsrätten 
i skogen
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Skogsindustrin

Marknadssituationen för den finländ-
ska skogsindustrin var på det hela ta-
get god i fjol. De träbaserade produk-
ternas andel av Finlands exportintäkter 
ökade. Den finländska skogsindustrins 
konkurrenskraft illustreras av den po-
sitiva atmosfär som fortfarande omgav 
investeringar som ökar användningen 
av inhemskt virke.

Skogsindustrins produktion ökade 
i Finland 2017. Produktionen av kar-
tong var nio procent större än ett år ti-
digare. Med stöd av nya investering-
ar var massaproduktionen tre procent 
större än föregående år och uppgick till 
7,7 miljoner ton. Produktionen av så-
gade varor ökade med fem procent och 
var 11,9 miljoner kubikmeter 2017.

Exporten av sågade varor från Fin-
land var större än någonsin 2017 och 
uppgick till ca 9,3 miljoner kubikmeter. 
Exportvolymen ökade ca åtta procent 
jämfört med 2016. Sågvarornas ge-
nomsnittliga exportpriser steg med ett 

par procent. Sågvaruexporten till Kina 
ökade fortfarande och andelen expor-
terade finländska plankor till Kina var 
redan ca 20 procent.

Skogsskötsel

Skogsodlingsarealen var lite mindre 
än året innan och reviret förmedlade 
drygt 1,2 miljoner plantor. Markbered-
ningsarealen minskade en aning under 
år 2017 och uppgick till totalt 1 009 
hektar. Arealen utförd plantskogssköt-
sel och iståndsättning av ungskog upp-
gick till totalt nästan 1 700 hektar.

Virkeshandel

Drivningsförhållandena under vintern 
2017 var varierande och utmanande 
och vintern var kort. I väster försvann 
tjälen ganska fort medan den i öster, på 
sina ställen, hölls kvar ända till mars. 
Under början av året gick revirets av-
verkningskapacitet för fullt och någ-
ra extra avverkningskedjor togs in för 

att alla vinterstämplingar skulle kun-
na avverkas. Tyvärr tog det goda föret 
slut fort och en del avverkningar måste 
skjutas upp till nästa vinter. 

Avverkningsvolymerna från årets 
början fram till slutet av mars var ca 
30 000 m3 större än normalt. Detta 
försprång minskade dock på grund av 
att sommaren var regnig och hösten ex-
ceptionellt regnig. De dåliga drivnings-
förhållandena förorsakade att det fina 
försprånget i slutet av oktober hade 
krympt till ca 10 000 m3. I november 
och december var drivningsförhållan-
dena så dåliga att endast ca 50 % av de 
planerade virkesvolymerna kunde av-
verkas och överlåtas. 

Revirets totala virkesförmedling, 
bestående av såväl rundvirke som flis, 
uppgick under år 2017 till 683 487 m3. 
Enligt verksamhetsplanen för 2017 var 
målsättningen 710 000 m3. Reviret för-
medlade således drygt 25 000 m3 min-
dre än planerat och detta var en direkt 
följd av de dåliga drivningsförhållande-
na under senhösten. Användningen av 

ÅrskrönikA 2017
Text: Magnus Wiksten
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energived hölls ungefär på samma nivå 
som 2016 fastän temperaturen under 
2017 var högre än normalt.

Medelpriset på grantimmer steg 
under året med nästan 3 €/m3. Priset 
på övriga timmersortiment steg också 
men betydligt mindre. Priset på mas-
saved hölls ganska stabilt under hela 
året. Mot slutet av året ledde den rå-
dande virkesbristen i hela Östersjöom-
rådet till stigande priser på nästan alla 
virkessortiment. 

Skolning och information

Revirets tjänstemän medverkade under 
året i olika kurser och möten med aktu-
ell revirinformation. I mars arrangera-
de reviret en skogsmaskinsdag i Koskis 
och samma månad deltog reviret också 
i en gemensam tillställning för skogs-
ägare i Rajamäki. I maj medverkade 
reviret i den populära Raseborgs Ex-
po-mässan i Karis. I juni medverkade 
reviret två dagar i Sibbo-mässan. Den 
gemensamma skogsfärdighetstävling-
en för hela revirområdet arrangerades 
den 12 oktober i Sibbo. Revirtidning-
en utkom två gånger under året. Infor-
mationen kompletterades med artiklar 
i massmedia och facktidskrifter.

Under året deltog revirets personal 
i ett flertal kurser och fortbildningstill-
fällen. Tio personer ur fältpersonalen 
har gått Management Institute of Fin-
lands grundkurs i affärsekonomi och 
en person har avlagt försäljningschefs-
examen inom samma utbildningspro-
gram.  Personalen deltog i Skogsbru-
kets vinterdagar i Vanda.

