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HUR ÄR LÄGET MED
SKOGSÄGARENS
EGENDOMSSKYDD?
Under de senaste åren och speciellt under det gångna året
har många olika faktorer aktualiserat behovet av att öppet diskutera om skogsägarens rätt till i Finlands grundlag
stadfäst egendomsskydd.
I det glest befolkade Norden har vi en unik tradition
och hävd av den så kallade allemansrätten. Reglerna grundar sig till största delen på så kallad sedvanerätt och de
för med sig också skyldigheter för den som utnyttjar allemansrätten. Corona-pandemin och de begränsningar i
medborgarnas normala rörlighet som myndigheterna utfärdade på våren ledde till en sällan tidigare skådad naturboom bland Finlands invånare. I synnerhet nära tättbefolkade städer gav sig befolkningen ut i naturen. Och
inget fel på det, vistelse i skog och natur är bevisligen hälsofrämjande. I vårt till största delen glest befolkade land
ryms nog alla i skogen men det gäller att respektera både
varandra, naturen och skogsägaren. Tyvärr har det rapporterats alltför mycket om avsaknad av denna respekt;
mot naturen genom bland annat nedskräpning, ovarsamhet mot djurliv, lösdrivande hundar under förökningstiden, samt mot skogsägaren genom felparkerade bilar som
hindrat och till och med stängt in virkesbilar på skogsbilvägar, olovligt uppgörande av eld, mer eller mindre stationära lägerområden, kommersiellt utnyttjande i form
av turism och bärplockning osv osv. Emedan så många
missbrukar denna i sig unika och fina möjlighet vi har, är
det förvånande att organisationer som Suomen Latu driver en kampanj för att få allemansrätten befäst på Unescos världsarvslista,i synnerhet då detta sker helt utan diskussion med dem som det mest berör, d.v.s. skogsägarna.
Många av Revirets skogsägarmedlemmar berörs också av den pågående processen med landskapsplanen Nylandsplanen 2050. Nära tätorter har friluftsområdesreserveringar gjorts, till stor del dock på av samhället eller
institutioner ägd mark. Däremot har många drabbats av
skyddsområdesreserveringar, vilka i motsats till friluftsområdesreserveringarna finns till största delen på privatägda skogsområden. I landskapsplanen har områden
försetts med en beteckning som innebär att området är

Ledare:
Otto von Frenckell

skyddat trots att inget skyddsförfarande har initierats, påbörjats eller slutförts. Skyddsområden skall grunda sig på
lagar och författningar samt på beslut av nationella miljöskyddsmyndigheter, inte på godtyckliga beteckningar i
olika planer eller t.ex. på landskapsförbundens tjänstemäns eller förtroendevaldas beslut. Dylika beteckningar
innebär starka begränsningar på möjligheterna att utnyttja skogsinnehavet och tär kraftigt på skogsägarens egendomsskydd.
Då markägarna på intet sätt har involverats eller ens
informerats tillräckligt under planeringsprocessen har inte
det lagstadgade kravet på växelverkan uppfyllts. Landskapsförbundets fullmäktige godkände Nylandsplanen
2050 i augusti och i mitten av oktober utgick tiden för
att lämna in besvär till Helsingfors förvaltningsdomstol.
En hel del privatpersoner gjorde detta, men även Reviret gjorde det för sina medlemmars räkning, samt tillsammans med några övriga organisationer som specifikt värnar allmänt om markägarnas egendomsskydd. Dessvärre
är de som gör detta inte många; här skulle definitivt krävas bland annat ett politiskt mod inom olika partier att
stå upp för ett av grundlagens viktigaste fundament, rätten till egendomsskydd.
Besvären i förvaltningsdomstolen behandlas endast
på laglighetsgrunder, d.v.s. förvaltningsdomstolen tar inte
ställning till subjektivt tyckande utan kontrollerar endast
att tillvägagångssättet har varit lagenligt. Det är detta som
Reviret och övriga besvärsställare vill få prövat, d.v.s. att
en rättsinstans tar ställning till om landskapsförbund genom planbeteckningar får och kan driva naturskyddspolitik, vilket inte är deras myndighetsuppgift.
Reviret är en organisation som driver sina medlemmars intressen och gör sitt bästa för att inom sitt verksamhetsområde sörja för att Du som medlem även i framtiden kan känna Dig trygg i egendomsskyddet som berör
Din skogsegendom. Därför hoppas jag att Du lagt Din
röst i fullmäktigevalet, och på en kandidat som engagerar sig i de skogsangelägenheter Du anser viktiga för Dig
och Din skog!
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MARKNADSUTSIKTER 2021
Text: Magnus Wiksten och forskningschef Kalle Karttunen, MTK

