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SKOGSÄGARNA HAR  
ETT ANSVAR I SAMHÄLLET Ledare:  

Otto von Frenckell 

De senaste månadernas händelser har förändrat mycket, 
både globalt, men även i våra närregioner. Tankesätt och 
värderingar har omkullkastats, olika varors och förnöden-
heters riktningar har förändrats och prisnivåer fördubb-
lats, inflationen har åter efter en mer eller mindre decen-
nielång stagnation tagit fart. Partier och politiker för vilka 
en anslutning till militära allianser ännu för några månader 
sedan var fullständigt otänkbart har fundamentalt ändrat 
åsikt, naturligtvis baserat på realistiska händelser och re-
ella hotbilder. Exempelvis Sverige som över ett sekel värnat 
om militär alliansfrihet och en stark neutralitet är nu på 
väg in i Nato med en överväldigande majoritet av besluts-
fattarnas stöd. 

Konkret märks förändringarna hos oss skogsägare mest 
i stigande energipriser. Kostnaderna för avverkning och 
transporter stiger, också bilisterna märker att innehållet i 
plånboken decimeras oroväckande då man står vid bräns-
lemacken och tankar, men skogsmaskiners bränsleförbruk-
ning är ändå av en helt annan nivå än till exempel en per-
sonbils. Samtidigt har priserna på metall som råvara och 
i förlängningen olika metallprodukter höjts avsevärt. Re-
servdelar och komponenter har lång leveranstid, om det 
överhuvudtaget går att erhålla. Motsvarande tider har få av 
oss upplevt tidigare. Om EU enas om sanktioner mot Ryss-
land vilka även omfattar fossila bränslen förutspår experter 
allvarliga distributionssvårigheter på bränsle. Hotbilder är 
då eventuella bränsleransoneringar, och hur trygga bräns-
letillgången till skogssektorn i en dylik situation så att inte 
verksamheten påverkas eller rent av upphör?

Strävan att bli kvitt beroendet av inte enbart rysk en-
ergi utan även övriga fossila bränslen överlag har gett ex-
tra fart åt klimatdebatten men även åt diskussionen om 
tryggandet av självförsörjningen. Alla länder, inte enbart 
de mellaneuropeiska som hittills gjort sig fullständigt be-
roende av energileveranser i olika former från Ryssland, ta-
lar nu starkt för en ökad självförsörjning i form av för-
nyelsebara energiformer. Sol och vind kommer säkert att 
ha en stor roll i sammanhanget men råvaran som väx-
er i våra skogar har en enorm potential. Listan på alla de 
produkter som kan ersättas med träbaserade innovatio-
ner är lång, allt från enkel värmeproduktion till högtek-
nologiska processer med till exempel bränsle och kom-

posit. Människan brukar vara uppfinningsrik då det 
verkligen gäller, många traditionella produkter kommer san-
nolikt i framtiden att ha vedartade ämnen som råmaterial.  
Ofta framförs kritik att förbränna trä som ett ur national-
ekonomiskt perspektiv dåligt alternativ, emedan förädlings-
graden är låg. Men det tröstar föga dem som lider av svala 
inomhustemperaturer eller av avsevärt höjda värmekostna-
der då värmeleverantören förlitat sig på till exempel rysk le-
verans av flisved. När skolor och hälsocentraler riskerar att 
kallna har nog något gått fel. Och vilka är dom national-
ekonomiska fördelarna av att erhålla några cent billigare 
energiråvara från Ryssland eller övriga främmande länder 
i jämförelse med de skatteintäkter och den sysselsättning i 
närregionen som utnyttjandet av inhemskt trädbränsle ger? 
Få är de beslutsfattare som vågar ha ett långsiktigt tänkan-
de, alltför många har drabbats av den kvartalsekonomi 
som präglat samhället de senaste decennierna.

Trots den allmänna strävan att bli energisjälvförsör-
jande, öka kolbindningen, minska utsläppen, bygga mera 
byggnader i trä med mera ordnar en del organisationer 
och aktivister demonstrationer mot skogsavverkningar. 
Den gamla sanningen om att det inte går att äta kakan och 
samtidigt ha den kvar gäller fortfarande. Naturligtvis skall 
mångfald och biodiversitet tas i beaktande och tryggas men 
saker bör läggas i rätt perspektiv; tror motståndarna till de 
nationella skogsavverkningarna att träråvaran som produ-
ceras annanstans har avverkats mera hållbart än vad som 
görs här? Och tror man att leveranssäkerheten är bättre av 
någon utländsk aktör än av en inhemsk producent? Borde 
inte senaste månadens världsomvälvande händelser ge en 
tankeställare?

Ett land skall vara självförsörjande åtminstone beträf-
fande livsmedelsförsörjning, energitillgång och försvar. På 
dessa grundförutsättningar skall inte avkall ges, trots att 
det på kort sikt ibland kan te sig ekonomiskt ofördelaktigt. 
I många avseenden har vi skogsägare en central roll i den-
na självförsörjningsgrad, både vad gäller nationell trygghet 
likaväl som i positiva klimatåtgärder. Låt oss ta det ansva-
ret och göra vårt bästa att skogarna förblir väl växande och 
även utnyttjas hållbart till gagn för både den förädlande in-
dustrin, samhällsekonomin, klimatet som för oss alla fin-
ländska medborgare! 
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Läget i Europa har förändrats drastiskt 
sedan 24.2.2022 då Ryssland inledde 
kriget i Ukraina. Våra tankar går till 
Ukrainas befolkning och kriget de är 
tvungna att utkämpa för sin existens. 
Den tragedi som utspelas i Ukraina är 
ohygglig och ofattbar och befolkning-
en lider stor nöd. Att Ryssland på ett så 
våldsamt och sanslöst sätt angriper ett 
grannland och utan urskiljning bombar 
och ödelägger landet kan bara fördö-
mas. Det förhållandevis stabila läget i 
Europa är ett minne blott och ingen vet 
hur kriget kommer att påverka världs-
läget. Rysslands agerande och totala 
brist på hänsyn oroar också i Finland. 
Årskrönikan 2021 är skriven före kri-
get i Ukraina och situationen var en an-
nan då.

Skogsindustrin
Den finländska ekonomin anpassade sig 
till livet i en fluktuerande coronapande-
mi. Den starkare tillväxtfasen i världs-
ekonomin var ett resultat av återhämt-
ningen efter den ekonomiska chocken 
som coronapandemin orsakade. För den 
finländska skogsindustrin har anpass-
ningsfasen till coronapandemin varit 
positiv, med undantag av den fortsatta 
nedkörningen av pappersproduktionen. 

Marknadsläget för den finländska 
skogsindustrin var stark. Detta åter-
speglas i resultaten för både den kemis-
ka och mekaniska skogsindustrin. Inom 
den kemiska skogsindustrin var efterfrå-
gan på kartong och barrcellulosa myck-
et god. Lönsamheten inom den kemis-
ka skogsindustrin i Finland förbättrades 
tack vare den positiva prisutvecklingen. 
Skogsindustrin har omfattande investe-
ringar i ny cellulosa- och sågverkskapa-
citet på gång, vilket är mycket positivt. 

