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Vi upplever exceptionella tider som bäst. Undantagstill-
stånd, karantäner, gruppträffsförbud, landskapsisolering 
mm. är budskap som avlöser varandra i nyhetsmedierna. 
För de flesta av oss är detta något helt unikt, åtminstone vi 
som är födda på 1960-talet och senare har inte upplevt de 
tider av restriktioner och undantag som rådde under och 
efter våra senaste krig, vilket naturligtvis den äldre gene-
rationen gjort.

Konjunktursvackor och recessioner har nog upplevts, 
men nu förutspås en global ekonomisk depression som 
dessutom i skrivande stund ännu tilltar. Världen har dock 
genomgått sådana även tidigare och klarat av dem och så 
kommer nog även att ske denna gång, trots att hotet nu i 
form av en viruspandemi är osynligt och känner inga grän-
ser, varken nationella, kontinentala eller religiösa.

Tillsvidare har de restriktioner som samhällsledning-
en utfärdat antagligen påverkat skogssektorn mindre än 
många övriga näringar och samhällsfunktioner. Det fysis-
ka arbetet i skogen är lätt att isolera, det är ju även under 
normala förhållanden rätt ensamt. Instruktörernas och ar-
betsledarnas arbete har kunnat skötas elektroniskt och på 
distans. Större restriktioner i virkesmottagningen har ännu 
inte kunnat skönjas, även om sådana med säkerhet kom-
mer emedan byggverksamheten och den övriga aktiviteten 
även globalt går på sparlåga.

Vad kommer då att hända efter att tiderna igen norma-
liserats? Nu kan det te sig vanskligt att försöka spå i fram-
tiden, men jag tror i varje fall att det nu är läge att koncen-
trera sig mera på att lägga upp strategier för hur det skall 
ageras efter att denna säregna period är slut, än att alltför 
kraftigt försjunka i det pågående eländet med alla dess ne-
gativa tankar.

Antagligen kommer många inbyggda mönster att om-
formas. Digitaliseringen som även innan Corona-pandemin 
påverkat våra liv under de senaste åren har och kommer 
sannolikt ytterligare att accentueras. För många har det vi-
sat sig att arbetet inte nödvändigtvis är så bundet till en 
viss plats som man hittills ansett. För dem som har möjlig-
het därtill kommer distansarbete 1-2 dagar i veckan, ende-
ra hemifrån eller från fritidsbostaden, att förbli en normal 
situation. Det är klart att alla arbeten inte nu kan och kom-

mer sannolikt inte i en överskådlig framtid att kunna ut-
föras på distans. Ett brobygge, tömning av latrinbrunnar, 
vägunderhåll mm. är bara några exempel på arbeten som 
nog kommer att kräva fysisk närvaro av en människa ännu 
länge. Även om det redan har byggts självgående förarlö-
sa avverkningsmaskiner har jag svårt att tro att de kommer 
att ersätta maskiner med förare, åtminstone inte i gallrings- 
och beståndsvårdande arbeten. Trots att en programmerad 
robot i många avseenden överträffar människan i rationellt 
tänkande är de intryck en erfaren skogskarl får med sina 
egna ögon helt unika. Inom några sekunder kommer tiofalt 
mer information om terräng, trädslag, växtplats, angrepp, 
tillväxt mm. mm. som bearbetas rationellt både med tanke 
på den närmaste tiden som även långt in i framtiden. Man 
ser som talesättet säger skogen framom träden.

Men det betyder definitivt inte att digitaliseringen inte 
påverkar eller kommer att påverka även vår skogsnäring. 
Redan nu finns t.ex. flera olika applikationer som erbjuds 
där skogsägaren virtuellt kan se sin skog både i nuvarande 
tillstånd och efter olika alternativa skötselåtgärder. Kvali-
teten på dem varierar naturligtvis, men de kommer att för-
bättras och bli allmännare. Drönare blir mången skogs-
fackmans hjälpredskap med vilken arbetet effektiveras och 
rationaliseras. Dessa är bara några sannolika exempel; ef-
ter kriser brukar människan vara oerhört uppfinningsrik 
och det skapas nya möjligheter.

Samtidigt tror jag även att mångas grundfundament 
kommer att förändras; vi kan med fog fråga oss vad som 
på riktigt är viktigt för oss? Det är inte enbart rationella 
och ekonomiska värden, många som nu tvingats isolera 
sig har säkerligen märkt hur viktig den sociala kontakten 
är, släkt, vänner, arbetsgemenskap osv. För att inte glöm-
ma hälsan, vilket denna pandemi på ett konkret sätt gjort 
oss påmind om.

Så jag uppmanar varmt alla skogsägare att ta sig ut till 
sin skogsegendom; nu på våren är sikten god, luften ren 
och smittorisken i naturen minimal. Och uppstår det in-
tresse eller frågor, tveka inte att ta kontakt med din skogs-
fackman på reviret, vi betjänar trots turbulenta tider! Och 
framförallt; håll er friska och vårda er själva men glöm inte 
heller skogen!

ExcEptionElla tidEr
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Ledare:  
Otto von Frenckell 
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Skogsindustrin
Konjunkturuppgången för den fin-
landsbaserade skogsindustrin förbyttes 
i ifjol till nedgång. På sågvarumarkna-
den sjönk efterfrågan och utmaningar-
na blev stora då det samtidigt fanns ett 
stort överutbud av timmer på grund av 
storm- och insektsskadorna i Europa. 
Priset på sågade varor sjönk drastiskt 
under året. 