I juni besökte revirets personal och 
styrelse Danmark för att bl.a. samla 
kunskap om hur stormskador eventu-
ellt kunde förebyggas. Danmark är ing-
et stort skogsland men där har man 
redan under en längre tid haft före-
byggande av stormskador som en cen-
tral del av skogsbruket. Skötselmeto-
derna i Danmark grundar sig långt på 
ett kontinuitetsskogsbruk där man för-
söker gå från monokulturer mot mera 
diversifiering både vad beträffar träd-
slagsval samt åldersfördelning i skogs-
bestånden.

Fullmäktige och  
styrelse 2017

Fullmäktiges vårmöte hölls den 6 april 
i Tallinn. Styrelseordförande Otto von 
Frenckell konstaterade i inledningen 
att revirets ikraftvarande strategi är 
från 2005 och det har hänt mycket i 
samhället sen dess. Lagstiftningen har 
ändrat och reviret verkar idag under 
helt andra verksamhetsförutsättningar. 
Anders Winqvist valdes till mötesord-
förande och verksamhetsberättelsen 
samt bokslutet för år 2016 fastställ-
des och andra stadgeenliga ärenden be-
handlades. Efter mötesförhandlingarna 
höll fullmäktige ett strategiseminarium.

Höstmötet hölls den 12 december 
på Överby i Esbo. Under öppningen av 
mötet konstaterade styrelsens ordfö-
rande Otto von Frenckell, att det un-
der hösten har regnat mera än någon-
sin. Detta har påverkat all verksamhet 
som har med naturbruk att göra. Revi-
rets drivningsverksamhet har påverkats 
i allra högsta grad och situationen är 
minst sagt utmanade.

Till mötesordförande valdes Mar-
kus Johansson. Till revisor för revision 
av revirets räkenskaper och förvaltning 
år 2018 valdes Bengt Nyholm, CGR 
och till revisorssuppleant revisionssam-
fundet Ernst &   Young Ab. Fullmäk-
tige fastställde revirets medlemsavgift 
och förrättningsavgifter för 2018. Av-
gifterna blev oförändrade från tidiga-
re år. 

Styrelsen höll sammanlagt åtta mö-
ten under året. Otto von Frenckell 
fungerade som ordförande och Gösta 
Lundström som viceordförande.

Ekonomi

Revirets bokslut uppvisar ett överskott 
på 317 059 euro. Överskottet beror på 
den försäljningsvinst reviret gjorde i 
samband med försäljningen av aktierna 
i Silvadata, försäljning av en del börs-
noterade aktier samt försäljningen av 
en lägenhet i Ingå. De medel som för-
säljningen av ovannämnda egendom 
inbringade är återplacerade.

Räkenskapens resultat för affärs-
verksamheten uppgick i mellanbokslu-
tet per 31.10.2017 till drygt 88 000 €. 
Enligt det reviderade bokslutet upp-
visar affärsverksamheten en vinst på 
drygt 29 000 € vid årets slut. Detta vi-
sar hur känslig revirets ekonomi är för 
störningar i virkeshandeln. De rekord-
stora regnmängderna som föll under 
oktober, november och december gjor-
de att resultatet för affärsverksamhe-
ten vändes från ett hyggligt plus till ett 
mera blygsamt plus.

Under 2017 uppbars medlemsavgif-
ten för tredje gången. Medlemsavgiften 
inbringade 498 597 euro, ca 12 000 
euro mindre än 2016. Minskningen var 
nu hälften av vad den var mellan 2016 
och 2015. Detta tyder på att ivern att 
säga upp medlemskapet har avtagit. 

Den största posten på kostnadssidan 
i resultaträkningen är personalkostna-
derna. Under året har bl.a. regler för 
kilometerersättning och dagtraktamen-
ten samt ersättning för hemkontor revi-
derats. Den besparing i kostnader som 
har åstadkommits genom dessa åtgär-
der uppgår till knappa 40 000 euro. De 
totala kostnaderna för år 2017 mins-
kade med nästan 80 000 euro jämfört 
med föregående år. 

Danmarksbesöket 2017
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”Jag har alltid gillat att sjunga, kanske medborgarinstitutet 
har någon kör som jag kan börja i på hösten” funderar Ani-
ta. I övrigt tycker hon att det är helt onödigt att skriva om 
att hon är pensionär sedan januari och att hon slutade ar-
beta från och med maj månad. ”Du kan skriva att mina ar-
betsuppgifter från och med nu är uppdelade så att kontoret i 
Ekenäs sköter om det som gäller väster om Borgå å och Lo-
visa-kontoret sköter den östra delen” förklarar Anita. 