Gällande sågvarumarknaden ledde 
högkonjunkturen för träbyggandet till 

att efterfrågan och priser nådde histo-
riskt höga nivåer. Den centraleuropeis-
ka marknaden återhämtade sig från det 
överutbud som orsakats av storm- och 
insektsskador under tidigare år tack 
vare en stark efterfrågan. Priserna på 
sågvaror i Europa nådde aldrig tidiga-
re skådade höjder, särskilt under som-
marsäsongen, för att sedan börja sjun-
ka mot slutet av året.

Virkesaffärer och  
avverkningar ökade
Enligt preliminära uppgifter från Luke 
avverkades i de finländska skogarna 
2021 sammanlagt 75,8 miljoner kubik-
meter stamved. Ökningen var tio pro-
cent på årsnivå och volymen var fyra 
procent större än femårsgenomsnittet. 
Avverkningarna stannade på tre procent 
under rekordåret 2018. Av virkesuttaget 
var 65,7 miljoner kubikmeter timmer- 
och massaved. Uttaget av timmer över-
steg för första gången 30 miljoner kubik-
meter per år, och gran- och talltimmer 
avverkades mer än någonsin tidigare.

Förverkligande  
av verksamhetsplan  

och budget

Skogsskötsel
Skogsodlingsarealen var mindre än året 
innan på grund av att avverkningsarea-
len år 2020 var avsevärt lägre än nor-
malt. Reviret förmedlade ca 920 000 
plantor. Markberedningsarealen mins-
kade och uppgick till totalt 382 hektar. 
Arealen utförd plantskogsskötsel och 
iståndsättning av ungskog uppgick till 
824 hektar.

Virkeshandel
För reviret var virkeshandelsåret 2021 
ett bra år. Drivningsföret var bra un-

der vintern och vinterstämplingar kun-
de avverkas ännu i medlet av mars. 
Virkesmarknaden var livlig och efter-
frågan på virke var mycket god fram 
till sommaren. Under hösten avmatta-
des efterfrågan något, men allt virke 
kunde placeras. Medelpriset på såväl 
talltimmer som grantimmer steg kon-
tinuerligt under årets första hälft. Ef-
ter sommaren avstannade prisstegring-
en, men virkespriserna var ändå på en 
mycket hög nivå hela året. I början av 
december blev det kallt och marken 
hann frysa före snön kom, vilket gjor-
de att drivningsförena var exceptionellt 
bra i slutet av året.

Revirets totala virkesförmedling 
bestående av såväl rundvirke som flis 
uppgick under år 2021 till 613 363 m3. 
Volymen är på en acceptabel nivå. En-
ligt verksamhetsplanen för 2021 var 
målsättningen 610  000 m3. Reviret 
förmedlade således ungefär budgetera-
de volymer. 

Ekonomi
Revirets bokslut uppvisar ett överskott 
på 124 432 euro. En bidragande orsak till 
att resultatet blev så pass bra beror på att 
det under året såldes aktier för 132 000 
euro (vinst 117 121 euro). Denna försälj-
ning syns i resultatet. Under året köpte 
reviret fondandelar för 300 000 euro. In-
täkterna från aktieförsäljningen ompla-
cerades därmed i sin helhet. 

Övriga händelser  
som inverkat på  
verksamheten

Revirets samtliga dataprogram byt-
tes ut under år 2020. För personalen 
var förändringen stor och i början av 
år 2021 var stämningarna minst sagt 
oroliga. Under våren kunde en stor del 

ÅRSKRÖNIKA 2021
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av de direkta programfelen korrigeras. 
I takt med att användarna blev vana-
re med programmen blev också inställ-
ningen mera positiv. I augusti, ett drygt 
halvår efter ibruktagandet, kunde man 
konstatera att de nya programmen på 
många sätt t.o.m. fungerade bättre än 
de gamla. Fortfarande finns dock en 
del brister, men många förbättringar 
har gjorts och reviret har nu en tämli-
gen fungerande programhelhet anpas-
sad för verksamheten.

Skolning och information
De flesta evenemang som reviret van-
ligen ordnar eller deltar i inhiberades 
på grund av Corona-epidemin. Under 
hösten ordnades de traditionella skogs-
färdighetstävlingarna för skogsägarna, 
denna gång i Borgå. Under året deltog 
revirets personal i ett flertal kurser och 
fortbildningstillfällen varav de flesta 
på distans. Revirtidningen utkom två 
gånger under året. Informationen kom-
pletterades med artiklar i massmedia 
och facktidskrifter.

Fullmäktige och styrelse 
2021
Fullmäktiges vårmöte hölls på distans 
den 15 april. Robert Haglund valdes 
till mötesordförande. Verksamhetsbe-
rättelsen samt bokslutet för år 2020 
fastställdes och andra stadgeenliga 
ärenden behandlades.

Fullmäktige höll höstmöte den 17 
december. Mötet hölls som hybridmö-
te så att en stor del av fullmäktige var 
närvarande fysiskt och några deltog på 
distans. Till mötesordförande valdes 
Otto von Frenckell. Revirets verksam-
hetsplan för år 2022 fastställdes. Till 
revisor för revision av räkenskaperna 
och förvaltningen år 2022 valdes An-
ders Svennas, CGR och till revisors-
suppleant revisionssamfundet Ernst 
& Young Ab. Fullmäktige fastställde 
medlemsavgiften och förrättningsav-
gifterna för 2022. Förrättningsgifterna 
höjdes från tidigare år. 

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

ANVÄNDNING AV INHEMSKT 
VIRKE VÄNTAS ÖKA

På virkesmarknaden borde det nu vara 
säljarens marknad. Privatskogsägar-
nas andel av virkesutbudet i Finland är 
avgörande. Virkesimporten från Ryss-
land kan ersättas genom att öka den 
inhemska virkesanskaffningen. Samti-
digt är situationen mycket speciell ur 
marknadens funktionssynpunkt, efter-
som behovet av inhemskt virke ännu 
inte avspeglas i virkespriserna. Det 
som gör situationen speciell är att pri-
serna på slutprodukter och den all-
männa kostnadsnivån stiger kraftigt.

Efterfrågan på virke ökar
Pellervo ekonomisk forskning PTT för-
utspår att en större inhemsk virkesan-
vändning kommer att öka avverkning-
arna med 3 % i år och nästa år. Det 
skulle innebära en ökning med cirka 2 
miljoner kubikmeter för respektive år. 
Ökningen låter dock ganska måttlig. 
Priserna på slutprodukter inom skogs-
industrin har fortsatt att stiga sedan 
årsskiftet, och produktionsvolymerna 
kunde förväntas bli höga till följd av 
detta.

Förra året uppgick den ryska vir-
kesimporten till mer än 9 miljoner ku-
bikmeter, varav enbart björkmassa-
ved stod för 4 miljoner kubikmeter 
och ytterligare 4 miljoner kubikmeter 
var flis. PTT förutspår att användning-
en av virke inom skogsindustrin kom-
mer att minska med 5 % i år och öka 
med 7 % först nästa år. Användning-
en av inhemskt virke förväntas däre-
mot växa kraftigt redan i år.