Skogsindustrins produktion som hel-
het avtog. Den största nedgången gäll-
de papper, som minskade med ca 10 %. 
Totalt sett minskade skogsindustrins 
produktion med ca 8 % jämfört med fö-
regående år. Den finländska massa- och 
pappersindustrins lönsamhet försvaga-
des till följd av sjunkande priser. Världs-
marknadspriserna för massa sjönk med 
ca 30 % under årets lopp.

Skogsskötsel
Revirets skogsodlingsareal var större 
än året innan och reviret förmedlade 
ca 1,58 miljoner plantor. Markbered-
ningsarealen minskade en aning under 
år 2019 och uppgick till totalt 1 000 
hektar. Arealen utförd plantskogssköt-
sel och iståndsättning av ungskog öka-
de och uppgick till 2 367 hektar.

Virkeshandel
Drivningsförhållandena under vintern 
2019 var utmanande. Januari var för-
hållandevis kall, men i revirets västra 
delar förekom nästan ingen tjäle alls 
i skogarna. I februari slog vädret om 
och vintern var förbi. Våren var rela-
tivt normal med tillhörande menföre. 
Under sommaren var drivningsförhål-
landena bra, men under hösten för-
sämrades de kontinuerligt. Vid slu-
tet av året kunde det konstateras att 
”menföret” hade hållit på i nästan fyra 
månader och att det under dessa må-
nader hade regnat i medeltal 20 dagar 
per månad. 

Virkeshandeln förändrades i början 
av året till det sämre. Efterfrågan på 
talltimmer minskade drastiskt beroen-
de på de ekonomiska problemen i syn-
nerhet i Nord-Afrika. Efterfrågan på 
grantimmer minskade också men inte 
lika dramatiskt. Oroligheten på virkes-

marknaden berodde även på Brexit och 
handelskriget mellan USA och Kina. 

Under våren vände statistikpriserna 
för timmer mycket brant nedåt och rot-
priserna hade i maj sjunkit med 5–6 €/
m3. Priset på massaved sjönk, men inte 
lika radikalt som för timmer. Revirets 
virkespriser hölls höga fram till slutet 
av april men avverkningsvolymerna var 
trots detta avsevärt mindre än normalt. 

I början av hösten var det ett fak-
tum att det fanns ett överutbud av vir-
ke kring hela Östersjöområdet. De sto-
ra barkborreskadorna som förekom 
i Sverige tvingade ut stora virkesvoly-
mer på marknaden. I Polen höll man 
fortfarande på att ta hand om storm-
skadat virke och i Tyskland, Österrike 
samt Tjeckien avverkades mycket av de 
barkborreskadade skogarna.

Under de första fyra månaderna var 
de förmedlade virkesmängderna gan-
ska normala för reviret, men efter det 
minskade mängderna kontinuerligt. 
Samma fenomen, gällande mindre vo-
lymer, kunde noteras för 10 år sedan då 
rekordpriserna plötsligt började sjunka 
mycket radikalt. Då tog det över ett år 
innan virkesmarknaden igen normali-
serades.

Revirets totala virkesförmedling 
bestående av såväl rundvirke som flis 
uppgick under år 2019 till 613 857 m3. 

Årskrönika 2019
Text: Magnus Wiksten
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Enligt verksamhetsplanen för 2019 var 
målsättningen 710 000 m3. Reviret 
förmedlade således nästan 100 000 m3 
mindre än planerat, och detta var en di-
rekt följd av de brant dykande virkes-
priserna under våren samt dåliga driv-
ningsförhållanden under hösten. 

Skolning och information
Revirets tjänstemän medverkade under 
året i olika kurser och möten med aktu-
ell revirinformation. Under året ordna-
des även ett flertal skolningstillfällen för 
personalen med fokus på miljö- och na-
turhänsyn. I januari deltog reviret i Öp-
pet husdagen i Brusaby som ordnades 
av Axxell.  I februari medverkade revi-
ret i Skogsbrukets vinterdagar där hu-
vudtemat var Klimatsmart Skogsbruk. I 
början av juni ordnade reviret en skogs-
dag på Kimitoön för skogsägare.  Den 
sedvanliga skogsfärdighetstävlingen för 
hela revirområdet arrangerades på Ki-
mitoön den 10 oktober. Revirtidning-
en utkom två gånger under året. Infor-
mationen kompletterades med artiklar i 
massmedia och facktidskrifter.

Kimitoön en del  
av reviret
1.1.2019 tog reviret över verksamheten 
på Kimitoön efter att Kimitonejdens 

svf hade upplösts. Antalet skogsäga-
re som under året anslöt sig till reviret 
från Kimitoön var totalt 517 stycken, 
vilket kan anses vara en mycket hög 
siffra. Arealen skogsmark som revirets 
medlemmar har på Kimitoön uppgår 
till drygt 15 000 hektar.

Ekonomi
Revirets bokslut 2019 uppvisar ett 
överskott på 64 766,95 euro. Resul-
tatet härstammar från ordinarie verk-
samhet och har inte uppstått som följd 
av försäljning av aktier eller annan 
egendom.  

Fullmäktige och  
styrelse 2019
Fullmäktiges vårmöte hölls den 11 april 
på Överby i Esbo. Kerstin Degerth val-
des till mötesordförande och verksam-
hetsberättelsen samt bokslutet för år 
2018 fastställdes och andra stadgeen-
liga ärenden behandlades. Efter mö-
tesförhandlingarna höll Anders Portin 
ett anförande om sitt nya uppdrag som 
SLC:s skogsombudsman. 

