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HUR SER  
ENERGIPRODUKTIONEN  

UT I FRAMTIDEN?

Handels- och industriminister Jan Vapaavuori tillsatte år 
2014 en parlamentarisk energi- och klimatpolitisk kom-
mitté som i sin slutrapport hade som mål att Finlands 
egen energiförsörjning skulle ökas till mellan 80 och 100 
procent fram till år 2050. Meningen var att Finland skul-
le avstå energi-importen som då kostade samhället 8,5 
miljarder euro på årsnivå, eller ca 4 procent av vårt lands 
BNP. Då ansågs målet ambitiöst trots att tidshorisonten 
var över 30 år.

Kriget i Ukraina har påvisat sårbarheten hos en suve-
rän stat som inte kan garantera en nationell ostörd en-
ergiförsörjning och detta har påskyndat behovet av att 
ställa om energipolitiken i många länder, även i Finland. 
Trots att vi i vårt land inte tillhör dem som varit mest be-
roende av rysk energi visar facit nu att kommittén var på 
rätt spår redan för knappa tio år sedan. 

En mer decentraliserad energiproduktion som består 
av några basproducerande kärnreaktorer kompletterat 
med olika former av förnybara anläggningar är det kon-
cept som det signaleras understöd för nu. Då kommer vi 
till frågan vad som är och skall räknas som förnybart? 

EU:s skogsbeslut tidigare i höst om skogsbiomassans 
användning i energiförsörjning är ur finländskt perspek-
tiv svårförståeligt. Enligt parlamentets beslut skulle ca 8 
miljoner kubikmeter skogsavfall och ca 6 miljoner kubik-
meter brännved som används i hushållen inte räknas som 
förnyelsebara. Däremot skulle de sidoprodukter som går 
genom skogsindustrins processer fortfarande anses som 
förnyelsebara. Denna tolkning skulle vara positiv för 
skogsindustrin eftersom den skulle minska efterfrågan på 
den begränsade resursen. Någon aktör har tydligt lyckats 
bättre med sin lobbning.

Mycket har utvecklats sedan 2014, till exempel vind-
kraften är konkurrenskraftig utan subventioner, skogs-
industrins nyetablerade biomassa-anläggningar är själv-

försörjande beträffande energin, en del har till och med 
överskottsproduktion. Solpaneler har under senaste år in-
stallerats både på egnahemshustak, höghus och industri-
anläggningar. En boom att bygga solkraftparker, även i 
privat regi, försiggår även på många håll.

För att Finland skall klara av att verkligen bli och även 
förbli självförsörjande på energisidan, både vad beträf-
far elektricitet och flytande energi, i alla lägen, även då 
det varken blåser eller är solsken, behövs skogsprodukter. 
Vapaavuoris kommitté satte som mål att lejonparten av 
ökningen av elproduktionen, ca 20 TWh, skulle bestå av 
skogsenergi. Då den ryska importen av skogsbränsle har 
stoppats krävs logistiska satsningar och ekonomiska inci-
tament för att ersätta det ryska bortfallet samt trygga det 
inhemska uttaget. Därför är det svårt att förstå att våra 
ansvariga politiker inte har bevakat nationens intressen 
kraftigare i en så pass elementär fråga som användningen 
av skogsbränsle för energiändamål. Att skogsenergi inte 
skulle vara förnybart strider både mot sunt förnuft och 
mot biologiska fakta.

Att gynna en diversifierad energiproduktion som ba-
serar sig på sol, vind, vatten och skogsprodukter har otvi-
velaktigt även goda klimatpolitiska argument. Det skulle 
förbättra kolbalansen och göra energiproduktionen mera 
kolneutral, alltså en win-win lösning.

Därför, då det drar ihop sig till riksdagsval inkom-
mande vår och därpå följande år till val av europaparla-
mentariker är det av största vikt att det i både högborgen 
på Arkadiabacken, ävensom i Bryssel, sitter ansvarsfulla 
ledamöter som förstår att bevaka nationella energipoli-
tiska intressen som baserar sig på fakta, och inte låter sig 
vilseledas av flummiga ideologiska villfarelser.

Jag önskar alla Revirets medlemmar och samtliga lä-
sare en stämningsfull jul i skenet av lampor vars energi är 
producerad av inhemska hållbara energiformer!

Ledare:  
Otto von Frenckell 
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MARKNADSUTSIKTER 
FÖR ÅR 2023

Skogssektorns ekonomi 
försvagas i takt med den 
globala ekonomins nedgång
Prognoserna för den finska ekonomin 
har försämrats för nästa år. PTT upp-
skattar att Finlands BNP kommer att 
minska med 0,5 procent nästa år. Ryss-
lands anfallskrig mot Ukraina har höjt 
priserna och ränteuppgången har in-
tensifierats. Detta har vänt ekonomier-
na till långsammare tillväxt och till och 
med nedgång. Skogsindustrins konjunk-
turtopp har fortsatt främst tack vare 
prisökningen på slutprodukter, men tak-
ten väntas dämpas något. PTT spår att 
skogsindustrins värde, som helhet, kom-
mer att minska med 10 procent år 2023. 

