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Från stubbe till fabrik;
en utmanande
logistikkedja!
Även inför riksdagsvalet diskuterades klimatet och huruvida det ändrats och kommer att ändras till följd av mänsklig
påverkan. Skogens och skogsbrukets roll i detta sammanhang var även starkt på agendan. Till och med akademiska
vetenskapsmän deltar i diskussionen med olika argument
och slutsatser. Oberoende av denna diskussion och dess resultat har vi inom det praktiska skogsbruket förändringar
som resulterat i nya utmaningar.
Dagens avverkningar förutsätts göras året runt, vissa
virkessortiment har smått humoristiskt börjat kallas för
färskvara. En allt större del av virkestransporten, både närtransporten i skogen samt fjärrtransporten på bilvägarna
sker nuförtiden under den tjälfria årstiden. Även insektlagen begränsar det kapade virkets lagringstid, närmast under sommaren, vilket förutsätter tunga transportmöjligheter praktiskt taget året om.
Ännu på 1980-talet då mekaniseringen, i synnerhet på
avverkningssidan, tog ordentlig fart hade maskinerna som
utförde avverkning och närtransport egenvikter som understeg 10 ton. Idag väger även gallringsmaskiner kring 15 ton
och skotare har i regel lastkapaciteter på långt över 10 ton.
Trots att både däck, axlar, viktfördelningar med mera utvecklats är påfrestningarna på marken krävande.
De flesta skogsbilvägarna och även det lägre vägnätet,
d.v.s. glesbygdsvägarna, är byggda eller grundförbättrade
på 1970- och 1980-talet. Då var den största tillåtna vikten på en stockbil 37-48 ton beroende på antalet axlar. Idag
transporteras virket med fordonskombinationer som väger
76 ton och har en längd på upp till och över 30 meter. Det
säger sig självt att det uppstår allehanda problem; bärigheten på vägarna ger efter trots ett rikligt antal hjulaxlar, kurvorna är för snäva, släpet genar och trycker fast vägdiket,
svängplatserna är för korta, broarnas viktklasser underdimensionerade med mera.
Då det moderna skogsbruket förutsätter avverkningar
året om är bra vägförhållanden från stubbe till fabrik en
grundförutsättning. Detta har blivit allt tydligare då den
tjälfria årstiden tenderat att bli längre och väderleken nyckfullare. I synnerhet under den gångna vintern och den regniga hösten 2017 var utmaningarna krävande. Virkesförsörjningen till fabrikerna var stundtals nästintill kritisk.

Ledare:
Otto von Frenckell
Bild: Markku Wiik

En av förutsättningarna för att ett ekonomiskt och ekologiskt hållbart skogsbruk skall kunna förse våra moderna virkesförädlingsindustrier med behövlig råvara i den
takt de behöver den, är att logistiken från stubbe till fabrik
fungerar. Då krävs det satsningar på vägnätet, även på de
vägar som vi som enskilda skogsägare lättare kan påverka.
Därför uppmanar jag alla att vara aktiva i de egna regionerna, delta i väglagens årsmöten och förklara det moderna skogsbrukets behov av bärande vägar. Delägarna i ett
väglag har av naturliga skäl olika behov och ändamål för
utnyttjande av vägen. Förståelsen för det förändrade behovet av tunga transporter kanske inte alltid är den bästa.
Men med en öppen dialog och upplysning i förebyggande
syfte kan man undvika många problem. Se också över era
privata skogsbilvägar; hur ser svängplatserna ut? Har buskarna växt till sig på fel sida om diket och är dikesdjupet
fortfarande tillräckligt? Alltför ofta ser man kvistar, i synnerhet snö- eller lövtyngda, hänga långt in över körbanan
med otrevliga följder för den tunga maskinparkens speglar
och utrustning.

Skogsreviret och Kimitoön
Vid årsskiftet upplöstes Kimitonejdens skogsvårdsförening
och Reviret utökade sitt verksamhetsområde till att omfatta även Kimitoön. Jag är övertygad om att detta stärker
och förbättrar Kimito-skogsägarnas tillgång till mångsidig
service och avsättningsmöjligheter för sina skogsprodukter, samtidigt som det gagnar Revirets möjligheter att bevaka och förbättra alla sina skogsägarmedlemmars verksamhetsförutsättningar och skogsekonomi. Jag önskar samtliga
skogsägare på Kimitoön varmt välkomna som nya medlemmar i vår Revir-familj!
Oavsett om det gäller frågor kring medlemskap eller
skogsvägar så finns det en skogsexpert på Reviret som betjänar våra medlemmar med största sakkunskap. Tveka
därför inte att ta kontakt med din skogsfackman, organisationen finns till för sina medlemmar!
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Årskrönika 2018
Text: Magnus Wiksten
ökade med en procent till 11,8 miljoner
kubikmeter under 2018. Plywoodproduktionen var ett par procent mindre
än under föregående år. Trots minskad
efterfrågan på tryck- och skrivpapper
producerades dessa i en procent större omfattning i Finland än under 2017.
Exporten av sågade varor uppgick
under 2018 till cirka 8,8 miljoner kubikmeter, vilket innebär en minskning om cirka sex procent jämfört med
2017. Minskningen berodde framför
allt på mindre export till Kina. Sågvarornas exportpriser steg däremot med
cirka nio procent.

