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Ledare:  
Otto von Frenckell 

Debatten om skogsbruksmetoder har varit livlig under 
det senaste året, inte minst i de finlandssvenska medier-
na. Uppstarten till detta härleds till det medborgariniti-
ativ som vissa organisationer med nära anknytning till 
miljörörelser initierade, där dessa kräver att det skall be-
drivas kalhyggesfritt skogsbruk på statens skogsmarker. 
Som väntat spred sig detta krav till att omfatta även städer 
och kommuner, nu debatteras att också bl.a. församlingar 
borde övergå till att inte använda kalavverkning som för-
nyelsemetod. Den naturliga utvecklingen av detta är att 
snart höjs röster för att även privata skogsägares möjlig-
heter till att fritt välja förnyelsemetoder begränsas.

Riksdagen har inte omfattat initiativet att den statliga 
Forststyrelsen bör i all sin verksamhet bedriva kalhygges-
fritt skogsbruk. Men trots det kan man utgå ifrån att den 
allmänna debatten kommer att påverka valet av metoder 
för skogsförnyelse även i de av Forststyrelsen förvaltade 
ekonomiskogarna. Vissa städer, bland annat Hangö på re-
virets verksamhetsområde, men även andra ytterom revir-
området, till exempel Åbo, har i politiska förtroendeman-
naorgan gjort beslut att inte använda sig av kalhyggen.

Förespråkarna till alternativa förnyelsemetoder argu-
menterar med klimatargument. Enligt miljörörelserna är 
bedrivande av kalhyggesfritt skogsbruk både klimatvän-
ligare, mera kolbindande, bättre ekonomiskt lönsamt och 
subjektivt sett även trevligare. Medan förespråkarna av 
de metoder som vi företrädesvis använt dom senaste 100 
åren, d.v.s. bedrivande av ett skogsbruk med likåldriga be-
stånd och sedan förnyelse med kalavverkning som ett al-
ternativ, hävdar det motsatta.

Oberoende av vilka metoder man förespråkar borde 
fakta ligga till grund för beslut, i synnerhet då det besluts 
om allmän egendom. Även träden som växer i skogen har 
en viss livslängd, av de vanligaste trädslagen kanske glas-
björken den kortaste medan tallen åtminstone på vissa 
ståndorter kan leva flera hundra år. Men t.ex. granen kan 
inte översparas, den börjar i ett visst skede ruttna och där-
med avge kol, i synnerhet i våra kustnära områden där 
granens rotröta är ett omfattande problem. Den långa 
omloppstid som råder i skogen, från planta till ett av ål-
der avverkningsmoget träd är således 80-120 år, vilket gör 
att även vetenskaplig forskning inom området är långsam. 

Debattörerna från bägge lägren hänvisar till olika forsk-
ningsresultat, naturligtvis sådana som stöder de egna in-
tentionerna.

Det är dock ett faktum att då den första riksskogstax-
eringen gjordes i början på 1920-talet, d.v.s. för ganska 
exakt 100 år sedan, fanns det 2,7 miljoner hektar glest 
trädbevuxna skogsbeten. Av södra Finlands privatskogars 
areal var dessas andel 25 procent. Landskapet var öppet 
som en följd av betesgång och svedjebruk i en helt an-
nan omfattning än idag. Av lundmarkerna var 58 procent 
hagmarker och av lundartade momarker 42 procent. Efter 
att lagen om skogsvårdsföreningar stiftades på 1960-talet 
och den allmänna rådgivningen nådde samtliga skogsäga-
re har tillväxten i våra skogar pekat rakt uppåt. Jämfört 
med början av 1950-talet har den årliga skogstillväxten 
ökat med 80 procent och virkesförrådet med 43 procent. 
Och virkesförrådet ökar kontinuerligt för den genomsnitt-
liga avgången har varit omkring 70 procent av årstillväx-
ten. Så det går inte att förneka att de metoder som an-
vänts i våra skogar de senaste 100 åren har varit bra för 
tillväxten, och därmed även för klimatet eftersom ju bätt-
re tillväxt desto effektivare kolbindning. Därtill skall icke 
förglömmas nationalekonomiska aspekter i form av ökad 
sysselsättning och välfärd.

Därför är det förbryllande att det har i vårt land upp-
stått attityder som ser skogarna ur ett smalt perspektiv. 
Rubriken är hämtad ur den skogslag som ständerna stif-
tade redan 1886 där det fastslogs att ”skog må icke sköv-
las”, så låt oss icke urvattna den framsynthet som den-
na lagstiftning har fortplantat i över 100 år genom att nu 
börja bedriva kortsiktiga, subjektiva och ovetenskapliga 
skogsbruksmetoder! 

Jag är övertygad om att varje ansvarsfull skogsägare 
har sin egen ”favoritskog” där hen kanske i flera genera-
tioner bedrivit och fortfarande bedriver alternativa skogs-
bruksmetoder, vilket är fullt berättigat, men skall vi även i 
framtiden bidra till vårt lands samhälleliga välfärd bör vi 
sträva till att ha en så väl växande och därmed även kol-
bindande skog som möjligt! 

SKOG MÅ  
ICKE SKÖVLAS
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Skogsindustrin
Konjunkturläget var svagt i början av 
året och situationen förvärrades av 
skogsindustrins strejker. Efter strejker-
na började coronasituationens utveck-
ling ge utslag i form av fluktuationer 
på marknaderna. De omfattande för-
ändringarna på världsmarknaden för-
orsakade allvarliga problem. Hamnar 
stängdes, resandet begränsades och pro-
duktionen avstannade vid flera fabriker.

Den finländska ekonomin tog stö-
tar av coronapandemin. Inom mark-
naden för sågade varor befarade man 
ett ras, men gör det själv-byggandets 
popularitet jämnade ut efterfrågan. 
Världsmarknadspriserna var låga un-
der årets början för nästan alla skogs-
industriprodukter. En återhämtning av 
produktionsvolymer och priser kunde 
dock skönjas i slutet av året.