Volymen flis som har importerats 
från Ryssland för energianvändning 
har varit ganska stor, uppskattnings-
vis 2 miljoner kubikmeter och ca tjugo 
procent i förhållande till den inhemska 
användningen av skogsflis. Efterfrågan 
på och inköpsaktiviteten av skogsen-
ergi har, som första sortiment börjat 
stärkas i praktiken. För övriga sorti-
ment d.v.s. timmer och massaved har 
efterfrågan varit svagare.

Förhållandet mellan  
efterfrågan och utbud 
Det råder ingen brist på betalnings-
förmåga inom massaindustrin. UPM, 
Stora Enso och Metsä Group gjorde 
en total vinst på cirka 3,8 miljarder 
euro förra året. Trots den iögonfallan-
de goda lönsamheten steg medelpriset 
på massaved enligt Naturresursinstitu-
tets prisstatistik endast med två till tre 
procent i Finland förra året.

Förra året steg exportpriserna för 
sågade trävaror nästan till 400 euro/ 
m3. Tyvärr återspeglades inte detta på 
timmerprisernas utveckling. Mark-
naden för sågvaror är fortfarande 
stark. För närvarande är exportpriset 
på barrvirke nära 300 euro / m3. Ur 
skogsägarens synvinkel vore det rim-
ligt att priserna på slutprodukterna 
också på något sätt skulle återspeglas 
i virkespriset.

Konfliktländerna som berörs av kri-
get i Ukraina har exporterat sågvaror 
till EU motsvarande ungefär samma 
mängd som den årliga exportvolymen 
av sågade trävaror från Finland har va-
rit totalt. På grund av sanktionerna och 
att certifikaten har satts på hyllan kom-
mer konfliktvirke inte längre att kom-
ma ut på marknaden. I Centraleuropa 
har prisnivåerna på timmer därför sti-
git kraftigt, men rotpriserna i Finland 
har ännu inte reagerat på den kraftiga 
prisuppgången på slutprodukterna.

Under de senaste månaderna har vi 
sett att situationen i Europa och värl-
den har förändrats totalt och gam-
la uppfattningar har omkullkastats. 
I detta marknadsläge uppstår frågan 
om man fortfarande kan tro på att det 
är efterfrågan och utbud som bestäm-
mer virkespriset rättvist och genuint 
på den finska virkesmarknaden? I bör-
jan av april har inhemska trävaruaffä-
rer aviserat en prishöjning på trävaror 
med 20-30 procent. Virkespriserna har 
inte stigit, så någon tar emellan och det 
med besked.
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PEFC-CERTIFIERINGSREVISION OCH  
AVVIKELSER HÖSTEN 2021

text: Henrik Holmberg

Södra skogsreviret är en del av det väs-
tra PEFC-certifieringsområdet där ex-
terna auditeringar genomfördes under 
veckorna 38 och 39 år 2021. Det väs-
tra certifieringsområdet omfattar Ny-
land, Egentliga Finland, Satakunta, 
Egentliga Tavastland, Birkaland, Päi-

jänne-Tavastland, Mellersta Finland, 
Södra Österbotten, Österbotten, Mel-
lersta Österbotten samt Åland. Re-
visionerna i området utfördes av au-
diteringsföretaget Kiwa Inspecta och 
aktörer granskades i landskapen Bir-
kaland, Södra Österbotten, Egentliga 

Finland, Satakunta, Mellersta Finland 
och Tavastland. Ingen revision genom-
fördes på Södra skogsrevirets verksam-
hetsområde år 2021.

Avvikelser som kräver åtgärder 
konstaterades dock under revisionen. 
Västra områdets certifikat är fortfaran-
de i kraft, men dess fortsättning kräver 
att korrigerande åtgärder vidtas för de 
brister som identifierats av den externa 
auditeraren!

Skogscertifieringskommittén har 
behandlat de observerade avvikelserna 
och vill uppmärksamma deras orsaker 
och korrigerande åtgärder som syftar 
till att förebygga avvikelser. Kommit-
tén påminner om det som ska rättas till 
och det är på aktörernas ansvar att ge-
nomföra korrigeringarna. Dessutom 
kontrollerar den externa auditeraren 
genomförandet i de regelbundna audi-
teringarna. 

Följande sidor beskriver de främ-
sta orsakerna till avvikelserna och de 
lösningar som presenteras för dem för 
skogsrevirets del. Här behandlas när-
mare de frågor som berör skogsägar-
na och det arbete som de själva utför i 
skogarna. I samband med revisionerna 
hösten 2022 kommer man under audi-
teringen att granska genomförandet av 
de åtgärder som kommittén föreslagit. 

Anmälan om användning 
av skog:
Anmälningar om skogsanvändning har 
inte lämnats in på ett heltäckande sätt
• Avverkningsanmälan gäller också 

för leveransavverkning som skogs-
ägaren själv utför. Anmälan lämnas 
in minst 10 dagar före avverkningen 
och anmälan är giltig i tre år. Det är 
dock inte nödvändigt att rapportera 
avverkning av virke som man själv 
använder eller avverkning av små 
träd med en medeldiameter på 13 cm 
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eller mindre, såvida de inte är i när-
heten av en särskilt viktig livsmiljö. 
Men också innan vindfällen avver-
kas ska en anmälan om användning 
av skog göras till skogscentralen om 
träden ska säljas. Innan man avver-
kar ska man alltid kontakta den lo-
kala revirinstruktören på skogsrevi-
ret som hjälper med att lämna in en 
avverkningsanmälan. 

Plantskogsskötsel:
51% av det årliga plantskogsskötselbe-
hovet har utförts (minimikrav är 60% 
på hela området)
• Skogsägare bör nu inspektera sina 

plantskogar under sommaren och 
kontakta skogsrevirets instruktör, 
som kan ge råd om möjligheterna att 
ansöka om Kemera-stöd och natur-
ligtvis hur man får jobbet gjort om 
skogsägaren inte kan göra det själv. 
Problemet på skogsrevirets verksam-
hetsområde är främst planerade om-
råden där skogslagen inte är i kraft 
och där Kemera-stöd därför inte be-
viljas. Men naturligtvis är i rätt tid 
utförd plantskogsröjning också lön-
sam att utföra utan stödmöjlighe-
ter; plantskogsskötsel är vettigt både 
ekonomiskt och när det gäller kli-
mat- och kolbindningsnyttor.

Fördelarna med plant-
skogsröjning är många:
• ger växtutrymme för de bästa träden 

vilket gör att de växer snabbare
• träden med sämre kvalitet tas bort, 

vilket gör att beståndets kvalitet för-
bättras

• trädbeståndet blir mer vitalt och 
motståndskraftigt mot skador föror-
sakade av t.ex. snö, älg, insekter och 
svampar

• i en röjd plantskog är kvaliteten på 
stammarna bättre än i en oskött 
skog, vilket innebär att det avverka-
de virket är mer värdefullt

• vid första gallringen blir virkesutfal-
let större, avverkningen billigare och 
avverkningsintäkterna större

• också senare avverkningar ger större 
avverkningsintäkter eftersom de ger 
mer och värdefullare virke

• eftersom diametertillväxten är snab-
bare kommer också intäkterna från 
slutavverkningen tidigare

Naturvårdsträd och död 
stamved:
Stämplingsvisa brister i att lämna na-
turvårdsträd vid avverkningar
• Det rekommenderas att sparträden 

markeras på kartan i samband med 
att stämplingen planeras, och i ter-
rängen rekommenderas att spar-
trädsgrupperna markeras med band 
så att förhandsröjningen inte utförs 
under dem. Det här gäller natur-
ligtvis även självverksamma skogs-
ägare, både vid gallring och vid för-
nyelseavverkning. Sparträden ska 
lämnas i skogen att förmultna, och 
därför ska vindfällen av sparträ-
den inte upparbetas. Meningen med 
sparträden är att se till att det finns 
förmultnande träd i alla former hela 
tiden. Det totala antalet naturvårds-
träd och död stamved som perma-
nent lämnas kvar i avverkningar är 
i genomsnitt minst 10 stycken per 
hektar på stämplingsnivå.