Skogsskötsel

Skogsindustrin
Den finländska skogsindustrins marknadssituation utvecklades på det hela
taget positivt i fjol. De träbaserade produkternas andel av Finlands exportintäkter ökade fortfarande. Den positiva atmosfären kring investeringar som
ökar den inhemska virkesförbrukningen bibehölls.
Skogsindustrins produktion ökade
i Finland under 2018, vilket visade att
den finländska verksamhetsomgivningen är konkurrenskraftig för den träförädlande industrin. Kartongproduktionen var fem procent större än året
innan. Massaproduktionen var tack
vare nyinvesteringar sex procent större än under föregående år, sammanlagt
8,2 miljoner ton. Kartong- och massaindustrins kapacitet utnyttjades i praktiken fullt ut. Sågindustrins produktion

Revirets skogsodlingsareal var större än året innan och man förmedlade
drygt 1,2 miljoner plantor. Markberedningsarealen ökade en aning under år
2018 och uppgick till totalt 1 157 hektar. Arealen utförd plantskogsskötsel
och iståndsättning av ungskog uppgick
till 1 843 hektar, vilket var mera än föregående år.

Virkeshandel
Drivningsförhållandena under vintern
2018 var fina men vintern var alldeles för kort. För ovanlighetens skull
var samtliga rundvirkessortiment eftertraktade och efterfrågan stor såväl
i hemlandet som på exportmarknaderna. Drivningsförhållandena under
året var i övrigt ovanligt bra. Våren var
torr och fin, sommaren rekordtorr och
-varm och hösten fortsatte vara torr
ända till slutet av november då vädret
blev mera nederbördsbetonat.
Avverkningsvolymerna från årets
början fram till slutet av maj var ca
15 000 m3 mindre än medeltalet för de
senaste åren. Orsaken var att det överläts förhållandevis lite virke i januari
p.g.a de exceptionellt dåliga drivnings-

förhållandena i december 2017. Under
hösten intensifierades avverkningarna och en drivande kraft var, förutom
industrins virkesbehov, det faktum att
virkespriserna började tangera tidigare rekordpriser, vilket fick skogsägarna
att aktivera sig.
Revirets totala virkesförmedling
bestående av såväl rundvirke som flis
uppgick under år 2018 till 727 341 m3.
Enligt verksamhetsplanen var målsättningen 710 000 m3. Reviret förmedlade således drygt 15 000 m3 mera än
planerat och detta var en direkt följd
av de goda drivningsförhållandena under senhösten. Medelpriset på talltimmer steg med nästan 4,50 €/m3, medelpriset på grantimmer steg mest med
nästan 5 €/m3 och priset på björktimmer steg med ca 3,50 €/m3 jämfört
med 2017. Priset på massavedssortiment steg i medeltal med över 2,50 €/
m3. Mot slutet av året började efterfrågan på barrtimmer minska.

Skolning och information
Revirets tjänstemän medverkade under
året i olika kurser och möten med aktuell revirinformation. I februari medverkade reviret i Skogsbrukets vinterdagar där huvudtemat var skogsbruk
och planläggning. I början av april månad fick de revirtjänstemän som deltagit i marknadsföringskursen ordnad av
Management institute of Finland sina
examensintyg. Under april månad ordnades en skolning för hela personalen
i ett nytt affärssystem (SilvaPro). I juni
var reviret med och ordnade Föreningen för Skogskulturs sommarexkursion
i Lovisa- Lappträsk-trakten, med temat
skogsskötsel enligt olikåldriga skötselmodeller samt naturvård. Den sedvanliga skogsfärdighetstävlingen för hela
revirområdet arrangerades i Ingå den
11 oktober. Revirtidningen utkom två
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gånger under året. Informationen kompletterades med artiklar i massmedia
och facktidskrifter.

Fullmäktige och styrelse
2018
Fullmäktiges vårmöte hölls den 10
april på Överby i Esbo. Styrelseordförande Otto von Frenckell konstaterade i inledningen att det är stor efterfrågan på samtliga virkessortiment, vilket
är exceptionellt. Priserna på timmer
är höga och massavedspriserna borde
ännu stiga.
Otto von Frenckell valdes till mötesordförande och verksamhetsberättelsen samt bokslutet för år 2017 fastställdes och andra stadgeenliga ärenden
behandlades. Efter mötesförhandlingarna presenterade utvecklingschef Stefan Borgman revirets nya hemsida och
gav en översikt över samarbetet med
SLC kring intressebevakning.
Höstmötet hölls den 11 december
på Överby i Esbo. Under öppningen av
mötet konstaterade styrelsens ordförande Otto von Frenckell, att den senaste tidens utfästelser gällande allemansrätten och dess upptagande bland
UNESCO:s världsarv är mycket oroväckande.
Under hösten har det debatterats
mycket om åtgärder för att rädda världen, bl.a om skogen skall skötas eller
lämnas i fred. Fotosyntesen är den enda
process som binder koldioxid och ju
bättre skogen växer desto mera koldioxid binder den. Skogsbruket bör alltså uppfattas som något nyttigt och inte
som en belastning.
Till mötesordförande valdes Gösta Lundström. Till revisor för revision
av räkenskaperna och förvaltningen år
2019 valdes Bengt Nyholm, CGR och
till revisorssuppleant revisionssamfundet Ernst & Young Ab. Fullmäktige

