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SkogSegendomenS  
SkötSel innebär inte  

endaSt virkeSförSäljning

I Nyland har förslaget till ny landskapsplan, Nylands-
plan2050, varit under arbete. Nylands förbund har bear-
betat planeförslaget under det senaste året och på våren 
hade kommuner och organisationer möjlighet att avge 
utlåtanden. Nu i oktober har planeförslaget varit till all-
mänt påseende och då har även enskilda markägare haft 
möjlighet att avge anmärkningar.

Förslaget innehåller över 80 000 ha rekreations- och 
skyddsområdesreservationer, varav ca 11 800 ha är helt 
nya skyddsområdesreserveringar, och dessa så gott som 
alla på privata marker. Skyddsområdesreserveringar-
na är ämnade till naturskyddsområden och enligt mark-
användnings- och bygglagen förses dessa områden med 
strikta begränsningar, till exempel ett omedelbart bygg-
nadsförbud. I princip är markägaren berättigad till er-
sättning för ett grundat naturskyddsområde, men en-
dast en planebeteckning garanterar inte att området 
som reserverats för skyddsändamål med säkerhet skul-
le få status av ett lagstadgat naturskyddsområde. Områ-
det upphör i varje fall att underlyda skogslagen och om 
skogsägaren vill göra skogsvårdande arbeten på områ-
det, till exempel gallringsavverkningar, bör hen ansöka 
om åtgärdstillstånd. Risken är överhängande att tillstån-
det inte beviljas eller i varje fall förses det med strikta be-
gränsningar och randvillkor. I värsta fall kan också den 
naturinventering som gett upphov till att området ingår i 
skyddsområdesreserveringen vara såpass föråldrad eller 
felaktig att det inte hittas några skyddsvärden eller att de 
inte är relevanta. Området förblir dock i landskapspla-
nen som en naturskyddsområdesreservering med rätts-
verkan och kan inte ändras på förrän planen nästa gång 
uppdateras på landskapsnivå. Och i detta fall utgår man 
ifrån att planen skall gälla i enlighet med sitt namn till 
år 2050. 

Markägarens rättsskydd prövas här allvarligt. Syn-
nerligen utsatta verkar de kommuner i Nyland vara där 
det som en följd av general- eller delgeneralplaners upp-
görande eller uppdaterande har gjorts naturinventering-
ar. Från dessa har Nylands förbund haft lätt att plocka 
motiveringar. Som skyddsmotiveringar i dessa delvis för-

åldrade men även till vissa delar felaktiga naturinvente-
ringar har till små områden fogats stora områdeshelheter, 
med motiveringar som till exempel ”landskapsmäs-
sigt värdefulla områden för att dom är grandominerade 
blandskogar med bestånd i olika skikt och med mång-
sidighet”! Det finns också helt felaktiga syftningar till 
skogslagens § 10 trots att Skogscentralen är den enda 
myndigheten som har behörighet att avgöra vilka objekt 
som uppfyller skogslagens § 10. Som motivering står 
också myrskyddets kompletteringsprogram, trots att det 
inte uppfyller kraven på ett naturskyddsprogram enligt 
naturskyddslagen. Detta program skulle basera sig helt 
på frivillighet, men nu försöker man påtvinga det genom 
planebeteckningar. Det finns också områdesreservering-
ar med som grundar sig helt på digitala, så kallade Zona-
tion-analyser, vilka ger upphov till väldigt inexakta och 
luddiga gränsdragningar.

Förfarandet strider mot grundlagen, landskapspla-
neraren kringgår markägarens rättsskydd med planebe-
teckningar och egendomens utnyttjande begränsas. Den 
skogliga företagsverksamheten bör vara tillåten, den är 
klimatsmart och dessutom förnybar. Skydd av egendom 
bör vara frivilligt, alltid grunda sig på lagstiftning och 
inte verkställas med olika planebeteckningar. I den före-
slagna planen har landskapsplaneraren överdrivet prio-
riterat naturvärden på bekostnad av företagsmässiga och 
ekonomiska värden, vilket i vissa fall lagstridigt leder till 
ett orimligt slutresultat för markägaren.

Ingen annan aktör i branschen bevakar skogsägarens 
intressen i dessa frågor än privatskogsbrukets egna in-
tressebevakningsorganisationer där Skogsreviret är en 
viktig påverkare. Som en följd av detta har Reviret avgett 
både utlåtande och anmärkning på det allmänna planet 
till landskapsförbundet. Jag hoppas även att alla skogs-
ägare själva har varit aktiva till den del det gäller de egna 
områdena, och försökt påverka de begränsningar plane-
beteckningarna eventuellt kan medföra för utnyttjandet 
av deras skogsinnehav.

Jag önskar alla läsare ett riktigt gott slut på året samt 
ett framgångsrikt skogligt intressebevakningsår!

Ledare:  
Otto von Frenckell 
Bild: Markku Wiik
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År 2018 var ett år fyllt av positiva sa-
ker inom skogsbruket. Det avverka-
des rekordvolymer, efterfrågan på vir-
ke var sällsynt bra och virkespriserna 
steg till nästan rekordnivåer. 2019 ser 
däremot ut att gå till historien som ett 
år fyllt av utmaningar då det gäller vir-
keshandeln. Under årets första måna-
der var virkeshandeln fortfarande rätt 
livlig och efterfrågan god. Under våren 
hände dock ett flertal saker som påver-
kade virkeshandeln, vilket ledde till att 
såväl efterfrågan som virkespriser bör-
jade sjunka. 

