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HÖST, MÖRKER,
LJUS OCH VINTER
När detta skrivs har vi veckan som föregår allhelgonahelgen, även kallad dödens vecka, bakom oss och själva helgen är också förbi. Samtidigt som vi vrider klockorna tillbaka till vintertid smyger sig de allt mörkare kvällarna på,
och döden kryper påtagligt och konkret på oss i många
olika skepnader. Naturens död och framförallt skogsmiljöns förändring inför den annalkande vintern är säkert den
förändring som vi skogsfolk märker bäst. Höstlöven faller
till marken efter att likt en glödlampa lyst som starkast och
färggrannast just innan deras liv slocknar. De blir mat för
alla markens maskar och mikrober för att ge liv och näring
igen på våren, när allt vaknar upp ur sin vinterdvala och på
det här sättet konkretisera naturens livscykel.
Halloween inleder dödsveckan, enligt många ett kommersiellt påfund men för en del en symbolisk fortsättning
på mänsklighetens arv från liemän, skelett och häxor, som
hos den moderna mänskan förvandlas till pumpor, spöken
och festligheter med huvudsakligen mörka och busaktiga
inramningar.
Avslutningen på dödsveckan, allhelgonahelgen, ger oss
anledning att minnas de bortgångna, men åtföljs dock rätt
fort av livets uppvaknande i form av farsdag, Black Friday och
lilla jul, varav de senare inleder den kommersiella julhandeln.
Trots att höstens menföre i skogen brukar sammanfalla
just kring farsdagen och Black Friday, säger en gammal
skogsvisdom att stockträden skall fällas mellan farsdag
och morsdag. Black Friday får här symbolisera den köpiver och högkonjunktur som under sommaren och hösten
rått, framförallt inom sågvarusektorn. Efter sol kommer
dock regn och tecken på en avmattning syns redan, sågbranschens cykler brukar traditionellt vara rätt kortvariga.
Nu, mitt under menföret, förs även en klimatdebatt som
tyvärr till vissa delar inte grundar sig på vedertagna fakta. På klimatmötet i Dublin förbinder sig länderna bland
annat att sluta med skogsskövling; det hoppas även vi på,
och i synnerhet på att det konkretiseras i de länder som
på riktigt skövlar sin skog och inte utnyttjar den hållbart.
Den senaste nationella riksskogstaxeringen i Finland gav

Ledare:
Otto von Frenckell

vid handen att Finlands virkeskapital i skogarna överskred
2,5 miljarder kubikmeter. Att virkesvolymen nästan fördubblats sedan 1960-talet vittnar om att åtminstone i Finland har skogsskötseln varit på en hållbar nivå och kan
definitivt inte kategoriseras som skogsskövling. Trots alla
tiders största virkesvolym, åtminstone under mäthistoriens dryga 100 år långa tid, hade tillväxtens ökning brutits.
Tillväxten var visserligen fortfarande över 100 miljoner
kubikmeter/år men hade sjunkit med 4 miljoner kubikmeter sedan senaste inventering. Detta bevisar att tillväxt
inte kommer av sig själv, utan för att upprätthålla och bibehålla en god tillväxt krävs bland annat ständig skogsskötsel och plantskogsvård. Blir dessa på eftersläp tar det
lång tid innan de värdefulla stockdimensionerna uppnås,
just de timmerstockar som ger hälsosamma och klimatsmarta byggnader och vilka binder kol under en lång tid.
Genom att sköta om våra skogar väl håller vi dem friska
och vid god tillväxt, samt på det sättet också starkt kolbindande. Vid olika diskussioner om klimat- eller skogsskötsel skall vi kraftigt och tydligt framhålla skogarnas
primära roll som kolbindare och poängtera att Finland
omöjligt kan nå sina klimat- och utsläppsmål utan välväxande skogar. Dessutom uppstår förnybar energi som en sidoprodukt av god skogsskötsel, och med den energiformen
kan Finland ersätta en ansenlig mängd fossila bränslen.
Som medlem i reviret får du värdefull hjälp och råd av
din skogsfackman; utnyttja det för att förverkliga just dina
målsättningar med ditt skogsinnehav!
Trots den lite dystra inledningen med hänvisning till
mörkret och naturens förberedelse inför sin vinterdvala
skall vi se ljust på framtiden, både inom vår profession och
även kalendermässigt. Kalendermässigt närmar vi oss ljusets högtid, julen, och yrkesmässigt den traditionellt livligaste avverkningssäsongen, vintern. Vi skall hoppas på
en riktig vinter med både tjäle och snö, både till nytta för
skogsavverkare och till glädje för skidåkare. Med önskan
om en fridfull Jul, ett gott och friskt Nytt År samt en aktiv
skogsavverkningsvinter.
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MARKNADSUTSIKTER 2022
Magnus Wiksten och forskningschef Kalle Karttunen MTK

Världsekonomin har
börjat återhämta sig
Världsekonomin håller på att återhämta sig efter coronaepidemin. Återhämtningen har gått snabbt och världsekonomin väntas växa i år och nästa år.
Över lag ser de ekonomiska prognoserna ganska lovande ut för kommande år. Hushållen konsumerar, företagen
investerar och varor och produkter rör
sig igen i världen. I takt med att vaccinationssituationen förbättras och coronarestriktioner upphävs väntas världen
återgå till ett nytt normalläge. Vissa
orosmoln finns som t.ex. utmaningarna på den kinesiska fastighetsmarknaden och logistikproblemen som har
uppstått p.g.a. bristen på tillgängliga
containers. Dessutom finns en rädsla
att prisnivån stiger alltför fort.