Höstmötet hölls den 10 december 
på Överby i Esbo. Under öppningen 
av mötet konstaterade styrelsens ord-
förande Otto von Frenckell, att skogs-
brukets intressebevakning inom revi-

rets verksamhetsområde är av största 
vikt. Utmaningarna att kunna bedri-
va ekonomiskogsbruk inom tätortsnä-
ra områden blir allt större och skogs-
ägarnas rättigheter beaktas allt mindre. 
Utkastet till Nylandsplanen 2050 är ett 
skrämmande exempel på hur de som 
bereder planen har skapat ett verktyg 
för att förverkliga skyddsområden och 
försvåra privatskogsbruket i Nyland.

Till mötesordförande valdes Otto 
von Frenckell. Till revisor för revision 
av räkenskaperna och förvaltningen 
år 2020 valdes Bengt Nyholm, CGR 
och till revisorssuppleant revisionssam-
fundet Ernst & Young Ab. Fullmäk-
tige fastställde medlemsavgiften och 
förrättningsavgifterna för 2020. Avgif-
terna blev oförändrade från tidigare år. 

På höstmötet behandlade fullmäk-
tige också ärenden i anknytning till 
fullmäktigevalet 2020. Fullmäktige 
godkände revirets val- och röstnings-
ordning samt tillsatte medlemmar i val-
bestyrelsen och valberedningen. 

Styrelsen höll sammanlagt nio mö-
ten under året. Otto von Frenckell 
fungerade som ordförande och Gösta 
Lundström som viceordförande.
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Södra skogsreviret rf har två dotterbo-
lag i sin ägo; Skogsreviret Nyved Ab 
som handlar med rundvirke och flis 
och Raseborgs Trä Ab Oy som handlar 
med fjärrvärme.

Skogsreviret Nyved Ab 
Skogsreviret Nyved Ab är ett virkes-
handelsbolag som är grundat 1993 och 
ägs till 100 % av Södra skogsreviret 
rf. Nyved, som bolaget kallas till var-
dags, har en leveransvolym på ca 200 
000 m3 rundvirke och ca 300 000 l-m3 

flis på årsnivå. Virket och biobränslet 
kommer i huvudsak från skogsägarna 
på Revirets område, både som leverans 
och rotaffärer, och levereras till föräd-
lingsindustrier och värmeverk runt om 
i landet, men också utomlands till en 
del.

Nyved levererar biobränslen (flis 
eller kross) till ett stort antal värme-
verk längs sydkusten. Fliset består dels 
av hyggesrester uppsamlade från slut-
avverkningar dels av klenvirke från så 
kallade ”klippningsobjekt”. Dessa kan 

södra skogsrEvirEts  
dottErbolag

Text: Ulrika Wahlberg

vara tex åker- eller vägkanter som be-
höver breddas och rensas, eller ung-
skogar som är i behov av röjning och 
gallring men inte ännu uppnår dimen-
sionerna för rundvirke. Materialet körs 
ihop och lagras vid väg tills det torkat 
och flisas sedan på plats av en mobil 
flistugg.

Rundvirke som förädlingsindu-
strierna inte har användning för, t.ex. 
överrötskadat och lövvirke, körs till 
terminaler som finns utspridda på verk-
samhetsområdet och flisas efter hand. 
Totalt strävar man till att samla en buf-
fert av biobränsleråvaror på ca 1,5 
gånger årsåtgången för att kunna tryg-
ga flisleveranserna året runt och i alla 
lägen.

Logistiken och upphandlingen av 
råmaterialet sköts av tre virkesför-
män. Kaj Lindén i öst, Kristian Gin-
man och David Lundqvist i väst. Ny-
ved har kontraktsentrepenörer för alla 
arbetsskeden. Lastbilar för transport 
av rundvirke till industrierna, skotare 
specialbyggda för uppsamling av hyg-
gesrester och klippt material, klippare, 
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Den 7 januari anställdes Jarmo Reiman 
som vice VD för Nyved Ab. Jarmo och 
VD Johan Engström har jobbat sida 
vid sida hela våren och 1 maj övertog 
Jarmo VD-posten då Johan gick i pen-
sion. Jarmo är född år 1965 och upp-
vuxen i Halikko och bor numera med 
familjen i Salo. Gnistan till en karriär 

inom skogsbruk tändes i samband med 
Jarmos brinnande intresse för oriente-
ring. 

”Varför inte ha skogen som yrke 
när det är där jag trivs bäst”, tycker 
Jarmo.

Jarmo påbörjade skogsteknikerstu-
dierna i Rajamäki och fortsatte i Ähtä-
ri varifrån han utexaminerades som 
skogsbruksingenjör år 1993. Efter stu-
dierna blev han anställd som köpkarl åt 
Metsäliitto i östra Salo. Efter ett antal 
år på fältet i olika befattningar fortsat-
te Jarmo studera vid sidan om arbetet. 
Denna gång vid Helsingfors Universi-
tet där han avlade forstmästarexamen 
år 2004. De senaste tio åren har Jar-
mo jobbat som anskaffningschef på 
Stora Enso med sydvästra Finland som 
ansvarsområde. Jarmo har en gedigen 
erfarenhet och kunskap i skogsbrukets 
alla arbetsskeden.

-Hur kom det sig att du valde Ny-
ved som din nästa arbetsplats?

-Nyved är ett mångsidigt och fram-

Jarmo rEiman  
ny vd pÅ skogsrEvirEt nyvEd ab

Text: Ulrika Wahlberg

gångsrikt företag med stor potential. 
Företaget är friskt och välskött, och jag 
ser möjligheter att kunna förverkliga 
egna idéer och tankar tillsammans med 
Nyveds kunniga och mångsidiga perso-
nal. Många saker är nya för mig men 
jag välkomnar nya utmaningar. Det har 
varit lärorikt att jobba vid sidan om Jo-
han, som är ett verkligt proffs och en 
banbrytare på sitt område.  En fram-
tida utmaning kommer enligt mig att 
vara den allt hårdare konkurrensen på 
råvarusidan. Råvaruleveranserna till 
värmeverken och industrierna skall 
rulla året runt trots väderlek, prisfluk-
tuationer och samhällstryck, och då får 
man vara innovativ och hitta på egna 
lösningar.