På grund av Coronans följder ra-
serades efterfrågan på kontorspapper 
och tidningar och pappersproduktio-
nens volym minskade kraftigt.  I slutet 
av årets tredje kvartal var papperspro-
duktionen en fjärdedel mindre jämfört 
med föregående år. Massaproduktio-
nen minskade totalt sett med 8 procent 
från föregående år. Efterfrågan på kar-
tong ökade men kartongproduktionen 
dock kvar på föregående års nivå. 

Mindre  
avverkningsvolymer
Virkeshandeln höll en mycket låg nivå 
under årets början, men den piggnade 
till avsevärt mot årets slut.  Avverk-
ningsvolymen blev klart mindre än året 
innan. Avverkningsvolymen i privat-
skogar uppgick 2020 till sammanlagt 
45,6 miljoner kubikmeter. Under 2020 
uppgick marknadsavverkningarna till 
sammanlagt 56,4 miljoner kubikmeter 
(2019 62,8). Avverkningarna minskade 

ÅRSKRÖNIKA 2020

sålunda med 10 procent från föregåen-
de år. Leveransavverkningarna minska-
de med så mycket som 30 procent jäm-
fört med 2019.

Förverkligande av  
verksamhetsplan  

och budget

Skogsskötsel
Skogsodlingsarealen var mindre än året 
innan och reviret förmedlade ca 1,23 
miljoner plantor. Markberedningsare-
alen minskade också eftersom slutav-
verkningsarealen blev mindre. Arealen 
utförd plantskogsskötsel och istånd-
sättning av ungskog uppgick till totalt 
2 259 hektar.

Virkeshandel
För reviret var 2020 ett synnerligen be-
kymmersamt år. Medeltemperaturen 
under samtliga vintermånader var över 
plusstrecket och vintern uteblev helt. I 
januari gick revirets drivningskapacitet 
på ca 20 % till följd av det dåliga föret. 
Strejkerna inom skogsindustrin inne-
bar att utmaningarna blev ännu större 
då industrin inte kunde ta emot ens de 
blygsamma virkesmängder som avver-
kades. Då situationen såg ut som mest 
dyster tog ännu Corona-epidemin fart. 

Revirets förmedlade virkesvolymer 
från årets början till slutet av maj var 
ca 110  000 m3 mindre än normalt.  
Under sommaren och hösten normali-
serades läget och drivningsverksamhe-
ten kunde igen gå med normal fart. I 
november och december blev föret igen 
så utmanande att drivningsverksamhe-
ten begränsades. Revirets totala virkes-
förmedling bestående av såväl rundvir-
ke som flis uppgick under år 2020 till 
blygsamma 515  000 m3. Volymen är 
den minsta under den tid Södra skogs-

reviret har existerat. Enligt verksam-
hetsplanen för 2020 var målsättningen 
650  000 m3. Reviret förmedlade så-
ledes 135 000 m3 eller ca 20 procent 
mindre än planerat. Den minskade vo-
lymen var en direkt följd av de dåli-
ga drivningsförhållandena, strejkerna 
inom skogsindustrin samt Corona-epi-
demin.

Ekonomi
Revirets bokslut uppvisar ett under-
skott på – 100 000 euro. Resulta-
tet skulle ha blivit avsevärt sämre om 
man inte hade reagerat i tid och vidta-
git nödvändiga åtgärder. Samarbetsför-
handlingar fördes med tjänstemännen i 
mars och en permittering av persona-
len fanns med som en åtgärd. Styrelsen 
drog dock tillbaka permitteringsbeslu-
tet och istället gjordes inbesparingarna 
i samförstånd med personalen. Bland 
annat byttes personalens semesterpre-
mie för sommaren till ledig tid, pensio-
neringsbeslut forcerades en aning och 
över lag försökte man spara in där det 
var möjligt. En bidragande orsak till 
att resultatet inte blev sämre berodde 
också på de bidrag reviret fick för skol-
ningsprojekt. 

övriga händelser som  
inverkat på verksamheten

Under året gick fyra tjänstemän i pen-
sion och det blev nödvändigt att om-
organisera arbetsuppgifterna. Främst 
gällde omorganiseringen fördelning av 
arbetsuppgifter samt arbetsfördelning-
en mellan instruktörer och arbetsleda-
re. Målsättningen var att reviret skulle 
få en klarare organisationsmodell där 
instruktörerna mera fungerar som kon-
taktpersoner till skogsägarna och ar-
betsledningen som den förverkligande 
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parten. Denna uppdelning var också av 
praktiska orsaker tvungen att verkstäl-
las då uppbyggnaden av de nya data-
programmen krävde en klarare fördel-
ning mellan uppgifterna.

Revirkoncernens samtliga datapro-
gram byttes ut under året. Tidsuppfölj-
nings- och reseräkningsprogrammet 
samt bokförings-, inköpsreskontra- 
och faktureringsprogrammen i septem-
ber. I november tog reviret i bruk de 
nya skogsprogrammen. Förberedelser-
na för att ta i bruk de nya programmen 
hade redan pågått ett år och övergång-
en beräknades inte gå helt smärtfritt. 
Fortfarande återstår många saker som 
ännu bör förbättras i de nya program-
men. Med facit på hand kan man dock 
konstatera att programbytena trots allt 
gick ganska bra. 

Skolning och information
Utbildning av personalen i de nya data-
programmen var omfattande och kun-
de delvis arrangeras fysiskt. De fles-
ta utbildningstillfällen ordnades dock 
som distansundervisning. För driv-
ningsentreprenörerna ordnades också 
utbildning. 