fastställde medlemsavgiften och förrättningsavgifterna för 2019. Avgifterna blev oförändrade från tidigare år.
Under punkten övriga ärenden behandlade fullmäktige en ändring av
Södra skogsreviret r.f:s stadgar. Stadgeändringen krävdes för att utvidga revirets verksamhetsområde med Kimitoön. Fullmäktige beslöt enhälligt om
utvidgningen av verksamhetsområdet
och intentionsavtalet gällande fusionering av Kimitonejdens skogsvårdsförening med Södra skogsreviret r.f godkändes.
Styrelsen höll sammanlagt åtta möten under året. Otto von Frenckell
fungerade som ordförande och Gösta
Lundström som viceordförande.

Ekonomi
Revirets bokslut uppvisar ett överskott
på 210 813,91 euro. Överskottet beror
till stor del på att de förmedlade virkesmängderna var större än normalt. Resultatet härstammar från verksamheten
och har inte uppstått som följd av försäljning av aktier eller annan egendom.
Enligt bokslutet uppvisar affärsverksamheten en vinst på 157 813,11 € vid
årets slut. Under året uppbars 488 345
€ i medlemsavgifter (jmf 2017: 498
597 €). Medlemsavgiftens totalbelopp
minskade 2018 med ca 10 000 euro.

6

Sommarstugan
och friheten kallar
Text: Ulrika Wahlberg

En riktig skogsfackman kan man säga.
35 år i Revirets tjänst är ett ansett förvärv - och ändå är det några år kvar till
pensionsåldern. Efter så här många år
tycker Tom Grönholm att det är dags
för andra intressen!
” Man jobbar inte 35 år på samma
arbetsplats om man inte trivs, men nu
ger egna besparingar och arrangemang
mig möjlighet att lämna arbetslivet innan pensionsåldern, och jag vill ta chansen”, säger Tom.
Toms skogsintresse fick sin början
i Fagervik, där han med familjen spenderade barndomens somrar. Senare fick
han chansen via pappas bekant att sommarjobba i en taxeringsgrupp på Skogsforskningsinstitutet. ”Vi var en mätningsgrupp som åkte runt under två
somrar i Karelen och i mellersta Finland
och taxerade skogsområden – det var en
fin upplevelse och påverkade mitt beslut
att välja skogsbranchen”, berättar Tom.

Praktiken som krävdes för att komma in på skogsarbetsledarutbildningen
i Forstinstitutet i Ekenäs gjorde Tom på
Fagervik gård i Ingå. Där jobbade han
tillsammans med gårdens arbetare och
kom även i kontakt med revirets nuvarande styrelseordförande Otto von
Frenckell.
Sedan blev det studier fram till 1983,
och under studietiden kom Tom för första gången i kontakt med Reviret.
”År 1984 blev jag fast anställd av
Mikael Aminoff, dåvarande forstmästare på Västra Nylands Privata Skogsrevir. På min sista arbetsdag, 35 år senare, träffar jag Mikael av en händelse
på Pickala ABC; ett ganska märkligt
sammanträffande ”, berättar Tom.
”Arbetet inom skogsbranchen har
förändrats enormt under åren. Då jag
anställdes som arbetsledare åt Nalle
(Hans-Björn Ekman) på Sjundeå-området fick jag ansvar för 25 huggare.

Området sträckte sig tidvis ända till
Mörby gård väster om Pojoviken och
Kyrkslätt i öster. Avverkningsmaskinerna började komma med i bilden först i
slutet av 80-talet, så fram till dess gick
jobbet i huvudsak ut på att märka körstråk åt huggarna och att stämpla. Rotmätning var också ett vanligt inslag i
arbetet på den tiden ”, berättar Tom
År 2003 gick Nalle i pension och
då övertog Tom instruktörsuppgifterna i Sjundeå. Området har ändrats och
formats om under åren och efter revirsammanslagningarna mellan öst och
väst kom Sjundeå att tillhöra Esbokontoret. Småningom kom också södra Kyrkslätt att höra till Toms ansvarsområde.
”Ett stort stressmoment i arbetet
idag är avverkningsplaneringen och
pressen att få virket levererat under alla
väderförhållanden. Den delen av arbetet kommer jag inte att sakna! Däremot
har det bästa med jobbet på reviret varit friheten i arbetet och att få uppfylla arbetsuppgiften på eget sätt – och så
förstås kontakten till skogsägarna ”,
säger Tom.
”Gemenskapen bland arbetskamraterna har också alltid varit bra, och den
kommer jag verkligen att sakna! ” til�lägger han.
För framtiden har Tom inga stora
planer. ”Fixa bryggan och måla stugan
– kanske spela lite golf – lite smått och
gott som man kan hitta på. Kanske vistas lite utomlands – och så förstås hålla koll på aktiemarknaden!” säger han.
Robin Järvelä har tagit över Toms
arbetsuppgifter från och med den 1
april. Peter Arnkil fortsätter som förut som arbetsledare på området. Robin
Järvelä nås på numret: 050-4622435
eller på e-post: robin.jarvela(at)revir.
org
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Anders Portin tog över som skogsombudsman efter Stefan Borgman på SLC
Text: Torolf Finnbäck
SLC, Svenska lantbruksproducenters centralförbund, är en finlandssvensk motsvarighet till MTK. SLC är
en takorganisation för de fyra svenska
producentförbunden. De fem svenskspråkiga skogsvårdsföreningarna hör
också till SLC. ”Jag tror att mitt nya arbete på SLC är ganska lika de arbeten
jag haft hos mina tidigare arbetsgivare.
Det handlar om att producera skoglig
information och bevaka och påverka
beredningen av skogliga ärenden hos
olika myndigheter. Allt som berör certifiering av skog hör också till mig. Dessutom skall jag fungera som en kontaktperson mellan fältet och SLC” berättar
Anders.