Skogssektorns
konjunktur väntas bli
positivare när ekonomin
återhämtar sig
Den kraftiga nedgången i Finlands ekonomi på grund av coronaläget lämnar
ett stort ärr, även om ekonomin förväntas vända uppåt nästa år. PTT uppskattar att Finlands BKT kommer att
växa med tre procent nästa år. Minskad sysselsättning har varit speciellt
stark inom vissa sektorer och sysselsättningsgraden uppskattas att stanna

på cirka åtta procent 2020 och 2021.
Efter kollapsen stöds världsekonomins
och -produktionens återhämtning med
hjälp av många stimulanspaket, vilka
samtidigt ökar statsskulderna kraftigt.
Det råder stor osäkerhet kring ekonomiska prognoser. Det största hotet
mot den ekonomiska tillväxten är fortfarande coronaepidemin. Enligt PTT
har arbetskostnaden per enhet ökat betydligt mindre i Finland jämfört med
konkurrentländer, vilket betyder att
Finlands priskonkurrensförmåga har

förbättrats tydligt under coronatiden
enligt PTT. Å andra sidan uppskattas
situationen bli svårare nästa år, eftersom lönerna i många andra länder kan
sjunka.

Coronaläget förstärker
skogsindustrins
strukturförändring
Den kemiska skogsindustrins strukturförändring har förstärkts och försnabbats. Pappersproduktionen har
minskats och lagts ner år 2020. Pap-

5

persexporten beräknas minska med 25
procent år 2020 och fortsätter att sjunka med 10 procent år 2021, enligt PTT.
Pappersproduktionen har delvis ersatts
med kartong. Kartongproduktionen
förväntas öka med 9 procent nästa år.
Kartong blir den mest värdefulla produkten i den finska skogsindustrin istället för papper.
Enligt PTT förväntas exporten av
massa både till pris och volym bli positiv år 2021. Nästa år ökar exportvolymen av massa med två procent och
exportpriset med sex procent, enligt
PTT:s prognos. Under coronaläget har
efterfrågan på barrmassa försvagats på
grund av minskad efterfrågan på grafiskt papper, men å andra sidan förstärkts av god avsättning för kartong
och mjukpapper. Skogsindustrins lönsamhet har minskat från i fjol, men den
förutses öka nästa år.
Enligt PTT:s prognos kommer exporten av träprodukter, speciellt sågvara och plywood, att återhämta sig
mot slutet av året och ytterligare 2021.
PTT förutser att exporten av sågvara
ökar med 8 procent och att det genomsnittliga exportpriset stiger med måttliga 2–3 procent. Exportvolymen av
plywood kommer antagligen att öka
i samma takt med sågvaran, men plywoodens genomsnittliga exportpris
uppskattas att utvecklas en aning måttligare än sågvarans. Enligt PTT begränsas ökningen av träprodukter på grund
av osäkerheten till följd av coronaläget,
det ökade utbudet av skadat virke samt
det låga oljepriset.

Användningen av
inhemskt virke
återhämtar sig
Enligt PTT:s uppskattning kommer
användningen av virke att öka med
4 procent nästa år enligt prognosen
om ökande produktion inom skogsindustrin. Således skulle den totala förbrukningen vara omkring 67 miljoner kubikmeter. Andelen importvirke i
skogsindustrins virkesbruk uppskattas
att öka både i år och nästa år och således vara cirka 16 procent av skogsindustrins totala förbrukning. Exem-

pelvis har importen av flis ökat från
början av året med en fjärdedel jämfört
med föregående år.
Enligt PTT:s prognos kommer inhemska marknadsavverkningar att
minska med 15 procent i år, men förväntas ta fart med cirka sex procent
när användningen av virke ökar år
2021. Avverkningsvolymerna skulle då
i genomsnitt vara cirka 57 miljoner kubikmeter nästa år.
PTT förutspår att virkets prisutveckling år 2021 kommer att öka något
från år 2020. Det årliga genomsnittspriset på tall- och granstock förväntas
stiga med bara cirka en procent. För
massaved förväntas genomsnittspriserna stiga med 2–3 procent från 2020.

Vad händer när
coronaepidemin är över?
Ser vi på skogssektorn i ett längre perspektiv borde branschen ha en klart
positiv utveckling under kommande
år. Människor börjar tänka alltmer
klimatsmart och efterfråga trä. Trä
som råvara är fenomenalt på många
sätt och dessutom förnybart. Tyvärr
finns det många som anser att skogen
bara kan rädda klimatet om den får
bli orörd. Faktum är dock att skogen
är förnybar och binder koldioxid – ju
bättre skogen sköts och ju bättre den
växer desto mera koldioxid binder den.
Hittills har vi på revirområdet kommit ganska lindrigt undan allvarligare
granbarkborreskador och vi bör vara
på vår vakt så att skadorna kan minimeras. I Centraleuropa har skadornas omfattning varit katastrofalt stor.
På områden under 600 meter över havet har granskogarnas antal decimerats
dramatiskt.
Efterfrågan på grantimmer kommer
sannolikt att öka i framtiden. Dels för
att granskogarnas antal minskar i Centraleuropa men också för att efterfrågan på färdiga produkter av gran ökar.
Lyckas vi sköta våra granskogar på ett
vettigt sätt i Finland har vi en god möjlighet till framgång. Detta kräver dock
att skötseldirektiv och förnyelsemetoder noggrant övervägs på en regional
och nationell nivå. Många verkar tro

och tycka att kontinuitetsskogsbruket
kommer att lösa alla problem. Tyvärr
fungerar denna metod riktigt bra endast på en begränsad del av skogarna.