Jarmos modersmål är finska. Svens-
ka pratar Jarmo redan nu ganska bra, 
och han har som målsättning att kun-
na språket flytande inom ett till två år.  
”Svenska har varit mitt favoritämne i 
skolan och jag har laudatur i svenska 
på studentbetyget”, säger Jarmo.

flistuggar och krossmaskiner samt last-
bilar för transport av flis till kunderna. 
Värmeverken som Nyved levererar fli-
sen till ägs av städer och kommuner, 
men också många industrier och pri-
vatpersoner har numera egna flispan-
nor.

Raseborgs Trä Ab Oy
Raseborgs Trä Ab Oy, grundat år 1978 
är Skogsrevirets andra dotterbolag. 
Också RT, som bolaget kallas, ägs till 
100 % av Södra skogsreviret. RT har 
två värmeverk med tillhörande fjärr-
värmenätverk i sin ägo. Ett i Pyttis i 
Kymmenedalen och ett i Lappvik i Väs-
tra Nyland. Värmeverken producerar 
fjärrvärme åt hushåll och företag i när-
heten och kunderna betalar för använ-
da megawattimmar.
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Revirinstruktören och teamchefen 
Rune Grönberg i Lovisa går i pension 
den 1.7.2020 efter hela 38 år i revirets 
tjänst.

Runes revirkarriär inleddes  1974-
75 som praktikant under forsttekniker 
Per Sundstens övervakning på Mörs-
komdistriktet.  Inför forstteknikerexa-
men från  Forstinstitutet  i Ekenäs år 
1979 sökte Rune tjänsten som forst-
tekniker på Lappträsk-distriktet. Han 
anställdes fr.o.m 1.5.1979 med speci-
alarrangemanget att han fick avtjäna 
militärtjänsten först, som blev 11 må-
nader vid Nylands Brigad som hjälput-
bildare vid artilleriet och militärgraden 
sergeant.

På Lappträsk-distriktet jobbade 
Rune till 1985 för att sedan göra en av-
stickare till försäkringsbranschen i Ta-
piola-bolaget med huvudvikt på jord- 
och skogsbruk.

Då Liljendalinstruktören gick i pen-
sion 1988 återvände Rune till reviret 
och på det område han verkat sedan 
dess.

Vid en tillbakablick på vad som 
eventuellt var bättre/sämre förr  berät-
tar Rune diplomatiskt att det nog var 

annorlunda; under 80- och 90-talet var 
självverksamheten mycket hög, upp till 
70% var egna leveranser. Avverknings-
uppdragen ökade i takt med skogsägar-
nas fasta jobb ytterom gården och ma-
skinparken utvecklades till lämpliga 
maskiner för all slags avverkning.

Då avverkningsvolymerna blev 
större ställdes nya krav på logistik och 
uppföljning och nya omfattande data-
system togs ibruk efter milleniumskif-
tet, och den omställningen fann Rune 
positiv och intressant. Nu 20 år sena-
re står reviret igen inför en omfattande 
uppdatering av datasidan.

Inom Runes distrikt har skogarna 
till stor del ägts av lantbrukaren, men 
genom generationsskiften har det skett 
stora förändringar och skogsägaren 
bor allt oftare på annan ort än där sko-
gen är belägen.

”Otroligt uppmuntrande att se det 
intresse skogen för med sig. Skogen ut-
vecklas och ändras under årtionden av 
sin omloppstid. Den genomgår många 
skeden av skötsel och omvårdnad. Det-
ta ger inspiration bland skogsägarna 
att fundera och diskutera, pröva på och 
utveckla, utföra och ibland misslyckas. 

En outsinlig källa av tankeställare där 
skogsfackmän/kvinnor får bistå med 
åsikter och förslag” säger Rune.

I jobbet som revirinstruktör funge-
rar man oftast ensam och på egen hand 
på sitt distrikt men åsiktsutbyte arbets-
kamraterna emellan är av stor vikt. 
”Jag har haft fördelen att få arbeta med 
toppen yrkeskunniga och lojala arbets-
kamrater såväl på fältet och kontoret 
som inom ledning och förtroendeval-
da” summerar Rune.

Denna vår råder ännu karantän-
förhållanden p.g.a coronaviruset så 
då passar det bra att inleda ledigheten 
med ved- och underhållsarbete på hu-
set. Framtiden visar om det blir någon 
resa i Finland eller utomlands. Ishavs-
kusten skulle kännas lockande att ut-
forska, planerar Rune.

Rune håller sin semester före pen-
sioneringen så sista arbetsdagen var 
skärtorsdagen.

På Rune Grönbergs distrikt verkar 
nu instruktörerna Mikael Fabritius, 
Patrik Lindroos och Victor Lindqvist. 
Kontaktuppgifterna finns på tidningens 
mittuppslag.

rUnE gÅr i pEnsionrUnE gÅr i pEnsion
Text: Heidi Hurmerinta



 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

V I K T I G T !

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.

mEddEla om förändringar!
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

 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. 
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Jarmo Reiman
Verkställande direktör

040 355 62 21
jarmo.reiman@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

Ilmo Kyllönen som har jobbat som 
huggare i Lovisatrakten, har gått i pen-
sion i början av april. Hans sista ar-
betsobjekt var i Gislom i Pernå.