Den tidigare livliga sågvaruhandeln 
till Kina och Nordafrika har avmattats 
märkbart under året. Orsaken är främst 
att Ryssland har tagit stora marknads-
andelar med hjälp av sin billiga rubel. 
Inom andra marknadsområden har or-
derläget minskat för sågvaror som en 
följd av minskad förbrukning. Den sva-
ga svenska kronan har dessutom gjort 
att Sverige har haft konkurrensfördelar 
på samtliga marknader och bättre kla-
rat av att sälja sina sågvaror.

För massaindustrin har situationen 
varit liknande som för sågindustrin. I 
november 2018 var priset på långfib-
rig barrcellulosa nästan 1 100 €/ton 
och efterfrågan stor. I september 2019 
hade priset sjunkit med 30 procent. Till 

saken hör att produktionskapaciteten 
ökade märkbart under 2017 och 2018, 
vilket har lett till att det nu produce-
ras mera än vad det finns efterfrågan 
för. Då osäkerheten i Kina tilltog och 
köparna över lag började begränsa sina 
inköp sjönk priserna på cellulosa radi-
kalt och lagernivån steg. 

Virkeshandeln påverkas inte enbart 
av efterfrågan på slutprodukten utan 
även av utbudet av råvaran. Under 
2019 har vi haft ett kontinuerligt över-
utbud av grantimmer. Orsaken är de 
omfattande barkborreskadorna i Cen-
traleuropa samt södra Sverige. I Öster-
rike, Tyskland och Tjeckien uppskat-
tar man att det finns över 60 miljoner 
m3 virke som är angripet 2019. I Sve-
rige uppskattar man att skadorna upp-
går till 10–15 miljoner m3. I dessa län-
der har sågarna gått för fullt eftersom 
man har försökt ta tillvara så mycket 
av det skadade virket som möjligt. Det 
har sågats mera än vad marknaden har 
kunna svälja och sågvarupriserna har 
av naturliga orsaker dykt och lagren 
vuxit.  Om de varma och torra som-
rarna fortsätter kommer barkborres-
kadorna i Centraleuropa att förvärras, 
vilket inverkar på utbudet av virke och 
på virkespriserna. Hur det än går med 
skogsskadorna så kommer de att störa 

virkesmarknaden ännu under många år 
framöver.

PTT (Pellervo ekonomisk forsk-
ning) uppskattar att virkeshandelsvoly-
men i Finland 2019 sjunker med när-
mare en fjärdedel jämfört med 2018. 
Virkeshandelsvolymen uppskattas hål-
la samma nivå under nästa år som i år. 
Utsikterna för en ökad export av såg-
varor från Finland under nästa år är 
knappast möjlig. För massaindustrin 
ser situationen något bättre ut och PTT 
uppskattar att exporten av cellulosa 
ska öka med ca två procent. Efterfrå-
gan på färsk massaved av god kvali-
tet kommer på sikt antagligen att öka 
p.g.a. barkborreskadorna i Centraleu-
ropa. Klarar vi bara själva av att hål-
la barkborreskadorna borta kommer vi 
att ligga bra till i Finland med tanke på 
framtiden.

Under nästa år ser marknadsutsik-
terna generellt ut att bli utmanande. Ett 
eventuellt fortsatt handelskrig mellan 
USA och Kina påverkar all handel. Lä-
get i Europa är inte heller helt problem-
fritt med Stor-Britanniens brexit och en 
över lag försvagad ekonomi inom hela 
euro-området. Trots att det finns en del 
orosmoln så ser virkesåret 2020 ändå 
ut att bli ganska normalt. 

Under nästa år normaliseras mark-

marknadSutSikter 2020
Text: Magnus Wiksten
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nadsutsikterna. Det kommer antagligen 
att finnas en normalt stor efterfrågan 
på virke, åtminstone för revirmedlem-
marnas del. Vissa sortiment kommer 
sannolikt att vara mer eftertraktade än 
andra, men på det hela taget borde det 
finnas avsättning för alla sortiment. 

Under hösten har skogsindustrin 
vidtagit åtgärder för att minska på sitt 
tidigare överstora virkeslager. Genom 
olika begränsande åtgärder ser det nu 
igen ut som om lagersituationen skulle 
vara på väg att få en bättre balans.  Vir-
keshandeln i Finland har traditionellt 
varit driven av handel med timmer och 
så kommer det sannolikt att fortsätta. 
Av denna orsak är det inte heller troligt 
att timmerpriserna skulle sjunka avse-
värt. Man kan dock vara beredd på att 
timmerpriserna sjunker med något ef-
tersom det finns en stor press på sågva-
rupriserna och utbudet av timmer fort-
farande är stort.

Efterfrågan på marknadscellulosa 
verkar hållas stabil och en större ak-
tivitet har nu igen kunnat skönjas på 
den kinesiska marknaden. Fortfaran-
de är lagernivåerna såväl på massaved 
som färdig massa stora, vilket verkar 
hämmande på massavedspriserna. En 
normal årstidsrelaterad prisnedgång 
på massaveden är att vänta under vå-
ren, men det rör sig knappast om några 
större prissänkningar.  

Är det då lönt att avverka under vå-
ren? Svaret är definitivt ja, om man har 
skog som inte växer så bra längre och 
är mogen för slutavverkning. Är sko-
gen dessutom angripen av rotröta eller 
om det föreligger risk att den kan drab-
bas av barkborreangrepp så skall man 
inte vänta. En eventuell prissänkning 
inverkar naturligtvis på ekonomin, 
men den ekonomiska förlusten kan bli 
betydligt större om andelen rötskadad 

ved ökar i beståndet. Timmerpriserna 
är ännu långt ifrån någon bottennote-
ring fastän de skulle sjunka lite under 
våren. Det är mera fråga om en norma-
lisering än en kollaps.