På grund av Coronaepidemin bör-
jade personalen från mars i huvudsak 
jobba på distans. Kontoren hölls öpp-
na endast enligt överenskommelse och 
detta förfarande fortsatte hela året. Stor 
försiktighet iakttogs vid kundkontak-
ter och gällande instruktioner av stats-
makten efterföljdes. Under året kunde 
endast ett fåtal personalmöten och öv-
riga möten hållas som fysiska samman-
komster. Kontoret i Esbo stängdes för 
gott då användningen blev minimal.

Under året deltog revirets personal 
i ett flertal kurser och fortbildningstill-
fällen varav de flesta på distans. Revir-
tidningen utkom två gånger under året. 
Informationen kompletterades med ar-
tiklar i massmedia och facktidskrifter. 
De flesta evenemang som reviret vanli-
gen ordnar eller deltar i inhiberades på 
grund av Corona-epidemin. 

Revirets fullmäktigeval ordnades i 
november. Till fullmäktige valdes 30 
fullmäktigemedlemmar och fem supp-
leanter. 37 kandidater ställde upp i va-

let och röstningsprocenten var 38,54 
procent.

Fullmäktige och styrelse 
2020
Fullmäktiges vårmöte hölls på distans 
den 5 juni. Riksdagen hade den 24 
april godkänt en tillfällig lagstiftning 
som möjliggjorde för föreningar att se-
narelägga föreningsmöten samt att hål-
la dem på distans. Markus Johansson 
valdes till mötesordförande. Verksam-
hetsberättelsen samt bokslutet för år 
2020 fastställdes och andra stadgeen-
liga ärenden behandlades.

Det nyvalda fullmäktige höll höst-
möte den 11 december på distans. 
Till mötesordförande valdes Otto von 
Frenckell. Revirets verksamhetsplan för 
år 2021 fastställdes. Till revisor för revi-
sion av räkenskaperna och förvaltning-
en år 2021 valdes Bengt Nyholm, CGR 
och till revisorssuppleant revisionssam-
fundet Ernst & Young Ab. Fullmäktige 
fastställde medlemsavgiften och förrätt-
ningsavgifterna för 2021. Avgifterna 
blev oförändrade från tidigare år. 

På höstmötet valdes revirets styrelse 
för perioden 2021-2022. Till styrelse-
medlemmar valdes Otto von Frenckell, 

Mika Lehtinen, Gösta Lundström, Kim 
Männikkö, Mikael Nygård, Stefan Se-
lén, och Kaj Sjölund.

Styrelsen höll sammanlagt åtta mö-
ten under året. Otto von Frenckell 
fungerade som ordförande och Gösta 
Lundström som viceordförande.

virkesmarknadsöversikt

Under våren har virkespriserna stigit 
brant och statistikpriserna ligger nu på 
ungefär samma nivå som vid senaste re-
kordnoteringar under vintern 2018 och 
2019. Enligt Lukes statistik har priset 
på gran- och talltimmer stigit med ca 
6-7 % i snitt sedan årsskiftet. Efterfrå-
gan är fortfarande mycket god på alla 
sortiment. Priset på massaved har stigit 
en aning, men betydligt blygsammare 
än timmerpriserna. 

Tidigare har branta prisstegringar 
vanligen förbytts till branta prissänk-
ningar. Hur det går denna gång får vi 
se. Har man förnyelsemogna bestånd 
av gran eller tall, så gör man knappast 
fel om man utför förnyelseavverkning-
en redan i sommar. Ta kontakt med din 
revirinstruktör i god tid!
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Den årliga auditeringen av PEFC-certi-
fieringskriterierna utfördes igen hösten 
2020. Den här hösten utfördes audite-
ringen inte på skogsrevirets verksam-
hetsområde utan hos andra aktörer på 
det västra certifieringsområdet (till det 
västra certifieringsområdet hör bl.a. 
Nyland, Egentliga Finland, Österbot-
ten och Åland).

Under revisionen framkom avvikel-
ser på 8 av de 32 kriterierna som finns 
i den nuvarande PEFC-standarden. Det 
är normalt att det hittas avvikelser på 
en del av kriterierna men det är förstås 
viktigt att ta de här avvikelserna i be-
aktande så att de inte framkommer på 
nytt i höst vid följande auditering. I den 
här artikeln tas bara upp de avvikelser 
som direkt berör skogsägarna.

De företag skogsägaren anlitar för 
att utföra arbeten i skogen (t.ex. för av-
verkning, röjning, plantering och mark-
beredning) ska också ha förbundit sej 
till PEFC-kriterierna och vara medlem-
mar i PEFC-registret. Det går att söka 
upp om entreprenören är med i PE-
FC-registret på följande adress: http://
www.pefcrekisteri.fi/. De entreprenörer 
som skogsreviret anlitar är medlemmar 
i registret.

Mera vård av ungskog borde ut-
föras. På det västra certifieringsområ-
det borde utföras över 60% av det årli-
ga totala behovet av plantskogsskötsel 
och sett på hela området har man inte 
kommit upp till det. Mera om plant-
skogsröjning i följande artikel.

Särskilda livsmiljöers särdrag får inte 
försämras. Det här gäller både viktiga 
livsmiljöer enligt skogslagen (paragraf 
10) och övriga värdefulla livsmiljöer som 
är omnämnda i PEFC-kriterierna. De 
viktiga livsmiljöerna enligt skogslagen 
framkommer senast i samband med an-
mälan om användning av skog, men de 
övriga värdefulla livsmiljöerna finns inte 
registrerade lika noggrant hos myndighe-
terna. De övriga värdefulla livsmiljöerna 
finns registrerade i nyare skogsbrukspla-
ner och också skogsfackmännen är sko-
lade att känna igen de övriga värdefulla 
livsmiljöerna. Det är också möjligt och 
önskvärt att utnyttja möjligheterna till 
s.k. Metso-stöd för frivilligt tidsbundet 
skydd av områden där det ingår viktiga 
livsmiljöer enligt skogslagen eller övriga 
särskilda livsmiljöer.