Konjunkturcykeln inom
skogssektorn är fortsatt
positiv
USA och Asien har varit drivkrafterna bakom den globala ekonomiska tillväxten och produktionstillväxten. I EU:s
gemensamma återhämtningspaket har
större vikt lagts vid ekonomiska refor-

mer än på återhämtning. Finland har
presterat bättre än euroområdet över lag
och genom exporten har man kunnat
följa den globala ekonomiska tillväxten.
Finlands export förväntas öka med 6 %
nästa år och PTT uppskattar att Finlands
BNP kommer att växa med 3,5 procent. Det råder fortfarande stor osäkerhet gällande de ekonomiska utsikterna
på grund av coronaepidemin. Finlands
priskonkurrenskraft är relativt god, eftersom löne- och råvarukostnader också
stiger i konkurrerande länder på grund
av stark tillväxt. Inflationen i Finland beräknas stiga med ca 1,2 procent nästa år.

Coronaläget har förbättrat läget för skogsindustrin som helhet
Mycket har hänt inom den kemiska
skogsindustrin. Pappersproduktionen
har minskat och också i år har pappersfabriker stängts ner. PTT räknar med
att exporten av papper kommer att
minska med 25 % under 2021 och med
ytterligare 7 % under 2022. Pappersproduktionen har delvis ersatts av produktion av kartong. Exporten av kartong förväntas öka med 5 % nästa år.

Cellulosans exportvärde har stigit
under 2021. Nästa år kommer utvecklingen att plana ut något och volymen
för cellulosaexporten kommer att öka
med 1 procent och exportpriset med
2 procent, enligt PTT:s prognos. Även
om efterfrågan på marknadscellulosa
för produktion av kartong och mjukpapper stärks är det osäkert hur dess
användning för produktion av tryckoch skrivpapper kommer att utvecklas
under detta och nästa år. Både i år och
nästa år kommer återhämtningen i exporten av skogsindustriprodukter att
bero på tillväxten i världsekonomin.
Exporten av träprodukter, särskilt
sågade varor och faner, har ökat kraftigt och enligt PTT:s prognos kommer
tillväxten att fortsätta i en något mer
måttlig takt under 2022. PTT förutspår
att exporten av sågat virke och faner
kommer att växa med 3 procent. Det
genomsnittliga exportpriset förväntas
bli något negativt nästa år.

Timmerpriserna
kulminerade i juni
Priset på timmer började stiga på hösten 2020 och kurvan fortsatte mycket
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brant uppåt fram till juni i år då prisnoteringarna var högre än under senast
pristopp 2018. Medelpriset på barrtimmer under perioden januari-augusti i år
var 15 procent högre än under motsvarande period i fjol. Jämför man sågvarupriset och timmerpriset under denna
period borde timmerpriset dock ha varit betydligt högre. Man kan bara konstatera att virkesmarknaden och marknaden för slutprodukter skiljer sig från
varandra och inte utvecklas på samma
sätt.
Efter sommaren har virkespriserna varit svagt nedåtgående, fastän man
gjort upprepade försäljningsrekord på
marknaden för slutprodukterna. Då efterfrågan på slutprodukterna är stor
finns det också efterfrågan på virke. Utbudet på virke påverkar virkespriset i
allra högsta grad och virkeshandeln avtar då en eftersträvad rotlagernivå uppnås. Denna nivå uppnåddes i somras
och inköpsmängderna har inte därefter
utvecklats lika gynnsamt som tidigare
i år. Å andra sidan är utsikterna ännu
goda för slutet av året och för nästa år.

Användningen av
inhemskt virke ökar
Enligt PTT:s uppskattning ser produktionsutsikterna för skogsindustrin positiva ut och virkesanvändningen förväntas öka med 1 procent jämfört med
2021. Den totala virkesanvändningen
skulle då uppgå till ca 70 miljoner kubikmeter.
PTT förväntar sig att de inhemska
marknadsavverkningarna ökar med 5
procent i år och 3 procent i nästa år
i takt med att användningen av virke
ökar. Avverkningsvolymerna skulle då
vara ungefär 61 miljoner kubikmeter i
nästa år.
PTT förutspår att den genomsnittliga prisutvecklingen på virke under
nästa år kommer att fortsätta att stiga något från 2021. År 2022 beräknas den årliga genomsnittliga prisökningen på tall- och granstock vara ca
3–4 procent. PTT uppskattar att den
genomsnittliga årliga ökningen i massavedspriserna blir 2–3 procent av genomsnittspriset 2021.