Framtidsvisioner

Då Svenska lantbruksproducenters
centralförbund håller sitt årsmöte på
Söderkulla gård i Sibbo den 4 april så
är det den fjärde arbetsdagen för Anders Portin på SLC. Senare på eftermiddagen skall han leda en valdebatt
inför riksdagsvalet. ”Under mina fyra
första arbetsdagar har jag hunnit besöka mitt nya kontor endast en gång, kalendern har varit fullbokad från första
dagen” berättar Anders om sitt nya arbete. Under sina 35 år i arbetslivet har
han hunnit en hel del sedan han blev
färdig från agroforst vid Helsingfors
universitet. ”Som nybliven forstmästare jobbade jag en tid på universitetet innan jag anställdes på Skogskultur.
Efter tio år på Skogskultur flyttade jag
över till jord- och skogsbruksministeriet. På ministeriet arbetade jag bland
annat med internationella skogliga frågor på nordisk och europeisk nivå men
också som sakkunnig åt FN. Efter ar-

betet på ministeriet fick jag anställning
på Skogsindustrin rf. Där jobbade jag
mycket med frågor som berörde certifiering av skog. Certifiering av skog och
hållbar utveckling var också nyckelorden då jag arbetade som konsult på Indufor. Jag var med i många skogliga utvecklingsprojekt i länder som höll på
att utveckla sitt skogsbruk. Där lärde
jag mig att metoderna att arbeta kan
vara väldigt olika i olika kulturer. Min
senaste arbetsgivare, innan jag började
på SLC, var Finska forstföreningen rf.
Föreningens syfte är att sprida skoglig information, bland annat ordnar vi
den populära tävlingen Skogsnöten för
skolelever. Om jag ser tillbaka på mina
tidigare arbetsplatser så vågar jag säga
att jag förutom en hel del erfarenhet
också skaffat mig ett stort nätverk med
olika kontakter, både här hemma i Finland men också utomlands” summerar
Anders sina tidigare arbetserfarenheter.

”Kunskapen att sköta skogarna på ett
hållbart sätt är på hög nivå i Finland.
Virkeskapitalet i våra skogar är större än någonsin och skogsindustrin är
intresserad av att utveckla och förnya
sina fabriker i Finland. Nya träbaserade produkter skapar tillväxtmöjligheter
och minskar behovet att använda oljebaserade produkter. Det som har varit aktuellt den senaste tiden är ju diskussionen om klimatförändringen och
skogarnas biodiversitet, mycket tack
vare riksdagsvalet” funderar Anders.
Anders är invald i kommunfullmäktige i Esbo och har där bekantat sig med
frågor som berör samhällsplanering.
”Ett konkret problem för de skogsägare som bor nära tillväxtcentra är samhällets behov att begränsa skogarnas
användning. Allt flera vill säga till om
hur skogarna skall användas. Då delgeneralplaner görs upp är det ytterst viktigt att delta i och bevaka beredningen
av planerna. När planen väl är godkänd och fastslagen är det för sent att
stiga tidigt upp”, avslutar Anders.
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Johanna
Sjölander
Text: Ulrika Wahlberg
Reviret har utökat personalstyrkan. Johanna Sjölander är
anställd som instruktör på Kimitoön sedan årsskiftet.
Johanna är hemma från Houtskär och bor i Kasnäs med
sina två döttrar. Hon har jobbat för Kimitonejdens skogs-

vårdsförening från år 2016, men har sedan föreningens nedläggning vid årsskiftet övergått i Södra skogsrevirets tjänst.
Johanna har från tidigare utbildning inom idrott och massage och hon har jobbat både som ungdomsledare, idrottsinstruktör och massör i många år, men på grund av hälsoskäl blev det aktuellt med omskolning. Skogen och skogsbruk
alltid har varit närvarande i hemmet via pappas jobb inom
skogsbranschen, så det föll sig naturligt att välja skogsbruksingenjörsstudier på Novia i Ekenäs. Praktiken under studierna gjorde Johanna på Kimitonejdens skogsvårdsförening
där hon sedermera blev anställd då studierna var avklarade.
På fritiden spelar Johanna innebandy i division 2 och hon
leder dessutom vattengymnastikgrupper i Kasnäs.
Johanna tycker att arbetet på reviret har kommit bra igång
fast mycket blivit på hälft efter förra föreningen. Skogsägarna på Kimitoön verkar välkomna förändringen och klimatet
på fältet känns positivt.
Johanna nås på numret: 0400-880253
eller på e-post: johanna.sjolander(at)revir.org