Anita är född och uppvuxen på Houtskär i Åbolands 
skärgård. Hennes yngre bror Rune bor fortfarande på Hout-
skär på hemgården. ”Vår far jobbade som lots på Korpo, så 
Anita gick de två första åren i skola där. Sedan blev far för-
flyttad till Houtskär och hon avlutade folkskolan här. Efter 
det fortsatte läroplikten vid Åbo svenska flicklyceum, som 
var en internatskola för eleverna från skärgården. Jag minns 
att Anita redan som ung tyckte om att dansa och att hon var 
musikalisk. Hemma kallade vi henne för Doja, för hon heter 
ju egentligen Doris och Anita är hennes mellan-namn” be-
rättar Rune.

Efter skolan i Åbo fortsatte Anita vid handelsläroverket 
i Borgå. Som nyutexaminerad merkonom började hon ar-
beta på butik, närmast för att lära sig finska har hon be-
rättat. 1973 blev hon anställd som kontorist på Tehdaspuus 
kontor i Borgå. På den tiden jobbade också Ragnar Gartz 
på Tehdaspuu. ”Anita gjorde sig känd som flitig och nog-
grann i allt som hon tog sig för. Det enda som hon grämde 
sig över var att hon inte är född några veckor senare, för då 
hade hon varit född på det glada 50-talet” minns Ragnar. Ef-
ter depressionen i början på nittiotalet upplöstes Tehdaspuu 
som organisation. Ragnar började som revirforstmästare på 
Borgå-Sibbo privata skogsrevir 1993. ”När virkeshandeln 
tog fart igen 1994 behövde vi mera personal på kontoret och 
då anställde jag Anita till Borgå-kontoret. Anita var lämplig 
för jobbet eftersom hon kände skogsägarna och var bekant 
med skogsterminologin” berättar Ragnar.

Bland sina kollegor har Anita gjort sig känd som snabb 
och effektiv; inga papper blir gamla på hennes bord! Hjälp-
sam är också adjektiv som används då det pratas om Anita. 
”Varje gång jag har glömt något så påminner Anita mig om 
det så fort jag kommer till kontoret” säger en anonym fack-
man från fältet och fortsätter ”Nu måste jag hålla reda på 
allting själv” Här hade Anita säkert svarat med ett av sina fa-
vorituttryck ”Jag känner mina svin på gången”.

AnitA funderAr pÅ Att börjA 
sjungA i kör

Text: Torolf Finnbäck

Ulrika Wahlberg sköter virkesbetalningar och faktu-
rering på området Sibbo – västra Borgå. Hon jobbar 
på revirets kontor i Ekenäs och kan nås på telefon: 
019 241 5800 eller via e-post: ulrika.wahlberg@re-
vir.org
 
Beata Forslund sköter virkesbetalningar och fakture-
ring på området östra Borgå och Heidi Hurmerinta 
fakturering av skogsvård på området Borgå-Sibbo. 
De jobbar på revirets kontor i Lovisa och kan nås 
på telefon: 019 509 014 eller via e-post: beata.for-
slund@revir.org och heidi.hurmerinta@revir.org
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Tomas Korkman, som de senaste fem åren jobbat som 
skogsbruksplanerare i väster, gick i pension 1.5.2018.

Tomas blev färdig arbetsledare från Ekenäs forstinsti-
tut (Forstis) år 1975. Efter klargjord värnplikt blev hans 
första arbetsplats Föreningen för Skogskultur, där han pla-
nerade vägbyggen och dikningar på området mellan Kyrk-
slätt och Vanda. Tomas första bekantskap med Skogsrevi-
ret blev hösten 1980 då han jobbade som stämplingshjälp i 
Sjundeå och Ingå. - Den tiden stämplades alla avverkning-
ar, så behovet av arbetskraft var stort. Man stämplade en 
färg på de träd som skulle bli kvar och en annan på de som 
skulle avverkas, berättar Tomas. Till och med första gall-
ringar stämplades!

 Den 17 augusti 1981 heltidsanställdes Tomas som in-
struktör på Västra Nylands privata skogsrevir. Tomas 
övertog Berndt Johanssons gamla område, dvs Norra Ingå 
och delar av Karis. Efter ett antal år utvidgades området 
att gälla även södra Ingå, inklusive skärgården, efter att 
Lars-Åke Grönqvist gick i pension. Tomas flyttade med fa-
miljen från Svartå till Ingå och har kommit att bo där allt-
sedan 1986. 