Behövs massaved
i framtiden?
Efterfrågan på tryck- och finpapper
kommer antagligen att fortsätta att
minska under kommande år. En återgång till tiden före coronaepidemin är
knappast tänkbar. På många håll har
distansarbete blivit norm och samtidigt har det pappersfria kontoret blivit
verklighet. Handeln via internet ökar
dock hela tiden och efterfrågan på pappersemballage ökar. Nya innovationer
som förpackningsmaterial för matförpackningar, kläder, sugrör o.s.v kommer också att behöva massaved som
råvara.
Inom revirets område är flera stora energianläggningar planerade. Även
om bara en del av dem förverkligas
kommer behovet av energived att öka
dramatiskt. Energivedens pris är en
faktor som avgör om massaveden i
framtiden blir energived eller om den
används som massaved av skogsindustrin. För skogsägarna är det priset på
varan som är avgörande, inte användningssättet.
Precis som tidigare bör målsättningen med ekonomiskogsbruket vara
att förädla skogen så långt det är möjligt. Därför bör siktet redan från början vara inställt på produktion av högkvalitativt timmer. En hög timmerandel
i skogen är kronan på verket och resultatet av en framgångsrik skogsskötsel.
Fortsätt därför att aktivt sköta skogen
och ta gärna kontakt med din revirinstruktör om du har frågor som på något sätt anknyter till skog och skogsbruk.
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VIRKESFÖRMANNEN
OCH SKÄRGÅRDS
EXPERTEN CRICKE
Text: Heidi Hurmerinta

Nästan 40 år fullt, närmare bestämt 39 år och 7 månader,
blev Christer Ahlbergs, mera känd som Cricke, tjänsteår i
reviret. Han började som månadspraktikant i Borgå-Sibbo
privata skogsrevir och fick sedan arbetsledartjänsten efter
Robbe Söderström. Totalt fem forstmästare hann Cricke ha
som chef och han har haft de mest varierande arbetsuppgifterna inom reviret.
Som ”skäripojke” med far och farfar inom sjöfarten blev
det sjömansskolan som lockade Cricke, och han drog till
sjöss. Från denna yrkesbana minns han speciellt en grundstötning på floden Seine. Efter tiden på sjön körde han lastbil i fyra år och jobbade sedan ett år på Tolkis Såg med sortering samt efterhantering, och kunde i princip hantera alla
maskiner på sågen.
”Som arbetsledare på reviret ansvarade jag för 24 skogshuggare som mest, och då var det inte ovanligt att gå med
12.000 mark i fickan då skogsarbetarna fick ”kotti” (förskottsbetalning) för sitt jobb”, berättar Cricke.
”Träd som skulle fällas stämplades med yxa och de träd
som skulle sparas målades. Även här har arbetsmetoderna
ändrats markant”, konstaterar Cricke då han gör en tillbakablick.
Under forstmästare Janne Nybonns tid införskaffades de
första biltelefonerna, fyra stycken av märket Ericsson, och
alla arbetsledare fick varsin stora telefonlåda att bära med
sig. Då Cricke började på reviret var telefondejouren i princip mellan klockan sju och åtta, men i verkligheten var telefontiden dygnet runt.
Då Pehr-Erik Gillberg gick i pension övertog Cricke virkeskvoteringen, vilken han ansvarade för i de östra teamen
ända till sin egen pensionering. Exportaffärerna var Cricke
insatt i och han deltog även i kontrakts- och virkesförhand-

lingar. Till ansvarsområdet hörde också hamnchefsansvar
med båtlastningar i Kalkstrand, då virket exporterades till
bland annat Norge och Tyskland. Under sin revirkarriär har
Cricke varit den som ansvarat för skärgårdsavverkningarna
och han konstaterar att metoderna nog har ändrats genom
åren. Utan tvivel passar benämningen skärgårdsexpert bra in
på honom. Även planerande av virkes- och flistransporterna
hörde till arbetsuppgifterna.
Som arbetspar efter Tom Åberg och Harry Wilkman hade
han Torolf Finnbäck och Ove Simosas på arbetsdistriktet
sydöstra Borgå.
Det bästa med jobbet har varit ”revir-andan” bland arbetskompisar, ledning och styrelse och då Cricke skall beskriva mindre trevliga saker så utbrister han direkt: ” Älgflugor, extrem hetta eller köld!”
De somrar som det stått skärgårdsavverkningar i kalendern har Cricke ibland skjutit fram semestern till vintern,
med resor till bland annat Indien, Thailand och Brasilien.
Skäripojken Cricke har alltid bott där han är född och
han byggde sitt hus på samma tomt som
barndomshemmet, där man kan skymta
vattnet mellan träden.
Som pensionärsprojekt planerar han
att bygga ett grilltak och vedlider. Den
unika bastun som Cricke byggde diskuterades ofta bland kollegorna. Underhållsarbeten på sin fars gård kommer också
att sysselsätta pensionären Cricke. Båten
har varit uppe på land i tre år, möjligtvis
blir det tid för båtturer framöver. Till fritidsintressena hör fiske och jakt.
Crickes sista arbetsdag var den 30
juni och han avtackades på personalmötet den 4 september, då han även premierades med Skogskulturs förtjänsttecken.
Bland arbetskamraterna är Cricke känd
som den verkliga optimisten, som sett
möjligheterna och inte fastnat vid det
omöjliga, samt för det alltid goda humöret.
Arbetsledare Björn Arnold-Larsen sköter nu om arbetsledningen på Finnbäcks och
Simosas distrikt.
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STEFAN ROSENBERG
PENSIONERAD
EFTER 44 ARBETSÅR
Text: Torolf Finnbäck