Ilmo lärde sig skogsarbeten redan 
som ung på hemgården. Pappan tog 
barnen med till olika arbeten i sko-
gen när de hade ledigt från skolan. Det 
var speciellt trevligt att köra virke över 
isen med familjens lilla traktor. Ock-
så barkande av stammar och körning 
till stranden för flottning på sommaren 
blev bekanta sysslor. 

Som 17-åring var Ilmo på sitt första 
riktiga arbetsställe i Kajaani Oy:s sko-
gar nära hemgården. Yxa och motorsåg 
hade han med sig som utrustning. Efter 
det blev det flera olika arbetsgivare, bl.a. 
Myllykoski, Enso Gutzeit och Forst-

styrelsen. Speciellt trevligt var det på 
Forststyrelsen där Ilmos uppgift var att 
sköta om rekreationsområden: bygga 
vandringsstigar och vindskydd och föra 
brännved till rastplatser. Arbetet som 
ofta gjordes parvis var bekvämt och lätt 
jämfört med traditionellt huggararbete.

Till Reviret och Lovisa kom Ilmo 
år 1988. Tjänsten skulle vara tre må-
nader, med det har funnits arbete se-
dan dess. Markens stenighet var nog 
en chock för en östfinländare, men un-
der åren har han blivit van med stenar-
na också. I början bestod arbetet myck-
et av avverkningar, men med tiden har 
det blivit allt mera skötselarbete. Mest 
tycker Ilmo om förhandsröjningar.

Ett intressant minne från många år 
tillbaka kommer Ilmo att tänka på: ”En 

dag då jag höll kafferast flög en talgoxe 
bredvid mig, och efter en stunds små-
prat kom den och åt från handen. Få-
geln kom tillbaka varje dag till arbets-
stället och en gång flög den med till 
bilen efter arbetsdagen, och smet in i 
bilen och åkte med mig till hemgården. 
Följande dag var den tillbaka på rast-
platsen vid kaffetiden.”

Som pensionär tänker Ilmo inte helt 
och hållet överge sin arbetsutrustning, 
åtminstone yxan behövs för att laga 
brännved. Att bygga ett litet vindskydd 
på skogsskiftet ingår också i planerna. 
Ilmos önskedröm är att i sommar få 
åka med ett litet flygplan och se sitt lil-
la skogsskifte från luften. Före det ska 
Ilmo skuffa båten i sjön och fara och 
fiska. 

HUggarEn ilmo kyllönEn bytEr Ut 
röJsÅgEn mot svirvEl

Text: Ulla Inkeroinen
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Av revirets fältpersonal kommer fyra funktionärer inom en 
nära framtid att gå i pension. I samband med pensionering-
arna kommer arbetet på fältet att omorganiseras och ar-
betsrutinerna ändras. I Sibbo börjar Oskar Karlsson sköta 
avverkningarna efter Stefan Rosenberg. Oskar sköter ock-
så avverkningarna i västra Borgå, dvs på Ralf Bergströms 
ansvarsområde. Oskar, 26 år, är född och uppvuxen på en 
jordbrukslägenhet i Ernestas i Borgå. “Efter studenten och 
militärtjänsten ville jag börja studera endera till agrolog 
eller skogsbruksingenjör. Jordbruket verkade lite osäkert 
med EU:s alla begränsningar så jag satsade på skogssidan 
i stället” berättar Oskar.  Efter skogsskolan i Ekenäs job-
bade Oskar nästan ett år på Otso. “Till mitt ansvarsom-
råde hörde förverkligande av vägbyggnads-, diknings- och 
skogsvårdsprojekt. Jag skötte om alla arbeten från Pieksä-
mäki söderut, huvudsakligen från kontoret i Lovisa, så man 
kan säga att jag är van vid distansarbete” beskriver Oskar 
sitt arbete på Otso. På fritiden spelar Oskar i innebandy-
seriens fjärde division som målvakt för Borgålaget PSS. På 
sin fritid hjälper han också gärna till med jordbruket och 
skogsvårdsarbeten på hemgården. Oskar började på reviret 
den första april och arbetar en tid tillsammans med Stefan 
Rosenberg som blir pensionär från och med den första au-
gusti och som gör sin sista arbetsdag i slutet av maj. Oskar 
kan nås på telefonnumret 050-5724569 eller via e-post på  
oskar.karlsson@revir.org.

oskar karlsson börJar  
sköta avvErkningarna

Text: Torolf Finnbäck

På grund av coronavirusepidemin är våra kontor stängda för  
besökare tillsvidare. Arbetet på kontoren och i skogen fortsätter  

och vi är anträffbara per telefon och e-post.

Kontorspersonalen håller semester under tiden 20.7 – 2.8.2020.
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Skogsrevirets medlemskår är mycket 
mångformig och medlemmarnas tan-
kar och ideologier varierar. För att alla 
medlemmar ska känna Skogsreviret 
som sin egen förening och för att Skogs-
reviret ska kunna betjäna sina medlem-
mar på bästa möjliga sätt, är det bra 
att det också i Revirets bestämmande 
organ finns en heltäckande representa-
tion av medlemmarna. Hurdan fören-
ing skulle du vilja att Skogsreviret är? 
Hurdana tjänster skulle du som skogs-
ägare behöva? Fullmäktige och styrel-
sen bestämmer om Skogsrevirets rikt-
linjer. Skulle du vilja vara med i det här 
arbetet? Medlemmar i olika yrken, oli-
ka åldrar, med olika slags kunskaper, 
från olika orter och som nyttjar sina 
skogar på olika sätt, behövs med. Eller 

kanske du åtminstone tar del genom att 
rösta på någon annan?