Under sin livstid har Tomas fått följa det han kallar 
”hela utvecklingen” inom skogsbruket. Tomas minns ti-
den som barn på hemstället i Medvastö då straffångar 
högg metersklabbar med bågsåg och yxa. Veden kördes 
med häst och kärra till Medvastö-sund där en pråm sedan 
fraktade veden vidare till Helsingfors.  Då Tomas började 
sin skogskarriär på 80-talet kördes en del virke fortfaran-
de ut med häst och all avverkning skedde manuellt. Myck-
et av virket höggs av skogsägarna själva och då fick Tomas 
ofta hälsa på under arbetets gång. - Det har alltid varit ro-
ligt att ha kontakt med skogsägare, det har jag alltid tyckt, 
säger Tomas. Jag har också haft bra arbetskamrater som 
jag trivts med. På Ingå-området jobbade som mest 21 hug-
gare minns Tomas. Alla skogsplantor var bar-rotade och 
skulle jordslås innan utplantering. Det var ett enormt jobb 
om vårarna minns Tomas. Småningom övertog maskiner-
na virkesutkörningen helt, och de första avverkningsma-
skinerna blev allmänna i början av 90-talet. Sedan dess har 
utvecklingen rasat fram.

Tomas har i alla år haft ett brinnande intresse för fo-
tografering. Han införskaffade sin första kamera år 1973 
och framkallade då sina bilder själv. Under årens lopp har 

kameran hört till den dagliga utrustningen under arbetet 
i skogen och Tomas har försett många av revirtidningens 
pärmar med fascinerande naturfotografier. Kameran kom-
mer att finnas till hands också i framtiden då han ägnar sig 
åt sina andra stora intressen: fiske och jakt. Det är inte säl-
lan man på sociala medier får se Tomas fina bilder av fång-
ster i varierande storlekar och arter, och av fina naturupp-
levelser i skog och mark med taxen som sällskap.

tomAs korkmAn  
gick i pension

Text: Ulrika Wahlberg
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Konkurrensen om skogsägarna 
på Skogsrevirets område har ökat 
märkbart under de senaste åren och 
märks framförallt nu då Skogscen-
tralens skogsdata blivit fritt tillgäng-
ligt. För att hänga med i utveckling-
en och sköta kundkontakter och 
medlemmar på bästa möjliga sätt, 
så har Skogsreviret haft personal på 
utbildning hos Management Institu-
te of Finland.

Tio personer från Skogsrevi-
rets fältpersonal deltog i en grund-
kurs i företagsekonomi. Ändamålet 
med utbildningen var att fördju-
pa deltagarnas kunskap i hantering 
av kundrelationer och försäljning. 
Kursens slogan var ”Från Specialist 
till Kundkännare”. Utbildningen 
pågick under ett år och i utbildning-
en deltog även personal från andra 
skogsvårdsföreningar i Finland. 

Utbildningsprogrammet bestod 
av både närstudier och självstudier. 
Självstudierna bestod främst av in-
lärning i arbete, men även olika del-
moment där deltagarna skulle bevi-
sa sin yrkeskunskap genom att göra 
ett arbetsmoment, samt rapporte-
ra detta. Arbetsmomentet och den 
skrivna rapporten utvärderades se-
dan. 

Under närstudierna hade man 
olika föreläsningar kring temat 
kundskötsel och försäljning, men 
även föreläsningar där deltagarna 
skulle lära känna sig själva och bli 
bättre på tidsplanering samt priori-
tering.

Utöver rapporterna och närstu-
dierna skulle deltagarna även skriva 
ett utvecklingsprojekt. Rubrikerna 
till utvecklingsprojekten för Skogs-
revirets deltagare utarbetades till-
sammans med arbetsgivaren. Äm-

nen hade valts ut från olika delar 
av verksamheten som man ansåg att 
behövde utvecklas eller delar som 
inom en nära framtid kommer att 
behöva utvecklas. Samtliga utveck-
lingsprojekt, som deltagarna från 
Skogsreviret gjorde, var väldigt bra 
och kan helt eller delvis implemen-
teras i Skogsrevirets verksamhet un-
der en längre tidsperiod. 

De generella kommentarer-
na från deltagarna har varit att ut-
bildningen varit givande, men tilli-
ka har det varit en stor påfrestning 
då man förutom utbildningen haft 
sitt vanliga jobb att sköta. Framför 
allt tyckte deltagarna att närstudie-
tillfällena var väldigt bra då man 
kunde byta erfarenheter och tankar 
med personer från andra förening-
ar. Föredragshållarna på närstudie-
tillfällena har även fått mycket bra 
feedback av deltagarna. Föredrags-
hållarna väckte nya tankesätt och 
presenterade olika arbetssätt som 
deltagarna försökte implementera i 
sitt dagliga jobb för att kunna skö-
ta kundkontakten bättre och effek-
tivare.