Vattenskydd i närheten 
av vattendrag:
Brister i hänsynen till skyddszoner
• Med vattendrag avses hav, sjöar, tjär-

nar, åar och bäckar.  Bredden på 
skyddszonen, med hänsyn till stran-
dens vegetation och terrängens form, 
är minst 5-10 meter.  Syftet med 
skyddszonen är att binda fasta par-
tiklar och minska näringsbelastning-
en. Därför bör skyddszonen inte för-
handsröjas eller markberedas; grenar 
och toppar ska inte heller lämnas kvar 
på marken. Avverkningens natur-
vårdsträd kan lämnas i skyddszonen.

• Vattenskyddet och skyddszonernas 
betydelse måste också beaktas i sam-
band med iståndsättningsdikningar.

Naturliga bränder och 
hyggesbränningar: 
Målet uppfylldes inte (10 hyggesbrän-
ningar och 11 bränder < 25 st/år på 
västra certifieringsområdet)
• Det utfördes inte hyggesbränningar 

på skogsrevirets område förra som-
maren. Det är svårt att hitta lämpliga 
områden för planerade hyggesbrän-
ningar på skogsrevirets område. Bo-
sättning finns vanligtvis alltid nära 
skogarna, och föregående sommar var 
inte gynnsam för hyggesbränning. Det 
skedde några naturliga skogsbränder, 
men de är sällan bra för skogsbruket. 
Om skogsägare har lämpliga platser 
och intresse för hyggesbränning kan 
man kontakta den lokala revirinstruk-
tören även i denna fråga.

Nya PEFC-standarder tas 
i bruk i slutet av år 2022
De nuvarande PEFC-standarderna har 
varit i bruk sedan 2016 och under den 
kommande hösten kommer de att upp-
dateras, och de nya standarderna tas i 
bruk hösten 2022. De största förändring-
arna jämfört med nuvarande standarder 
gäller skyddszoner vid vattendrag och 
antalet och kvaliteten på sparträd. Skogs-
revirets medlemmar är med i certifiering-
en automatiskt via medlemskapet, och 
förändringar som direkt påverkar skogs-
ägare kommer också att behandlas mer 
detaljerat i denna tidning under hösten.
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Lagen om bekämpning av skogsskador 
har ändrats 1.1.2022. Mängderna för 
vilka det gäller att transportera bort 
färskt barrvirke har ändrats, och det 
har också skett en del ändringar i kra-
ven på att bekämpa rotröta.

Tidsfristen för att trans-
portera bort färskt vir-
ke har ändrat
Tidsfristen för borttransport varierar 
enligt det geografiska läget. Lagen om 
bekämpning av skogsskador delar in 
landet i tre regioner. Skogsrevirets verk-
samhetsområde hör till region A (södra 
Finland) där barrvirke som har avver-
kats mellan 1.9 föregående år och 31.5 
innevarande år, ska transporteras bort 
från skogen före följande datum: tall-
virke före 1.7 och granvirke före 15.7. 
På Skogsrevirets verksamhetsområde 
har tidsfristerna inte ändrats i samband 
med lagändringen. 

Också skadat barrvirke måste av-
lägsnas från skogen om mängden över-
skrider de gränser som anges i skogs-
skadelagen. Tidsgränserna gäller till 
exempel grova granar som vinden har 
fällt, om mängden överskrider 10 ku-
bikmeter per hektar, och tallar, om 
mängden överskrider 20 kubikmeter 
per hektar. 

Dessutom måste granvirke som har 
avverkats på A-området i juni–augusti 
transporteras bort inom 30 dagar från 
avverkningen. Skyldigheten att få bort 
virke och skadade träd gäller oberoen-
de av användningsändamål allt virke 
som har en stubbdiameter på över 10 
centimeter. 

De bestämmelser som gäller tallen 
tillämpas inte på sådana enskilda tra-

var med tallvirke, eller energived av tall 
på en avverkningsplats eller ett avlägg, 
som har en volym på högst 50 kubik-
meter fast mått; tidigare har gränsen va-
rit 20 kubikmeter. En trave anses vara 
enskild om den är placerad på minst 
200 meters avstånd från andra motsva-
rande travar. Förpliktelsen att avlägsna 
virket gäller inte heller virkestravar där 
högst hälften av volymen består av tall- 
eller granvirke med en stubbdiameter 
på mera än 10 centimeter. Förpliktelsen 
gäller inte heller död ved. 

Om ägaren till virket inte kan av-
lägsna virket så som lagen om bekämp-
ning av skogsskador förutsätter kan 
man också genom t.ex. täckning se till 
att skogsskadeinsekter inte sprider sej 
från virkestravarna. 

Avlägsna skadade träd 
efter stormar 
Skogsägaren ska ombesörja att eventu-
ella skadade träd och vindfällen forslas 
bort från skogen och avläggen inom de 
regionala tidsfristerna. Avlägsna skada-
de granar med en basdiameter över 10 
centimeter, om mängden överskrider 10 
kubikmeter per hektar, och motsvaran-
de för tallens del om mängden överskri-
der 20 kubikmeter per hektar! Markä-
garen måste anmäla till Skogscentralen 
om skadade träd som är större än dessa 
mängder inte avlägsnas.

Bekämpning av rottickan 
Avverkaren ska i samband med be-
ståndsvårdande avverkning och förny-
elseavverkning på mineraljordar och 
torvmark, svara för bekämpning av 
rotticka från ingången av maj till ut-
gången av november.

Rotticka ska bekämpas:
1)     om volymen av trädbeståndet på 
mineraljord före avverkningen till mer 
än 50 procent utgörs av tall eller gran 
eller av båda sammanlagt.
2)       på torvmark i områden där vo-
lymen av trädbeståndet före avverk-
ningen utgörs till mer än 50 procent av 
gran.
3)      på torvmark i södra Finland om 
över 50 procent av beståndets volym 
utgörs av gran eller tall eller båda sam-
manlagt.

Godtagbara bekämpningsmetoder 
mot rotticka är stubbehandling med 
ett godkänt växtskyddsmedel, byte av 
trädslag till lövträd efter förnyelseav-
verkning eller någon annan åtgärd med 
samma verkan. Stubbupptagning eller 
hyggesbränning är däremot inte god-
tagbara metoder.

Stubbehandlingen ska utföras så att 
alla barrträdsstubbar med en diameter 
över 10 centimeter behandlas. Bekämp-
ningsmedlet måste täcka minst 85 pro-
cent av varje snittyta som behandlas.