Naturvårdsträdens, även kallat spar-
trädens, antal har inte varit tillräckligt 
på de granskade objekten. Det ska all-
tid lämnas åtminstone 10 naturvårds-
träd per hektar per stämpling, både i 
gallringar och förnyelseavverkningar. 
Som naturvårdsträd kan lämnas träd 
som är över 10 cm i brösthöjdsdiame-
ter och som är viktiga för den biologiska 
mångfalden. Också grov död stamved 
ska lämnas i samband med avverkning-
ar, Naturvårdsträd lämnas i första hand 
i grupper och i omedelbar närhet av vär-
defulla livsmiljöer, i skyddszoner som 
kvarlämnats i kanten av öppna torvmar-
ker samt i skyddszoner intill vattendrag 
och småvatten. I grupper med natur-

vårdsträd som kvarlämnats på förny-
elseytor ska markytan förbli orörd och 
marken under dem ska inte röjas. Na-
turvårdsträd ska inte p.g.a. säkerhetsris-
ker kvarlämnas i omedelbar närhet av 
viktiga konstruktioner, såsom trafikle-
der eller el- och telefonstolpar, och inte 
heller på fornlämningar. Av en del na-
turvårdsträd kan man också göra hög-
stubbar där det är lämpligt, t.ex. runt 
fornlämningar. Certifieringsarbetsgrup-
pens förslag är att sparträdsgrupperna 
alltid märks ut på karta i samband med 
planeringen av avverkningen.

Det har också framkommit avvikel-
se i kravet om skyddszoner mot vat-
tendrag. Det är viktigt att en tillräck-
lig skyddszon mot vattendrag lämnas. 
Skyddszonens bredd ska med beak-
tande av strandvegetationen och ter-
rängens form vara minst 5–10 me-
ter. I skyddszonen får man inte utföra 
markberedning, gödsling eller hygges-
röjning. Man bör också undvika att 
lämna kvar grot i skyddszonen. Från 
skyddszonen kan man alltså ta bort an-
dra träd än sparträd om man samtidigt 
ser till att buskskiktet och små träd i 
skyddszonen bevaras. Hyggesröjning 
kan alltså lämnas längre i från stranden 
än själva avverkningen.

Genom att vara medlem i Södra 
skogsreviret är medlemmarnas fastig-
heter med i PEFC-gruppcertifieringen. 
Har man frågor angående PEFC-certi-
fieringen går det bra att kontakta sin 
revirinstruktör.

PEFC-REVISIONEN HÖSTEN 2020
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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 2021

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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NYA MEDLEMMAR  
I REVIRETS FULLMÄKTIGE

I höstens val fick revirets fullmäkti-
ge sex nya ledamöter bland de erfar-
na medlemmarna. Jesse Mårtenson, 
John Holmberg, Roland Collin, Hen-
rik Hagman, Maria Henttala och Kim 
Rosqvist har nu börjat sina förtroende-
uppdrag. Dessutom är Mika Lehtinen 
vald som ny medlem till revirets styrel-
se. Vi frågade dem vilka de är och var-
för skogen är viktig för dem, vilken be-
tydelse reviret har för skogsägaren och 
hur de vill utveckla reviret. 

Jesse Mårtenson
Jesse Mårtenson är agronom från Mör-
skom. Han har varit skogsägare i tio 
år. Skogen är viktig för honom framför 
allt ekonomiskt, men det är också vik-
tigt att skogen fungerar som kolbinda-
re och dämpare av klimatförändring-
en. En välskött skog binder mest kol. 
Skogen fungerar också som en rekrea-
tionsplats för Jesse: jakt samt bär- och 
svampplockning är en trevlig aktivitet.

Revirets viktigaste betydelse är att 
försöka få det bästa priset för våra pro-
dukter på marknaden på lång sikt. Re-
viret måste också ge den bästa servicen 
inom skogsvården. Reviret bör betona 
att man är den enda aktören som är på 
skogsägarens sida. Synligheten på ex-
empelvis sociala medier bör ökas och 
varför inte mer synlighet även i tradi-
tionella medier.

John Holmberg
John Holmberg är från Tenala i Ra-
seborg. Han är utbildad agronom och 
har varit jordbrukare sedan 1992. Han 
har bedrivit skogsbruk i fruns skogar 
sedan början av 90-talet och i skogarna 
på sin egen hemgård i fem år. Skogen 
ger John arbete, inkomst och rekrea-
tion. Han trivs i skogen.

Reviret har alltid spelat en viktig 
roll i Holmbergs skogsbruk. Skötsel-

åtgärder och avverkningar har alltid 
skett i samarbete med revirets tjänste-
män. John hoppas kunna påverka att 
Södra skogsreviret är en naturlig sam-
arbetspartner för alla skogsägare på 
verksamhetsområdet. 

Roland Collin
Roland Collin är jordbrukare och före-
tagare från Vanda. Han har varit hus-
bonde på sin hemgård sedan 1994.  
Skogen är viktig eftersom den har varit 
i släktens ägo sedan länge. Och skogen 
genererar också lite inkomster.

Tack vare reviret betalas ett bättre 
pris för det sålda virket. Revirinstruk-
törens råd och stöd i skogsskötseln är 
också viktiga. Reviret klarar också av 
att söka olika sorters tillstånd och stöd 
för skogsbruket. Att säkerställa en god 
nivå på virkespriserna är en viktig upp-
gift för reviret.

Maria Henttala
Maria Henttala är lantbruksföretagare 
från Sibbo. Hon har varit skogsägare 
sedan år 2004. Maria har vuxit upp på 
gården och skogsbruket är en viktig del 
av gårdens inkomster. Alltsedan hon 
var barn har skogen varit nära, både 
som en del av försörjningen och som 
en källa till rekreation och avkoppling.