Ett stort tack till Er som deltog. 
Ett stort tack även till Skogsrevirets 
övriga personal som fått axla lite 
mera jobb då vi haft ett gäng på ut-
bildning.

Följande personer deltog i ut-
bildningen:

Adamsson Fredrik, Byman Mi-
kael, Fabritius Mikael, Finnbäck 
Torolf, Furu Niklas, Larsén Daniel, 
Moring Mikael, Rikberg Svante, Si-
mosas Ove och Sundqvist Stefan.

mif-utbildning
Text: Robert Andersson och Stefan Borgman

Utöver de tio deltagarna i grundkursen 
för företagsekonomi, så deltog även Ro-
bert Andersson i en försäljningschefs-
kurs ordnad av samma instans. Målet 
med kursen var att ge deltagarna insikt 
och verktyg för att hantera strategiska 
ämnen inom kundrelationer och försälj-
ning. Kursrubriken var ”Från Skogskarl 
till Försäljningsledare”. Utbildningen 
pågick under ett och ett halvt år, delta-
garna i kursen var verksamhetsledare, 
kundchefer och avverkningschefer från 
olika skogsvårdsföreningar i hela lan-
det. 

Även denna kurs bestod av närstu-
dier och självstudier, där självstudier-
na bestod av inlärning i arbete. I den-
na kurs fanns det inga delmoment, men 
för att bli godkänd i kursen skulle delta-
garna göra ett utvecklingsprojekt. Pro-
jektet bestod av en projektplan inklusi-
ve budgetering och en rapportering av 
själva utförandet av projektet. Även här 
hade deltagaren från Skogsreviret fått 
en rubrik av arbetsgivaren som gällde 
ett delområde med utvecklingsbehov.

Under kursen hade deltagarna 
tolv närstudietillfällen. Närstudier-
nas huvudteman var kundstrategi, för-
säljningsstrategi, kundsegmentering, 
försäljningsstyrning och försäljningsef-
fektivitet. För att göra närstudietillfälle-
na mera interaktiva tilldelades kursdel-
tagarna olika case som skulle lösas.

Robert tyckte att kursen var väldigt 
bra. Framförallt närstudietillfällena var 
givande då man kunde dela sina erfa-
renheter med andra. Föredragshållarna 
på denna kurs var sporrande och kom-
pententa. Robert anser avslutningsvis 
att det vore bra att fortsätta med lik-
nande tillfällen regelbundet för att för-
bättra och utveckla verksamheten.
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V I K T I G T !
meddelA om förändringAr!

Skogsreviret upprätthåller ett medlems- och kundregister. EU:s dataskyddsförordning, som trädde 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

Våra kontor är stängda 16 – 29.7.2018  
då personalen håller semester.

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
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I Östra Nyland har man reagerat 
för bruna granplantor i 2-3 år gam-
la planteringar. Plantorna är oftast 
bruna i toppen, men kan också ha 
grön topp med bruna barr på plan-
tans mittparti.

Enligt forskare Marja Pote-
ri från LUKE är det ganska säkert 
fråga om sk ”frystorka”, även kall-
lad ”vårtorka”. I år, då vi har haft 
snö med tjäle i marken, har plan-
torna varit ordentligt infrusna. Den 
varma vårsolen har smält fram den 
infrusna plantan som har börjat av-
dunsta vatten. Då rötterna är frusna 
kan plantans rotsystem inte leverera 
mera vatten och barren börjar tor-
ka. Plantan klarar vanligtvis frystor-
kan och fortsätter att växa normalt. 
Om torkan är omfattande kan till-
växten tillfälligt hämmas. På finska 
heter frystorka ”kevätahava”.

frystorkA pÅ grAnplAntor
Text: Rune Grönberg

ga inkörsporten för sporer och därmed 
nya röthärdar. 

 ✔ Granens rotticka orsakar röta i 
stammen. I en stämplingspost kan 
upp till 40 procent av grantimret 
klassas ner till massaved eller ener-
gived till följd av rötan. Det här be-
tyder ett inkomstbortfall på ungefär 
4 000 euro per hektar för skogsäga-
ren.

 ✔ Tallens rotticka orsakar till en bör-
jan minskad volymtillväxt och slut-

ligen dör trädet. Unga träd kan dö 
snabbt, till och med under en och 
samma växtperiod.

 ✔ Lagen om bekämpning av skogsska-
dor stadgar om obligatorisk stubbe-
handling vid alla avverkningar mel-
lan den 1 maj och 30 november.