Stefan förbereder sig för att köra ut ett lass med plantor till
en planteringsyta då jag träffar honom på hans fars gamla
hemgård i Gesterby i Sibbo.
“Min farfar planterade olika träd här på tomten, allt från
ekar, lindar och askar till ädla granar. Min far, Kurt Rosenberg, arbetade som skogsvårdsinstruktör på Borgå-Sibbo
skogsrevir med ansvar över norra Sibbo. Själv hade jag nog
ingen tanke på att jag skulle börja inom skogsbranschen förrän revirforstmästaren Valter Hortling frågade mig, om jag
kunde börja sköta avverkningarna på min fars ansvarsområde.
Jag har fått vara med under en tidsperiod då det har skett
en enorm utveckling inom skogsbruket. När jag började på
reviret år 1977, så fanns det ännu huggare som kvistade de
fällda träden med yxa och körde ut virket med häst. Den första avverkningsmaskinen kom 1982, en Pika 75. Den fällde,
kvistade och kapade stammarna. Den första bärbara telefonen skaffades till reviret i medlet på åttiotalet; en Ericsson
NMT 450 som vägde strax under sju kilogram! På nittiotalet fick vi de första datorerna.
Vilken systemuppdatering och
vilket byte av program i ordningen som nu var på gång
hade jag redan tappat räkningen på.
När jag började var skogsbruket hårt reglerat
med krav på minimiålder och -diameter vid förnyelse av skog. I dag
får man kalavverka
en yngre gallringskog om man så vill,
blott man sköter om
att det kommer en
ny skog i stället.
Skogsägarkåren
ser i dag helt annorlunda ut än den gjorde på sjuttiotalet. Då
jag började var Sibbo

en kommun där jord- och skogsbruk var den huvudsakliga
näringsgrenen. Största delen av skogsägarna har idag ett fast
arbete utanför den egna gården. Under min tid på reviret har
det skett en generationsväxling på nästan alla lägenheter, på
somliga redan två”, minns Stefan.
Då Stefan började på Skogsreviret skötte han om avverkningarna i norra delen av Sibbo, men fick i samband med olika omorganiseringar ett större ansvarsområde.
”När en kollega har gått i pension så har det inte automatiskt betytt att det kommer en ny i stället, utan man har fördelat arbetsuppgifterna på de kvarvarande. De sista åren på
reviret skötte jag om alla avverkningsuppdrag i hela Sibbo
och i delar av Tusby. Reviret har numera avverkningar också i Kervo. När jag började var avverkningsvolymerna 8000
- 10000 m³ på årsnivå, nu rör det sig omkring 50000 m³.
Utan duktiga entreprenörer skulle reviret inte klara av så här
stora mängder. Det underlättar att virket idag till största delen mäts vid fabrik eller som kranvågsmätning. Jag saknar
inte gamla tiders stockmätning där varje stock ropades in vid
väg!”, minns Stefan.
Under sina 43 på Skogsreviret har Stefan hunnit se hur
Sibbo förändrats. ”Reviret har varit med nästan alla gånger då nya bostadsområden, el- eller gasledningar har byggts.
Mitt arbete kunde man lite karikerat beskriva som att man
först skapade ett problem och sedan kom man med en lösning på problemet. Visst har det stundom varit stressigt men
med fina medarbetare och kolleger så har det alltid ordnat
sig”, säger Stefan. Efter en lång arbetskarriär på reviret kunde Stefan från och med den 1 augusti titulera sig pensionär.
Om sina framtidsplaner avslöjar han: ”Nu kan jag på allvar
ta itu med renoveringen av det gamla torpet”
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BYTE AV ARBETSUPPGIFTER
PÅ REVIRETS VÄSTRA OMRÅDE
Text: Henrik Holmberg