Bruttorotprisinkomsterna från privata skogar kommer enligt PTT:s uppskattning att stiga till 2,1 miljarder
euro i år och ytterligare till 2,2 miljarder euro i nästa år.
För vårens del strävar reviret till att
hitta avsättning för revirmedlemmarnas virke som tidigare. Revirets målsättningar inom virkeshandeln är de
samma som medlemmarnas, d.v.s. god
efterfrågan på virke, höga virkespriser
och acceptabla kvalitetsfordringar.
På reviret ser vi fram emot ett livligt
virkeshandelsår 2022. Vi har som målsättning att hålla kontakt med alla våra
medlemmar. Har vi inte varit i kontakt
med dig på en tid och du känner att det
skulle vara aktuellt med ett skogsbesök, så kan du gärna kontakta din revirinstruktör med det snaraste.
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LITE GRÄNSER...
Text: Torolf Finnbäck
jas. Rågatan får hugÅr 1633 bestämde
gas upp högst en och
drottning Kristina att
en halv meter bred,
öka kungarikets skatom inte ägarna avtalar
teintäkter och beordranågot annat. Om avtal
de att lantmäteriverkinte kan nås om uppsamhet skulle inledas
huggning av rån, får
i riket för att “afmäta
ägare till registerenhet
hvar bys ägor”. Storhugga upp rån utan råskiftet var grunden till
grannens samtycke effastigheterna och deter att ha underrättat
ras indelning. I Finrågrannen om detta.
land gjordes de första
De träd som har fällts
storskiftena i slutet av
tillkommer ägaren till
1700-talet. Efter kriget
den registerenhet på
1809, då Finland blev
Flygfotot
visar
att
gränser
på
kartan
kan
skilja
från
de
i
terrängen.
vars sida av rån träden
en del av det ryska rifällts. För kostnader
ket, grundades det fin“Att förstöra eller flytta ett råmärke för upphuggningen av rån svarar den
ska lantmäteriverket år 1812.
Alla som arbetar ute på fält med att är straffbart”, inleder Greger. “Enligt som huggit upp rån, om inte ägarna till
planera avverkningar och olika skogs- fastighetsbildnings-förordningens 55 §, registerenheterna avtalar något annat”,
vårdsarbeten, stöter nästan dagligen på som berör upphuggning av rå i terräng- refererar Greger lagtexten. “Det bästa
att man behöver märka ut en lägenhets en, står det att en rå mellan registeren- är ju förstås att grannarna diskuterar
rå. Med dagens telefoner, med digitala heter skall utanför detaljplaneområde och kommer överens om hur rån skall
kartor och inbyggda GPS, kan man re- upphuggas till en sådan bredd att rå- utmärkas i terrängen”, önskar Greger.
Ett röse som utmärker en lägenhets
lativt lätt lokalisera var ett råmärke el- linjen tydligt kan urskiljas i terrängen.
ler en rå borde hittas. Ogärna vill man Läser man lag angående grannelagsför- rå kan se ut på många olika vis. “Förr
förstöra grannsämjan med att avverka hållande står det att en ägare till en re- använde man stenrösen i olika former;
grannens träd, samtidigt som man inte gisterenhet på skogsmark utanför de- enstena, femstena, fyrkantiga stenhoheller vill lämna ett oskött område på taljplaneområde får hugga upp en rå par. Idag används vanligtvis i skogsden egna sidan. För att utreda vilka la- mellan sina enheter, om rån har huggits terräng mindre rödmålade metallrösen
gar och paragrafer som berör en fast- upp tidigare i samband med en lantmä- på 10x10x10 cm som är förankrade i
ighets gränser, har jag kontaktat för- teriförrättning och dess sträckning inte marken. Rösen kan också vara jordfasrättningsingenjör Greger Nyberg på är oklar eller stridig. Rån skall huggas ta, tex en siffra inhackad i ett berg eller
Lantmäteriverket i Borgå för att få svar upp så att rålinjen går mitt i den upp- en sten, med eller utan en cirkel runthuggna rågatan och tydligt kan urskil- om. Bultrösen i berg eller stora stenar
på frågan.

M E D L E M S AV G I F T E N 2 0 2 2
Medlemsavgiften för 2022 faktureras enligt uppgifterna i
vårt medlemsregister per den 31 december 2021. Medlemsfakturan skickas ut i februari 2022.

Om det under året skett förändringar i skogsinnehavet,
namn- eller adressförändringar, vänligen meddela oss
senast 31.12.2021

Tel: 019 580993 • E-post: borga@revir.org • Hemsidan: www.revir.org
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förekommer, med eller utan röd hatt.
På kärrmarker använder man pålrösen
som består av fem barkade stammar
som är nedslagna i kärret”, förklarar
Greger om hur ett röse kan se ut.
Om ett röse har kommit bort vid ett
grävningsarbete till exempel, kommer
processen igång med att någon berörd
fastighetsägare ansöker om rågång från
Lantmäteriverket. Ärendet avgörs i en
rågångsförrättning och nya råmärken
byggs i stället för de som försvunnit.
De berörda fastigheternas ägare kan
avtala om hur kostnaderna fördelas eller så fastslår lantmätaren kostnaderna
vid förrättningen enligt den nytta varje
fastighet har fått av rågången.
Många använder sig av Karttapaikkas digitala kartor då de vill utreda hur lägenhetens gränser går. “Här
är det viktigt att förstå att Karttapaikkas kartor endast är riktgivande. Också fastighetsregisterkartan är riktgivande. Fastighetsgränserna är ett pussel av
tusentals gamla förrättningskartor. De
exakta rå-måtten och fastigheternas utformning finns officiellt endast på de
förrättningskartor som har arkiverats.
En stor del av de arkiverade kartorna
har scannats till elektronisk form och
man kan beställa en utskrift av dem
mot en liten betalning”, förklarar Greger. Kundtjänsten kan nås på numret
029 530 1120 eller per e-post, kundservice@lantmateriverket.fi
Det är bra för skogsägaren att regelbundet se över sina ägor och hur lägenhetsråarna går; det som för tio år sedan
var en klar rå kan idag var helt igenvuxet! Rösen kan med fördel utmärkas
med exempelvis röda plogkäppar så att
de också hittas en snörik vinter. Det är
också bra att föra över den kunskap
man har om var rösen och mellanrösen finns åt den som skall ta över som
ny skogsägare.