Skogsreviret ger det professionella 
stöd som en skogsägare behöver i alla 
frågor, från praktiskt skogsbruk till vir-
keshantering och prispolitik. Att få en 
tjänst på sitt modersmål är mycket upp-
skattat. Förhoppningen inför framtiden 
är öppen information om virkespriser-
na. En utmaning för reviret är många 
nya skogsägare som inte har kunskap 
om skogsbruk och ingen skogsbak-
grund. För att nå dessa skogsägare 
krävs nya innovativa idéer, men samti-
digt är det viktigt att upprätthålla servi-
ceformerna för erfarna skogsägare.

Kim Rosqvist
Kim Rosqvist är lantbruksentreprenör 
från Västerby i Pyttis. Han har varit 
skogsägare sedan 1991. Sedan genera-
tionsskiftet 1996 har skogen spelat en 
viktig roll för Kim. Skogen har stor be-
tydelse för jordbrukare som inkomst-
källa under vintersäsongerna. Som 
aktiv skogsägare utför Kim plantskogs-
skötsel och vedavverkning så mycket 
han hinner, trots att reviret sköter stör-
re avverkningar.  Skogen spelar också 
en viktig roll för hela familjens rekrea-
tion och fritid, t.ex. i form av svamp- 
och bärutflykter.

Skogsreviret är en viktig partner i 
alla skogsfrågor. Det är bra att ha en 
kontaktperson som man kan planera 
skogsbruket med: all verksamhet, från 
plantor till avverkning.  Virkesmarkna-
den kan fluktuera kraftigt och snabbt 
beroende på konjunkturerna, vilket 
kan förändra åtgången på olika sorti-
ment. Dessutom kan milda vintrar or-
saka problem. Skogsvårdsföreningens 
roll i detta är att kunna erbjuda skogs-
ägaren en helhetslösning som tar hän-
syn till både marknaden och rådande 
förutsättningar. Drivningsskador bör 
undvikas. Skogsreviret har också en 
viktig roll i intressebevakningen, sär-
skilt nu när debatten om skogsbruk 
och miljöfrågor går het.

Skogsägare bildar en alltmer va-
rierande grupp av människor. Skogen 
har olika betydelse och värden för oli-
ka skogsägare, därför måste det gå att 
erbjuda individuella tjänster och lös-
ningar. Skogsbrukets lönsamhet mås-
te fortsätta att främjas genom konkur-
renskraftiga priser och högkvalitativa 
tjänster. Skogsägaren vill ha ett mer-
värde av sitt medlemskap. På revirets 
verksamhetsområde kommer markan-
vändning, planläggning och all sorters 
skyddsåtgärder i framtiden att ha en 
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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

ÄNDRING AV ARBETSOMRÅDEN INOM NYVED
Kimitoön som tidigare skötts av David Lundqvist kommer i fortsättningen att skötas 

av Kristian Ginman. Tillika börjar David sköta området i östra Ekenäs. Kaj Lindéns 
område i Östra Nyland hålls oförändrat.

allt viktigare roll. Intressebevakning i 
dessa frågor blir allt viktigare.

Mika Lehtinen
Mika Lehtinen är jord- och skogs-
bruksföretagare från Kimitoön, han 
är utbildad ingenjör YH i processtek-
nik. Han har tidigare varit tre perioder 
i Kimitonejdens skogsvårdsförenings 
fullmäktige och nu valdes han in i re-
virets styrelse. Mika och hans bror har 
gjort generationsväxling på hemgården 
år 2002 och gården sköts som en jord-
brukssammanslutning. 

Mika har alltid varit intresserad av 
skogen och dess utveckling.  Skogen 
är en plats där han kan varva ner med 
motion och jakt. Skogsbruket ger stöd 
och trygghet för familjens försörjning. 
Mika upplever skogsvårdsföreningen 
som en oberoende avtalspartner som 
hjälper till att utveckla den egna sko-
gen för skogsägarens bästa.

Dagens skogsbruk är under stor 
press från samhällets sida. Idag har 
skogsägare många idéer, önskemål och 
behov när det gäller deras skog. Revi-
ret måste kunna ge sin egen expertis till 

stöd för kundens slutliga beslutsfattan-
de. Reviret måste fortsättningsvis fung-
era för skogsägarens bästa inom ra-
men för lagar och förordningar. Reviret 
måste utveckla verksamheten mer mot 
elektroniska verksamhetsmodeller så 
att vi förblir konkurrenskraftiga också 
i framtiden.

OBS!

MEDDEL A  OM FÖR ÄNDR INGAR
Södra skogsreviret rf, som hör till Svenska 
lantbruksproducenternas centralförbund rf 
– SLC, fakturerar sin medlemsavgift själv som 
tidigare. Det här betyder att revirmedlemmar 
som också är medlemmar i MTK får medlems-
avgiftsfaktura från båda organisationerna. 
Skogsrevirets medlemsavgift ingår inte i MTK:s 
medlemsavgift!

Genom att betala Skogsrevirets medlemsavgift 
fortsätter medlemskapet i skogsvårdsfören-
ingen, liksom rätten till medlemsförmånerna, 
både revirets och SLC:s.

För att kunna betjäna er och leva upp till för-
ordningens krav, ber vi er vänligen meddela oss 
förändringar som gäller ägandet, namn, adress 
och andra kontaktuppgifter.

Meddelande om förändringar kan göras per te-
lefon (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
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6 tidningar  + digital prenumeration till medlemsförmånspris

59,00
ENDAST

metsänhoitoyhdistys

Skogsägarens  
bästa vän.
Prenumerera på Aarre-

tidningen, så vet du mera om din 
skogs avkastning och välstånd. 

Bekanta dig med de många förmånerna 
i fortlöpande prenumeration och 
prenumerera på nätet: aarrelehti.fi/jasenetu

MEDLEMS
FÖRMÅNErbjudandet är i kraft till den 31.12.2021 och gäller enbart nya prenumerationer i Finland.