 ✔ Avverkningsmaskinen besprutar 
stubbarna med en lösning av anting-
en urea eller biologisk pergament-
svamp. Samma medel biter både på 
granens och på tallens rotröta. 

stubbehAndling  
stoppAr rotrötAns 

spridning
Text: Annikka Selander, Finlands skogscentral

Stubbehandling minskar spridningsris-
ken för rotticka med över 90 procent 
förutsatt att bekämpningsmedlet 
täcker hela stubben. Den blå färgen 
har tillsatts i lösningen för att maskin-
föraren ska kunna följa med arbetets 
kvalitet. Foto: Pekka Kuitunen

Både tallens och granens rotticka spri-
der infekterande sporer hela den tid av 
året när temperaturen är över +5 gra-
der. Färska stubbar är den huvudsakli-
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Tidig vård av plantskog, är en av de 
mest kostnadseffektiva åtgärderna un-
der skogens omloppstid. En vid rätt 
tidpunkt utförd plantskogsskötsel ger 
på skogsrevirets område en tredjedel 
större nettoinkomster än om åtgärden 
lämnas outförd. Förnyelseåtgärderna i 
skogarna har förbättrats genom boni-
tetsanpassade markberedningsåtgärder 
och kvalitativa plantor, vilket leder till 
att skogarna växer snabbare än förr. 
Försenade åtgärder i plantskogarna hö-
jer kostnaderna för utförandet av arbe-
tet med ca tio procent per år.

Tidig vård av plantskog utförs då 
plantbeståndet är mellan 0,7 och 3 me-
ter högt och enligt lagen om finansie-
ring av hållbart skogsbruk (Kemera) 
har skogsägarna då möjlighet att få ett 
understöd på 160 euro per hektar för 
utförd åtgärd. Då beståndet är över 3 
meter och ända tills beståndets medel-
diameter både före och efter åtgärden 
är under 16 cm har skogsägarna en-
ligt samma lag möjlighet att få ett Ke-
mera-stöd för vård av ungskog på 230 

euro per hektar. Om man i samband 
med vård av ungskog samlar ihop klen-
träd kan stödet höjas med 200 euro per 
hektar. Arbetet kan påbörjas efter att 
en ansökan gjorts till Finlands skogs-
central.

tidig vÅrd Av plAntskog  
och vÅrd Av ungskog  

lönAr sig Alltid
Text: Stefan Borgman

Enligt den tolfte riksomfattan-
de skogsinventeringen så finns det ett 
enormt behov av skötsel i Finlands 
unga skogar – Kontakta din revirin-
struktör, utnyttja Kemera-stöden och 
sätt din skog i skick.
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Upprättandet av en skogsbruksplan 
börjar med att skogsägaren tar kontakt 
med skogsvårdsföreningen och bestäl-
ler en skogsbruksplan.

För att skogsbruksplaneraren ska 
veta hur han ska se på skogen, är det 
bra om markägaren berättar om sina 
egna tankar och målsättningar gällan-
de skogen. Syften och önskemål kan 
vara att t.ex. spara ett visst område el-
ler tänka på viltvård, gynna naturlig 
förnyelse eller ett visst trädslag, jäm-
na ut utvecklingsklassfördelning eller 
att avverka så mycket som möjligt. Det 
är också bra att veta om skogsägaren 
är självverksam med avverkningar eller 
skogsvård. Ibland har skogsägaren ny-
ligen fått sin skogsfastighet och vet ing-
enting om skogsbruk, vilket också är 
ett utgångsläge.

Vid fältbesök brukar planeraren 

skogsbruksplAnering 
och  

fAstighetsvärdering
Text: Ulla Inkeroinen

ha den gamla skogsbruksplanen som 
grund eller laserskannade uppgifter 
från skogscentralens MinSkog.fi-tjänst. 
Figurgränserna justeras enligt en färsk 
flygbild och terrängobservationer. Vir-
kesvolym och sortimentfördelning 
uppskattas per figur och avverknings- 
och skötselåtgärder för följande tio år 
bestäms. Samtidigt kollar man eventu-
ella skador och skogens hälsa samt na-
turobjekt.

Då skogsbruksplanen är färdig går 
planeraren igenom den med skogsäga-
ren. Oftast räcker det att man ser på 
kartorna vid bordet men ibland, speci-
ellt då det gäller nya skogsägare, kan 
det vara nyttigt att gå till skogs för att 
tydligare kunna förklara för skogsäga-
ren vad det är frågan om.

Om skogsägaren så önskar kan 
de nya planeuppgifterna kopplas till 
Heimskogen-mobiltjänsten. Då har 
man med sig sina skogsuppgifter och 
det är lätt att orientera i skogen. På 
kartan syns figurgränserna och GPS-
positionen. Man kan kolla figuruppgif-
terna på skärmen och jämföra med det 
som man ser framför sig.