Robin Järvelä
Text: Ulrika Wahlberg

Esbo-kontoret har fått en ny revirinstruktör. Robin Järvelä
efterträder Tom Grönholm och sköter sedan 18.2 Sjundeå
och södra Kyrkslätt.
Robin bor i Bjärnå, på gränsen till Raseborg, med sin
sambo och sin 1,5 år gamla dotter, två hundar och några
höns.
Efter militärtjänsten blev det dags att välja studieplats
och då lät skogsutbildningen vid Novia som ett väldigt intressant alternativ, eftersom skog och natur alltid varit en del
av Robins liv. Skogsbruk var bekant via morfars skog där
han spenderat mycket tid som barn.
Robin blev färdig Skogsbruksingenjör år 2015 från Yrkeshögskolan Novia och under studietiden praktiserade han
bl.a på Reviret. Efter studierna har han varit egen företagare
inom byggbranchen.
På fritiden är Robin brandkårist i Tenala HOBK och numera får han också kalla byggandet för hobbyverksamhet.
I jobbet på Reviret vill Robin betjäna skogsägarna så bra
och ändamålsenligt som möjligt och nämner ungskogsvården som en speciellt viktig sak att satsa på. Han ser fram
emot att kontakta och träffa skogsägarna på området.

Robin kan nås på numret: 050-4622435
Eller på e-post: robin.jarvela(at)revir.org
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VIKTIGT!
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

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
• 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 2019
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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Reviret på Kimitoön
Text: Ulrika Wahlberg
Södra skogsreviret startade sin verksamhet på Kimitoön vid årsskiftet. Johanna Sjölander och Peter Lindholm jobbar som revirinstruktörer på området.
Ett nytt revirkontor har öppnats i en av
radhuslängorna på Brusaby och där kan
man avtala träff med Johanna eller Peter. Den vid årsskiftet nedlagda Kimitonejdens skogsvårdsföreningens samtliga
medlemmar fick möjlighet att ansluta
sig till Södra skogsreviret istället och en
stor del av skogsägarna har tagit chansen. Skogsreviret erbjuder en bred skala
tjänster och har konkurrenskraftiga priser på samtliga virkessortiment.
Revirets första avverkningsuppdrag
på Kimitoön gjordes i Elis Sjöbergs skog
i Norrlångvik. Skogen som avverkades

var gammal torparjord som småningom
beskogats. Då Elis och han hustru Gunvor övertog gården 1955 var beståndet
glest och luckigt och skogsvårdsföreningens man föreslog då att beståndet
skulle förnyas helt och hållet. Det blev
aldrig av och så småningom växte beståndet till sig och blev en hyfsad skog i
alla fall. Elis har haft farhågor att rötan
nu angripit beståndet och ville avverka för att rädda vad som räddas kunde.
Han kom i kontakt med Peter, som gjorde ett avverkningsförslag. Priserna han
presenterade var konkurrenskraftiga
och Elis antog budet. Det blev en kalyta på största delen, men ca en fjärdedel
lämnades som fröträdsställning. Rötan
hade inte ansatt beståndet fullt så

mycket som Elis befarat även om det
förekom en del.
Avverkningen och utkörningen av
virket skedde över utarrenderad åker
till lagringsplatsen. Väderförhållandena var ypperliga under arbetets gång,
så inga nämnvärda skador syntes i
terrängen.”Så här långt är jag väldigt
nöjd”, säger Elis. Kalytan skall senare
högläggas och planteras.
Elis har alltid anlitat skogsvårdsföreningen. ”Det har känts som en naturlig sak eftersom jag jobbat inom
lantbruksrådgivning och skogsvårdsföreningarna är skogsägarnas egen organisation ”, säger Elis. ”Jag hoppas att
alla mangrant ansluter sig till Reviret”,
tillägger han.
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Våra kontor är stängda
15 – 28.7.2019
då personalen håller semester.

Ändringar på Borgå kontoret

GÅ IN PÅ VÅR HEMSIDA

Skogsrevirets kontor i Borgå har flyttat en trappa upp till
fjärde våningen i huset. Adressen är fortfarande den samma, Mannerheimgatan 9-11 A. Hissen stannar på tredje
våningen, så man måste ta trapporna den sista biten.
Kontoret har inga fasta öppethållningstider, så vi rekommenderar att man ringer och hör om någon finns på plats
när man vill besöka oss. Allas kontaktuppgifter finns på
mittuppslaget i tidningen.

WWW.REVIR.ORG
DELTA I TÄVLINGEN
& VINN
EN HUGGARE FÖR EN DAG

MEDLEMSFÖRMÅN

Ett års
prenumeration

85

,00

(norm. pris 152,00)
Din förmån 67,00

Stigen som leder till just din skog.

MEDLEMSFÖRMÅN
www.edutjasenelle.fi/mhy
Eller ring vår kundservice 09 315 49 840
Priset kan
dras av i skogsbeskattningen.