Kraven på att bekämpa 
rotröta lättas tillfälligt 
från och med 6 maj
Skyldigheten att bekämpa rottickan 
mildrades 6.5.2022 i och med en för-
ordningsändring från Jord- och skogs-
bruksministeriet. Ändringen motiveras 
med att kriget mot Ukraina och sank-
tionerna mot Ryssland vållat problem 
i tillgången till urea, som används som 
bekämpningsmedel mot rottickan. Ge-
nom att ändra förordningen vill man 
förhindra att avverkningarna skulle 
upphöra om bekämpningsmedlet tog 
slut.

ÄNDRINGAR I LAGEN  
OM BEKÄMPNING  
AV SKOGSSKADOR

Text: Skogscentralen, Henrik Holmberg

Rottickan bekämpas genom att man be-
handlar stubbarna med bekämpningsmedel 
vid avverkningen. Foto: Johanna Kleemola
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 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

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 3 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
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!

Av revirets styrelse föreslagen medlemsavgift för år 2022
Skogsägare Grundavgift 25 €

Arealavgift 3 €/ha
Maximiavgift  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. 

Rottickan bekämpas genom att man 
behandlar stubbarna med bekämp-
ningsmedel vid avverkningen. Foto: Jo-
hanna Kleemola

Skyldigheten att bekämpa rottick-
an, som orsakar rotröta, mildrades 
6.5.2022. Efter att förordningsänd-
ringen trädde i kraft behöver man inte 
längre bekämpa rottickan vid avverk-
ningar på torvmark. Skyldigheten gäl-
ler inte heller om den lägsta tempera-
turen under avverkningsdygnet är lägre 
än 7 celsiusgrader på avverkningsplat-
sen. Den ändrade bekämpningsskyldig-
heten gäller fram till 30.11.2022.

Före ändringen har det varit obliga-
toriskt att bekämpa rottickan också på 
torvmark och temperaturgränsen har 
varit 0 grader. 

Rottickan ska bekämpas i riskom-
rådena från början av maj till slutet av 
november. 

– Den minskade bekämpningsskyl-
digheten ökar risken för att rottickan 
ska sprida sig, det hjälps inte. Rottick-
an orsakar ett ekonomiskt bortfall 
på uppskattningsvis 50 - 60 miljoner 
euro varje år för skogsägare. Om be-
kämpningsmedlet bara räcker till skul-
le det vara bra att bekämpa rottickan 
som under gångna somrar, säger be-
redskapschefen Yrjö Niskanen vid Fin-
lands skogscentral. 

Både granens rotröta och tallens 
rotröta är vanliga i hela södra och mel-
lersta Finland, och utbredningsområ-
det sprider sig norrut hela tiden.   

Rottickan bekämpas  
genom stubbehandling
Bekämpningen av rotticka vid avverk-
ningar sker i första hand genom stub-
behandling. Stubbehandlingen kan ut-
föras antingen med urea eller med 
pergamentsvamp. För närvarande an-
vänds urea som bekämpningsmedel i 
över 90 procent av de kommersiella av-
verkningarna. 

Andelen biologiskt bekämpnings-
medel med pergamentsvamp har va-
rit under 10 procent. Förbrukningen 
av stubbehandlingslösning var cirka 
10 miljoner liter 2021. Av stubbehand-
lingslösningen består ungefär en tredje-
del av urea, som används som verksam 
beståndsdel. 

Kontorspersonalen håller semester under tiden 11-31.7.2022 och då är våra kontor stängda.
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Ralf Bergström har från början av mars 
månad kunnat titulera sig pensionär. 
”Jag fyllde 65 år på våren och tyckte att 
det var en lämplig tid för mig att sluta, 
då vinterns avverkningssäsong börja-
de vara på slutrakan” säger Appe med 
ett stort leende. Appe är född i Borgå 
men uppvuxen i Helsingfors,  dit famil-
jen flyttade då han var några år gam-
mal. ”Min farfar hade en bilverkstad i 
Borgå och alla somrar har jag vistats i 
Pellinge skärgård där vi har en stuga på 
Hasselö, så nog vågar jag påstå att jag 
är en Borgåbo” säger Appe.

Efter slutförda studier vid Ekenäs 
Forstinstitut 1985 arbetade Appe en tid 
på Tehdaspuu och en tid med markkar-
tering, innan han började som skogs-
bruksplanerare på Skogscentralen. 
”Som skogsbruksplanerare lärde jag mig 
känna bygdens skogar. På många lägen-
heter hann jag göra till och med två pla-

Robert Hansson har anställts som re-
virinstruktör på Skogsreviret i Borgå 
efter Ralf ”Appe” Bergström. ” Jag 
började redan i januari och hann arbe-
ta parallellt med Appe i några månader 
innan han blev pensionär. Det tar alltid 
en liten tid innan man blir bekant med 
området och lär sig rutinerna på en ny 
arbetsplats” säger han. Robert är född 
och uppvuxen i Liljendal där han också 
bor på hemgården. ”Mitt intresse för 
skogen började när min far köpte en 
harvester i början på nittiotalet. I slutet 
av samma årtionde gjorde jag grundut-
bildningen på Ekenäs skogsskola inn-
an jag fortsatte på skogsmaskinutbild-
ningen i Korsholm” berättar Robert. 
Som färdig skogsmaskinförare jobbade 
han sedan flera år huvudsakligen som 
harvesterförare. I början av 2000-ta-
let drog flera kraftiga stormar över Eu-
ropa och Robert jobbade med att röja 

upp vindfällen i Frankrike, Sverige och 
Tyskland. ”Efter femton år som ma-
skinförare hos olika entreprenörer sök-
te jag mig vidare mot nya utmaningar, 
och satte mig igen på skolbänken och 
läste mig till skogsbruksingenjör vid 
Novia i Ekenäs”. Innan Robert började 
på reviret arbetade han på Koskitukki 
som virkesförman. ”Arbetet var intres-
sant och lärorikt, men då platsen blev 
ledig på reviret kände jag mig ändå 
redo för ett byte. Efter praktikperioder 
på reviret visste jag att arbetsandan är 
god bland kollegorna och att det är lätt 
att hålla kontakt” förklarar Robert by-
tet till reviret. Robert ser fram mot att 
få utveckla kontakten till skogsägarna. 
”Många skogsägare har jag redan un-
der vårens lopp hunnit träffa, men det 
finns många flera att bekanta sig med. 
Jag hoppas att skogsägarna friskt vågar 
ta kontakt om det är något som gäller 

den egna skogen som de funderar över. 
Man når mig lättast på telefonnum-
ret 050 4787717 eller via e-posten på 
adressen robert.hansson@revir.org”

Om sina fritidsintressen berättar 
Robert: ”Jag delar en del av min fri-
tid med sonens hobbyverksamhet, dvs 
jag för och hämtar honom till och från 
olika verksamheter. Vandringar i natu-
ren samt fiske hör också till mina in-
tressen.  Om man är ägare till en fastig-
het med många byggnader så har man 
ingen brist på fritidsintressen” skrattar 
Robert.