Alla revirmedlemmar kan ta Heim-
skogen-tjänsten i bruk utan kostnad. 
De uppgifter som man ser i tjänsten be-
ror på uppgifterna som finns i revirets 
databas. En skogsbruksplan syns som 

sådan, men om det inte finns en plan 
så syns de figurer som har blivit avver-
kade eller röjda. Finns det inga sådana 
figurer heller så syns i alla fall lägen-
hetens råar och grundkartan, vilket un-
derlättar då man rör sig i terrängen och 
bekantar sig med sin skog. Applikatio-
nen har enligt användarna varit funge-
rande och lätt att använda.

Fastighetsvärdering blir aktuellt 
bl.a. då en skogsfastighet skall byta 
ägare på ett eller annat sätt. Värdering 
behövs då man ska utföra generations-
växling, en fastighet skall säljas eller 
doneras eller då man skall ha boupp-
teckning. Värdering kan behövas ock-
så ifall skogen används som garanti för 
lån. För fastighets-värderingen görs en 
likadan fältinventering som för skogs-
bruksplanen, så det lönar sig oftast att 
låta göra båda samtidigt för att spara 
på kostnaderna.

De större skogsaktörerna har olika 
skogsvärderäknare på internet. Beräk-
ningarna som görs baserar sig på olika 
grunduppgifter och medelvärden och 
resultaten är mycket varierande. Så-
dana kalkyleringar kan användas om 
man vill få en uppfattning om skogens 
värde, men de ersätter inte en värde-
ring som har gjorts i fält och skall inte 
användas som grund för t.ex. genera-
tionsväxling eller fastighetsförsäljning.
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För tillfället går det bra för den fin-
ska skogsindustrin som lyckats ta sig 
in på nya marknader i Asien. Det är 
dock inte bara där man har lyckats 
utan även i Europa och Nord-Afrika 
är suget efter produkter från den fin-
ska skogsindustrin stort. Den extremt 
våta sommaren och hösten 2017 som 
försvårade virkesdrivningen samtidigt 
som efterfrågan på virke var stor, har 
lett till att virkeslagren hos industrin 
nästan är tomma och man lever från 
hand till mun. Dessutom kräver nystar-
tad eller uppgraderad produktionska-
pacitet allt mer virke. 

Då efterfrågan på virke stiger i den 
grad den har gjort under den senaste ti-
den, så brukar det ha en positiv effekt 
på virkespriserna och så även denna 
gång. Vi har till dags dato haft stigan-
de virkespriser på barrtimmer (tall och 
gran) i över två år och priserna börjar 
närma sig alla tiders högsta. På massa-
veden har prisstigningen inte varat lika 
länge men priserna på barrmassaved 
(tall och gran) har stigit kontinuerligt 
under nästan ett år. Den riktigt skar-
pa vändningen uppåt för virkespriser-
na på barrtimmer (tall- och granstock) 
har kommit vid årsskiftet 2017–2018 
(se bild 1). 

Då det sker kraftiga vändningar 
i virkespriserna uppåt, så brukar det 
inom en snar framtid ske ett lika dra-
matiskt fall ner tillbaka. Vi har redan 
läst i tidningar om privata sågverk som 
meddelat att de slutat köpa virke p.g.a. 
att timmerpriserna är för höga för så-
garnas betalningsförmåga. Även Fin-
ska sågverksindustrierna r.f. har med-
delat att läget för deras medlemmar 
börjar var ohållbart. 

I december 2017 skrev Danske Bank 
i sitt nyhetsbrev Skog & Ekonomi ”Det 
sägs ofta att sågverkens konjunktur-
uppgångar ligger runt 12–16 månader. 

virkeshAndeln gÅr het
Text: Robert Andersson

Nuvarande uppgång har hittills hållit i 
sig i hela 21 månader. Om detta då inte 
är en supercykel så lever sågverken re-
dan på lånad tid om vi får tro att histo-
rien upprepar sig”.  Om det i december 
2017 hade varit en konjunktursupp-
gång för sågverken i 21 månader så be-
tyder det att vi nu är uppe i nästan 26 
månader.

Virkespriserna för många sorti-
ment är på rekordnivå eller tangerar 
tidigare rekord. Revirets virkespriser 

för sommaren och förhösten är myck-
et konkurrenskraftiga. Har man skog 
som kan och bör avverkas under hös-
ten så finns det knappast någon orsak 
att vänta med beslutet. Kontakta där-
för snarast din revirinstruktör och kom 
överens om en träff för att diskutera 
virkesaffärer! Glöm ändå inte ungsko-
garna; en röjning i rätt tid ger en myck-
et bra avkastning på det investerade 
kapitalet från förnyelsen. 