Fr.o.m 1.9.2020 har Henrik Holmberg jobbat som utvecklingschef efter
att Robert Andersson fått nytt jobb i
Sverige under sommaren. Det blev ett
snabbt inhopp för Henrik och han försöker nu fylla Roberts stövlar så gott
han kan. Största utmaningen nu under
hösten och början av nästa år är bytet av revirets datasystem. Programvaran är ny både för tjänstemännen och
entreprenörerna, programmen levereras av företagen Bitcomp och Piimega
och togs i bruk 1.11.2020. Henrik är

bekant för många skogsägare i synnerhet på revirets västra område, medan
de östra delarna är lite mindre bekanta.
Till följd av det här sköts Henriks
tidigare område i Snappertuna av Fredrik Bäcklund. De östligaste delarna av
Henriks område i Ingå och Karis sköts
nu av Fredrik Adamsson. Fredrik Bäcklund har sedan år 2004 jobbat som arbetsledare i norra Tenala och nu på senare tid också på Kimitoön. Fredrik
bor själv i Snappertuna så han känner
från tidigare till delar av sitt nya arbets-

område och övergången till de nya arbetsuppgifterna har därför gått relativt
smidigt.
Fredriks tidigare arbetsuppgifter
övertas av Johanna Sjölander som började jobba på reviret år 2019, då Kimitonejdens skogsvårdsförening sammanslogs med Södra skogsreviret. Hon
känner alltså bra till Kimitoön och nu
sköter hon också arbetsledningen i norra Tenala och Finby i Salo.

Revirets kontor i Esbo är stängt.
P.g.a. coronasituationen har behovet
av ett kontor minskat. Instruktörerna
Mikael Moring och Robin Järvelä
arbetar hemifrån eller från kontoret i Ekenäs.
E-postadressen till kontoret
esbo@revir.org
är inte heller mera i användning.

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
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M E D L E M S AV G I F T E N 2 0 21
Medlemsavgiften för 2021 faktureras enligt uppgifterna i vårt medlemsregister per den 31 december
2020. Medlemsfakturan skickas ut i februari 2021.

Om det under året skett förändringar i skogsinnehavet,
namn- eller adressförändringar, vänligen meddela oss

senast 31.12.2020!

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

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
& Sydkustens 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 2021
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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PETER ARNKIL PENSIONERAD
En gråmulen höstdag i oktober träffar
jag Peter Arnkil i Lågnäs småbåtshamn i
Ingå. Det blåser frisk kuling och småregnar, men med van hand styr Peter båten
ut mot Ingå yttre skärgård. I horisonten
skymtar en tätt trädbevuxen ö, och då vi
närmar oss stranden öppnar sig ett idylliskt gammalt skärgårdshemman mellan
träden. Det är här ”gårdskarlen” Peter
spenderar sina pensionsdagar. En kär
hobby som blivit huvudsyssla efter pensioneringen. Stället ägs av Ingå kyrka
och tillsammans med en grupp på 7 personer renoverar, bygger och underhåller
Peter hemmanet för församlingens behov. Vi sätter oss i stugan från 1700-talet och Peter kokar kaffe och börjar berätta om sin skogskarriär.
- Jag har varit anställd på Reviret
exakt 35 år. Jag anställdes som arbetsledare på Ingå-distriktet av Västra Nylands privata skogsrevir 1.9.1985, och
blev officiellt pensionerad 1.9.2020,
berättar Peter.

Men skogskarriären har varat längre än så. Peter är uppvuxen i Nokia där
hans morfar jobbade inom skogsbranschen, så skog och skogsbruk var bekant hemifrån. Det lokala skogsbolaget
Oy Nokia Ab anställde varje sommar
ett så kallat Oravakomppania (Ekorrkompani). Det var 15 skolelever som
fick anställning som skogsplanterare,
och det kom också att vara Peters första sommarjobb. Senare fick Peter jobba som ”Kympin apulainen” och åka
runt och hjälpa med att aptera stock på
bolagets hyggen. Det var ett intressant
och roligt jobb och kom slutligen att
vara gnistan som väckte intresset för en
karriär inom skogsbranschen.
Peter utbildade sig till arbetsledare
vid Ekenäs Forstinstitut och utbildningen varade ett knappt år. Efter studierna
fick Peter anställning som arbetsledare
på Oy Stockfors Ab i Lovisa. Efter några år i tjänst fusionerades bolaget och
alla anställda skulle omplaceras.

- Ödet förde mig till Västnyland och
Reviret, berättar Peter. Jag hade redan
fått en tjänst på Metla (Skogsforskningsinstitutet) uppe i Kannus som omfattade planering av skogsbilvägar över
kärrmarker. Under en av mina sista arbetsresor för Oy Stockfors Ab övernattade jag och min kollega i bolagets stuga norr om Tavastehus. Jag stod i köket
och lagade mat då jag i ögonvrån såg
tidningen Skogsbruket. Jag bläddrade i
den medan maten kokade och fick syn
på en annons om en arbetsledartjänst i
Ingå, på Västra Nylands privata skogsrevir. Ansökningstiden hade tyvärr gått
ut, men jag chansade och ringde forstmästare Aminoff nästa dag och hörde
om jag var för sent ute. Nej, svarade
han, skicka in dokumenten så hör vi av
oss! Jag skickade in min ansökan och
efter en kort väntan blev jag uppringd
av Aminoff som berättade att tjänsten
var min. Så började min bana på Reviret som varat i 35 år!
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- Utvecklingen under åren på reviret
har varit omvälvande. Då jag började
som arbetsledare i Ingå år 1985 hade
jag 10 till 15 skogshuggare och två skotare att ha hand om. Alla huggares löneräkning gjordes för hand i så kallade
taxahäften och skotarnas utkörningssträckor skulle mätas från kartor. Inmätta stockpartier räknades ner från
pricklistor och i terrängen skulle alla
hyggen stämplas. Det var väldigt tidskrävande arbetsskeden, berättar Peter.
- Då första datorn kom till Revirkontoret i Ekenäs var den enbart till för
att räkna totalkubiken från för hand
nedräknade stocklistor. Otroligt tyckte
man. Småningom blev allting mer och
mer datoriserat och det var svårt att
lämna det gamla vana systemet att räkna på papper, berättar Peter.