ner” minns han. På reviret i Borgå bör-
jade Appe 2005 då Sven-Olof Lindberg, 
som skötte skogsägarkontakterna väs-
ter om Borgå å, gick i pension. ”Skogs-
bruksplanering är intressant men det 
är nog roligare att konkret planera och 
få vara med och förverkliga alla sköt-
sel- och avverkningsförslag som före-
slås i skogsbruksplanen. Jag har speciellt 
uppskattat de gånger jag har varit med 
skogsägaren i skogen och vi har disku-
terat olika avverknings- och skötselför-
slag. Tyvärr har det ju blivit så att man 
inte mera träffar alla skogsägare ute i 
skogen, utan kontakten sköts på distans 
per telefon och e-post. Jag tycker att den 
personliga kontakten med skogsäga-
ren är guld värd och något som reviret 
bör värna om som organisation. Förstås 
måste man leva i tiden och godkänna 
att en stor del av våra skogsägare arbe-
tar fem dagar i veckan utanför gården, 
och inte själv kan utföra avverknings- 
eller skogsvårdsarbeten. Självverksam-

ma skogsägare börjar vara ganska säll-
synta ute i byarna. Reviret måste bara 
utveckla verksamheten så att att vi når 
alla skogsägare” funderar Appe.

På frågan om vad som har varit bra 
och mindre bra på reviret svarar Appe: 
”Datorer och kontorsarbete kommer 
man ju inte undan i dagens arbetsliv, 
det är nu bara sådant som man måste 
behärska och sköta om fastän det inte 
är så muntert. Det bästa har nog varit 
trevliga kolleger, huggare, entreprenö-
rer och skogsägare. Förstås uppstår det 
ju alltid i alla arbetsgemenskaper situ-
ationer då man kan få lite högt blod-
tryck” skrattar han. 

Som pensionär behöver Appe inte 
fundera på hur han skall få tiden att 
gå. ”Jag har två barnbarn, två och fem 
år gamla, som sätter sprätt på tillvaron. 
Dessutom har jag en längre tid hållit på 
med ridning 2-3 dagar i veckan. Stugan 
på Pellinge är ett självskrivet tillhåll på 
sommaren” avslutar han.

RALF ”APPE” BERGSTRÖM RIDER MOT SOLNEDGÅNGEN
Text: Torolf Finnbäck

ROBERT HANSSON ÄR NY REVIRINSTRUKTÖR EFTER APPEROBERT HANSSON ÄR NY REVIRINSTRUKTÖR EFTER APPE
Text: Torolf Finnbäck
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heter hen äger. Om man är delägare i 
ett dödsbo eller en fastighetssamman-
slutning är det också bra att informera 
reviret i förväg så att inloggningen till 
tjänsten går smidigare och skogsbruks-
planerna blir synliga med en gång. På 
samma sätt som i Heimskogen har man 
mest nytta av tjänsten om det finns en 
relativt 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 användba-
ra för en själv. EgenSkog-tjänsten ut-
vecklas ständigt med nya funktioner 
och din egen revirinstruktör som van-
ligtvis känner till skogen bra kanske 
inte känner till alla möjliga problem-
situationer på den tekniska sidan. Då 
svarar utvecklingschef Henrik Holm-
berg gärna på frågor och försöker reda 
ut sakerna. 

Så här tar du tjänsten  
i bruk:
1. Gå till adressen www.egenskog.fi 
2. Som ny användare skapar du ett an-

vändarnamn och godkänner använ-
darvillkoren.

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

4. 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.

5. Vid första inloggningen ska man 
identifiera sig via stark identifie-
ring (bankkoder). Tjänsten hämtar 
då uppgifter på alla fastigheter man 
är ägare till från lantmäteriverkets 
databaser (också t.ex. tomter som 
inte är skogsmark). Reviret har inte 
nödvändigtvis kännedom om alla 
fastigheter man äger.

Den populära appen Heimskogen er-
sätts nu av EgenSkog-tjänsten, som är 
tillgänglig för medlemmar i alla skogs-
vårdsföreningarna från och med mars 
2022. Heimskogen funkar ännu en tid, 
men finns inte mera att ladda ner.

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 
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 fastig-

6. Gå in på Egna uppgifter -> Med-
lemsuppgifter (längst ner). Om 
medlemsuppgifter saknas väl-
jer man Södra skogsreviret i listan 
och trycker på knappen Sänd begä-
ran om granskning av saknat med-
lemskap, då går ett meddelande till 
reviret att användaren behöver få 
uppgifterna kopplade. Gör man inte 
detta ser man istället öppen skogs-
data som är gjord med laserskan-
ningsmetoden. Källa för skogsdata 
i tjänsten ska vara Svf:s skogsbruks-
plan om allt är rätt.

Omametsä-appen i telefon 
eller surfplatta
Till Android-enheter hittar man appen 
OmaMetsä i Play-butiken. Ladda ner 
appen och logga in med samma koder 
som i nättjänsten.

Till IOS (iPhone) finns ännu ing-
en app. Man får via browsern Safari 
trycka på delningsknappen i övre bal-
ken (bild nedan) och välja funktionen 
Lägg till på hemskärmen. Då fungerar 
Egenskog som en app, det har ibland 
förekommit problem med att få GPS-
kontakt i IOS och då måste man ändra 
inställningarna i Safari.

EGENSKOG-APPEN ERSÄTTER 
HEIMSKOGEN FR.O.M.  

MARS 2022
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Anslut dig till avtalen redan idag:
www.mtkhankinnat.fi/sv

Gör bättre affärer MTK Hankinnat har samlat köpkraften från lantbrukare i Finland och förhandlat oss  
till förmånliga inköpsavtal tillgängliga för medlemmar i SLC, MTK och SVF.

30 starka varumärken med svårslagna rabatter

Som medlem i SVF får du nu
genom MTK Hankinnats avtal 
svårslagna färdigförhandlade 
rabatter hos 30 kända 
varumärken. Rabatterna gör 
så att din verksamhet kan bli 
ännu mer lönsam. Rabatterna 
är gratis och enkla att använda. 
De finansieras helt av våra 
samarbetspartners – inte en 
enda euro kommer från
medlemsavgiften.

MTK HANKINNATS FÖRMÅNER  

FÖR SVF MEDLEMMAR 

OBS!
MEDDEL A  OM FÖR ÄNDR INGAR

Södra skogsreviret rf, som hör till Svenska lantbruksproducenternas central-
förbund 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 
skogsvårdsföreningen, liksom rätten till medlemsförmånerna, både revirets 
och SLC:s.

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

Meddelande om förändringar kan göras per telefon (019 580993), per e-post  
(borga@revir.org) eller på Skogsrevirets hemsida, www.revir.org 

Det går också bra att skicka vanlig post till adressen (OBS! INGET FRIMÄRKE BEHÖVS!):  
Södra skogsreviret rf, Kod 5011881,  
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

Snart finns även MTK  
Hankinnats medlemsför-
måner tillgängliga för 

skogsvårdsföreningarnas 
medlemmar

Som medlem i skogsvårdsföreningen 
kan du enkelt och kostnadsfritt få ra-
batter på person- och transportbilar, 
industrivaror, verktyg, byggnadsma-
terial, maskiner, reservdelar, däck och 
möbler. Helt finansierat av leverantö-
rerna, inte från din medlemsavgift.