Psst..
.

FINSK
SPRÅKIG YRKESTIDNING MED FOKUS PÅ SKOG

Du visste väl att 

prenumerations-

avgiften är avdragsgill 

i skogsbeskattningen?

Skogsreviret har öppnat en facebook-sida. Nam-
net på sidan är Svf Södra skogsreviret Mhy Ete-
läinen metsäreviiri. På facebook-sidan kommer 
främst att finnas information om olika händel-
ser för medlemmar och allmän information för 
skogsintresserade. Den fungerar som ett komple-

REVIRET FINNS NU OCKSÅ PÅ FACEBOOK
ment till hemsidan och vi försöker fylla på med 
intressant material som har med skogen och vår 
allmänna verksamhet att göra. Vi försöker att 
inte ta ställning till enskilda fall och inte heller 
bedöma vad som är rätt eller fel, men förstås 
driva våra medlemmars rättigheter. 

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 12.7-1.8.2021.
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I Parisavtalet från 2016 kom industri-
länderna överens om att minska på luf-
tens koldioxidhalt och därmed stop-
pa den globala uppvärmningen. Målet 
skall uppnås genom att minska på de 
skadliga växthusgaserna och genom att 
binda luftens koldioxid i så kallade kol-
sänkor. Skogen har en viktig roll I Fin-
lands försök att uppnå sina mål, speci-
ellt skogens förmåga att binda luftens 
koldioxid. Genom att hålla en så stor 
del som möjligt av Finland beskogat  
hjälper det oss att uppnå målen. Man 
har räknat ut att det i Finland finns ca 
120000 ha gamla åkrar, torvtäkter och 
övriga områden som kunde beskogas. 
Riksdagen har därför stiftat en tempo-
rär lag om beskogningsstöd för marker 
som kunde beskogas. Beskogningsstöd 
kan beviljas för gamla ödesåkrar vars 
areal är minst 0,5 ha och har en teg-
bredd på i medeltal 20 meter. Området 
är inte i aktiv användning som åker, 
det vill säga att åkern inte har beviljats 
jordbruksstöd efter 2019. Är området 
redan slybevuxet beviljas inte beskog-
ningsstödet. Beskogningsstödet kräver 
en godkänd plan av Skogscentralen och 
en stödansökan kan göras elektroniskt 
på Skogscentralens hemsidor. Beskog-
ningsstödet kan sökas från och med 
mars 2021 till utgången av 2023. Be-
skogningsarbetet kan inledas efter att 
beskogningsplanen är godkänd. Stöd 
beviljas ej för landskapsmässigt eller 
för naturens mångfald viktiga områ-
den, alla ansökningar går via NMT-
centralen innan de godkänns. 

Beskogningsstödet består av en ge-
nomsnittlig kostnadsersättning för för-
nyelsearbete och en underhållsersätt-

ning. Beskogningsstödet är 2000 €/ha 
för torvmarker, 1500 €/ha för mineral-
jordar och 1000 €/ha för gamla torv-
täktsmarker. Förnyelsen kan ske med 
plantering eller som genom sådd. Un-
derhållsersättningen är 900 € per hek-
tar och betalas i två rater; halva sum-
man två år efter att förnyelsearbetet är 
slutfört och resten efter åtta år. En för-
utsättning för att underhållsersättning-
en betalas är att plantskogen inte har 
några akuta behov av skötsel. Skogs-
ägaren förbinder sig att hålla området 
beskogat i minst tio år. Beskognings-
stöd kan beviljas åt enskilda personer, 
dödsbon och sammanslutningar. Stödet 
räknas som beskattningsbar inkomst. 

Markberedning och vat-
tenhushållning
 Gamla obebrukade åkrar är vanligt-
vis kraftigt gräsbevuxna och fordrar 
en markbearbetning för att förnyelsen 
skall lyckas. Det är också skäl att kolla 
behovet av dränering innan man plan-
terar. En dikeshögläggning kombinerar 

behovet av dränering och markbered-
ning. Det är önskvärt att planterings-
högarna får sätta sig en vinter innan 
man planterar. Man kan räkna med att 
även den sämsta åkermark är lika bör-
dig som den bördigaste skogsmark, vil-
ket betyder att man borde använda så 
stora och kraftiga plantor som möjligt. 
Man får plantera med tall, gran, vårt-
björk, lärk, klibbal, hybridasp, ek eller 
något annat ädelträd. På mineraljor-
dar kan man få ett förhöjt stöd  på 300 
€ per hektar om minst en fjärdedel av 
plantorna är något ädelträd. Att förnya 
ett område med glasbjörk ger inte rätt 
till stöd.

Tilläggsbudget
Alla anslagna budgetmedel för be-
skogningsprojekt är redan reserverade 
för detta år. Skogscentralen uppmanar 
ändå markägarna att göra nya beskog-
ningsansökningar då man räknar med 
att det anslås mera pengar i en tilläggs-
budget. Ansökningar kan lämnas in 
ända till den sista december 2023. 

BESKOGNINGSSTÖD
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Tjänsten EgenSkog upprätthålls av Bit-
comp Oy, samma programmeringsföre-
tag som producerar skogsrevirets nuva-
rande datasystem.  EgenSkog-tjänsten 
utvecklas ständigt med nya funktioner. 
Heimskogen kommer att kunna använ-
das tills mobilversionen av EgenSkog 
är klar under detta år. Mer information 
finns på revirets hemsida och facebook-
sidan under hösten.  