Har man gallringar som bör åt-
gärdas så skall skötselbehovet styra, 
inte virkespriset. Faktum är att massa-
vedspriserna fortfarande är på en rela-
tivt hög nivå. Med gallringar ska man 
inte vänta utan skrida till verket så fort 
som möjligt. En försenad gallring kan 
leda till ett stort tillväxtbortfall och det 

bortfallet omräknat i pengar är ofta 
större än vad variationen i massaveds-
priserna är på längre sikt.  

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. 
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Certifiering av en produkt eller verk-
samhet är allt vanligare och någonting 
som krävs inom många områden. För 
skogscertifiering finns två huvudsakli-
ga system, PEFC och FSC. I det förra 
ingår representanter från skogsägarna 
och skogsindustrin och i det senare mil-
jörörelsen och skogsindustrin.

Skogliga bakgrundskrafter har va-
rit med om att utforma PEFC som där-
för är mycket bra tillämpat till prak-
tiskt, nordiskt skogsbruk, medan FSC 
har varit klart bättre för att skapa sig ett 
namn och en efterfrågan bland köpare 
av skogsprodukter. Därför är industrin 
allt mer intresserad av FSC-certifierat 
virke också i Finland, trots att drygt 90 
% av skogarna är PEFC-certifierade och 
klart mindre än 10 % FSC-certifierade.

En produkt med FSC-logon behö-
ver inte nödvändigtvis alls ha allt vir-
ke från FSC-certifierade skogar – det 
räcker med att 70 % kommer från så-
dana medan 30 % kan komma från an-
dra källor, men den delen måste vara så 
kallat kontrollerat virke. Eftersom de 
två certifieringssystemen är arga kon-
kurrenter kan FSC inte godkänna att 
PEFC skulle vara en garant för att vir-
ket är kontrollerat – trots att man kan-
ske kunde tänka sig att det vore det 
enklaste och billigaste sättet.

I stället har FSC internationellt defi-
nierat fem kategorier av virke som inte 
kan godkännas som kontrollerat virke: 
1. olagligt avverkat virke, 2.  virke som 
avverkats i strid med traditionella och 
mänskliga rättigheter, 3. virke från av-
verkningar som hotar höga naturvär-
den, 4. virke från områden som avsko-
gats eller omförts till plantager och 5. 
virke från områden med genmodifiera-
de trädslag. 

Fyra av dem är problemfria för oss 
eftersom ingen köpare i Finland kö-
per olagligt avverkat virke och det inte 

SkogSägaren,  
kontrollerat virke och hcv

Text: Anders Portin, Skogsombudsman, SLC

finns plantager med främmande träd-
slag. Däremot vill FSC försäkra sig om 
att virke inte kommer från områden 
där skogsnyttjandet skulle hota höga 
naturvärden, och det är för detta man 
nu i Finland har kartlagt s.k HCV-om-
råden (High Conservation Value) med 
potentiellt höga naturvärden.

Skogsindustrin rf och Finlands såg-
industri rf (branschorganisationen för 
de privata sågarna i Finland) har bett 
Tapio – som numera är ett konsult-
bolag – att göra upp kartor med po-
tentiella HCV-områden. Det är skäl 
att poängtera två saker: för det för-
sta att skogsägarorganisationerna inte 
var med om att utarbeta detta och fick 
höra om saken först en par dagar inn-
an industrin gick ut med informationen 
i slutet av maj, och för det andra att 
områdena på kartorna definitivt inte 
är eller får tolkas som skyddsområden, 
utan de är områden där virkesköparen 
måste genomgå en viss dokumenterad 
rutin i tre steg. Först skall man se efter 
ifall avverkningen finns på ett område 
som ritats in som ett potentiellt HCV-
område; om inte så är det fritt fram att 
avverka. Ifall avverkningen finns inom 
området skall virkesköparen ta reda på 
historik, kartor, tidigare skogsbruks-

planer, flygbilder etc. och försäkra sig 
om att det inte finns höga naturvärden, 
och ifall man fortfarande är osäker 
skall man i det tredje steget gå ut i ter-
rängen och förvissa sig om att inga hin-
der finns för att utföra avverkningen.

Hela processen är ny sedan bör-
jan av sommaren och det hela formar 
sig efter hand. Därför är det viktigt 
att skogsägarnas intresseorganisatio-
ner, Skogsreviret och SLC, via markä-
gare får kännedom om eventuella över-
tramp och till exempel situationer där 
skogsägare inte har fått sitt virke sålt. 
Det är också viktigt att följa med att 
inte HCV-områdena inverkar negativt 
på virkespriset eller att industrin vält-
rar över kostnaderna för verifierings-
processen på den privata skogsägaren.

Tyvärr har det redan dykt upp en del 
klara övertramp där köparen har för-
sökt riva upp redan ingångna kontrakt, 
vilket naturligtvis är helt lagstridigt. I 
sådana fall bör markägaren så snabbt 
som möjligt vara i kontakt med Reviret.

Det kan inte vara meningen och vi 
kan inte godkänna, att skogsägare som 
inte är FSC-certifierade och inte har nå-
gon ekonomisk nytta av FSC skall vara 
de som betalar för något som industrin 
behöver och drivit igenom.
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Under våren 2019 kom det försiktiga 
alarm om rikligare förekomst av gran-
barkborre. Den varma sommaren gav 
återigen gynnsamma förhållanden för 
en andra svärmning. Det har lett till att 
vi under hösten har kunnat konstatera 
en betydligt högre skadefrekvens i våra 
äldre granskogar.