Förmånliga rabatter för 
dig som är medlem
Rabatterna varierar för de olika av-
talen och på olika produkter och kan 
nyttjas när medlemsavgiften är betald. 
För att använda de flesta förmånerna 
öppnar man ett konto i mtkhankinnat.
fi för att få sitt medlemskap kopplat 
till de olika rabattavtalen. Verifiera ditt 
medlemskap genom att fylla i ditt med-
lemsnummer och postnummer.

En del rabatter beviljas genom att 
uppvisa medlemskort vid köptillfället 
medan en del tjänsteleverantörer för-
utsätter FO-nummer eftersom förmå-
nerna har tagits fram för företagare. 
För att identifiera en medlem använder 
MTK Hankinnats databas medlems-
numret och/eller FO-numret i skogsre-
virets medlemsregister. 
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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

KURSER I PLANTSKOGSRÖJNING FÖR  
SJÄLVVERKSAMMA SKOGSÄGARE ORDNAS I JUNI

En kurs hålls i Sibbo och en i Karis lördagen den 11.6.2022, kl. 10 - ca 13.30.

Kursen i Sibbo längs Spjutssundsvägen ca 5,7 km från Box.  
Kursen i Karis i närheten av Grundsjö.

Egen röjsåg medtages, eventuellt kan några extra röjsågar  
ordnas om man inte har tillgång till egen röjsåg.

Anmälningar senast torsdag 9.6 till adressen ekenas@revir.org

Med MT Metsä Digi -prenumerationen får du tillgång till allt digitalt  
innehåll gällande skog från både Maaseudun Tulevaisuus och Aarre-tidningen. 

Du kan också lägga till den tryckta tidningen MT Metsä, som utkommer  
10 gånger per år, till din prenumeration. 

Beställ MT Metsä nu och bli expert 
på din egen skog.

Erbjudandet är i kraft till den 20.12.2022 inom Finland. Faktureringstillägg 2,90 € för pappersfakturor. Prenumerationen 
fortsätter som en fortlöpande prenumeration, till ett vid gängse tidpunkt gällande pris. Viestimedia Oy / Kundtjänst, PL 440, 
00101 Helsingfors, tel 020 413 2277 (vard. 8-21, 8,35 cent / samtal + 16,69 cent / minut). Dataskyddsbeskrivning: se viestimedia.fi. 

LEHTI METSÄSTÄ

Tryckta tidningen  
+ Digital prenumeration  

nu endast

Fortlöpande  
prenumeration

1290
€/mån

MT Metsä Digital 
prenumeration  

nu endast

Fortlöpande  
prenumeration

1090
€/mån

Beställ per telefon!
020 413 2277

Beställ på nätet!
MT.FI/MHYjasen 

Nämn prenumerationskoden TAM2038eller använd QR-koden invid
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Stödet för vård av ungskog höjs den 1 
juni 2022 till 450 euro per hektar, om 
det samlas ihop klenträd i samband 
med skogsvården. Även villkoren för 
att få stöd lindras. Målet med ändring-
arna är att uppmuntra skogsägare att 
utföra vård av ungskog och att samla 
ihop klenträd i samband med det. Be-
slut om dessa ändringar fattades av 
statsrådet den 12 maj 2022.

Stödet för vård av ungskog höjs 
med 20 euro per hektar, om det sam-
las ihop klenträd i samband med vår-
den av skogen. Efter höjningen upp-
går stödet till sammanlagt 450 euro per 
hektar. Det högre stödet beviljas för så-
dana objekt som det har lämnats in an-
sökan om till Finlands skogscentral den 
1 juni 2022 eller senare. 

Också kravet på hur stort trädbe-
stånd som ska fällas i samband med 
skogsvårdsarbetet sänks från 1  500 
stammar till 1  000 stammar per hek-
tar på skogsrevirets verksamhetsom-
råde. Kravet på stubbdiameter för de 
träd som fälls höjs från två centimeter 
till tre centimeter. I övrigt förblir stöd-
villkoren oförändrade.

“Det arbete som utförs av skogs-
ägarna och inom skogsbruket varje dag 
är en stöttepelare för vår samhällseko-
nomi och försörjningsberedskap. Att 
höja stödnivån och lindra villkoren är 
en åtgärd som behövs för att främja 
vården av våra skogar och tillgången 
till virke på lång sikt”, säger jord- och 
skogsbruksminister Antti Kurvinen.

Ändringarna innebär att villkoren 
för och nivån på stödet för vård av ung-
skog blir samma som de var ursprung-
ligen när bestämmelserna om det så 
kallade Kemera-stödsystemet trädde i 
kraft 2015.

Ett nytt stösystem för 
skogsbruket bereds
Jord- och skogsbruksministeriet hål-
ler på att bereda ett nytt incitament-
system för skogsbruket. Det kallas 

Metka. Beredningsarbetet bottnar i ar-
betsgruppspromemorian Metsätalou-
den kannustejärjestelmä 2020-luvulla 
(Incitamentssystemet för skogsbruket 
på 2020-talet, jord- och skogsbruks-
ministeriets publikationer 2021:2). Ar-
betsgruppens förslag ska samordnas 
med EU:s nya riktlinjer för statligt stöd 
och övrig lagstiftning som gäller skogs-
bruk. Vid beredningen beaktas också 
de skogspolitiska riktlinjerna.

Enligt arbetsgruppens förslag ska 
syftet med incitamentsystemet för 
skogsbruket vara att främja ekono-
miskt, ekologiskt och socialt hållbar 
vård och användning av privata skogar. 
Incitamentsystemet föreslås omfatta föl-
jande typer av åtgärder eller stöd: vård 
av plantbestånd och ungskog, vitalise-
ringsgödsling, vård av torvmarksskog, 
åtgärder som gäller skogsvägsnätet, mil-
jöstöd, skogsnaturvård samt hygges-
bränning som en ny åtgärd. I samband 
med lagberedningen utreds också stöd-
jandet av tillvaratagandet av klenvirke

I regeringsprogrammet för stats-
minister Sanna Marins regering står 
följande skrivet om stödsystemet för 
skogsbruket: ”Systemet för finansie-

STÖDNIVÅN HÖJS OCH STÖDVILLKOREN LINDRAS 
FÖR VÅRD AV UNGSKOG DEN 1 JUNI

ring av hållbart skogsbruk ska ses över 
med betoning på en aktiv skogsvård 
som utförs i rätt tid samt naturvårdan-
de skötsel, och samtidigt beaktas åt-
gärder för ökad koldioxidbindning och 
bättre biologisk mångfald. Systemet in-
begriper även underhåll av skogsvägs-
nätet.” Beredningen av det nya incita-
mentsystemet för skogsbruket baserar 
sig således på regeringsprogrammet. 
 
Det nuvarande systemet 
för finansiering av  
hållbart skogsbruk 
Det nuvarande systemet för finansiering 
av hållbart skogsbruk (Kemera) inför-
des vid ingången av juni 2015. Den lag 
som gäller Kemera-systemet är vid be-
hov i kraft till utgången av 2023. Utbe-
talningar enligt stödbeslut som fattats 
utifrån den lagen kan göras ännu 2026.  