Den inhemska virkesmarknaden 
väntas växa, eftersom importen av vir-
ke från Ryssland har upphört. För att 
ersätta den måste de inhemska avverk-
ningarna ökas. Utsikterna för den glo-
bala ekonomin är generellt sett dystra 
på grund av snabb inflation, den euro-
peiska energikrisen och  Rysslands fort-
satta anfallskrig. De geopolitiska spän-
ningarna mellan stormakterna har ökat. 
Den amerikanska ekonomin krymp-
te under det första och andra kvartalet 
2022, men sysselsättningen där är fort-
farande mycket stark. Kinas ekonomis-
ka tillväxt har avtagit avsevärt i år och 
den strikta coronapolitiken har fått byg-
gandet och investeringarna att minska. 
Utsikterna för euroområdet har mörk-
nat på grund av Rysslands pågående an-
fallskrig och energikrisen. Särskilt Tysk-
lands utsikter är utmanande. 

Den inhemska skogsindu-
strins konkurrenskraft 
har förbättrats
Den inhemska skogsindustrins kon-
kurrenskraft har förbättrats och skogs-

Magnus Wiksten och forskningschef Kalle Karttunen MTK

företagens lönsamhet har varit på 
rekordnivå. Å andra sidan är skogsin-
dustrin inte immun mot nedgången i 
den globala ekonomin, och priserna på 
slutprodukter antas börja sjunka. PTT 
förutspår att exportvolymerna för pap-
per kommer att öka med 19 procent, 
men att papperspriserna istället sjun-
ker med 17 procent. När det gäller kar-
tong skulle exportpriserna också sjun-
ka med 14 procent, men kvantiteterna 
vara liknande som föregående år. För 
cellulosan är prognosen gällande pri-
set liknande men exporten av cellulosa 
förväntas öka med 14 procent.

Enligt PTT:s prognos skulle export-
värdet av träprodukter, framför allt såg-
varor och faner, bli negativt på grund 
av sjunkande exportvolymer och priser. 
PTT förutspår att exporten av sågva-
ror kommer att minska med 2   procent 
och exporten av faner med 4 procent. 
Det beräknas att det genomsnittliga ex-
portpriset faller kraftigare nästa år för 
sågvaror (-30 procent) än för fanerpri-
serna (-9 procent). Å andra sidan skul-
le virkespriset fortfarande ligga över 
det långsiktiga genomsnittet. Det rå-
der också stora meningsskiljaktigheter 
bland prognosmakarna, framför allt 
när det gäller sågvaror. I LUKE:s prog-
nos skulle volymen bli 3 procent stör-
re och prisfallet i nästa år mer måttligt 
(-23 %).

Användningen Av inhemskt 
virke kommer Att ökA

Rysslands andel av virkesimporten har 
varit mer än 9 miljoner kubikmeter per 
år och den har nu upphört helt och hål-
let. Nästa år väntas produktionen inom 
skogsindustrin bli högre än 2022 och 
enligt PTT:s uppskattning skulle den 
industriella virkesanvändningen öka 
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med 6 procent. Den totala virkesan-
vändningen skulle då uppgå till ca 69 
miljoner kubikmeter.

Däremot förutspår PTT att avverk-
ningen av industrivirke bara skulle öka 
med 2 procent. LUKE:s motsvarande 
siffra är 7 procent. Båda prognoserna 
är ganska låga då man beaktar att vir-
kesimporten nästan har upphört och 
investeringarna inom skogsindustrin 
är märkbara. Industrin kan utnyttja sin 
stående virkesreserv i begränsad om-
fattning och att industrin skulle sän-
ka nyttjandegraden av kapaciteten är 
långt ifrån problemfritt.

PTT förutspår att under 2023 kom-
mer trenden i virkespriserna främst att 
vara stigande. Undantaget är barrtim-
mer vars pris förväntas sjunka med 2 
procent, som en följd av att priset på 
sågvaror förväntas sjunka. PTT förut-
spår en ökning med 3 procent av de ge-
nomsnittliga priserna på massaved och 
björktimmer. PTT uppskattar att pri-
vatskogarnas bruttointäkter kommer 
att stiga till 2,4 miljarder euro i år (3 
%), men minska något i nästa år (-3 
%).

Med tanke på vårens virkesmark-
nad så verkar prognoserna vara entydi-
ga i att efterfrågan på virke fortfaran-
de kommer att vara mycket god. Några 
radikala förändringar i virkespriserna 
förutspår varken PTT eller LUKE hel-
ler. 