Granbarkborren är ingen nykomling 
utan hör till de skadeinsekter som alltid 
förekommit i våra skogar. Angreppen 
är vanligtvis små och syns som enstaka 
torra och torkande granar. Granbark-
borren svärmar normalt en gång om 
året, under våren. Orsaken till epide-
mierna är somrar med längre värmepe-
rioder än tidigare. Då hinner granbark-
borren svärma två gånger, andra gången 
i slutet av juli, med den påföljd att gam-
la granar angrips och torkar. Vid denna 
tidpunkt har träden redan börjat invin-
tra, så fastän stammen är angripen kan 
kronan vara grön. De kraftiga angrep-
pen går i cykler om 5 - 7 år. Vår senas-
te epidemi härjade 2009 - 2014 och nu 
verkar det vara dags igen.

Det är nu av stor vikt att alla skogs-
ägare tar en närmare titt på sina äld-

granbarkborren 
gör comeback

Text: Rune Grönberg

re granbestånd. Hittar man torra eller 
torkande granar i grupper eller gra-
nar där barken lossnar men kronan är 
grön, ger det anledning till att granska 
området litet noggrannare. Sök borrhål 
i kringliggande granar för att bilda en 
uppfattning om skadans omfattning. 
Angripna stammar har ofta kådflöde 
från borrhålen.

Ett omfattande angrepp av gran-
barkborren är alltid en katastrof, min-
dre eller större. Händelseförloppet är 
under växtperioden mycket snabbt. 
På ett par veckor kan en tillsynes frisk 
gran förvandlas till flisvedskvalitet där 
inga mellanskeden finns. 

Det finns ingen bekämpning mot 
granbarkborren. Genom att i tid avver-
ka det infekterade granbeståndet kan 
man endast minska det ekonomiska 
bortfallet; granbarkborren lever vida-
re. Naturen har sedan sina egna meka-
nismer som småningom minskar bark-
borrepopulationen.

Den skogsägare som misstänker an-
grepp av granbarkborre i sin skog skall 
kontakta sin revirinstruktör för att dis-
kutera och planera eventuella åtgärder.



88

Individuella tävlingen för skogsägare (75 deltagare)
Namn Förening Stämpling Värdering Totalt

1. Ekholm Gustaf Södra Skogsreviret/ 
Kimito I

65 107 172

2. Gustafsson Tage Södra Skogsreviret/ 
Kimito III

59 111 170

3. Smeds Anders Södra Skogsreviret/ 
Lovisa I

59 111 170

4. Holmén Henrik Södra Skogsreviret/ 
Kimito II

61 105 166

5. Baarman Sigvard Södra Skogsreviret/ 
Västra Nyland III

56 104 160

6. Hagman Mats Södra Skogsreviret/ 
Kimito IV

63 97 160

7. Rantala Guy Södra Skogsreviret/ 
Västra Nyland IV

60 97 157

8. Dahlqvist Yngve Södra Skogsreviret/ 
Västra Nyland V

61 97 157

9. Ådal Knut Södra Skogsreviret/ 
Sibbo II

57 96 156

10. Wasström Niklas Södra Skogsreviret/ 
Västra Nyland II

61 99 156

11. Levonius Kaj Södra Skogsreviret/ 
Mellan Nyland I

62 92 154

12. Häggman Marcus Svf Österbotten I 59 94 153
13. Tallberg Martin Södra Skogsreviret/ 

Lovisa III
60 92 152

14. Mårtenson Kim Södra Skogsreviret/ 
Lovisa II

52 99 151

15. With Jan-Anders Svf Österbotten II 54 97 151
Bästa värderare: Tage Gustafsson, Anders Smeds
Bästa stämplare: Gustaf Ekholm, Antti Hakanen

Lagtävlingen för skogsägare (27 lag)

Förening/Namn Stämpling Värdering Totalt

1. Södra Skogsreviret/ 
Kimito III

471

Gustafsson Tage 59 111 170

Hakanen Antti 65 86 151

Ölander Gunnar 51 99 150

2. Södra Skogsreviret/ 
Kimito I

467

Ekholm Gustaf 65 107 172

Henriksson Bengt 60 91 151

Bergström Ulf 59 85 144

3. Södra Skogsreviret/ 
Kimito II

442

Holmén Henrik 61 105 166

Lehtinen Mika 56 84 140

Lönnroth Niklas 59 77 136

SkogSfärdighetStävlingen för SkogSägare eknäS,  
kimitoön 10.10.2019 

Stämplingspunkten
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MEDLEMSFÖRMÅN

Ange i telefon att du som medlem i en skogsvårds-
förening får prenumerationen till specialpris.

www.edutjasenelle.fi/mhy
Eller ring vår kundservice 09 315 49 840

 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

Stigen som leder till just din skog. 

85,00
Ett års 

prenumeration

(norm. pris 152,00)
Din förmån 67,00

Priset kan 
dras av i skogs-
beskattningen.

 MEDLEMS-
FÖRMÅN

Prisutdelning
Lagtävlingen: 
Kimito III (Till vänster)
Kimito I (I mitten)
Kimito II (Till Höger)

Prisutdelning
Individuella  
tävlingen
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Tisdagen den 24 september samlades 
nio självverksamma, skogsägande da-
mer till motorsågskurs i Eskilom. Ini-
tiativet till kursen kom från damerna 
själva. Södra Skogsreviret verkade som 
arrangör och som specialister och kurs-
dragare fungerade skogsmästare Bore 
Lindström (Allforest Ab) och instruk-
tör Sebastian Tennberg (f:ma Homma-
Humma). Kettil & Linda Fredriksson 
ställde ett gallringsobjekt till förfogan-
de för den praktiska övningen.

damer på motorSågSkurS
Text: Rune Grönberg

Alla kursdeltagarna är aktivt själv-
verksamma i sin egen skog. Några har 
lång erfarenhet av arbete med motor-
sågen. Detta har gett förståelse för hur 
mångsidigt verktyg motorsågen sist 
och slutligen är, men också väckt frå-
gor om maskinteknik, arbetsmetoder 
och ergonomi. Under kursdagen fram-
förde kursdeltagarna frågor och fråge-
ställningar som t.o.m. satte kursdra-
garna på pottan. Mycket imponerande!