I EgenSkog hittar du information 
om dina egna skogsfastigheter, be-
ståndsinformation, en uppskattning av 
beståndens värde, grundkarta och flyg-

bild, information om virkespriser samt 
aktuella bloggar. Du kan via tjänsten 
kontakta din revirinstruktör för att be-
gära ett erbjudande om skogsvårds-
tjänster eller starta en virkesförsäljning 
eller bekanta dig med tjänsterna. Efter-
hand under  utvecklingsarbetets gång 
kommer det att finnas kontrakt, mät-
besked, försäljningsdokument, kolba-
lansdata figurvis och skatterelaterade 
saker i EgenSkog. Dessutom kan du 
teckna avtal elektroniskt i framtiden 
och ge en annan person tillstånd att 
sköta dina skogsfrågor. Du kan ock-

så markera viktiga platser, t.ex. dina 
svampplatser samt bifoga bild och text.

Du kan nu logga in på tjänsten i 
båda språkversionerna. Precis som 
med andra webtjänster kan du regist-
rera dig och skapa ett användarkon-
to. För att kunna ansluta de fastighe-
ter som du äger till tjänsten måste du 
logga in en gång med dina bankkoder. 
I det här skedet ser skogsägaren skogs-
centralens öppna skogsdata. För att 
få sin egen skogsbruksplan ansluten 
till tjänsten måste man meddela revi-
ret antingen genom tjänsten eller helst 

Den populära appen Heimskogen kommer snart att ersättas av 
EgenSkog-tjänsten, som är tillgänglig för medlemmar i alla skogs-
vårdsföreningarna från och med den 15 mars 2021.

EGENSKOG HAR ÖPPNATS

Från skogsvårdsföreningen får du alla 
behövliga tjänster från ett ställe. 

www.mhy.fi

Södra skogsreviret rf
Mannerheimgatan 9-11 A, Borgå
019 580 993, lovisa@revir.org
www.revir.org
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V i s d o m  u r  s k o g e n

 

Skogen vet hur  
virkeshandeln  
funkar bäst.

Priset kan  
dras av i 

skogsbeskatt-
ningen.

Ett års  
prenumeration  

(23 nr)

8500
(normalt 155 €)

Din förmån  
70 €

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 138,00)
Din förmån 53,00

Priset kan 
dras av i skogs-
beskattningen.

 MEDLEMS-
FÖRMÅN

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 138,00)
Din förmån 53,00

Priset kan 
dras av i skogs-
beskattningen.

 MEDLEMS-
FÖRMÅN

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 138,00)
Din förmån 53,00

Priset kan 
dras av i skogs-
beskattningen.

 MEDLEMS-
FÖRMÅN

Skogen lever och ändras ständigt, likaså bestämmelserna, myterna,  
teknikerna och den vetenskapliga kunskapen. Den som läser Metsälehti  
hänger med i utvecklingen inom skogsbruket.
BESTÄLL Metsälehti MED medlemsförmån edutjasenelle.fi/mhy eller  
ring 09 315 49 840. Ange i telefon att du som medlem i SVF har rätt till rabatt.

innan man registrerar sig så att skogs-
bruksplanerna kan kopplas till tjäns-
ten från revirets sida. Om en skogsäga-
re äger sina skogsfastigheter ensam är 
det enkelt. Om man till exempel äger 
skogsfastigheter som ett gift par mås-
te man göra några kopplingar från re-
virets sida för att säkerställa att ägaren 
bara ser informationen om de fastighe-
ter hen äger. Om man är delägare i ett 
dödsbo eller fastighetssammanslutning 
är det också bra att informera reviret i 
förväg så att inloggningen till tjänsten 
går smidigare och skogsbruksplaner-
na blir synliga med en gång. På samma 
sätt som i Heimskogen har man mest 
nytta av tjänsten om det finns en rela-
tivt ny skogsbruksplan.

Naturligtvis behöver inte alla tjäns-
ter som finns i Egenskog användas. 
Man får också kontakt med sin revir-
instruktör per telefon och e-post precis 
som vanligt. Det lönar sig att använda 
de delar av tjänsten som är användbara 

för en själv. EgenSkog-tjänsten utveck-
las ständigt med nya funktioner och 
din egen revirinstruktör som vanligtvis 
känner till skogen bra kanske inte kän-
ner till alla möjliga problemsituationer 
på den tekniska sidan. Då svarar ut-
vecklingschef Henrik Holmberg gärna 
på frågor och försöker reda ut sakerna. 

BEKANTA DIG MED 
TJÄNSTEN
Så här tar du tjänsten i bruk:
1. Om man vill ha sin egen skogsbruks-

plan synlig i tjänsten måste man 
kontakta sin revirinstruktör så att 
skogsbruksplanen kan kopplas till 
EgenSkog. Det bästa är att göra det 
innan man loggar in första gången, 
gör man inte detta syns skogscentra-
lens öppna skogsdata för fastighe-
terna då man loggar in i EgenSkog-
tjänsten. Man måste oberoende 
meddela reviret för att få sin egen 
skogsbruksplan synlig i tjänsten.

2. Gå till adressen www.egenskog.fi 
3. Som ny användare skapar du ett an-

vändarnamn och godkänner använ-
darvillkoren.

4. Registrera dig med e-posten och ska-
pa ett lösenord (minst 8 tecken).

5. Du får en verifieringskod till den e-
postadress som du angivit. Skriv in 
koden i tjänsten. Om det dröjer kan 
du kolla skräpkorgen i e-posten om 
meddelandet gått dit.