För skogsägarna borde 2023 såle-
des bli ett bra år om man vågar tro på 
tidigare nämnda prognoser. Skogsbruk 
är oberoende en långsiktig verksamhet 
och man skall inte stirra sig blind på de 
för stunden gällande priserna. Viktiga-
re är att skogen sköts då behov finns, 
så att tillväxten kan hållas hög och sko-
gen produktiv.

Under nästa år strävar reviret till att 
hitta avsättning för revirmedlemmar-
nas virke som tidigare. Revirets mål-
sättningar inom virkeshandeln är de 
samma som medlemmarnas, dvs god 
efterfrågan på virke, höga virkespri-
ser och acceptabla kvalitetsfordringar. 
Uppfylls inte dessa villkor i hemlandet 
har reviret, som bekant, beredskap att 
exportera virke. 
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Regeringen lämnade den 19 september 
2022 en proposition till riksdagen med 
förslag till lag om ett temporärt incita-
mentsystem för skogsbruket. Målet är 
att det nya incitamentsystemet, som 
kallas Metka, i fortsättningen ska er-
sätta det nuvarande Kemera-stödsys-
temet. Kemera-stöd enligt nuvaran-
de modell kan ännu beviljas fram till 
slutet av 2023. Då ska ansökan vara 
inlämnad till Skogscentralen senast 
1.10.2023. Utbetalningen av bevilja-
de Kemera-stöd fortsätter till slutet av 
2026. För att lagen om det nya incita-
mentsystemet och de förordningar som 
gäller det ska kunna träda i kraft förut-
sätts godkännande av Europeiska kom-
missionen. Förordningsutkasten sändes 
på remiss redan nu för att anmälan till 

kommissionen ska kunna göras så fort 
som möjligt efter att jord- och skogs-
bruksutskottets betänkande har blivit 
klart.

Målet med reformen är att upp-
muntra enskilda markägare till åtgär-
der som

• ökar skogarnas tillväxt
• skyddar och ökar skogarnas bio-

logiska mångfald
• främjar vattenvården inom 

skogsbruket
• stävjar klimatförändringar
• främjar skogarnas anpassning till 

klimatförändringar
• upprätthåller vägnätet för skogs-

bruket.
I regeringens proposition föreslås 

att incitamentsystemet ska innehålla 
följande stöd: stöd för vård av plant-
bestånd och ungskog, stöd för vitalise-
ringsgödsling, stöd för en plan för vård 
av torvmarksskog, stöd för vatten-
vårdsåtgärder och byggande av vägar 
på dikesrenar i torvmarksskog, stöd 
för skogsbrukets vägnät, miljöstöd, 
stöd för vård av skogsnaturen och stöd 
för hyggesbränning. Dessutom ska stöd 
kunna betalas för hopsamling av klen-
träd från objekt där det utförs vård av 
plantbestånd och ungskog.  Stödet för 
hyggesbränning är helt nytt och ock-
så stödet för vattenvårdsåtgärder och 
byggande av skogsbilvägar ändras en 
hel del från tidigare.

KEMERA BLIR METKA 2024 
Text: Henrik Holmberg

Stödnivån för  
plantskogsvård
Stöd för vård av ungskog föreslås bli 
230 euro per hektar i Metka. Om man 
i södra Finland i samband med vård av 
ungskog samlar klenvirke åtminstone 
35 fastkubikmeter per hektar blir stö-
det 410 euro per hektar. Kravet för den 
höjda stödnivån är att klenvirke tas ut 
jämnt från alla figurer. 

Kemerastödet är för tillfället 230 
euro per hektar för vård av plantbestånd 
i bestånd över 3 meters höjd och stödet 
då klenvirke samlas är 450 euro per hek-
tar. Det lönar sej alltså inte att vänta med 
att utföra plantskogsskötsel, enklast är 
att kontakta den lokala revirinstruktö-
ren som kan hjälpa till med stödansök-
ningar och att få arbetena utförda.
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REVIRET DELTAR  
I SORKKA-PROJEKTET

Bakgrund
Välmående skogar spelar en ovärderlig 
roll för begränsningen av och anpass-
ningen till klimatförändringen. Skogs-
skador är dock ett betydande hot i takt 
med att klimatförändringen fortskri-
der, och utgör den väsentligaste orsa-
ken till skogsbrukets sårbarhet. Ska-
dorna minskar skogarnas förmåga att 
binda och lagra kol.

Enligt den senaste nationella riks-
skogstaxeringen fanns det skogsskador 
orsakade av älg på cirka 520 000 hek-
tar. Mindre hjortdjur orsakar också ska-
dor. Skador orsakade av rådjur beräk-
nas uppgå till ca 50 miljoner euro per 
år. Genom att samordna skogsbruk och 
viltvård säkras jaktmöjligheter samt 
upprätthållande och skötsel av viltstam-
marna vid sidan av skogsbruket.

