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Bästa skogsägare! 
 
 
De ekonomiska utmaningarna för Kimitonejdens skogsvårdsförening blev under hösten 
så stora att verksamheten inte kunde fortsätta. Förhandlingar om en fusion med Södra 
skogsreviret påbörjades i somras. Ett av revirets krav var att föreningen skulle vara 
skuldfri före fusionen. Genom extern finansiering har skulderna kunnat klaras av och 
det uppgjorda intentionsavtalet har godkänts av båda föreningars fullmäktige.  
 
I praktiken går fusionen till på så sätt att Kimitonejdens svf upphör och medlemmarna i 
föreningen har möjlighet att bli medlemmar i Södra skogsreviret. Reviret gör en ändring 
i sina stadgar och utökar sitt verksamhetsområde till att omfatta även Kimitoön. 
 
På reviret är vi medvetna om att Kimitonejdens skogsvårdsförenings verksamhet har 
gått på sparlåga till följd av det svåra ekonomiska läget. Personalen har varit 
permitterad i flera repriser, vilket säkert har satt sina spår. Vi hoppas att ni tar kontakt 
med oss så fort som möjligt ifall ni har något som är ouppklarat. Vi hoppas givetvis att 
ni också vill kontakta oss för att ge oss nya uppdrag i skogen.  
 
Södra skogsreviret är en tvåspråkig skogsvårdsförening med verksamhet 
huvudsakligen i Nyland, från Hangö i väst till Pyttis i öst. Södra skogsreviret kom till år 
2000 då de privata skogsreviren i Nyland gick ihop. Reviret har ca 4 500 medlemmar 
och en personalstyrka på nästan 40 personer samt ca 80 entreprenörer. Reviret utför 
alla de arbeten som skogsvårdsföreningar vanligen gör. På en punkt avviker dock 
revirets verksamhet - vi är en mycket aktiv part inom virkeshandeln. Vår egen 
drivningstjänst avverkar årligen ca 600 000 m3 och vi förmedlar totalt ca 710 000 m3 
virke och energived årligen. Allt detta görs med skogsägarens fullmakt. 

 
Till skillnad mot det vanliga sättet att göra virkesaffärer, genom att sälja stämplingar på 
rot, förmedlar reviret nästan allt virke som leveransvirke vid väg. Den stora skillnaden 
är att reviret inte förmedlar stämplingsposter åt virkesköparna, utan virkessortiment. 
Om en såg t.ex. behöver grantimmer så kan vi förmedla enbart grantimmer åt sågen. 
De andra sortimenten från avverkningen går till sådana köpare som vill ha dem. 
Genom att förmedla de specifika sortiment som respektive köpare vill ha, slipper 
köparen ta emot icke önskvärda virkessortiment. På detta sätt är köparen, rätt ofta, 
beredd att betala ett lite bättre pris för virket. 
 
Reviret kan, om skogsägaren så vill, begära anbud och konkurrensutsätta 
rotstämplingar så som man har gjort tidigare på Kimitoön. Nu har ni dessutom 
möjlighet att utnyttja revirets virkesdrivnings- och virkesförmedlingstjänst i form av ett 
avverkningsuppdrag. Reviret kan inte köpa eller sälja utan endast förmedla virke. 
Revirets dotterbolag, Skogsreviret Nyved Ab, kan däremot köpa och sälja virke och 
även köpa rotstämplingar. Nyved Ab har redan tidigare varit verksamt på Kimitoön bl.a. 
gällande energivedshandel. 
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Fusionens syfte är att utveckla och förstärka den service som skogsägarna erbjuds på 
Kimitoön. Servicen skall vara kostnadseffektiv och konkurrenskraftig. Genom fusionen 
bildas en stark skogsägarorganisation vars uppgift är att hjälpa skogsägarna med 
skötseln av skogarna samt med virkeshandeln. Med en stark organisation, som är 
anpassad för framtiden, kan man bättre svara på de utmaningar och förändringar som 
är på gång både inom skogsbruket men också i samhället allmänt taget. 
 
Ju slagkraftigare och mångsidigare en skogsvårdsförening är, desto effektivare kan 
skogsägarnas intressebevakning och service i framtiden tillhandahållas. Södra 
skogsreviret har anställt Johanna Sjölander som tidigare har jobbat på Kimitonejdens 
skogsvårdsförening. Johanna, som säkert är bekant för många på Kimitoön, är er 
personliga kontaktperson. I alla skogliga ärenden och speciellt i ärenden som berör 
virkeshandel, betjänas ni även av revirinstruktör Peter Lindholm. Kimitoön blir en del av 
revirets team 1 och alla reviranställda inom detta team har möjlighet att betjäna er (se 
mittuppslaget i revirtidningen).    
 
Vi vill garantera att revirets tjänster på bästa tänkbara sätt är tillgängliga för er och vi 
hoppas på ett gott samarbete framöver.  
 
Kontaktuppgifter till Johanna och Peter: 
 
Johanna Sjölander    Peter Lindholm 
0400-880 253    0400-114 380 
johanna.sjolander@revir.org   peter.lindholm@revir.org 
 
Reviret har hyrt kontorsutrymmen i Brusaby. Adressen är Brusabyvägen 11. Kontoret 
finns i den första internatsbyggnaden till höger då man kör in på skolområdet. Kontoret 
är öppet enligt överenskommelse med Johanna eller Peter.  
 
Den 16.1.2019 kl. 18:00 håller reviret ett infotillfälle i auditoriet i Villa Lande i Kimito. 
Avsikten med infotillfället är att vi skall få berätta lite om reviret och ni får möjlighet att 
ställa frågor. Tillfället är öppet för den avslutade Kimitonejdens skogsvårdsföreningens 
medlemmar, dvs blivande medlemmar i Södra skogsreviret. Meddela om ni tänker 
delta på adressen johanna.sjölander@revir.org eller tel. 0400-880 253 gärna före 14.1 
så att kaffet räcker åt alla. 
 
På lördag 26.1.2019 är det öppet hus på Brusaby. Revirkontoret har då öppet mellan 
10:00 - 15:00. Kom gärna på besök! 
 
I medlet av februari får ni vår medlemsavgiftsfaktura per post. I följebrevet står det –
”Genom att betala medlemsavgiften fortsätter medlemskapet i Södra skogsreviret 
automatiskt.” För er skogsägare på Kimitoön är formuleringen lite felaktig eftersom ni, 
genom att betala medlemsavgiften, blir nya medlemmar i Södra skogreviret r.f.   
 
 
Med vänliga hälsningar 
 

 
Magnus Wiksten 
revirforstmästare 
 