Kursen var uppdelad i en teknisk 

del och i en praktisk. I den tekniska de-
len fick deltagarna öva på den dagliga 
servicen av sågen. Bore och Sebastian 
visade hur man avläser ked- och filstor-
lek och instruerade i rätt metod att väs-
sa kedjan. Underhåll av svärdet tedde 
sig litet obekant, det att svärdet slits 
och gör s.k. ”grader” som sedan kär-
var vid sågning. Instruktörerna visade 
hur man öppnar och putsar kopplings-
kåpa och luftfilter och kollar tändstif-
tet. Sågen skall tankas på rätt sätt. Det 
finns olika metoder att starta motor-
sågen och här visades de metoder som 
anses arbetssäkra.

Härefter servade kursdeltagarna 
sina egna sågar under uppsikt av in-
struktörerna.

Skyddskläderna har en stor betydel-
se vid arbetet med motorsåg. Dels för 
arbetssäkerheten men inte mindre för 
den egna trivseln. På marknaden finns 
skyddskläder av varierande standard. 
Bore visade det väsentliga att beakta 
vid införskaffning.

Dagen fortsatte med arbetsdemon-
stration där Bore visade arbetsmetoder 
med fällteknik, riktskär och fällskär. 
Hela tiden med beaktande av ergonomi 
och arbetarskydd. Kursdeltagarna fort-
satte med att dra igång sina sågar och 
börja öva under Bores och Sebastians 
uppsikt.

Tanken var att avsluta kursdagen 
kl. 13, men först omkring 14:30-tiden 
var kursdeltagarna mogna att packa 
ihop och börja söka sig hemåt. Kursda-
gen uppfattades genomgående som lä-
rorik och givande och uppmuntrade till 
att även framöver ordna motsvarande 
tillfällen.

Ett stort tack till alla motivera-
de kursdeltagare och likaså till Bore 
och Sebastian, som drog den här da-
gen med stenhård yrkesskicklighet. Ett 
stort tack även till Kettil och Linda som 
ställde övningsobjektet till vårt förfo-
gande.

Maria Lill-Smeds gör riktskär under uppsikt av Bore Lindström

Sebastian Tennberg visar kedfilning.
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 Gratis rådgivning och lägenhetsbesök  
för alla medlemmar

 Skogsvård
 Virkesförmedling med konkurrenskraftiga  

sortimentsvisa priser
 Intresseorganisation som bevakar medlemmar-

nas 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

vi gör mer för SkogSägarna

MERVÄRDE ÅT DIN SKOG
Skogsreviret står till tjänst

 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	 
& Sydkustens skogs- och hemförsäkringar

 Berättigad till SLC:s nationella  
medlemsförmåner

DU HAR SKOGEN – VI HAR RÅDEN
Mera	information	hittar	du	på	www.revir.org	och	www.slc.fi

Som medlem i Skogsreviret får man våra mångsidiga 
tjänster	till	ett	förmånligare	pris,	samt	tillgång	till	våra	
samarbetspartners	medlemsförmåner.	Medlemsavgif-
ten,	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!

Av revirets styrelse föreslagen  
medlemsavgift för år 2020

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

Stödande medlemmar och andra  
medlemsgrupper

25 €

OBS! Förrättningsavgifterna för medlemmar är ca 20 % förmån-
ligare än för icke medlemmar. Om en person eller en familj äger 
skog på flera olika sätt, både enskilt och genom sammanslut-
ning/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. 

Medlemsavgiften för 2020 faktureras enligt uppgif-
terna i vårt medlemsregister per den 31 december 
2019. Medlemsfakturan skickas ut i februari 2020.

Om det under året skett förändringar i skogsin-
nehavet, namn- eller adressförändringar, vänligen 
meddela oss senast 31.12.2019!

medlemSavgiften 2020

Tel: 019 580993   •   E-post: borga@revir.org   •   Hemsidan: www.revir.org



Södra skogsreviret är med i Etelä-Suomen metsätilat, som 
ägs av skogsvårdsföreningarna på området och av olika 
skogsägar- och producentförbund. Etelä-Suomen metsätilat 
har specialiserat sig på förmedling av skogs- och jordbruks-
fastigheter och hör till Metsätilat.fi-kedjan. I kedjan finns fle-
ra förmedlingsbyråer som täcker så gott som hela Finland. 

Ulla Inkeroinen, som huvudsakligen sköter om skogs-
bruksplanering på revirets östra område, har den senaste vå-

ren avlagt provet för fastighetsförmedling (AFM). ”Jag har 
en längre tid hållit på med skogsbruksplanering. Då man 
samlar in data om skogen för en skogsbruksplan så är ste-
get inte långt till att samtidigt göra en skogsvärdering. Med 
en färsk skogsbruksplan är det lätt att göra en värdering. 
Om skogsbruksplanen är föråldrad eller om man har avver-
kat mycket, så är det bättre att låta göra en ny skogsbruks-
plan samtidigt som man gör en värdering. För revirets med-
lemmar kostar en ny skogsbruksplan 15 euro per hektar för 
växtlig skogsmark och för en liten tilläggssumma får man en 
värdering av skogsfastigheten” förklarar Ulla.