JULGRANEN
Text: Torolf Finnbäck
Julgranen är starkt förknippad med firandet av julen i världen. I Finland reser man årligen ca 1,4 miljoner granar
inför jul. Av dessa är ca en miljon inhemskt odlade granar medan ca 120
000 av de sålda granarna är importerade. För många är det en jultradition att
själv hämta granen från den egna skogen eller med lov från någon bekants
skog, totalt ca 280 000 granar.

Julgranens historia
De äldsta anteckningarna om att man
har firat Kristi födelse är från 300-talet.
I slutet av 1500-talet började det förekomma dekorerade granar då man firade frälsarens födelsedag. Traditionen
att dekorera med grankvistar förekom
hos många folkgrupper i Europa då
man firade vintersolståndet. I den katolska kyrkan var krubban med Jesusbarnet en del av julrekvisitan, medan
den protestantiska kyrkan tog till sig
julgranen som en del av firandet. Den
katolska kyrkan “erkände” julgranen
först år 1982 som en del av det kristna
julfirandet, då den första julgranen restes jämsides med julkrubban på Petersplatsen i Rom. Från Tyskland spred sig
jultraditionen till det övriga Europa,
till Sverige på 1700-talet och till Finland på 1800-talet. I Finland spred sig

traditionen med julgran först i städerna
hos de välbärgade, senare ut till landsbygdens prostgårdar och herrgårdar.
Hos den stora allmänheten blev det
först i början av 1900-talet vanligt att
julgranen är en del av julfirandet.
En bidragande orsak till att julgranen kom till den stora allmänhetens
kännedom är att det i folkskolelärarutbildningen ingick en kurs i traditionerna kring julfirandet. Här lyftes julgranen fram som en del av jultraditionen,
hur den skall se ut och dekoreras. De
nya folkskollärarna förde sedan ut de
nya jultraditionerna till skolorna i hela
landet, där den stora allmänheten fick
ta del av dem vid höstterminens skolavslutning. Även Zacharias Topelius,
Finlands egen sagoförfattare, hjälpte
till att i sina sagor förstärka bilden av
hur man firar jul. Man åt gott, delade
ut presenter åt varandra och lekte ringlekar runt en dekorerad julgran.
I dag används dekorerade granar,
eller andra trädslag, som en del av julfirandet över hela världen. Bakgrunden
till att man firar jul har många gånger
fått en underordnad roll. För många får
den dekorerade granen med sina ljusslingor lysa upp vardagen i den mörkaste tiden av året.
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JUSTERING AV DISTRIKTEN PÅ REVIRETS
VÄSTRA OMRÅDE
Text: Ulrika Wahlberg

Robin Järvelä är ny instruktör på Snappertuna-området och Koskis gårds skogar. Robin övertog området den första
september efter Fredrik Bäcklund, som
bytt arbetsgivare. Robin har varit instruktör i södra Kyrkslätt och Sjundeå
sedan år 2019, så omställningen till det
nya området har gått smidigt. Robin är
bosatt i Tenala vilket innebär nära väg

till båda arbetsområdena. Han kommer i regel att jobba 1–2 dagar i veckan uppe i Koskis gårds skogar och resten av veckan nere i Snappertuna. -De
flesta skogsägarna på området är nya
för mig, så jag hoppas på många nya
träffar. Jag kontaktar skogsägarna efter hand, men hoppas också att tröskeln är låg för skogsägare att ringa upp
mig så vi kan diskutera och fundera
kring skogen, säger Robin. Johan Fagerström, som jobbat som arbetsledare
på området i flera år och som säkert är
bekant för de flesta, fortsätter som förut. Robins arbetsområde är nu ungefär
området innanför gamla Snappertuna
kommuns gränser. Förutom det ingår

Skåldö, Baggby, Ekerö och Fagervik
och dessutom området på Ingå kommuns sida som ligger mellan Snappertuna och Fagervik gård.
Robin kan nås per telefon på nummer 050-4622435 eller per e-post robin.
jarvela@revir.org.
Robins tidigare område får ingen ny
instruktör, utan området delas upp så
att Mikael Moring – instruktör i norra Kyrkslätt, Esbo och Vanda - övertar Kyrkslätt och östra Sjundeå medan
Fredrik Adamsson – instruktör i Ingå
och Karis – har hand om västra Sjundeå.
Gränsen går från söder till norr ungefär
från Pickalaviken längs Västra kungsvägen – Sjundeåvägen – Svidjavägen.