Ange i telefon att du som medlem i en skogsvårdsförening får prenumerationen till specialpris.

Metsälehti är Finlands ledande nyhetstidning inom skogsbruk, och dessutom en webbtjänst.
Tidningen har fört den finska skogens talan i 85 år redan. Metsälehti innehåller objektiv, professionell och aktuell information om skog och skogsbruk
för både skogsägare och folk inom skogsbranschen. Metsälehti utkommer 23 gånger per år, varav 8 nummer är Metsälehti Makasiini. www.metsalehti.fi
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Många alternativ för
frivilligt skydd av skog
Text: Nina Jungell
Naturvård, i form av generell naturhänsyn och bevarande av värdefulla
naturobjekt, är i dag en självklar del
av en god skogsvård och ett hållbart
skogsbruk. Som skogsägare kan du
dessutom få stöd för frivilligt skydd av
skogens pärlor.
Vi kan förvalta vår skogsegendom
på ett mångsidigt och hållbart sätt,
i våra skogar ryms allt från avverkning till skydd. Varje skogsbestånd
har naturvärden och vid varje skogsbruksåtgärd kan vi visa naturhänsyn.
Vi kan öka ekonomiskogarnas naturvärden och biologiska mångfald genom
att skydda, spara och vårda. De områden vi väljer att skydda hålls helt utanför alla skogsbruksåtgärder och genom att spara döda träd, gamla träd,
naturvårdsträd, viltbuskage och kant-

zoner på de ytor vi aktivt brukar tillför vi sådana strukturdrag som gynnar
mångfalden. Vi kan också aktivt vårda
skogarna i syfte att ge dem en knuff i
rätt riktning. Detta kan ske genom att
vi antingen skapar naturvärden, till exempel i form av högstubbar, eller genom att vi återställa naturvärden, till
exempel fyller igen diken.

Skogens pärlor kan ge
inkomst
En del livsmiljöer har ansetts så betydelsefulla för artmångfalden att de
har fredats i skogslagen och naturvårdslagen. Skogscertifieringen och
handlingsprogrammet för skogarnas
mångfald i södra Finland (METSO)
uppmuntrar skogsägarna till ett mer
omfattande skydd än vad som förut-

sätts i lag och det finns även statligt
stöd för frivilligt skydd av skog. Den
ersättning som betalas för skyddet
grundar sig på ett kalkylmässigt värde på beståndet och ersättningssumman är därför beroende av objektets
storlek och dess virkesförråd. Ersättningen för skydd är ofta ett konkurrenskraftigt alternativ till avverkning.
En förutsättning för skydd är naturligtvis att skogen uppvisar drag som
gör platsen viktig för den biologiska
mångfalden. Skydd kan komma ifråga på platser där det till exempel förekommer gammelskog, småvatten,
lundar, bördiga kärr eller trädbevuxna torvmarker. Platserna är ofta extrema på något vis, det vill säga våta,
torra, bördiga eller karga. Om det är
länge sedan avverkningar utfördes i
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skogen och där finns rikligt med död
ved, gamla träd och/eller lövträdsinslag så torde objektet vara intressant.
Var i din skog eventuella naturobjekt
är belägna kan du kontrollera till exempel i tjänsten MinSkog.fi, hos Skogscentralen eller med hjälp av din lokala
skogsfackman. Kartläggningen är inte
komplett, det kan alltså hända att det
på din fastighet också finns naturobjekt
som har förbisetts vid kartläggningar.

Långa skyddsavtal via
NTM-centralerna
NTM-centralerna ansvarar för de långa
skyddsavtalen och uppgör därmed
främst permanenta skyddsavtal för sådana skogar som uppfyller kraven i
METSO-programmet. I vissa fall är även
20-åriga avtal ett alternativ. Det permanenta skyddet kan verkställas antingen genom att man grundar ett så kal�lat privat naturskyddsområde, säljer ett
område till staten eller byter mark med
staten. När man grundar ett privat naturskyddsområde bibehålls till exempel
jakträtten. Ersättningen NTM-centralerna utbetalar är alltid skattefri inkomst.
Skogsvårdsföreningarna, Skogscentralen och skogsbolagen förmedlar, med
markägarens tillåtelse, skyddsobjekt till
NTM-centralerna.

Korta skyddsavtal via
Skogscentralen
Skogscentralen uppgör även egna
skyddsavtal, vilka sträcker sig över 10

år. Dessa tidsbundna avtal kallas miljöstödsavtal. Den skyddade skogen kvarstår i skogsägarens besittning men ska
stå orörd. Då avtalsperioden går ut bestämmer skogsägarens själv om fortsättningen. Miljöstödsavtalen är i första
hand avsedda för att bevara särdragen i
de särskilt viktiga livsmiljöer som omfattas av skogslagen men även METSOlivsmiljöer kan plockas med. Miljöstödet, som utbetalas i enlighet med lagen
om finansiering av hållbart skogsbruk
(Kemera) är beskattningsbar inkomst.
Du kan få hjälp med din miljöstödsansökan via Skogscentralen eller via andra skogliga aktörer.