Mål
När de metoder och den verksamhets-
modell som utvecklats i projektet tas i 
bruk, kommer de att minska klövdju-
rens skador på skogarna och deras för-
måga att växa. Detta upprätthåller och 
stärker markanvändningssektorns kol-
sänkor och -reservoarer på både kort 
och lång sikt. Samtidigt stöds den bio-
logiska mångfalden. Syftet är att:

• främja artrikedomen för olika 
trädslag samt främja de trädslag 
som bäst växer på platsen.

• Minska skaderisken på tall- och 
lövträd orsakade av älg och an-
dra hjortdjur

• stärka samordningen av skogs-
bruk och jaktverksamhet.

Nya metoder för plant-
skogsvård testades i 
hjortdjurstäta områden
Jakt är inte det enda sättet att minska 
hjortdjursskadorna i plantskog. Nya 
metoder testas för att öka blandsko-
garna och minska skadorna i tall- och 
björkplantskog i områden med mycket 
hjortdjur.

Nya sätt att vårda plantskogen pi-
lottestades i Björneborgs- och Rase-
borgstrakterna i somras. Försöken 
gjordes inom projektet Sorkka, som 
handlar om att sammanjämka skogs-
vård och reglering av hjortdjursstam-
marna.

En metod som testades var att läm-
na kvar ett inslag av björk i granplant-
skog i ett område där risken för hjort-
djursskador är hög. Man röjde bort 
förväxta lövträd, som försinkar be-
ståndsplantornas tillväxt.

– Älgarna får extra föda av lövträ-
den som lämnats att växa bland gra-
narna, och då äter de eventuellt mindre 
av tallplantskogarna i närheten. Sam-
tidigt får man mera blandskogar, som 
är viktiga för den biologiska mångfal-
den, säger Mika Tuomainen, kundråd-
givare i skogs- och naturvård vid Fin-
lands skogscentral.

Obehandlade viltbuskage lämnades 
kvar i plantskogen, vilket också ökar 
trädslagsblandningen. Under de kom-
mande decennierna blir viltbuskagen 
bra grupper av naturvårdsträd. 

Tallplantskog lämnades 
avsiktligt tät
Man prövade att lämna ett tallplantbe-
stånd exceptionellt tätt när man röjde. 
Plantorna lämnades att stå dubbelt så 
tätt som vid vanlig plantskogsvård. 

– På så sätt finns det lite ”skademar-
ginal”, säger Tuomainen. 

Man sparade ett lövträdsinslag i 
plantskogen enligt skogsvårdsrekom-
mendationerna, men stora lövträd som 
hämmar tallplantornas tillväxt togs 
bort. En handfull viltbuskage lämnades 
orörda. En växtplats som passar tall är 
för karga för gran, men de granar som 
uppkommit naturligt på objektet top-
pades delvis. Toppkapningen får gra-
narna att förbuskas och ge småviltet 
skydd. 

Plantskogsvården utfördes på ett så-
dant sätt att Skogscentralen kan bevil-
ja Kemera-stöd. Arbetet utfördes inom 
projektet Sorkkaeläinten vaikutus met-
sien terveyteen ja kasvukykyyn ilmas-
totavoitteiden kannalta - uudet rat-
kaisut (Sorkka), som finansieras av 
Jord- och skogsbruksministeriet. Pro-
jektet koordineras av Tapio Ab, medan 
Naturresursinstitutet, Finlands viltcen-
tral och Finlands skogscentral ansvarar 
för verkställandet. Projektet är en del 
av Fånga kolet-helheten med klimatåt-
gärder i markanvändningssektorn.
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V Ä G E N  T I L L  D I N  S K O G

 

Abonnemangs-
avgiften är 

avdragbar i skogs-
beskattningen.

Års-
prenumeration 
(23 nummer) 

8500
(normalt 159 €)

Din förmån
 74 €

ATT ÄGA SKOG ÄR ETT FLERA ÅRTIONDEN LÅNGT PROJEKT SOM I BÄSTA FALL

GER EKONOMISKT NYTTA OCH GLÄDJE I VARDAGEN. BESTÄLL METSÄLEHTI 

TILL MEDLEMSPRIS edutjasenelle.fi/mhy ELLER PER TELEFON 

09 315 49 840. ANGE ATT DU ÄR MEDLEM I EN SKOGSVÅRDSFÖRENING.

MED EN 
SKICKLIG GUIDE
ÄR DET TRYGGT 
ATT VANDRA

 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, Huvudstadsregionens 

samt 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

Jarmo Reiman
Verkställande direktör

040 355 62 21
jarmo.reiman@nyved.fi

Kaj Linden
Virkesförman
0400 304 173

kaj.linden@nyved.fi

David Lundqvist
Virkesförman
040 8010401

david.lundqvist@nyved.fi
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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

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!