MERVÄRDE ÅT DIN SKOG
Skogsreviret står till tjänst

Gratis rådgivning och lägenhetsbesök för alla medlemmar
Värdering av fastigheter
Skogsvård
Omfattande specialtjänster
Virkesförmedling med konkurrenskraftiga sortimentsvisa priser
Tidningen Skogsreviret 2 ggr/år
Intresseorganisation som bevakar medlemmarnas intressen i samband
Landsbygdens Folk skogsägarnummer 3 ggr/år
med samhällsplanering
Maaseudun Tulevaisuus skogsägarnummer 3 ggr/år
Gratis PEFC-skogscertifiering åt medlemmar
10 % rabatt på LokalTapiola Nylands & Sydkustens skogsSkogsbruksplanering åt medlemmar
och hemförsäkringar
• 15 €/ha skogsmark
Berättigad till SLC:s nationella medlemsförmåner
• 0 €/ha tvinmark, impediment
Mera information hittar du på www.revir.org och www.slc.fi
• Ingen grundavgift
• Mobil skogsbruksplan gratis

DU HAR SKOGEN – VI HAR RÅDEN

VI GÖR MER FÖR SKOGSÄGARNA
Av revirets styrelse föreslagen medlemsavgift för år 2022
Skogsägare

Grundavgift
Arealavgift
Maximiavgift

25 €
3 €/ha
1 000 €

Stödande medlemmar och andra medlemsgrupper 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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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

Skogsägarens
bästa vän.
6 tidningar
+ digital prenumeration
till medlemsförmånspris

Prenumerera på Aarretidningen, så vet du mera om din
skogs avkastning och välstånd.
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Bekanta dig med de många förmånerna
i fortlöpande prenumeration och
prenumerera på nätet: aarrelehti.fi/jasenetu

metsänhoitoyh
Erbjudandet är i kraft till den 31.12.2021 och gäller enbart nya prenumerationer i Finland.
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GRANBARKBORREN OCH
BARRSKOGSNUNNAN 2021
Text: Henrik Holmberg, Tiina Ylioja, Naturresursinstitutet
Foton: Tiina Ylioja och Markus Melin, Naturresursinstitutet
Den gångna sommaren har varit gynnsam för granbarkborren på grund av
de höga temperaturerna. Man har inte
upptäckt några större förekomster på
revirets verksamhetsområde som skulle ha orsakat sammanhängande skador
i sommar, men det är naturligtvis bra
att vara uppmärksam på detta. Enligt
revirinstruktör Mikael Fabritius lönar
det sej att titta på granbestånden igen
under våren och försommaren, särskilt
i trakterna av Mörskom, Lappträsk
och norra Lovisa. I södra Finland hann
granbarkborren lägga en syskongeneration och en andra generation, och
som ett resultat av detta har det märkts
att granar fortfarande torkar på hösten.
Enligt Fabritius är det också värt att
ta bort vindfällen och försvagade granar ur skogarna innan vårens svärmning, så att risken för granbarkborreskador förblir låg. Mest utsatta är som
vanligt äldre granbestånd, men när insektstammarna är stora kan granbarkborren också angripa yngre gallringsskogar. I blandskogar är riskerna oftast
ganska små.

Granbarkborren
Naturresursinstitutet (Luke) har tillsammans med Skogscentralen också
följt med förekomsterna av granbarkborrar runt om i Finland med feromonfällor. Kalavverkningsytor med gran
från föregående vinter, som har exponerat solgassande kanter med äldre
granbestånd, väljs alltid ut som övervakningsplatser. Sådana kantbestånd
är utsatta för granbarkborrar av tre orsaker:
– nästan undantagslöst blåser granar
på kanten av öppningen omkull, vil-

ka sedan utgör bra förökningsmaterial för granbarkborrarna
– Kantgranar som varit vana vid
skugga stressas av ökat ljus, vilket
försämrar deras försvarsförmåga
mot granbarkborren
– Dessutom är ytkanten mycket varm
och därför gynnsam för granbarkborrarnas larvers utveckling under
barken
När mindre än 15000 granbarkborrar fångas i en fällgrupp dör färre än
10 träd per kilometer ytkant. När mer
än 15000 granbarkborrar fångas i en
fällgrupp finns det en risk att dödligheten ökar från detta. Områden med
låg risk kan förutspås utifrån föregående år, men prognoser för områden med
hög risk är osäkrare.
På våren söker granbarkborrens
«pionjärer» efter skadade och försvagade granar. När dagstemperaturen är
+18-20 grader börjar huvudsvärmningen. Feromoner lockar andra granbarkborrar till samma träd och hanen lockar 1-4 honor till parning. Varje hona
bildar sin egen modergång under barken där hon lägger ägg. Därifrån bildar varje larv sin egen gång. Larven
äter bast och förpuppas i slutet av larvgången under en kort tid. Från puppan
bildas en ny vuxen, som till en början
är ljus men mörknar efterhand och blir
könsmogen.
De övervintrade granbarkborrarna (generation 0) lägger ägg på våren
som sedan bildar den första generationen. Granbarkborren kan också göra
en så kallad systergeneration på försommaren, som under goda förhållanden hinner svärma och orsaka skador
på sensommaren. Vid en värmesumma
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på 700 dd (day degree) kan den första
generationen bli vuxen och svärma och
lägga ägg som bildar den andra generationen. Den andra generationen kommer sannolikt att kunna bli vuxen före
vintern om värmesumman når 1500
dd. År 2020 och 2021 överskreds värmesumman på 1500 dd i södra Finland. Om den andra generationen hinner bli vuxen kommer de att övervintra
i marken och i såfall kommer det att
finnas fler svärmande granbarkborrar
följande vår.
I år överskreds värmesumman på
700 dd tidigare än normalt, på revirets
verksamhetsområde ungefär 4 - 15.7.
Ifjol överskreds 700 dd strax efter mitten av juli. I allmänhet är temperaturerna vid kusten något lägre och därför
är risken där naturligtvis något lägre än
längre in i landet.