Våga fråga
Det lönar sig alltid att ta kontakt och
diskutera möjligheterna ifall du är in-

tresserad av att frivilligt skydda din
skog. Du har inga skyldigheter att faktiskt skydda skogen fastän du begär ett
erbjudande och det kostar dig inget att
få ett svar. Inga kostnader uppstår heller då en skogsfackman hjälper dig med
en förmedling eller en ansökan om stöd
för skydd. Be därför din lokala skogsfackman berätta mera eller ta kontakt
med Skogscentralens skogs- och naturvårdsrådgivare Inna Salminen på tfn
050 401 62 37 för att komma vidare.
Nina Jungell, expert på naturvård på
Skogscentralens Södra serviceområde,
tfn 040 532 11 65.
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Att sälja skogsfastigheter
kräver specialkännedom
Text: Ulla Inkeroinen

En skogsfastighetsaffär är ofta
invecklad och kan till och med
väcka känslor. Skogsägarnas livssituation ändrar och i något skede
kan det vara klokt att avstå från
sin skogsfastighet. Det är bra att
komma ihåg att affären skall vara
en lönsam investering också för
den som köper skog. Ett resultat
som tillfredsställer både säljaren
och köparen kräver många arbetsskeden, som en expert inom skogsbranschen bäst kan hjälpa med.

Skogsvärdering ger
trygghet att fatta beslut
Varje skogsfastighet är unik. Därför är
det skäl att alltid låta göra en skogsvärdering som baserar sig på terräng-

inventering, då man ska sälja en skogsfastighet. En välgjord skogsvärdering
ger underlag för prissättning samt underlättar både för säljaren och köparen att fatta beslut. Dagens köpare är
väl upplysta och kan kräva uppdaterad
skogsvärdering att grunda sin offert på.

Revirets skogsexpert
förmedlar
Efterfrågan på skogsfastigheter har
hållits på en bra nivå. För den som funderar på att sälja sin skogsfastighet lönar det sig att vara i kontakt med sin
skogsfackman. Det är en fördel för säljaren att ha en fastighetsmäklare som
känner till marknaden och har erfarenhet av skogsfastighetsaffärer. Nu står
Skogsreviret till tjänst med sakkunnig

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

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

förmedling av skogsfastigheter i samarbete med Etelä-Suomen metsätilat
LKV. Etelä-Suomen metsätilat LKV hör
till skogsvårdsföreningarnas riksomfattande kedja, metsätilat.fi. Metsätilatkedjan är Finlands största skogsfastighetsmäklare och websidan metsätilat.
fi har blivit den dominerande portalen
för skogsfastighetsförsäljning.
Om du funderar på att sälja din
skog så ta kontakt med din lokala
skogsfackman på reviret. Du kan också kontakta Ulla Inkeroinen på reviret,
som har specialiserat sig på försäljning
av skogsfastigheter. Ulla nås på 050537 6589 eller mail ulla.inkeroinen@
revir.org
Tilläggsuppgifter www.metsatilat.fi

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

David Lundqvist
Virkesförman
040 8010401
david.lundqvist@nyved.fi
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Skogsgödsling är en av
de ekonomiskt mest lönsamma
investeringarna i skogsbruk
Text: Anne Rauhamäki/Torolf Finnbäck

Med gödsling kan man producera mera gagnvirke, försnabba trädens diameterutveckling och tidigarelägga
avverkningar. Återbetalningstiden för en investering i
skogsgödsling är kort jämfört med andra skogsvårdsarbeten, eftersom meravkastningen i huvudsak realiseras redan vid följande avverkning.

Var och när lönar det sig att gödsla?
Skogsgödslingens syfte är att tillföra sådana näringsämnen
som det finns lite av i jordmånen i förhållande till trädens behov. Tillväxten begränsas i regel av brist på antingen kväve eller fosfor. Kvävebrist förekommer främst i mineraljordar och
fosforbrist i torvjordar. Borbrist förekommer i alla jordarter.
Den bästa avkastningen på gödslingsinvesteringen får
man i äldre bestånd. En gödsling av beståndet cirka 6–10
år före en förnyelseavverkning ökar andelen stock, berättar
guiden Råd i god skogsvård. Rötskadade granskogar skall
inte gödslas. Det är bra att utreda jordmånens näringstillstånd före gödslingen. Det lönar sig att utföra gödsling som
gemensam anskaffning, varvid både anskaffnings- och spridningskostnaderna per hektar hålls på en rimlig nivå.

Aska på torvmarker
På torvmarker råder det ofta brist på alla andra näringsämnen än kväve. Enligt Naturresursinstitutets (Luke) forskning
innehåller träaska alla de näringsämnen som en tallmyr behöver. Beståndets tillväxt två- eller tredubblas till följd av
gödsling med aska. Lämpliga objekt för gödsling med aska
är dikade torvmarker, där torvskiktet är minst 0,5 meter
tjockt och beståndet är tillräckligt stort för att upprätthålla vattenavdunstningen. Eftersom askan är ett gödselmedel
med lång verkningstid, är dess negativa effekter på vattendragen också mindre.

En euro till gödsling ger tre euro tillbaka
Enligt Råd i god skogsvård ger en kvävegödsling i äldre gallringsbestånd i södra och mellersta Finland i regel upphov till
en mertillväxt om 12–20 kubikmeter per hektar. På torvmarker kan man med aska öka tallens årstillväxt med 2–4 kubikmeter per hektar.