Revirets medlemsavgift för år 2023
Skogsägare Grundavgift 27,50 €

Arealavgift 3,30 €/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. 

MEDLEMSAVGI F T EN  2023
Medlemsavgiften för 2023 faktureras enligt uppgifterna 
i vårt medlemsregister per den 31 december 2022.  
Medlemsfakturan skickas ut i februari 2023.

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

Om det under året skett förändringar i skogsinnehavet, 
namn- eller adressförändringar, vänligen meddela oss 
senast 31.12.2022
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Reviret har deltagit i ett forskningsprojekt vid Naturresursin-
stitutet som undersökte granplantors överlevnad efter plan-
tering sommaren 2021. I en rikstäckande studie ingick tio 
planteringsytor på revirets verksamhetsområde våren 2021 
från Kimitoön till Lovisa. Undersökningen kommer också 
att fortsätta på samma objekt under de kommande åren för 
att också kunna fastställa de långsiktiga effekterna.

Sammanfattning och slutsatser
Det torra och varma vädret under försommaren 2021 orsa-
kade torkskador och dödlighet för nyplanterade granplantor. 
Större delen var dock lindriga torkskador på barrens och års-
skottens tillväxt, men längdtillväxten minskade hos plantor 
som skadats av torka. Mängden nederbörd före plantering 
förklarade i viss utsträckning skillnaderna i torkskador mel-
lan regioner, även om det annars inte fanns någon geografisk 
variation i skadorna orsakade av torka eller snytbagge. Högre 
lufttemperatur efter plantering ökade risken för torkskador, 
men det berodde till stor del på skillnader i planteringstid-
punkterna: i maj var risken för torka lägre än under sena-
re perioder. Risken för både torka och snytbaggens skador 
minskade när plantorna planterades i mineraljordstäckta hö-
gar utan avverkningsrester eller stenar under. Ytlig plantering 
ökade risken för uttorkning. Risken för torka ökade också 
på torra växtplatser med grovkorniga jordarter och på bör-
diga växtplatser med tät vegetation som omgav de planterade 
plantorna. På dessa platser är snabb plantering efter avverk-
ning viktig, även om risken för skador orsakade av snytbag-
gen ökar något. Det är dock möjligt att minska snytbaggeska-
dorna genom högkvalitativ markberedning och genom att 
plantera plantor i markberedd, mineraljordstäckt mark. Med 
tanke på att förbereda sej för perioder av torka på försom-
rarna är det på basen av studien ett säkrare val att använda 
fryslagrade plantor för plantering i juni än plantor som lagras 
utomhus på vintern och börjar sin tillväxt före planteringen. 
I maj månads planteringar fanns det inga skillnader mellan 
olika metoder för vinterlagring. I juli ska man inte använ-
da plantor av något slag som är odlade för vårplantering. Ju 
längre plantorna som planterades var, desto mer ökade risken 
för torkskador, särskilt i juni. För fryslagrade plantor påver-
kade plantans längd inte risken för uttorkning lika mycket. 

Under en mycket varm och torr försommar kan torkska-
dor inte helt undvikas, men risken för torkskador på gran-
plantor kan minskas genom att plantera 

 – plantorna snabbt efter att de anländer och att undvika 
lång mellanlagring

 – fryslagrade plantor inom juni månad
 – plantor som är i proportion till klumpens storlek
 – plantor på växtplatser för gran på mycket grovkorniga 

jordar
 – med snabb kedja på bördiga växtplatser för att undvi-

ka den rikliga markvegetationen som konkurrerar med 
plantorna om vatten omedelbart efter plantering

 – plantorna i mineraljordshögar, under vilka det inte finns 
något extra

 – plantorna tillräckligt djupt (5-6 cm jord ovanpå klum-
pen)
Dessutom är det skäl att undvika att plantera plantor 

som odlats för vårplantering i juli, oavsett metoden för deras 
vinterlagring. Eftersom skador inte helt kan undvikas under 
extrema klimatförhållanden är det en bra idé att förbereda 
sej på skadeförluster under planteringsskedet genom att följa 
rekommendationerna om planteringstäthet.
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vet du allt om din skogs 
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tidningens mångsidiga innehåll, 
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I februari 2022 bekräftade PEFC Fin-
land de nya kraven på skötsel och 
användning av skog. Beredningsarbetet 
utfördes av standardarbetsgruppen, 
där en sammansättning av mer än 60 
organisationer deltog i utarbetandet, 
som på ett brett och mångsidigt sätt 
täckte de ekologiska, sociala och eko-
nomiska aspekterna av skogsbruket.