gare år har flygningen börjat mellan
18-22.7 och pågått fram till september. Den norra gränsen ligger ungefär

Barrskogsnunna
I sommar har Luke också följt upp förekomsten av barrskogsnunna i Finland. Barrskogsnunnan har orsakat
omfattande skador i Centraleuropa.
Under de senaste decennierna har de
koncentrerats mer på granbestånd.
Torka bidrar till skadorna och när granar drabbas av barrskador utsätts de
sedan för granbarkborrens angrepp.
Arten har ökat längre norrut än tidigare och med fångsterna i feromonfällorna har det visat sej att stammen växer
även i Finland, vilket innebär en ökad
risk för skador.
Barrskogsnunnans larver äter barren av tall och gran. Barrskogsnunnan
är en art som trivs i äldre skogar och
som är ”allätare” vid massförekomster.
Arten övervintrar som ägg i hål i barken (frostbeständighet ca -29 grader
Celsius). Larverna kläcks och klättrar
till trädtoppen för att äta, förpuppar
sej och nya vuxna föds i juli. Vuxna individer äter inte, de bara parar sej och
honorna lägger ägg. Arten övervakas
med feromonfällor (hanar lockas till
fällorna). I Finland är tillsvidare den
enda konstaterade barrskadan i Rimito 2014.
I år började barrskogsnunnan flyga redan 10.7 och slutade 15.8. Tidi-

Barrskogsnunna

på linjen Kiuruvesi-Juuka. Fångsterna
har varit något högre på de nordligare
platserna i år.
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SKOGSFÄRDIGHETSTÄVLINGEN FÖR
SYDKUSTENS SKOGSÄGARE I BORGÅ 14.10
Text: Henrik Holmberg

Efter ett års ofrivilligt uppehåll ordnades den traditionella skogsfärdighetstävlingen för sydkustens skogsägare i
Borgå med Haiko gård som centralplats. Man hade ursprungligen tänkt
hålla tävlingen här hösten 2020, men
först i år var det möjligt. Själva tävlingsbanan gick längs en rekreationsled i Borgå stads skogar på gångavstånd från Haiko gård. Ove Simosas
fungerade som banmästare med stor
hjälp av pensionärerna Roger Nygård och Göran Furu. Vädret var torrt

och bra med solsken under tävlingens
gång.
Årets tävling ordnades med kortare program än vanligt p.g.a. det ännu
lite osäkra corona-läget, men busstransport gick ändå att ordna från Västnyland och Kimitoön. I år deltog inga lag
från Österbotten men några lag från
skogsvårdsföreningen Uusimaa. Efter utförd tävling fick deltagarna lunch
och när resultaten var färdigräknade
och dubbelkollade delades priserna ut
i Haiko gårds park. Lagpriset vanns i

år av Södra skogsrevirets lag Kimito I
som för övrigt också segrade senast, år
2019. På andra plats kom Södra skogsrevirets lag Västra Nyland II och på
tredje plats Mhy Uusimaas lag I. Ulf
Bergström från Kimito vann den individuella tävlingen med dagens bästa
resultat både i stämplings- och värderingsdelen. Andra var Stefan Selen från
Sibbo och tredje Mats Hagman från
Kimito. Nästa höst kan man förhoppningsvis hålla en normal tävling i Västra Nyland som är i ordningsturen.

Kimmo Haimi / Maaseudun Tulevaisuus.

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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Individuella tävlingen för skogsägare (65 deltagare)
Plac Namn
Kommun/Lag
Stämpl.
1.
Bergström Ulf
Kimito I
61
2.
Selen Stefan
Sibbo I
54
3.
Hagman Mats
Kimito II
59
4.
Widlund Stefan
Lovisa II
57
5.
Savolainen Heikki
MHY Uusimaa III
51
6.
Himberg Henrik
Västra Nyland II
53
7.
Ranta Guy
Västra Nyland II
58
8.
Holmen Henrik
Kimito I
52
9.
Wasström Anders
55
10.
Nylund Tom
Lovisa I
56
11.
Nikula Pertti
MHY Uusimaa I
58
12.
Lehtinen Mika
Kimito III
54
13.
Wasström Niklas
Västra Nyland IV
56
14.
Baarman Sigvard
Västra Nyland III
50
15.
Enholm Henrik
Sibbo I
54
Bästa värderare: Ulf Bergström, Stefan Selen
Bästa stämplare: Ulf Bergström, Reijo Haapa

Värdering
94
94
87
87
92
88
82
87
84
83
81
83
79
84
80

Totalt
155
148
146
144
143
141
140
139
139
139
139
137
135
134
134

Den individuella tävlingens tre bästa, från vänster Ulf Bergström, Stefan Selen och Mats Hagman

Lagtävlingen för skogsägare (19 lag)
Plac Namn
Kommun/Lag
Stämpl. Värdering Totalt
1.

2.