Alla skogsvårdsföreningar använder sig av samma värde-
ringsprogram för att värdera en skogsfastighet. Värderingen 
består i huvudsak av tre delar: virkesbeståndet, marken och 
plantskogarna. Virkesförrådet är uppdelat i gallringsskogar 
och förnyelseavverkningar. Virkespriserna kommer från Na-
turresursinstitutet Lukes statistik över gjorda virkesaffärer 
per avverkningssätt för gällande område. Skogsmarkens vär-
de varierar mellan 160 – 820 euro per hektar beroende på 
markens bonitet. Plantskogens värde varierar från 600 euro 
till 3500 euro per hektar och beror bl.a på plantskogens höjd 
och behovet av skötsel. Gallringsskogarnas värde korrige-
ras med en väntevärdeskoefficient. ”Med väntevärdeskoeffi-
cienten beräknar man värdet på skogens framtida inkomster. 
Yngre skogar har en högre koefficient”, förklarar Ulla. När 
man slår ihop värderingens alla delar får man skogens total-
värde. Skogens gängse värde är vanligen 70 - 100 % av to-
talvärdet. ”På procenten inverkar bl.a skogens utvecklings-
klassfördelning samt direkt avverkningsbart virke. För alla 
fastigheter som sätts till salu via Etelä-Suomen metsätilats si-
dor begär man in anbud av köparna. Förutom de rent skogli-
ga värden en fastighet har så finns det andra faktorer som in-
verkar på det slutliga priset; kan man eventuellt få bygga på 
markerna, möjlighet till jakt osv. På revirets område ger en 
skogsvärdering vanligen ett hektarpris på 2500 - 6000 euro 
per hektar. I en budgivning kan priset ibland också bli betyd-
ligt högre, speciellt nära större tätorter”, säger Ulla. Enligt 
lantmäteriverkets statistik för 2018 var priset för skogsfas-
tigheter i medeltal 5153 euro per hektar i Nyland. Storleken 
på sålda fastigheter var i medeltal 16,6 hektar.

”Är man intresserad av vad det finns för skogslägenheter 
till salu så kan man gå in på sidan Metsatilat.fi. Där kan man 
också aktivera en vakttjänst om man är intresserad av sko-
gar till salu på ett visst område eller av en viss storlek. Om 
det hittas ett lämpligt objekt så blir man kontaktad”, upp-
manar Ulla alla som är intresserade att köpa skog. 

värdering av Skog
Text: Torolf Finnbäck
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tjock. Innanför den egentliga klingan 
har jag en mindre klinga som ger stabi-
litet och som gör snittytan i trädstam-
men lite större, risken för att klingan 
fastnar är då mindre. Muttrarna som 
håller fast klingorna är justerbara, vil-
ket gör att klingorna ger efter lite då 
de träffar trädstammen. Sågningen går 
lätt och jag kan såga med ett lägre mo-
torvarvtal vilket ökar livslängden på 
sågen. Den här sågen är tio år gammal 
och har ännu original koppling och 
växelhus” förklarar Pekka fördelarna 
med sina uppfinningar. Det som grä-
mer honom är byråkratin kring upp-
finningarna. ”Att utveckla en produkt 
för marknaden som är godkänd av alla 
instanser och myndigheter kräver flera 
års arbete och mycket pengar!”

Om sina framtidsplaner säger han 
filosofiskt: ”Jag grillar kanske en korv 
över en öppen brasa och funderar över 
vad som ännu kunde förbättras här i 
världen. Kanske jag åker till Afrika och 
ser om någon behöver mina tjänster 
där”. 

Efter 32 förtjänstfulla år i Reviret har 
Lennart Biström bestämt sig för att 
anta nya utmaningar. Nu är det famil-
jen och egna projekt som står i tur!

Lennart anställdes på Reviret år 
1987 för att sköta instruktörsuppgif-
terna i Snappertuna med skärgård. 
Lennart jobbade tidigare som inköpa-
re på Tehdaspuu Oy i Västra Nyland. 
Arbetsområdet, kollegerna och arbets-
fördelningarna på Reviret har änd-

Pekka, som är uppvuxen på ett jord-
bruksställe i Joensuu, flyttade till Borgå 
1983. ”Jag fick höra av en kompis att 
huggartaxorna var så mycket bättre i 
Södra Finland så jag beslöt mig för att 
också komma hit” minns Pekka. Före 
det hade han jobbat som huggare på 
Pohjoiskarjalan Puu. ”Efter fullgjord 
värnplikt arbetade jag som maskinist 
på Rauma Repola, senare som maskin-
ritare på ett annat bolag. Det bolaget 
blev uppköpt och flyttade sin verksam-
het till en annan ort så jag fick söka mig 
till ett annat arbete. Jag var van med 
skogsarbete från tiden hemma på går-
den, så steget var inte långt till att börja 
som huggare” berättar Pekka. 

Sina kunskaper från verkstadsgol-
vet har Pekka också använt som hug-
gare. Han har utvecklat flera olika 
verktyg, allt från hydrauliska domkraf-
ter till lyftkrokar med inbyggda bryt-
järn. När Pekka arbetar med en röjning 
så hör man knappt att sågen är i gång. 
”Jag bygger själv mina sågklingor av en 
specialplåt som är endast en millimeter 

lennart biStröm går  
mot nya utmaningar

Text: Ulrika Wahlberg

rat under årens gång och från år 2001 
har olika projekt utgjort en stor del av 
Lennarts arbetsbild. Bioenergi, energi-
ved och hanteringen kring det var start-
projektet som varade i flera år. Därefter 
har många projekt rotts i land och det 
senaste, ”Smart med skärgårdsvirke”, 
avslutades så sent som i somras.