Det är viktigt att känna 
till kriterierna
De reviderade skogsbrukskraven tas i 
bruk 1.1.2023. Som en del av ibrukta-
gandet anordnades en omfattande ut-
bildningsrunda för aktörer om innehål-
let i de nya kraven. Dessa utbildningar 
riktade sig särskilt till yrkesverksam-
ma inom skogsbruket som redan är 
bekanta med innehållet i de gällan-
de PEFC-standarderna. Teoridelen av 

utbildningsomgången ordnades för 
skogsfackmän i mars 2022 och hösten 
2022 ordnades fältutbildningar över 
hela Finland.

PEFC-certifiering är en 
medlemsförmån
Genom ibruktagandet av den nya PE-
FC-standarden kommer också en ny 
PEFC-standardperiod att inledas. Var-
je verksamhetsutövare och skogsägare 
som har förbundit sig till PEFC-certi-
fieringen måste registrera sig separat till 
den nya standardperioden. Som medlem 
i en skogsvårdsförening behöver skogs-
ägaren inte lämna in en separat anmälan 
om övergången till den nya standardpe-
rioden, eftersom PEFC-skogscertifiering 
är skogsvårdsföreningarnas medlems-
förmån och registreringen av skogsäga-
re utförs som gruppcertifiering.

 

KRAVEN PÅ SKOGSBRUKET FÖRNYAS 1.1.2023
Text: Juho Ikonen

de viktigAste ändringArnA  
i den reviderAde  

PeFC-stAndArden

• Skyddszonerna vid kanterna av 
öppna myrar och längs vattendrag 
breddas och endast plockhuggning 
är tillåten på dem. Detta kommer 
att överföra 3,5% av skogsarealen 
till kontinuerligt skogsbruk.

• Antalet sparträd och grovleken 
kommer att öka från nuvarande 
nivå.

• Vid avverkning sparas död ved och 
förekomsten av död ved främjas ge-
nom att göra högstubbar.

• Snår bevaras och trädslagsbland-
ning ökas i alla delar av skogsbru-
ket, vilket ökar mångfalden i skogs-
naturen.

• Restriktionerna för skogsbruk i 
grundvattenområden utvidgas.
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De nya PEFC-standarderna träder i 
kraft 1.1.2023 och det påverkar förstås 
också leveransavverkningar där skogs-
ägaren själv avverkar och kör ut vir-
ket till väg. Här har vi sammanställt en 
kom-ihåg-lista med de viktigaste saker-
na gällande avverkning till försäljning i 
egen skog. De två första punkterna är 
lagstiftning som gäller oberoende om 
virket som har avverkats är PEFC-cer-
tifierat eller inte. 

LAgstiFtning
Skogslagen, anmälan om 
användning av skog: 
Avverkningsanmälan gäller också för 
leveransavverkning som skogsägaren 
själv utför. Anmälan lämnas in minst 
10 dagar före avverkningen och anmä-
lan 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 med-
eldiameter på 13 cm eller mindre, så-
vida de inte är i närheten av en särskilt 
viktig livsmiljö. Men också innan vind-
fällen avverkas ska en anmälan om an-
vändning av skog göras till skogscen-
tralen om träden ska säljas. Innan man 
avverkar ska man alltid kontakta den 
lokala revirinstruktören på skogsrevi-
ret som hjälper med att lämna in en av-
verkningsanmälan. 

Lagen om bekämpning av 
skogsskador:
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 mi-
neraljord före avverkningen till mer än 
50 procent utgörs av tall eller gran eller 
av båda sammanlagt.
2) på torvmark i södra Finland om över 
50 procent av beståndets volym utgörs 
av gran eller tall eller båda samman-
lagt.

Godtagbara bekämpningsmetoder 
mot rotticka är stubbehandling med 
ett godkänt växtskyddsmedel (urea el-
ler Rotstop), byte av trädslag till löv-
träd efter förnyelseavverkning eller 
någon annan åtgärd med samma ver-
kan. Stubbupptagning eller hygges-
bränning är däremot inte godtagbara 
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.

PeFC-krAven
Naturvårdsträd och 
döda träd lämnas vid 
alla avverkningar:
Antalet naturvårdsträd som kvarläm-
nas permanent vid avverkningar är i 
genomsnitt minst 10 och antalet döda 
träd i genomsnitt minst 10 per hektar. 
Med död ved avses grova torrakor som 
är över 20 cm i diameter på brösthöjd 
och andra döda stående träd, högstub-
bar och lågor. Om det inte finns till-
räckligt med döda träd på stämplings-
postnivå, lämnas det kvar minst 2–5 
högstubbar per hektar, särskilt av löv-
träd. 