3.
Lagtävligens vinnarlag Kimito I

Bergström Ulf
Ekholm Gustaf
Holmen Henrik

Kimito I
Kimito I
Kimito I

61
57
52

94
65
87

155
122
139

416

Himberg Henrik
Himberg Hans
Ranta Guy

Västra Nyland II
Västra Nyland II
Västra Nyland II

53
54
58

88
64
82

141
118
140

399

Uusi-Simola Esko MHY Uusimaa I
Hannula Erkki
MHY Uusimaa I
Nikula Pertti
MHY Uusimaa I

54
50
58

78
75
81

132
125
139

396
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ÄR EU:S SKOGSPOLITIK ETT VERKLIGT HOT MOT SKOGSBRUKET I NORR?

– EN ÖVERSIKT ÖVER DE VIKTIGASTE
EU-POLITIKERNA SOM PÅVERKAR
SKOGEN OCH DERAS EFFEKTER

Viktor Harvio, Skogsombudsman, SLC
Ett antal olika politiska paket har nyligen utarbetats i EU, vilket har orsakat stor oro bland EU:s skogsländer
och skogsägare. Det finns betydande
skillnader mellan EU-kommissionens
och skogsländernas uppfattningar om
en hållbar skogssektor och dess potential som en pelare i en hållbar ekonomi. Meningsskiljaktigheterna verkar inte bara bero på missförstånd och
okunskap utan också på ideologier. Av
rent geografiska skäl passar inte en och
samma schablon överallt när det gäller skogar. Under den senaste tiden har
EU:s taxonomi för hållbar finansiering,
skogsbruksstrategin, strategin för biologisk mångfald och FIT for 55 energioch klimatpaketet varit de mest omtalade bland EU-politiker.

EU:s strategier för biologisk mångfald och skogsbruk fram till 2030
När det gäller naturens mångfald kan
ruljangsen anses ha börjat våren 2020,
när EU-kommissionen lade fram sin
strategi för biologisk mångfald, där
målen för 30 procent bevarande och 10
procent strikt skydd av EU:s mark- och
vattenytor presenterades. Målet är också att öka skogsbruksmetoder ”som
ligger närmare naturen” och att betona återställande. Sedan publiceringen
har kommissionen påbörjat det arbete
som krävs för att genomföra strategin,
vilket har inriktats på att definiera de
begrepp som används i strategin, t.ex.
de forn- och urskogar som föreslås bli
skyddade. Finland har för närvarande
i EU den största arealen mark som är
strikt skyddad och också kontinuerligt skogsbruk har ökat, även om mer
forskning behövs kring den metoden.

EU:s skogsbruksstrategi, som är en
del av EU:s Green Deal och en del av
EU:s strategi för biologisk mångfald,
har visat sig vara bättre för skogssektorn än väntat sedan de första versionerna läcktes ut i somras, och skogarnas ekonomiska aspekt beaktas nu
bättre. Skogsstrategin är dock fortfarande miljöinriktad och det finns fortfarande problem från skogsbrukets
sida eftersom den inte fullt ut erkänner bioekonomins potential eller skillnaderna mellan länderna.
Även om strategierna inte är bindande lagstiftning har de ett betydande
inflytande på verksamheten. Detta gäller både EU:s skogsbruksstrategi och
strategin för biologisk mångfald. I ett
betänkande nyligen påminde riksdagens jord- och skogsbruksutskott om
att skogspolitiken är en fråga för medlemsstaterna - inte för EU.

EU:s taxonomi
Efter EU:s strategi för biologisk mångfald började information sippra ut om
EU:s taxonomi för hållbar finansiering, som hade varit under utarbetande i några år och som sedan dess har
blivit ett ganska konstant bekymmer,
inte bara för skogssektorn utan även
för sektorer som vattenkraft, vindkraft
och kärnkraft. Den avgörande frågan
för taxonomin är ”vilka sektorer och
verksamheter anses vara hållbara enligt taxonomin”. För att klassificeras
som hållbar måste en ekonomisk verksamhet bidra väsentligt till minst ett av
hållbarhetsmålen i taxonomin och får
inte orsaka betydande skada för uppnåendet av andra mål.
Taxonomin är i första hand ett instrument för den finansiella sektorn att

styra finansiella flöden mot hållbara investeringar och verksamheter. Förutom
klimat och biologisk mångfald innehåller taxonomipaketet delpaket om vatten, cirkulär ekonomi och förorening.
Kommissionens kriterier för klimatåtgärder är svåra att tolka och verifiera,
och deras förmåga att utnyttja befintliga verktyg är tvivelaktig. Även om hållbarhetskriterierna i första hand är inriktade på industrin kommer effekterna
att sippra ner till skogsägarna, till exempel i form av ökad rapportering om
skogsbrukets klimatpåverkan. Som exempel skulle skogsfastigheter större än
13 hektar bli föremål för granskning
och rapportering under en 30-årsperiod. Skogsägarna skulle också vara
skyldiga att hålla ”intressegrupphöranden”. I skrivande stund är Finlands
ställningstagande till klimattaxonomin
fortfarande öppet och kommer att avgöras senast i december. Förordningen
ska träda i kraft vid årsskiftet, om den
inte faller helt och hållet.
Kriterierna för biologisk mångfald i taxonomin, som kommer att
följa några steg senare, förväntas inte
vara ett dugg lättare för skogssektorn.
EU-kommissionens förslag till kriterier för biologisk mångfald för skogsanvändning är också en utmaning, eftersom det innehåller en 20–80-regel
som innebär att 20 procent av skogsfastigheten helt och hållet skulle uteslutas från ekonomisk användning. För
vattendrag föreslås skyddszoner på 30
meter. Andra utmanande förslag är definitionen av skyddad urskog och gamla skogar, ett krav på åldersfördelning
av bestånd, ett krav på tre trädslag, ett
krav på 10 % naturvårdsträd, undvikande av markberedning på 90 % av
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arealen och ett förbud mot iståndsättningsdikning av torvmarker. Enligt de
nya kriterierna skulle nuvarande finska
skogsbruket tolkas som ohållbart och
om förslagen genomförs skulle det kosta miljontals euro och påverka skogsbrukets lönsamhet betydligt.