I november ordnas igen skogsvårds-
föreningarnas fullmäktigeval där det 
väljs fullmäktige för följande fyraårs-
period 2021 - 2024. Till Skogsrevirets 
fullmäktige väljs 30 fullmäktigemed-
lemmar samt 5 suppleanter. Av full-
mäktige väljs sedan 7 medlemmar till 
styrelsen. 

Varje föreningsmedlem som är 18 
år fyllda kan ställa upp som kandidat 
i höstens fullmäktigeval. Att kandide-
ra går lättast via internetblanketten 
på skogsvårdsföreningarnas nationel-
la sida www.mhy.fi/sv/val. Som en änd-
ring från tidigare år behöver man inte 
längre referenser, utan var och en kan 
själv anmäla sig som kandidat. Det 

är bra att berätta lite om sina skogli-
ga tankar så att också obekanta röstare 
får någon grund för sitt val. Man kan 
ställa upp som kandidat ända till den 
30.9.

Rösträtt har alla som ägt skog 
och varit medlemmar i Skogsreviret 
1.1.2020 och som fortfarande är med-
lemmar då rösträttsregistret i bekräf-
tas i augusti. Rösta kan man anting-
en elektroniskt via sidan www.mhy.fi/
sv/val eller traditionellt per post. Röst-
ningstiden är 4.11. – 25.11. Valresulta-
tet utges i december.

Fullmäktiges nyckeluppgift är att 
fungera som representanter för revir-
medlemmarna och framföra skogsägar-
nas önskemål och målsättningar till 
styrelsen samt att ge information från 

fUllmäktigEval  
HöstEn 2020

Text: Ulla Inkeroinen
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 medlemsförmån   medlemsförmån   medlemsförmån   medlemsförmån 

1  På nätet  
aarrelehti.fi/jasenetu

2  Ring  
020 413 2277 

Kundtjänsten betjänar vardagar 
klo 8–21. Nämn förmånskoden 
AAM0025. Samtalet kostar 8,35 
cent/samtal + 16,69 cent/minut. 

Beställ Aarre 
till förmånspris!

Som medlem av Skogsvårds
föreningen kan du bekanta 
dig med Aarretidningen till 
förmåns pris. Du får de första 11 
numren (12 mån) av din fort
löpande prenumeration till priset 
89 € (normalpris 109,80 €). Där
till får du boken Ankara savotta 
på köpet, bokens värde är 25 €. 

Prenumerationskostnaden 

för Aarre är avdragsgill i 

skogsbeskattningen. 
PS...

11 tidningar (12 mån)  till medlemsförmånspris 

89,00
ENDAST

BESTÄLL FINSKSPRÅKIG 
YRKESTIDNING MED 
FOKUS PÅ SKOG

metsänhoitoyhdistys
Lotteriregler: aarrelehti.fi/arvonta

Erbjudandet är i kraft till den 31.12.2020 och 
gäller endast nya prenumerationer i Finland.

FÖRMÅNER FÖR FORTLÖPANDE PRENUMERATION:se aarrelehti.fi/ edut

reviret till skogsägarna - fungera som 
en länk mellan medlemmar och styrel-
sen. De viktigaste stadgeenliga uppgif-
terna som fullmäktige har är att fast-
ställa budgeten och verksamhetsplanen 
samt bokslutet och verksamhetsbe-
rättelsen; godkänna riktlinjerna för 
verksamheten, fusioneringar och änd-
ringar i stadgarna; bestämma medlems-
avgiften; välja styrelsen och revisorer-
na. Fullmäktige är med och utvecklar 
föreningens verksamhet tillsammans 
med styrelsen och verksamhetsledaren.

Fullmäktige samlas till stadgeenli-
ga möten två gånger om året. Därtill 
har man ordnat årliga regionala träf-
far i öst och väst där också Skogsrevi-
rets personal har deltagit. En del av nu-
varande fullmäktige har varit med flera 
perioder, en del är på sin första period. 
De som har varit med länge har erfa-
renhet medan nya medlemmar kommer 
med nya tankar och väcker frågor. Det 
behövs både kontinuitet och förnyelse. 

Styrelsens uppgift är att utveckla 
föreningens verksamhet tillsammans 
med verksamhetsledaren och hålla koll 
på att föreningens ärenden sköts enligt 
lagarna, stadgarna och fullmäktiges be-
slut. Styrelsen har en stor roll i hur för-
eningen kan betjäna sina medlemmar, 

hur föreningen följer sin tid och håller 
sig konkurrenskraftig samt hurdan för-
eningen är som arbetsplats. Styrelsen 
övervakar föreningens ledning och för-
valtning samt representerar föreningen.

Styrelsen samlas till möten minst 6 
gånger om året, vanligen 6 – 9 gånger.

Tidtabell för val
 Kandidatuppställning  14.3. – 30.9.

 Rösträttsregistret finns  
 till påseende   12.8. – 2.9.

 Röstningstid   4.11. – 25.11.

 Resultatet publiceras December 2020

Om valet och röstningen berättas på sidan  
www.mhy.fi/sv/val och där kommer också  
kandidaterna att finnas till påseende.
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Thomas Johansson har hösten 2019 
införskaffat en skotare som han lå-
tit montera ett klippande aggregat på. 
Med den här beståndsgående maski-
nen går det att utföra förstagallringar i 
främst oskötta ungskogar. Han har nu 
klippt en del bestånd i Västnyland och 
erfarenheterna har hittills varit positi-
va.