medlemsförmån

- Jag har tyckt bäst om friheten med
mitt arbete. Jag har långt fått planera
och bestämma arbetsdagarna själv, och
eftersom mitt kontor varit hemma har
jag kunnat jobba på kvällarna då det
har funnits behov. Jag har också haft
väldigt bra kolleger, entreprenörer och
skogsägare som jag fått jobba med. Vi
har haft en bra sammanhållning med
kollegerna och reviret har anordnat
många minnesvärda resor både till utlandet och inom landet under åren, säger Peter.
- Den mest minnesvärda är nog resan till Lappland då hela personalen blivit permitterade. Stämningen var lågmäld på grund av det ekonomiska läget
och permitteringen, och då hittade en av
kollegerna på att vi alla skulle resa upp
till Lappland och jaga ripa. Alla tyckte

medlemsförmån

idén var bra, och till slut anslöt sig också revirforstmästaren till gänget!
De sista tio åren innan pensioneringen har Peter jobbat som arbetsledare i Sjundeå, Kyrkslätt, Esbo och Vanda.
-Jag har trivts bra, men arbetsresorna har ibland känts långa då stämplingarna funnits längst ner på Porkala
udd eller bakom flygfältet i Vanda, säjer Peter.
Det börjar vara dags för hemfärd
från torpet. Skymningen har lagt sig
och trädranden i horisonten svartnar
mer och mer. Hustomten Peter packar vant ihop alla saker och släcker och
stänger om sig. Vi hoppar i båten och
styr hem mot fastlandet, och jag ser att
Peter trivs!

medlemsförmån

medlemsförmån

BeställånAsaprrries!
till förm
F ÖR M Å N ER
F OR T LÖP F ÖR
PRENUME A NDE
R ATION :
se

11 tidningar (12 mån)
till medlemsförmånspris

ENDA ST

aarrelehti.fi
/
edut

.
PPSren.u.meeraätir aovndskraogstsgnilaldien
för Aarr skattningen.
skogsbe

Lotteriregler: aarrelehti.fi/arvonta

89,

00

Som medlem av Skogsvårds
föreningen kan du bekanta
dig med Aarretidningen till
förmånspris. 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 €.
Erbjudandet är i kraft till den 31.12.2020 och
gäller endast nya prenumerationer i Finland.

BESTÄLL FINSKSPRÅKIG
YRKESTIDNING MED
FOKUS PÅ SKOG

1
2

På nätet
aarrelehti.fi/jasenetu

Ring
020 413 2277

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

metsänhoitoyhd
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SÖDRA SKOGSREVIRETS
FULLMÄKTIGE 2021 – 2024
Text: Henrik Holmberg
Södra skogsreviret r.f. har valt fullmäktige för fyraårsperioden 2021
– 2024. Röstningen har pågått under tiden 4 – 25.11.2020. Röstningen förverkligades både som elektronisk samt poströstning. Valet sköttes
av Edita Prima Ab och de röstsedlar som kom fram per post före
den 2.12 godkändes. Efter att valbestyrelsen hade fastställt resultatet var antalet röster 1834, av dem
hade 324 avgetts elektroniskt. Antalet röstberättigade var 4767. Röstningsprocenten blev således 38,5%
d.v.s. aningen högre än vid förra valet 2016.

Sex nya namn
Till revirets fullmäktige hör 30 ordinarie medlemmar och 5 ersättare. Av
de nu invalda i fullmäktige är 6 nya.
Nytt för det här valet är att de tidigare medlemmarna i Kimitonejdens
skogsvårdsförening nu röstade som
Södra skogsrevirets medlemmar. Av
de invalda ordinarie medlemmarna
är 13 % kvinnor, lika som vid valet 2016. Styrelsen består av 7 personer (enligt stadgarna 6 - 9). Till fullmäktiges viktigaste uppgifter hör att
välja styrelse samt att fastställa verksamhetsplan och bokslut.