Skogsägarna på Lennarts område 
sköts i fortsättningen av Henrik Holm-
berg.

pekka huikuri börjar  
uppfinna på heltid

Text: Torolf Finnbäck
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Skogslagen som förnyades 1996 inne-
bar en ”kulturrevolution” inom skogs-
bruket. Skogsvården hade före det i 
nästan 50 år strängt reglerats av lag be-
träffande skötselmetoder, förnyelsesätt 
och tidpunkter. Tidigare ”Direktiv gäl-
lande god skogsvård” omarbetades av 
skogsbrukets utvecklingscentral Tapio 
till ”Rekommendationer för god skogs-
vård”. Lagen stadgar visserligen fortfa-
rande om skyldighet att trygga förny-
elsen av skog samt om lägsta grundyta 
efter utförd beståndsvårdande avverk-
ning, men i övrigt ges skogsägaren rela-
tivt fria händer att själv besluta om hur 
hens skog skall skötas. Bra så!

År 2014 gjordes ändringar i lagen 
som ökade skogsägarnas valfrihet och 
ansvar. Ändringarna gör det sålunda 
möjligt för skogsägare som inte vill ha 
kalytor i sin skog att bedriva s.k konti-
nuerlig beståndsvård (fi: jatkuva kasva-
tus). Metoden är tänkt att tillämpas i 
granskogar, på tallbevuxna myrar eller 
på medelgoda momarker (VT+, MT) 
samt i blandbestånd som sedan över-
går till att bli rena granbestånd. Meto-

den går i all korthet ut på att man ef-
tersträvar en flerskiktad skog med träd 
i alla ålders- och längdklasser, och med 
10 – 15 års mellanrum genom plock-
huggning avverkar endast fullvuxna 
träd av timmerdimension. I övrigt skall 
man i teorin inte behöva utföra några 
som helst skogsvårdsåtgärder – d.v.s. 
ingen markberedning, plantering eller 
röjning. Kontinuerlig beståndsvård är 
alltså en form av blädning, som dock 
skiljer sig från den fram till 1940-talets 
slut tillämpade dimensionsblädningen 
på så sätt att de träd som lämnas för 
att växa skall vara utvecklingsdugliga. 
Den beståndsvårdande blädningen ut-
går också ifrån antagandet att det kon-
tinuerligt uppstår nya plantor i luckor-
na efter avverkningarna.

Metoden kontinuerlig beståndsvård 
lanserades på 80-talet av professor Er-
kki Lähde och väckte då livliga debat-
ter bland branschfolk. Nu har metoden 
igen, till följd av klimat- och biodiver-
sitets-debatten, lyfts upp i rampljuset 
av Finlands Naturskyddsförbund och 
de Gröna som lobbar hårt för ett gene-

rellt förbud mot kalavverkningar. Den 
förnyade Skogslagen gav skogsägarna 
frihet under ansvar – en frihet som till 
följd av de Grönas lobbning riskerar bli 
ett tvång! Många kommuner har redan 
till följd av de Grönas fullmäktigemo-
tioner beslutat övergå till kalhyggesfritt 
skogsbruk och regeringen gav Forststy-
relsen direktiv om att inleda storskalig 
försöksverksamhet med kontinuerlig 
beståndsvård.

Fungerar teorin och hur är det med 
lönsamheten?

Lähde, och senare också andra fors-
kare, har lyckats påvisa att metoden 
kunde vara lönsammare än konven-
tionell skötsel av likåldriga bestånd. 
De lönsamhetskalkylerna baserar sig 
på att det konventionella skogsbrukets 
kostnader för markberedning, plante-
ring och plantskogsvård, med viss rän-
tefot beräknas belasta det ekonomiska 
resultatet i konventionellt skötta lik-
åldriga bestånd. Kalkylerna baserar sig 
också på antagandet att det kontinuer-
ligt uppstår nya plantor efter avverk-
ningarna och på att inga nämnvärda 

kontinuerlig beStåndSvård  
– på vinSt eller förluSt?

Text: Carl-Johan Jansson

Tall och blandskog blir granskog. På bildens objekt har 
fällning och kvistning utförts manuellt.

Hur ser månne skogen ut efter maskinell avverkning?
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skador sker på de kvarlämnade träden 
vid avverkning.

Forskningen gällande kontinuer-
lig beståndsvård är av förståeliga skäl 
förhållandevis ung, eftersom metoden 
enligt tidigare lagstiftning inte var till-
låten. Motstridiga forskningsresultat 
förekommer också. Jag är dock benä-
gen att sätta min tilltro till de resultat 
som Naturresursinstitutet (LUKE) pre-
senterat.

Enligt en helt färsk forskningsrap-
port från LUKE, som baserar sig på ca 
700 mätta provytor, medför kontinuer-
lig beståndsvård hela 20 % lägre till-
växt och 29 % lägre rotnetto beräknat 
på en normal omloppstid vid konven-
tionellt skogsbruk och med kalkylränta 
0 %. Det lägre rotnettot baserar sig på 
det faktum att virkesköparna för tillfäl-
let prissätter virket så som vid grövre 
gallring, vilket beroende på sortiment 
betyder 10 – 15 % sämre pris än vid 
slutavverkning.

Vid kontinuerlig beståndsvård går 
skogsägaren därtill miste om den till-
växtökning på 15 – 20 % (enl. LUKE) 
som man i dag uppnår vid plantering. I 
praktiken härstammar alla plantor som 
levereras till skogen från förädlat plan-
tagefrö som ger en betydande tillväxt-
ökning jämfört med naturplantor.

Vid kontinuerlig beståndsvård är 
det inte heller möjligt att ekonomiskt 
lönsamt ta tillvara hyggesrester för en-
ergiproduktion, vilket medför ett ytter-
ligare bortfall av inkomster för skogs-
ägaren.