Fördelen med att ha ett giljotinag-
gregat monterat på en skotare är från 
entreprenörens sida att man sparar 
flyttningskostnader. Aggregatet som 
Johansson har är av märket Moipu 
och fungerar som ett flersamlaraggre-
gat med giljotinknivar. Det går alltså 
både att klippa och samla ihop hel-
träden utan att byta ut delar. Skotaren 
som aggregatet är monterat på är av 
märket John Deere och är också tillver-
kad i Finland, så det är fråga om helt 
och hållet inhemsk tillverkning. Skota-

ren har också ihopdragbara stolpar och 
nedfällbar grind för att avverknings-
momentet ska gå att utföra smidigt. 
Kranens räckvidd är 10 meter så kör-
stråksbredden blir samma som vid nor-
mal gallring, körstråken går alltså att 
utnyttja vid följande gallring. Ifall fö-
ret i skogen är dåligt är det också möj-
ligt att lämna virket liggande och köra 
ut det senare. 

Skillnaden jämfört med gallring 
med vanligt avverkningsaggregat med 
kedja är att förhandsröjning med röj-
såg inte behövs. Johanssons aggregat 
samlar ihop flera stammar och knivbet-
ten är okänsliga för störningar jämfört 
med kedjeaggregat. Aggregatet funge-
rar bäst med stubbdiametrar på 5 till 20 
cm, men klarar också av stubbar upp 
till 30 cm. Mindre stammar med stubb-
diameter närmare 2 cm blir kvar; sko-
gen blir alltså inte alltför städad. Under 

sommarhalvåret ska barrträdsstubbar 
behandlas med bekämpningsmedel för 
rotröta och det klarar också aggrega-
tet av. Det går också att avverka mas-
saved till cellulosakvalitet med aggre-
gatet, massaved och energived körs ut i 
skilda travar från samma bestånd. Möj-
liga bestånd för klippning kan man ta 
upp med revirets tjänsteman tillika som 
man planerar annan plantskogsskötsel 
och övriga avverkningar.

Redan tidigare på 2000-talet har 
Södra skogsreviret utfört klippningar 
med giljotinaggregat på revirets väs-
tra område, men då hade man aggre-
gatet fäst på en vanlig skördare och 
virket kördes sedan ut till väg med en 
skild skotare. Med de aggregat som då 
fanns tillgängliga gick det inte att av-
verka vanlig massaved och inte heller 
att behandla stubbarna med bekämp-
ningsmedel för rotröta.

nytt altErnativ för skötsEl  
av EftErsatta Ungskogar

Text: Henrik Holmberg
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Kemera-stöd för vård 
av ungskog och uttag av 
energived
Fram till slutet av det här året kan man 
lämna in ansökningar om Kemera-stöd 
till Skogscentralen. Antagligen förlängs 
nuvarande Kemera-bestämmelser med 
ett år till utgången av 2021, men det 
är inte helt klart ännu. Stödet ska sö-
kas skriftligt innan arbetet inleds och 
arbetet kan påbörjas när ansökan har 
lämnats in. När åtgärden är verkställd 
ska en anmälan om verkställande läm-
nas in till Skogscentralen innan stödet 
betalas ut. Nedan de viktigaste punk-
terna från Kemera-kraven.

 ❖ Projektets sammanlagda areal ska 
vara minst 2 ha och figurstorleken 
ska vara minst 0,5 hektar 

 ❖ Medeldiametern i brösthöjd ska 
före och efter utfört arbete vara 
högst 16 centimeter 

 ❖ Minst 1500 stammar per hektar 
med en stubbdiameter på minst 2 
centimeter ska fällas.  

 ❖ Vård- och underhållsskyldigheten 
gäller i 10 år 

 ❖ Stöd kan inte fås om skogsförnyelse 
eller vård av ungskog under de se-
naste tio åren har finansierats med 
Kemera-medel på samma objekt. 

 ❖ Stödet för vård av ungskog är 230 
€/ha. Om man i samband med vård 
av ungskog samlar ihop klenträd 
kan stödet höjas med 200 €/ha och 
då blir stödet totalt 430 €/ha. En 
förutsättning för förhöjt stöd är att 
klenträd samlas in figurspecifikt och 
i huvudsak jämnt, minst 35 fastku-
bik per hektar.

 ❖ Beståndets täthet efter gallring ska 
fylla kraven i Råd i god skogsvård

Det lönar sej att kontrollera i för-
väg med revirets tjänstemän om möjli-
ga bestånd är dugliga för Kemera-stöd. 
På sådana områden där det finns gäl-
lande generalplaner måste man kon-
trollera på förhand att området är 
skogsmark. Finns det i en generalplan 
inritat t.ex. byggplatser är det området 
inte stödberättigat. Även om bestån-
det inte är berättigat till Kemera-stöd 

så är klippning ett alternativ, för i de 
flesta fall överstiger inte avverknings-
kostnaderna inkomsterna från energi-
veden och massaveden som säljs. Man 
får alltså skogen skött utan kostnader 
och följande normala gallring inom 10 
till 15 år blir ekonomiskt lönsam. Gör 
man istället endast en förhandsröjning 
med röjsåg måste beståndet oberoende 
lämnas att växa till sej i flera år inn-
an det är lönsamt att gallra maskinellt. 
Efter en förhandsröjning ser beståndet 
inte så tilltalande ut och är svårfram-
komligt i många år. Lämnas beståndet 
oskött blir förhandsröjningskostnader-
na ändå stora vid en kommande första 
gallring.

Energiveden mäts med skotarens 
kranvåg och mätbesked kan skrivas di-
rekt när avverkningen är färdig, mas-
saveden mäts enligt kranvågsmätning 
med virkesbil eller traditionellt med 
käpp. Oftast täcks helträden med täck-
papper på lagerplatsen och flisning och 
leverans till värmeverk sker inom ett 
till två år. 