Ordinarie fullmäktigemedlemmar			
Namn
Yrke
von Frenckell Otto
Agrolog/Landsbygdsföretagare
Hagman Henrik
Jordbrukare
Alm Anna
Lantbrukare
Johansson Markus
Lantbruksföretagare
Lehtinen Mika
Jord- och skogsbruksföretagare
Selén Stefan
Landsbygdsföretagare
Haglund Robert
Agrolog
Simberg Peter
Agrolog
Nygård Mikael
Lantbruksföretagare
Grönberg Fredrik
Jordbrukare
Widlund Stefan
Jordbrukare
Sjölund Kaj
Jorbrukare
Lundström Gösta
Lantbruksföretagare
Stjernberg Peter
Agrolog
Rosqvist Kim
Jordbrukare
Männikkö Kim
Jordbrukare/Butikschef
Degerth Kerstin
Landsbygdsföretagare
Forsman Kim
Agronom
Lindholm Thomas
Jordbrukare
Tyskas Kim
Jordbrukare/Försäljare
Lindberg Magnus
Agrolog/Jordbrukare
Himberg Henrik
Agrolog YH
Holmberg John
Jordbrukare
Malmström Thomas Jordbrukare
Lampinen Ilkka
Agrolog
Silfvast Bengt
Jordbrukare
Mårtenson Jesse
Jordbrukare
Collin Roland
Jordbrukare
Kronberg Sofia
Avfallshanteringsassistent
Henttala Maria
Jordbrukare
			

Hemort
Ingå
Kimitoön
Raseborg
Borgå
Kimitoön
Sibbo
Borgå
Raseborg
Lovisa
Sjundeå
Lovisa
Mörskom
Sibbo
Borgå
Pyttis
Kyrkslätt
Kyrkslätt
Ingå
Raseborg
Lappträsk
Sibbo
Raseborg
Raseborg
Esbo
Borgå
Lappträsk
Mörskom
Vanda
Lovisa
Sibbo

Röster
165
144
128
87
72
69
69
68
65
64
56
48
48
48
46
45
43
43
42
38
37
36
35
35
34
32
31
30
24
24

Ersättare i fullmäktige			

Westerholm Henrik Jordbrukare
Ingå
22
Pekkinen Jussi
Företagare/Husbonde
Borgå
22
Orrenius Hans-Erik Lantbruksföretagare
Borgå
20
Antman Robert
Jordbrukare
Mörskom
19
Öhberg Annika
Ombudsman
Mörskom
18
			
Ordningsföljden mellan de kandidater som har lika många röster avgjordes
genom lottdragning			
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NYA DATASYSTEM
I REVIRET FRÅN OCH
MED 1.11.2020
Reviret har tagit i bruk nya datasystem från och
med 1.11. Det är fråga om nya dataprogram för
fältpersonalen och kartprogram för entreprenörernas avverknings- och utkörningsmaskiner.
Också Nyveds virkestransportsentreprenörer
använder samma kartprogram. Programvaran
levereras av företagen Bitcomp och Piimega.
Personalen har deltagit i skolningar i oktober
och november, och fram till årsskiftet körs de nya
programmen parallellt med de tidigare datasystemen. Det leder till en del extra arbete så
här i början när personalen är ovan att använda
programmen. Medlemmarna kommer att märka
övergången främst på att utskrifter och dokument ser lite annorlunda ut, men i övrigt ska
verksamheten inte påverkas.

14

NYLANDSPLANEN 2050
UR SKOGSÄGARPERSPEKTIV
Thomas Antas
SLC Nyland, ordförande
Nylands landskapsfullmäktige fastställde i slutet av augusti en ny landskapsplan. Rent tekniskt är det fråga
om tre etapplandskapsplaner för öst,
väst och huvudstadsregionen, vilka
sammanbinds av en strukturöversikt
för hela Nyland. Etapplandskapsplanerna har likadana beteckningar och
kan bra behandlas som en helhet, men
i beredningsskedet har man velat beakta regionernas specialbehov.
Landskapsplanens lagstadgade uppgift är att tjäna som ledning när generalplaner och detaljplaner utarbetas och
vid andra åtgärder som reglerar områdesanvändningen. Planen binder enligt
lag endast myndigheter, men i den aktuella Nylandsplanen finns skyddsbeteckningar, vilka på ett diffust sätt binder enskilda markägare. Återkommer
till dessa beteckningar längre fram.
Landskapsplanen har stor betydelse för skogsbruket i de delar av landskapet, där behovet av och trycket från
olika samhällsfunktioner är stort. Jag
nämner nedan helt kort några beteckningar av betydelse för skogsägarna.

Axplock bland
beteckningarna
Behov av grönförbindelse är enligt
planbestämmelsen en beteckning för
att trygga arternas möjligheter att röra
sig, rekreations- och friluftsmöjligheter samt upprätthålla landskaps- och
naturvärden. Det är lätt att förstå behovet av grönförbindelser då boende,
vägar och andra funktioner splittrar
landskapet. Däremot är det svårt att
förstå, varför man försöker trygga rekreationsbehov på samma områden.
Normalt skogsbruk är som sådan en
bra garant för bevarande av grönförbindelse.