Det är ännu inte fastslaget när det 
nuvarande Kemera-systemet ska upp-
höra att gälla och det nya Metka-sys-
temet ska träda i kraft. Det beror på 
vid vilken tidpunkt de nya riktlinjerna 
för statligt stöd träder i kraft och hur 
länge förfarandet för anmälan av det 
nya stödsystemet till kommissionen tar. 
Enligt utkastet till riktlinjer om statligt 
stöd träder de nya reglerna i kraft den 1 
januari 2023, och inom sex månader ef-
ter det ska de gamla stödsystemen änd-
ras så att de börjar överensstämma med 
de nya riktlinjerna. Finland har dock 
ansökt hos kommissionen om att få för-
länga tiden för Kemera-stödsystemet till 
den 31 december 2023, och i samband 
med det åtog sig Finland att ändra sin 
lagstiftning så att den överensstämmer 
med de nya riktlinjerna för statligt stöd 
tidigare än så. Enligt den nuvarande be-
dömningen är det mest sannolikt att la-
gen om Kemera-systemet upphör att 
gälla sommaren 2023. För att Skogs-
centralen ska hinna handlägga ansök-
ningarna innan lagen upphör att gälla, 
bör ansökningarna lämnas in till Skogs-
centralen i god tid före det
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Skogsägarna kan i fortsättningen tjäna även på vid-
tagna klimatåtgärder, då den omtalade koldioxid-
kompensationsverksamheten äntligen kommer i 
gång. Kolbindningstjänsten är ett kommersiellt kol-
bindningskoncept, där skogsägaren kompenseras 
för den ökade tillväxten som gödsling av skogen 
åstadkommer. De kolenheter som därmed skapas 
marknadsförs vidare till inhemska företag som är 
villiga att kompensera sitt koldioxidavtryck.

I aktuella skogsdiskussioner har kommersiell kolbindning 
ofta diskuterats. Den kommer ordentligt igång nu när skogs-
vårdsföreningarna inleder marknadsföringen av Kolbind-
ningstjänsten till skogsägarna.

Kolbindningstjänstens målsättning är att öka skogens 
tillväxt och därmed kolbindningen i den växande skogen. 
Skogsägaren gör ett avtal om kolbindningen och får därmed 
inkomster för den kolbindning den ökade tillväxten orsakar, 
berättar Skogsvårdsföreningarnas Service SVFS Ab:s utveck-
lingschef Harri Huupponen.

”Trädens ökade tillväxt åstadkoms med gödsling och den 
ökade tillväxten marknadsförs som ökad kolbindning åt fö-
retag, som vill kompensera sitt koldioxidavtryck. Skogs-
vårdsföreningarnas experter hittar smidigt passande objekt 
för Kolbindningstjänsten. Skogsvårdsföreningarna sköter 
även gödslingen av objekten.”

Skogsägaren får ersättning årligen
Skogsvårdsföreningarnas samarbetspartner i denna nya 
tjänst är Green Carbon Finland, som ansvarar för marknads-
föringen av de standardenliga kolenheter som bildas av den 
ökade tillväxten gödslingen ger. Green Carbons projekt med 
kolsänkor följer ISO 14064 standarden.

”Green Carbon Finland betalar årligen en kompensation 
åt skogsägaren för den ökade kolbindningen i det avtalsenli-
ga området” berättar Green Carbon Finlands expert på kol-
skog, Juha Sankola

Ersättningen som skogsägaren årligen får från Kolbind-
ningstjänsten grundar sig på skogens ökade tillväxt, som be-
räknas med Naturresurstinstitutets (Luke) Motti program. 
Denna ökade tillväxt omvandlas till kolenheter.

Skogsägarna är intresserade av  
klimatarbetet
Skogsägarna har olika målsättningar med skötseln av sina 
skogar, och skogsvårdsföreningarna hjälper skogsägarna att 
nå dessa mål, säger Harri Huupponen

”Skogsägarna har alltid varit intresserade av att motarbe-
ta klimatförändringen och vi ville därför utveckla en tjänst, 
som motsvarar skogsägarnas behov och målsättningar i 
dessa frågor. Med hjälp av Kolbindningstjänsten kan skogs-
ägaren behändigt delta i arbetet med att hejda klimatföränd-
ringen och dessutom få ersättning för det.”

Kom igång med hjälp av  
skogsvårdsföreningen
Skogsägaren kan beställa Kolbindningstjänsten via skogs-
vårdsföreningen. Till Kolbindningstjänsten hör HiiliPlus+ 
avtal om kolbindningen där ett avtal om gödslingen av sko-
gen ingår.

Ett kolbindnings projekt bör omfatta minst 10 ha. Passli-
ga objekt för kolbindningen är skogar i utvecklingsklasserna 
02 och 03, alltså första- och andragallringsskogar.

”På mineraljordar görs kontrakten för fem år och på 
torvmarker för tio år”, säger Harri Huupponen

Objekten väljs noggrant
Ett lämpligt objekt för Kolbindningstjänsten ökar den verk-
liga kolbindningen; skogen skulle alltså inte ha gödslats om 
inte ett Kolbindningstjänstavtal hade gjorts. Eftersom figu-
rer som börjar bli avverkningsmogna lämnas utanför avtalet, 
kan man säkerställa att kolsänkan bibehålls.

Vid Kolbindningstjänstens gödslingar på mineraljordar an-
vänds gödningsmedel som innehåller många olika näringsäm-
nen; på torvmarker används huvudsakligen aska. Skogar med 
näringsobalans och som är i behov av vitaliseringsgödsling, 
lämpar sig inte för Kolbindningstjänsten. Objekt där gödsling-
ens verkan blir liten i förhållande till det koldioxidavtryck den 
skapar, lämnas också utanför Kolbindningstjänsten.

”Den positiva klimatpåverkan och ersättningen kol-
bindningen medför uppmuntrar skogsägare att gödsla sko-
gen. Då får man en ökad tillväxt som inte hade uppkommit 
om man låtit bli att gödsla”, konstaterar Juha Sankola från 
Green Carbon Finland.

SKOGSVÅRDSFÖRENINGARNA LANSERAR EN KOLBINDNINGSTJÄNST FÖR SKOGSÄGARE

SKOGSÄGAREN TJÄNAR  
NU ÄVEN PÅ ATT BINDA KOL

SKOGSÄGAREN TJÄNAR  
NU ÄVEN PÅ ATT BINDA KOL

SKOGSVÅRDSFÖRENINGARNA LANSERAR EN KOLBINDNINGSTJÄNST FÖR SKOGSÄGARE
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TEAM VÄST/LÄNSI

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

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  
 MELLANNYLAND/KESKI-UUSIMAA

Robin Järvelä
revirinstruktör
alueneuvoja
050 462 2435

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
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TEAM ÖST/ITÄ

www.revir.org

Veronica Lindén

 BORGÅ KONTOR / 
 PORVOON TOIMISTO 

Ove Simosas
Teamchef/ 
Tiimivastaava
revirinstruktör
alueneuvoja
0400 434 459

Robert Hansson
revirinstruktör
alueneuvoja
0504787717

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

Oskar Karlsson
arbetsledare/ 
työnjohtaja
050 572 4569
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