Naturvårdsträden kan koncentreras 
på stämplingspostnivå och en stämp-

LEVERANSAVVERKARENS  
KOM-IHÅG-LISTA

text: Henrik Holmberg
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 – grova trädindivider från en tidigare 
trädgeneration 

 – trädindivider med ovanliga former 
 – ädla lövträd 
 – resliga aspar 
 – sälgar, häggar och rönnar med tyd-

lig stam 
 – klibbalar 
 – hålträd 
 – noterade födoträd för tjäder 

Om ovannämnda träd saknas 
kvarlämnas som naturvårdsträd så-
dana träd som är minst 15 cm i dia-
meter på brösthöjd och som är vikti-
ga för den biologiska mångfalden, och 
som har goda förutsättningar för att 
utvecklas till gamla träd. Det rekom-
menderas att naturvårdsträd i första 
hand kvarlämnas i grupper och i ome-
delbar närhet av värdefulla livsmiljö-
er, i skyddszoner av öppna torvmarker 
samt i skyddszoner intill vattendrag 
och småvatten.

I grupper med naturvårdsträd ska 
markytan förbli orörd och marken un-
der dem ska inte röjas. 

På grund av säkerhetsrisker ska na-
turvårdsträd inte lämnas kvar i omedel-
bar närhet av viktiga konstruktioner, 
såsom trafikleder eller el- och telefon-
ledningar, och inte heller på fornläm-
ningar. 

viLtsnår oCh trädsLAgs-
bLAndning tryggAs

För att levnadsförhållandena för ett 
mångsidigt artbestånd och viltet ska 
tryggas i alla faser av skogsbehand-
lingen bevaras snår och trädslags-
blandningar när sådana förekommer 
naturligt på en figur och trädslags-
blandningen inte äventyrar odlingen av 
de trädslag som ska odlas. Snår är små 
trädgrupper som ger skydd åt olika ar-
ter. Det är bra om snåret har flera olika 
trädslag, innehåller granar och är minst 
10 m2 stort. Även grupper med natur-
vårdsträd bildar snår om marken under 
dem inte är röjd. Trädslagsblandning 
betyder att det förutom huvudträdsla-
get finns ett eller flera andra trädslag, 
med fördel lövträd, i skogen.

Vid arbeten intill vatten-
drag och småvatten  
lämnas skyddszoner
En skyddszon som binder fasta partik-
lar och minskar näringsbelastningen, 
tryggar beskuggningen och mångfal-
den och där vegetationsskikten beva-
ras lämnas kvar invid vattendrag och 
källor. Skyddszonens bredd är i genom-
snitt minst 10 meter, men minst 5 meter 
på alla ställen. I skyddszonen utförs det 
endast plockhuggning där man bevarar 
ett mångsidigt trädbestånd med träd av 
olika storlek och med fördel lövträd. 
Man bör undvika att lämna kvar grot 
i en skyddszon. Stammar som har vält 
ner i fåran på naturlig väg avlägsnas 
inte.

I skyddszonen utförs inte: 
 – markberedning 
 – gödsling 
 – stubbrytning 
 – röjning av vegetationen i buskskik-

tet 
 – kemisk bekämpning med växt-

skyddsmedel 
Skyddszonen för dikeslika, uträta-

de och rensade bäckar vars fåra är un-
der 2 meter bred ska vara minst 5 me-
ter bred. Stamved får avlägsnas från 
skyddszonerna. Undantagen gäller inte 
fåror med ett laxbestånd som hör till 
Finlands naturliga arter. De övriga krav 
på skyddszoner som nämns ovan gäller. 

Övergångszoner till 
torvmarker
I kanten av öppna myrar och my-
rar som ska återställas i naturtillstånd 
kvarlämnas på övergångszoner som 
tydligt avviker från den övriga terräng-
en en minst 10 meter bred skyddszon, 
där det är tillåtet med endast plock-
huggning och grävning av diken i syfte 
att återföra vatten till skyddade myrar 
eller andra myrar i naturtillstånd som 
torkats ut på grund av dikning. I den-
na zon utförs inte markberedning och 
buskskiktet bevaras. Naturvårdsträden 
i en stämplingspost kan koncentreras 
till skyddszonen. 

lingspost kan bestå av flera separata 
beståndsfigurer. Naturvårdsträd är le-
vande träd som hör till de naturliga 
trädarterna i vårt land. 

Som naturvårdsträd kvarlämnas: 
 – boträd för rovfåglar 
 – grova enar 
 – gamla träd med brandlyror 
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SKOGSFÄRDIGHETSTÄVLING FÖR SYDKUSTENS SKOGSÄGARE
Ingå, Fagervik gård 11.10.2022