Vidsträckta
skogsbruksområden
är en beteckning med syfte att trygga
skogsbrukets och andra landsbygdsnäringars verksamhets- och utvecklingsförutsättningar. Det finns ett behov av
en dylik beteckning särskilt i tillväxtområdena, men enligt planeringsbestämmelsen tillåts ”lokala leder samt
anläggningar och konstruktioner för
den samhällstekniska försörjningen
som ... är nödvändiga för att förenhetliga samhällsstrukturen”. Det ger tyvärr en känsla av att planeraren har
velat gardera sig för den händelse, att
områdena i framtiden behövs för någonting viktigare än skogsbruk.
Målområde för rekreationsbruk betecknar områden som är avsedda för
allmän rekreation och friluftsliv. Enligt
planeringsbestämmelsen ska dessa områden i den mera detaljerade planeringen
främst anvisas på offentligt ägda områden. De offentligt ägda områdena kommer dock inte i alla kommuner att räcka
till för de behov som finns. Det är viktigt
att markägarna kring bosättningscentra
är uppmärksamma på den kommunala
planeringen. Risken för kommunala begränsningar av skogsbruket och krav på
åtgärdstillstånd är uppenbar.

Skyddsområden
”På ett område som anvisats som
skyddsområde får inte planeras åtgärder som äventyrar eller försämrar
de natur- och miljövärden som utgör
grunden för att området är ett skyddsområde eller på basis av vilka målet är att området ska inrättas som ett
skyddsområde.” Så lyder planeringsbestämmelsen för skyddsområden i landskapsplanen.
Landskapsplanen innehåller alltså
skyddsområdesbeteckningar också på
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sådana områden som inte är skyddade
genom lag. I de flesta fall har varken
områdets ägare eller någon annan ens
initierat något skyddsförfarande. Det
är anmärkningsvärt mot planeringsbestämmelsens ordalydelse. Vem har
ställt målet att området ska inrättas
som skyddsområde och på vilka grunder?
Nylands förbund bedriver naturskyddspolitik, trots att det inte är förbundets uppgift. Skyddsbeteckningen
är mycket problematisk ur många synpunkter. Eftersom ingen noggrann inventering har utförts, vet ingen vilka
de natur- och miljövärden är som ska
skyddas.
Då landskapsplanen i övrigt är bindande endast för myndigheter, har
skyddsområdesbeteckningen direkta
konsekvenser för berörda skogsägare.
Den första är att skogslagen upphör att
gälla med allt vad det innebär: kravet
på anmälan om användning av skog
förfaller, skogslagens krav på bevarande av mångfald och särskilt viktiga
livsmiljöer upphör, kravet på förnyande efter avverkning är borta, rätten till
Kemera-stöd upphör och insektsskadelagen slutar att gälla. Det har knappast
varit planerarens primära syfte att så
ska ske.

Landskapsplanens skyddsområdesbeteckningar tvingar inte någon att
initiera ett skyddsförfarande och den
ger inte heller markägaren rätt till någon ekonomisk kompensation. Situationen är minst sagt absurd, i all synnerhet som frågan om på vilket sätt
landskapslanen binder markägarna
fortfarande är obesvarad.

Besvär till
förvaltningsdomstolen
SLC Nyland har tillsammans med
MTK Uusimaa och skogsvårdsföreningarna Länsi-Uusimaa, Uusimaa och
Skogsreviret lämnat ett besvär mot
planen till förvaltningsdomstolen. Enligt uppgift har också ett antal enskilda
markägare lämnat besvär mot planen
med likartade motiveringar som markägarorganisationerna.
Besväret är mångfacetterat och
innehåller så många detaljer att de inte
alla kan behandlas här. Nämner endast
summariskt några av de viktigaste.
En av besvärets huvudpunkter
handlar om växelverkan med markägarna under beredningsprocessen.
Om planbeteckningen de facto innebär
skydd av områden, borde markägarna ha hörts personligen på det sätt som
stadgas i markanvändnings- och bygg-

lagen. Eftersom inga enskilda markägare har kontaktats, kan förbundet
inte heller ha gjort någon konsekvensbedömning på det sätt som lagen förutsätter.
Enligt besväret har utredningarna varit bristfälliga och avgränsningen
av områdena har omfattat också sådana områden som nyligen har avverkats
inom ramarna för normalt skogsbruk.
Flera skyddsområdesbeteckningar togs
in i planen i ett relativt sent skede och
allt bakgrundsmaterial har inte funnits till allmänhetens förfogande under
processens gång. Bakgrundsmaterialet
har endast i liten omfattning funnits på
svenska.
Planbeteckningens förhållande till
det grundlagstryggade egendomsskyddet tas också upp i besväret. Då grundlagen säger att egendom endast får tas
till gemensamt bruk med stöd av lag
och mot full ersättning, sker detta tagande utan lag och utan att markägaren får någon ersättning.
Summa summarum hävdas i besväret på många olika sätt att de berörda
markägarna utsätts för oskälig olägenhet och att planen bör återremitteras
till beredning. Behovet av markägarnas
intressebevakning visar inga tecken på
att minska.