Skog som växer bra binder mera kol
Skogsgödsling är också en klimatåtgärd. Tillväxtökningen
efter en gödsling binder till och med 10 ton mera koldioxid

per hektar, än beståndet skulle binda utan gödsling. Även
om produktion och spridning av gödselmedlen förorsakar
utsläpp, så är dessa utsläpp enligt gödseltillverkarna endast
cirka 0,5 ton per hektar. Gödslingens klimatbalans är alltså
rejält positiv.

Gödslingskostnaderna är avdragbara
i skogsbeskattningen
De kostnader som hänför sig till skogsgödsling är avdragbara i skogsbeskattningen. Gödslingskostnaderna dras av som
engångsavskrivning. Skogsgödsling är ett bra sätt att återinvestera en del av skogsinkomsterna i skogen.

Gödsling av skog på Södra
skogsrevirets område
Södra skogsreviret utreder tillsammans med sina samarbetspartners intresset bland sina medlemmar att delta i olika gödslingsprojekt. Man håller som bäst på att förhandla
med olika entreprenörer om olika alternativ för spridandet
av gödsel, samt nivån på kostnaderna. Är du intresserad av
att gödsla din skog så ska du kontakta din skogliga rådgivare på reviret. Han kollar upp de skogliga förutsättningarna
att gå vidare med projektet. Om skogen är lämplig för gödsling så kan de första gödslingsprojekten utföras våren 2020.
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PERSONALKARTA / HENKILÖSTÖKARTTA
e-post fornamn.efternamn@revir.org, s-posti etunimi.sukunimi@revir.org

LEDNINGEN - JOHTO

Magnus Wiksten
Borgå/Porvoo
Verksamhetsled.
Toiminnanjohtaja
040 594 8930

Agneta Holmberg
Lovisa/Loviisa
kontorschef
toimistopäällikkö
040 546 5019

Robert Andersson
Lovisa/Borgå
Loviisa/Porvoo
utvecklingschef
kehittämispäällikkö
040-720 8843

TEAM 1 SYDSPETSEN / ETELÄKÄRKI

Stefan Sundqvist
revirinstruktör
alueneuvoja
0400 226 058

Peter Lindholm
revirinstruktör
alueneuvoja
0400 114 380

Johanna Sjölander
revirinstruktör
alueneuvoja
0400 880 253

André Södergård
revirinstruktör
alueneuvoja
040 451 8489

Fredrik Bäcklund
arbetsledare
työnjohtaja
040 515 5728

Mikael Byman
arbetsledare
työnjohtaja
0400 216 015

TEAM 2 RASEBORG / RAASEPORI

Henrik Holmberg
revirinstruktör
alueneuvoja
0400 988 327

Lennart Biström
revirinstruktör
alueneuvoja
0400 486 347

Fredrik Adamsson
revirinstruktör
alueneuvoja
0400 472189

Johan Fagerström
arbetsledare
työnjohtaja
040 759 4097

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

www.revir.org

Vesa Pulkkanen
arbetsledare
työnjohtaja
0500 186 349

Ekenäs kontor /
Tammisaaren toimisto

TEAM 3 MELLANNYLAND /
KESKI-UUSIMAA
Monica Lignell

Ulrika Wahlberg

Formansallén/Ajurinpuisto 2

Mikael Moring
revirinstruktör
alueneuvoja
040 1648505

Robin Järvelä
revirinstruktör
alueneuvoja
050 462 2435

Peter Arnkil
arbetsledare
työnjohtaja
0400 473 043

10600 EKENÄS/TAMMISAARI
Tel./Puh. 019-241 5800
ekenas@revir.org

17

TEAM 4 BORGÅ-SIBBO / PORVOO-SIPOO

Ove Simosas
revirinstruktör
alueneuvoja
0400 434 459

Christer Ahlberg
virkesförman
hankintaesimies
0400 615 223

Niklas Furu
revirinstruktör
alueneuvoja
0400 615 224

Ralf Bergström
revirinstruktör
alueneuvoja
0400 866 970

Victor Lindqvist
revirinstruktör
alueneuvoja
050 4755012

Patrik Lindroos
revirinstruktör
alueneuvoja
050 409 7077

Torolf Finnbäck
revirinstruktör
alueneuvoja
0400 495 682

Stefan Rosenberg
arbetsledare
työnjohtaja
040 503 8833

Björn
Arnold-Larsen
arbetsledare
työnjohtaja
0400 214 825

TEAM 5 ÖST / ITÄ

Rune Grönberg
revirinstruktör
alueneuvoja
0400 214 822

Mikael Fabritius
revirinstruktör
alueneuvoja
040 552 8590

John Arnkil
arbetsledare
työnjohtaja
0400 212 138

Lovisa kontor /
Loviisan toimisto

Borgå kontor /
Porvoon toimisto

Beata Forslund

Veronica Lindén

Heidi Hurmerinta

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

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

Svante Rikberg
arbetsledare
työnjohtaja
040 732 0002

skogsbruksplanering /
	metsäsuunnittelu

Ulla Inkeroinen
skogsbruksplanerare
metsäsuunnittelija
050 537 6598