RESULTAT,INDIVIDUELLT

Plac Namn Kommun/Lag Stämpl.
Poäng

Värdering Totalt

1. Forsström Andre Svf Österbotten I 56 99 155
2. Björklöf Ole Västra Nyland III 56 98 154
3. Nikula Pertti Mhy Uusimaa I 57 97 154
4. Eliasson Tage Västra Nyland V 61 91 152
5. Selén Stefan Sibbo I 62 88 150
6. Björklöf Jan Västra Nyland III 62 87 149
7. Malmström Johan Mellan Nyland I 58 90 148
8. Wasström Anders Västra Nyland IV 59 87 146
9. Westerlund Gustav Borgå I 56 89 145
10. Bergström Ulf Kimito I 51 91 142
11. Lindfors Bengt 65 77 142
12. Enholm Henrik Sibbo I 56 85 141
13. Savolainen Heikki Mhy Päijänne 62 79 141
14. Hagman Mats Kimito II 53 87 140
15. Uusi-Simola Esko 60 80 140
Bästa värderare: Andre Forsström
Bästa stämplare: Bengt Lindfors, Kaj Levonius, Henrik Lindholm

Den traditionella skogsfärdighetstävlingen för sydkustens 
skogsägare ordnades i år i Ingå på Fagervik gårds marker. 
Samlingen och middagen hölls i Fagervik uf:s lokal på gårds-
området. I år hölls tävlingen enligt normal tidtabell med mid-
dag och prisutdelning före kaffet. Själva tävlingsbanan gick 
längs en skogsväg i Fagervik gårds skogar på gångavstånd 
från gården. Stefan Sundqvist, Fredrik Adamsson och Hen-
rik Holmberg fungerade som banmästare. Vädret var regnigt 
under tävlingen, men både före och efter var det uppehåll.

Årets tävling ordnades med vanligt program nu när coro-
naläget var bättre än under de föregående två åren och buss-
transport kunde ordnas från Östnyland och Kimitoön. I år 
deltog hela tre lag från Österbotten och ett lag från skogs-
vårdsföreningen Uusimaa. Efter utförd tävling bjöds delta-
garna på grillad korv, och man hade möjlighet att delta i gui-

SKOGSFÄRDIGHETSTÄVLINGEN  
FÖR SYDKUSTENS SKOGSÄGARE  

I FAGERVIK
Text: Henrik Holmberg

dad rundvandring i bruksmiljön i Fagervik under ledning av 
Södra skogsrevirets ordförande Otto von Frenckell. 

Lagpriset vanns i år av Södra skogsrevirets lag Västra Ny-
land III. På andra plats kom Södra skogsrevirets lag Kimito I 
och på tredje plats Mhy Uusimaas lag. Andre Forsström från 
Österbotten vann den individuella tävlingen med dagens 
bästa resultat i värderingsdelen. Andra kom Ole Björklöf 
som också var med i det vinnarlaget och tredje Pertti Nikula 
från Mhy Uusimaa. Ole Björklöf tilldelades också vandrings-
priset för bästa individuella resultat eftersom han hade bäs-
ta resultatet av deltagarna från sydkusten. Tre personer fick 
också hederspris för bästa stämplingsresultat, Bengt Lind-
fors, Kaj Levonius och Henrik Lindholm. Nästa höst är det 
meningen att arrangera tävlingen i Kyrkslätt eller Esbo.

Från vänster sydkustens vinnare Ole Björklöf, tvåan Tage 
Eliasson och trean Stefan Selén
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Ta kontakt med:
Ulla Inkeroinen, sk.br.ing., AFM
Tel. 050 5376598
Drottninggatan 9, 07900 Lovisa
ulla.inkeroinen@metsatilat.fi 

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

www.metsatilat.fi

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

Hos oss löper  
skogsfastighetsaffärerna!

Nu finns det efterfrågan på 
skogsfastigheter i alla storlekar 

och vi söker nya objekt till 
försäljning.

Ta kontakt om du planerar 
försäljning av fastighet.

Skogsproffs förmedlar med omtanke

SKOGSFÄRDIGHETSTÄVLING FÖR SYDKUSTENS SKOGSÄGARE
Ingå, Fagervik gård 11.10.2022

RESULTAT,LAG

Plac Namn Kommun/Lag Stämpl. Värdering Totalt
1. Österlund Klas Västra Nyland III 57 81 138

Björklöf Ole Västra Nyland III 56 98 154
Björklöf Jan Västra Nyland III 62 87 149 441

2. Holmen Henrik Kimito I 60 77 137
Bergström Ulf KimitoI  51 91 142
Ekholm Gustaf Kimito I 52 87 139 418

3. Hannula Erkki Mhy Uusimaa I 58 77 135
Nikula Pertti Mhy Uusimaa I 57 97 154
Uusi-Simola Yrjö Mhy Uusimaa I 60 68 128 417

4. Käldström Rune Svf Österbotten I 56 76 132
Häggman Marcus Svf Österbotten I 53 71 124
Forsström Andre Svf Österbotten I 56 99 155 411

5. Baarman Sigvard Västra Nyland V 61 69 130
Eliasson Tage Västra Nyland V 61 91 152
Sjöblom Fredrik Västra Nyland V 57 63 120 402

Vinnarlaget Västra Nyland III. Från vänster Klas  
Österlund, Ole Björklöf och Jan Björklöf
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