	

Bild1. Virkespris på timmer i slutavverkningar prisregion Södra Finland (Källa: 
Metsälehti 17.05.2018) 
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sAmpo rosenlew
Text: Ulrika Wahlberg

är lika stort som i Kyöstis förra kör-
maskin, ändå är den här maskinens 
totalvikt fullastad och med nuvaran-
de utrustning mindre än en medelstor 
körmaskins tomvikt! Kyösti har märkt 
att produktiviteten har ökat med 30% 
trots att maskinen är splitterny och ar-
betsinställningarna inte ännu är anpas-
sade till fullo.

Kyösti har varit länge i branschen 
och har under sin karriär kört ett antal 
körmaskiner av olika märke och mo-
dell. När han på hösten 2017 bestäm-
de sig för att investera i en ny körma-
skin var det inte svårt att välja Sampo 

Kyösti Alakärppä

Kyösti Alakärppä , entreprenör på Es-
bo-kontorets verksamhetsområde, in-
vesterade i en ny körmaskin för att 
motsvara dagens utmaningar. Sam-
po Rosenlews nykomling på markna-
den är den lilla smidiga FR28 körma-
skinen. Den är speciellt utvecklad för 
att köra efter Sampo Rosenlews gall-
ringsmoto, men fungerar förstås lika 
bra efter vilken som helst avverknings-
maskin. Trots sin ringa storlek klarar 
körmaskinen med sin finsktillverkade 
Agco Power 124 Kw dieselmotor, som 
ger ut 700 Nm vridkraft, av att hante-
ra också grova stockar. Lastutrymmet 
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Kaj Eriksson från Borgå bytte körma-
skin vid årsskiftet. ”Den gamla var en 
mindre gallringskörmaskin och den 
nya följer samma koncept” förkla-
rar Kaj maskinbytet. Själv kör Kaj en 
gallringsskördare. ”Jag tycker att kör-
maskinen inte behöver vara bredare 
än avverkningsmaskinen. Tunga ma-
skiner förstör lätt rötterna på träden. 
När jag gallrar så försöker jag få allt ris 
på körstråket. Med harvestern når jag 
elva meter från körstråkets mitt så det 

blir vanligtvis mycket ris på körstråket. 
Vid senaste drivningskvalitetsgransk-
ning var avstånden mellan körstråken 
18 – 24 meter” berättar Kaj. Enligt till-
verkarens uppgifter så är bredden på 
körmaskinen 2,79 meter med 70 cen-
timeter breda däck. Med band på hju-
len ökar bredden med ca 10 centimeter. 
Maskinens tjänstevikt utan band är 12 
970 kg, med band ca 2 000 kg tyng-
re. Lastförmågan uppges till 10 ton. ”I 
praktiken kan man lasta 6 - 12 fastku-

rottne blondin
Text: Torolf Finnbäck

”Hytten är rymlig med stora fönster. Dessutom har den hydraulisk fjädring vilket ökar körkomforten” berättar Yngve 
Malmström om sin nya arbetsmiljö.

bikmeter virke beroende på virkessorti-
ment och längden på virket. Av skogs-
ägarna har jag hört bara positivt om 
maskinen, man gillar mindre maski-
ner i gallringsskogen. Själv tycker jag 
att drivningstaxorna kunde vara hö-
gre för mindre maskiner, nu är taxor-
na lika oberoende av maskinstorleken. 
Jag skall ändå medge att en mindre ma-
skin är betydligt billigare vid inköp än 
en större vilket har stor inverkan på to-
talekonomin” avslutar Kaj.  

Rosenlew bland offerterna. Förhållan-
det mellan kvalitet och pris var på sin 
plats, men framförallt hade körmaski-
nen precis de egenskaper han var ute 
efter. -I dagens läge är avverkningarna 
allt mera gallringsbetonade och special-
hyggen är vanliga på mitt verksamhets-

område. Markbottnen är ofta känslig 
och spårbildning skall minimeras! Jag 
valde en liten och smidig maskin med 
specialband för att marktrycket skul-
le vara så litet som möjligt. Banden är 
95 cm breda och smalare på insidan för 
smidighetens skull. -Det är sällan tjäle i 

marken om vintrarna i Södra Finland, 
och dessutom är vintrarna korta. Spe-
cialbanden möjliggör avverkning på 
mjuka marker också under sommar-
före, och dessutom avkortas arbetsav-
brotten under höstens och vårens blö-
taste tider. Det gagnar alla parter!
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