6. Vid första inloggningen ska man 
identifiera sig via stark identifie-
ring (bankkoder). Tjänsten häm-
tar då alla fastigheter man är ägare 
till från lantmäteriverkets databa-
ser (också t.ex. tomter som inte är 
skogsmark). Reviret har inte nöd-
vändigtvis kännedom om alla fast-
igheter man äger.
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Vård av ungskog eller plantskogssköt-
sel borde utföras på större areal än för 
tillfället också på skogsrevirets verk-
samhetsområde för att kraven i PE-
FC-certifieringen ska uppfyllas. Plant-
skogsröjning är förstås också annars 
vettigt att utföra i rätt tid om man vill 
att växande plantskogar ska producera 
virke och inkomster i framtiden. Med 
tanke på kolbindning är också plant-
skogsvård ett bra sätt att hålla skogen 
som en effektiv kolsänka. Våren är en 
bra tid för skogsägarna att själva gran-
ska sina skogar om det finns plantbe-
stånd som borde skötas. Tillika är det 
bra att kolla om det uppstått sork- el-
ler hjortdjursskador i plantskogarna. 
Förutsättningarna för att få stöd för att 
sköta plantskogar är ännu en tid fram-
åt mycket goda då den nuvarande Ke-
mera-lagstiftningen förlängts i väntan 
på att den nya s.k. Metka-lagstiftning-
en blir godkänd. 

Det ersättande stödsystemet håller 
på att utarbetas som bäst och det trä-
der i kraft senast år 2023. I förslaget 
för stöd för vård av ungskog kommer 
stödsumman att bli 200 €/ha mot nu-
varande 160 €/ha (höjd under 3 me-
ter) och 230 €/ha (höjd över 3 meter). 
Det kommer bara att vara möjligt att 
få det nya stödet en gång under skogs-
beståndets omloppstid, men fördelen 
är att stödet ska gå att söka först ef-
ter att arbetet är utfört och inte som 
för tillfället då Kemera-ansökan mås-
te vara gjord före arbetet får inledas. 
Det nuvarande kravet på att arbetet 
ska vara färdigt inom ett år från inläm-
nad ansökan gör det ibland svårt för 
självverksamma skogsägare att utföra 
plantskogsskötsel själv i egen takt. Så 
när det nya stödsystemet träder i kraft 
kommer möjligheterna att få stöd för 
arbete som skogsägaren utfört själv att 
bli bättre.   

VÅRD AV UNGSKOG  
OCH MÖJLIGHETER TILL STÖD

KEMERA-INFO
Kemera-lagen förlängdes till slutet 
av 2023

Kemera-lagen har fått tre års till-
läggstid. Förlängningen av lagen till 
i längsta fall slutet av år 2023 god-
kändes 11.12.2020. Därmed fortsät-
ter Skogscentralens handläggning av 
Kemera-ansökningar utan avbrott vid 
årsskiftet och framåt. Om lagen inte 
hade förlängts skulle Skogscentralen 
ha upphört att bevilja Kemera-stöd vid 
utgången av året.

Beredningen av ersättande incita-
mentsystem fortsätter 

Kemera-lagen behövde förlängas efter-
som arbetet med att förnya reglerna för 
statsstöd har dragit ut på tiden i EU. Att 
lagen fortsätter vara i kraft gör att det 
nya incitamentssystemet för skogsbru-
ket kan beredas utifrån de kommande 
reglerna för statsstöd. Meningen är 
att det nya incitamentsystemet ska tas 
i bruk så snart som möjligt. Det nya 
systemet ska ersätta Kemera-lagen. 

Aktiv skogsvård vid rätt tid är mycket 
viktig såväl för virkesproduktionen, 
skogens hälsa och dess växtkraft som 
för kolbindningen. Förlängningen av 
Kemera-lagen gör att incitamenten för 
skogsvård fortsätter utan avbrott.
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Däremot föreslås inget stöd för till-
varatagande av energived som finns 
med i de nuvarande stödmöjligheter-
na. I dagens läge är det möjligt att få 
stöd upp till 430 €/ha vid avverkning-
ar i oskötta ungskogsbestånd där man 
tar tillvara energived eller massaved. 
Det är också möjligt att göra maskinell 
gallring i oskötta bestånd som utförs av 
revirets entreprenörer, tack vare Keme-
ra-stödet är det möjligt att få eftersatt 
vård av ungskog utförd utan kostnader. 
Instruktörerna känner till kraven för 
stödduglighet och andra saker man bör 
beakta när man planerar ansökan om 
stöd. På revirets verksamhetsområde 
finns en hel del områden som i general-
planer eller andra planer inte är skogs-
mark och på sådana områden är det 
inte möjligt att få stöd. Men en i rätt 
tid utförd plantskogsröjning är lönsam 
på lång sikt också utan stöd. 

Ta kontakt med:
Ulla Inkeroinen, sk.br.ing., AFM
Tel. 050 5376598
Drottninggatan 9, 07900 Lovisa
ulla.inkeroinen@metsatilat.fi 

Kansankatu 8, 15870 Hollola, puh. 03 5899 111 Förmedlingsavgift 4,96 % (4% + moms 24%) av försäljningspriset, min. 2800 €

www.metsatilat.fi

Skogsvakten håller utkik åt dig!
Få information om nya objekt till din e-post.

Hos oss löper  
skogsfastighetsaffärerna!

Nu finns det efterfrågan på 
skogsfastigheter i alla storlekar 

och vi söker nya objekt till 
försäljning.

Ta kontakt om du planerar 
försäljning av fastighet.

Skogsproffs förmedlar med omtanke
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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
revirinstruktör
alueneuvoja
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

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

André Södergård
revirinstruktör
alueneuvoja
040 451 8489

Henrik Holmberg
utvecklingschef/ 
kehittämispäällikkö
0400 988 327

Johanna Sjölander
arbetsledare
työnjohtaja
0400 880 253

TEAM VÄST/LÄNSI
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www.revir.org

Veronica Lindén

 BORGÅ KONTOR / 
 PORVOON TOIMISTO 

Ove Simosas
Teamchef/ 
Tiimivastaava
revirinstruktör
alueneuvoja
0400 434 459

Ralf Bergström
revirinstruktör
alueneuvoja
0400 866 970

Torolf Finnbäck
revirinstruktör
alueneuvoja
0400 495 682

Björn 
Arnold-Larsen
arbetsledare
työnjohtaja
0400 214 825

 TEAM ÖST/ITÄ BORGÅ-SIBBO / PORVOO-SIPOO

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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