FIT FOR 55, LULUCF och
REDIII
Under sommaren presenterades i samband med EU:s stora klimat- och energipaket FIT FOR 55 även nya mål
och olika flexibilitets- och beräkningsmetoder för markanvändning, förändrad markanvändning och skogar (LULUCF), samt situationen för direktivet
om förnybar energi (REDIII), som för
närvarande håller på att uppdateras.
När det gäller LULUCF förenklades
beräkningsmetoderna för kolbindning i
skogar och träprodukter så att de återspeglar den faktiska kolbindningen i
skogarna, vilket är en förbättring jämfört med den tidigare teoretiska beräkningsmodellen, som gjorde att kolbindningen i skogarna i Finland såg lägre ut
än vad den faktiskt är.
Gällande skogsenergin är direktivet
om förnybar energi, kallat REDIII och
som redan är inne på sin tredje uppdateringrunda, särskilt viktig politik. Det
som gör situationen speciell är att även
om uppdateringarna av REDII inte har
genomförts, är en ny version redan på
gång. Det har visat sig vara en utmaning att motivera den nordiska användningen av träenergi, som huvudsakligen bygger på sidoströmmar, och
för detta paket beror också mycket på
hur man definierar saker. Speciellt gamla skogar, skogar med biologisk mångfald och torvmarker samt definitionen
av dessa är centrala. Paketet kan med
andra ord få konsekvenser för privat
egendom.

Påverkningsmöjligheter
- en enad regering och

koalitioner med skogsländerna i centrum

Särskilt de skogliga länderna Finland,
Sverige och Österrike har i sina ställningstaganden ofta protesterat mot

EU-kommissionens förslag om att begränsa skogssektorn, där utmaningar
ur ett rättvise- och egendomsskyddsperspektiv finns. De skogliga länderna har backats upp av andra länder då
problemen lyfts upp, även om det återstår att se om det går att hitta tillräckliga koalitioner.
Men hur är allt detta överhuvudtaget möjligt? Det var ju inte meningen
att EU skulle ha någon som helst behörighet när det gäller medlemsstaternas skogspolitik. Denna grundläggande EU-princip gäller fortfarande, men
på grund av skogens många olika roller
har EU-kommissionens indirekta inflytande på den nationella skogspolitiken
genom klimat-, energi-, finans- och miljöpolitiken ökat. Detta har dock inte
varit något problem tidigare ur skogssektorns perspektiv på grund av kommissionens mer balanserade strategi för
att arbeta med de olika aspekterna av
hållbarhet - det har funnits en harmoni mellan ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. De som å sin sida betonar miljöaspekter ser saken tvärtom.
Den nuvarande kommissionen, under ledning av Ursula von der Leyen,
har lagt större vikt vid klimat- och miljömotståndskraft inför hoten om ökade klimatförändringar och förlust av
biologisk mångfald. Det är dock oklart
om kommissionens nuvarande skogspolitik verkligen kommer att bidra till
att de ädla målen uppnås på lång sikt.
Utifrån ser det ut som om miljökommissionär Virginijus Sinkevičius och

klimatansvarig kommissionär Frans
Timmermans har varit mycket högljudda i sitt förespråkande av miljö- och
klimatfrågor, medan jordbrukskommissionär Janusz Wojciechowskis avdelning har hamnat i skymundan.
Trycket är stort och beslut måste fattas för att förbättra klimatet och
miljön, men man måste vara försiktig
så att man inte försämrar de system
som på lång sikt är en del av lösningen
på dessa utmaningar. Den skogliga bioekonomin och det hållbara skogsbruket måste ses som en viktig del av lösningen för att uppnå EU:s klimat- och
miljömål. Forskning har också visat att
skogsägare är angelägna om att ta itu
med utmaningarna.
I framtiden är det viktigt för Finland och skogssektorn att ståndpunkterna om Finlands skogar är tydliga,
oavsett om de kommer direkt från Finland eller om de ekar i Bryssels korridorer. MTK:s, SLC:s och Pellervo ekonomisk forskning PTT:s gemensamma
kontor i Bryssel bevakar de finländska
skogsägarnas intressen på EU:s politiska arenor.
I början av 2022 ordnar SLC en
svenskspråkig Facebook Live-diskussion med Europaparlamentariker Nils
Torvalds om EU:s skogspolitik. Evenemanget är öppet för alla intresserade och det exakta datumet kommer att
meddelas på SLC:s sociala medier och
i nyhetsbrevet.