Att tänka på vid klippning 
av klena bestånd
Problemet med klena gallringsbestånd 
som inte skötts på över 10 år är oftast 
att de är ojämna; på samma figur kan 
finnas delar som skulle vara möjliga 
att gallra normalt maskinellt och de-
lar som är så klena att det inte kommer 
massaved överhuvudtaget. På sådana 
här objekt är det till stor fördel om allt 
arbete går att utföra med en maskin 
och utan att göra förhandsröjning med 
röjsåg. En del av kvistarna blir kvar på 
körstråken i skogen och skyddar mar-
ken, alla näringsämnen tas alltså inte ut 
från skogen. Åker- och vägkanter kan 
också med fördel skötas tillika med 
denna maskin.

Lagring av helträd kräver en del 
mera utrymme än vanlig massaved, vil-
ket bör beaktas när man planerar av-
verkningen. Helträden kan inte flyttas 
med virkesbil utan ska flisas med flis-
tugg på lagerplatsen när de har torkat. 
Lagen om bekämpning av skogsskador 
gäller inte för barrträdsvirke som kom-
mer från stammar med en stubbdiame-

ter under 10 cm, eller för tallens del om 
de avverkade träden saknar skorpbark. 
Täckning av travarna fyller också kra-
ven i lagen.

För övrigt gäller samma begräns-
ningar som för normal maskinell gall-
ring, d.v.s. mycket branta terränger el-
ler våta marker är svåråtkomliga. Men 
det är bra att det finns ännu ett alterna-
tiv för att kunna åtgärda oskötta ung-
skogar, energiveden som tas tillvara är 
också ett inhemskt alternativ för vär-
meproduktion som gynnar landets kli-
matsträvanden.



PERSONALKARTA / HENKILÖSTÖKARTTA

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

Magnus Wiksten
Borgå/Porvoo
Verksamhetsled.
Toiminnanjohtaja
040 594 8930

Agneta Holmberg
Lovisa/Loviisa
kontorschef
toimistopäällikkö
040 546 5019

LEDNINGEN - JOHTO

Monica Lignell

 EKENÄS KONTOR /  
 TAMMISAAREN TOIMISTO

Stefan Sundqvist
Teamchef/ 
Tiimivastaava
revirinstruktör
alueneuvoja
0400 226 058

Peter Lindholm
revirinstruktör
alueneuvoja
0400 114 380

Fredrik Bäcklund
arbetsledare
työnjohtaja
040 515 5728

Mikael Byman
arbetsledare
työnjohtaja
0400 216 015

 TEAM VÄST/LÄNSI SYDSPETSEN & kIMITOöN / ETELÄkÄRkI & kEMIöNSAARI

Johan Fagerström
arbetsledare
työnjohtaja
040 759 4097

 TEAM VÄST/LÄNSI RASEBORG / RAASEPORI

Robin Järvelä
revirinstruktör
alueneuvoja
050 462 2435

 TEAM VÄST/LÄNSI MELLANNYLAND / 
 kESkI-UUSIMAA

 ESBO KONTOR / ESPOON TOIMISTO

Peter Arnkil
arbetsledare
työnjohtaja
0400 473 043
t.o.m./asti 
29.5.2020

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

Formansallén/Ajurinpuisto 2
10600  EKENÄS/TAMMISAARI
Tel./Puh. 019-241 5800 
ekenas@revir.org

Vesa Pulkkanen
arbetsledare
työnjohtaja
0500 186 349

Mikael Moring
revirinstruktör
alueneuvoja
040 1648505

Fredrik Adamsson
revirinstruktör
alueneuvoja
0400 472189

Ulrika Wahlberg

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

André Södergård
revirinstruktör
alueneuvoja
040 451 8489

Henrik Holmberg
revirinstruktör
alueneuvoja
0400 988 327

Johanna Sjölander
revirinstruktör
alueneuvoja
0400 880 253

TEAM VÄST/LÄNSI
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Veronica Lindén

 BORGÅ KONTOR / 
 PORVOON TOIMISTO 

Ove Simosas
Teamchef/ 
Tiimivastaava
revirinstruktör
alueneuvoja
0400 434 459

Ralf Bergström
revirinstruktör
alueneuvoja
0400 866 970

Stefan Rosenberg
arbetsledare
työnjohtaja
040 503 8833
t.o.m./asti 
22.5.2020

Torolf Finnbäck
revirinstruktör
alueneuvoja
0400 495 682

Björn 
Arnold-Larsen
arbetsledare
työnjohtaja
0400 214 825

 TEAM öST/ITÄ BORGÅ-SIBBO / PORVOO-SIPOO

Christer Ahlberg
virkesförman
hankintaesimies
0400 615 223
t.o.m./asti 
20.5.2020

Niklas Furu
revirinstruktör
alueneuvoja
0400 615 224

Beata Forslund Heidi Hurmerinta

 LOVISA KONTOR /  
 LOVIISAN TOIMISTO

Svante Rikberg
arbetsledare
työnjohtaja
040 732 0002

 TEAM öST/ITÄ LOVISA-LOVIISA / LAPPTRÄSk-LAPINJÄRVI / 
MöRSkOM-MYRSkYLÄ / PYTTIS-PYHTÄÄ

Mikael Fabritius
revirinstruktör
alueneuvoja
040 552 8590

John Arnkil
arbetsledare
työnjohtaja
0400 212 138

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

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

Victor Lindqvist
revirinstruktör
alueneuvoja
050 4755012

  SKOGSBRUKSPLANERING / 
 METSÄSUUNNITTELU 

Ulla Inkeroinen
skogsbruksplanerare
metsäsuunnittelija
050 537 6598

Patrik Lindroos 
revirinstruktör 
alueneuvoja
050 409 7077

TEAM ÖST/ITÄ

Oskar Karlsson
arbetsledare/ 
työnjohtaja
050 572 4569
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