Anmärkningsvärt är, att de forsk-
ningsresultat som påvisat större lön-
samhet för kontinuerlig beståndsvård, 
baserar sig på mätningar av provytor 
där fällningen och kvistningen av trä-
den gjorts manuellt med motorsåg för 
att undvika skador på kvarvarande be-
stånd, vilket innebär att man knappast 
kan anse kalkylerna motsvara realistis-
ka förhållanden. Vid helt maskinellt ut-
förd plockhuggning skadas enligt LUKE 
nämligen ca 20 % av de större träden 
(diameter +14 cm), vilket innebär ytter-
ligare tillväxtförluster utöver den förlust 
metoden i sig medför. Att skador upp-
kommer är lätt att förstå. Vid en skä-

ligt lönsam avverkning borde utfallet 
ligga i gaffeln 60 – 80 m3/ha. Enligt vis-
sa rekommendationer har nämnts t.o.m. 
80 – 100 m3/ha. Vid avverkningen skall 
alltså främst mogna timmerstammar av-
verkas. D.v.s. minst 100st över 20 m 
långa träd skall fällas per hektar. Det 
betyder alltså att träden som skall av-
verkas står med i snitt 10 meters mel-
lanrum. Det torde vara lätt för var och 
en att inse att skadorna på kvarvaran-
de träd blir omfattande då harvestern 
skall fälla 100 stammar in bland de yng-
re träden som skall lämnas kvar. De fäll-
da stammarna skall sedan, åtminsto-
ne delvis okvistade, med maskinen dras 
genom ungskogen ut till körstråket för 
upparbetning. Det är också med tanke 
på skadorna i kommande avverkning-
ar man enligt metodbeskrivningen inte 
skall gallra ut ev. plantuppslag.

Man kan alltså med fog påstå att 
kontinuerlig beståndsvård riskerar 
halvera nettot från skogen.

I debatten om kontinuerlig bestånds-
vård har det framförts att metoden ock-
så i sin extensiva form, som eftersträvar 
ekonomisk lönsamhet, skulle innebära 
god landskapsvård och gynna friluftsli-
vet vilket absolut måste ifrågasättas.

Kontinuerlig beståndsvård utgår 
som sagt från att förnyelse sker kon-
tinuerligt i de luckor som uppstår ef-
ter avverkning. Skogslagen tillåter 
även utan beskogningstvång s.k. luck-
huggning, vilket innebär öppnande 
av max. 0,3 ha stora luckor där man 
kan hoppas på naturlig föryngring. På 
grund av att forskningen kring meto-
derna är relativt ny, saknas tillförlit-
liga forskningsresultat om detta. Ka-
tri Helminen, som vid LUKE forskar 
i frågor gällande frö och plantor, har 
dock kraftigt ifrågasatt att återbeskog-
ningen skulle ske så som tänkt – var-
ken vid luckhuggning eller kontinuer-
lig beståndsvård. Man vet nämligen att 
goda fröår för gran infaller relativt säl-
lan, med 5 – 10 års mellanrum i södra 
Finland. Enligt LUKE:s forskning där 
man bestämt åldern på plantor i fler-
skiktade bestånd, har det även visat sig 
att det i snitt tar 40 – 60 år för en plan-
ta att uppnå 1,3 m:s längd.

Förespråkarna för kontinuerlig be-
ståndsvård framför ofta att metoden 
skulle vara bra för biodiversiteten. En-
ligt LUKE är metoden dock varken bätt-
re eller sämre för mångfalden än skötsel 
av likåldriga bestånd. Skuggfördragande 
arter gynnas medan ljuskrävande miss-
gynnas. Klövviltet finner som bekant 
merparten av sin föda i ungskogarna 
och skulle således bli lidande.  Murken 
ved uppstår inte heller per automatik vid 
kontinuerlig beståndsvård eftersom av-
verkningen inriktar sig uttryckligen på 
de gamla träden. Metoden leder även till 
att blandskogar till slut i praktiken blir 
rena granbestånd vilket inte kan anses 
gynna mångfalden. Tall- och björkplan-
tor kan som mycket ljuskrävande arter 
nämligen inte etablera sig i skuggan av 
granarna. Med tanke på klimatföränd-
ringen är det inte heller önskvärt att 
öka andelen rena granbestånd. Granen 
är med sitt ytliga rotsystem känslig för 
både torka och stormar och är det träd-
slag som riskerar drabbas av  de allvarli-
gaste insektangreppen (barkborrar). De 
omfattande barkborreangrepp som nu 
drabbat Mellaneuropa har sin upprin-
nelse i stormskador i kombination med 
två extremt torra somrar.

Kontinuerlig beståndsvård har ock-
så av miljörörelsen påståtts ha positiv 
klimatpåverkan till följd av effektiva-
re kolbindning. Kolbindning kan dock 
i skogen definieras som tillväxt och 
kontinuerlig beståndsvård innebär som 
nämnts 20 % sämre tillväxt. Om mar-
kens förmåga att binda kol vid kon-
tinuerlig beståndsvård resp. konven-
tionellt skogsbruk saknas forskning, 
endast hypoteser har framställts.

Till slut det viktigaste: Om någon 
skogsägare trots allt vill pröva på kon-
tinuerlig beståndsvård är det skäl att 
notera att metoden under inga omstän-
digheter skall tillämpas i bestånd som 
infekterats av granens rotröta. Rötska-
dorna ökar nämligen drastiskt bland de 
yngre träden som lämnas kvar om re-
dan de äldre är infekterade. Detta torde 
i och för sig innebära att de allra flesta 
granbestånd längs sydkusten överhu-
vudtaget inte lämpar sig för kontinuer-
lig beståndsvård.


