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Bästa skogsägare,
En av de frågor som har diskuterats allra mest i början av det här året är stödni-
våerna till elproduktionen för förnybara bränslen. Frågeställningen har varit om 
man kan få lika stort stöd för allt träbränsle som bränns eller ska det finnas en 
differentiering där sådant virke som kan användas av förädlingsindustrin ska ha 
en lägre stödnivå.

Allt såg bra ut i höstas, när De gröna hade lämnat regeringen och den nya miljö-
ministern Sanni Grahn-Laasonen hade tillträtt. Som ett av sina första åtaganden 
fattade hon beslut om att ta tillbaka den aviserade höjningen av torvskatten samt 
ytterligare sänka den närmare den nivå som gällde när vår nuvarande regering 
tillträdde. För att kostnadseffekten ska vara neutral behövs en höjning av stödet 
för träbränslen. De här stödjusteringarna skulle återge de inhemska träbränslena 
den position de hade tidigare, men som nu gått förlorad, bl.a. i förhållande till 
stenkol. Hur paradoxalt det än låter så förde den miljöpolitik som De gröna förde 
till att de förnybara inhemska träbränslena förlorade i konkurrenskraft mot stenkol.

Arbets- och näringsministeriet gav ett förslag till stödmodell – hårt uppbackat 
av skogsindustrins lobbning – där virke som kan användas till förädling skulle få 
ett lägre stöd. Som motiv ansåg skogsindustrin att det inte finns tillräckligt med 
virke för aviserade utvidgningar. 38 organisationer lämnade in sina utlåtanden om 
lagförslaget, bl.a. SLC. Alla förutom skogsindustrin var av den åsikten att stödet 
ska vara lika stort oberoende från vilken stämpling virket kommer.

Oberoende av den massiva uppbackningen för att stödet ska vara lika stort 
för alla sortiment gick regeringen på industrins ensamma åsikt och föreslår för 
riksdagen att stödet ska differentieras. Man ställer sig frågan vad det är för vits 
med att avge utlåtanden om de ändå inte noteras. I en match där slutresultatet 
blev 37–1 utropades den som fick endast 1 poäng till vinnare.

Varför är det då så viktigt att stödet ska vara lika för alla sortiment? Jo därför att 
det kommer att bli en väldig byråkrati att hålla reda på varifrån virket kommer, 
om det ens över huvud taget är möjligt. Detta i ett läge där alla politiker i sina 
festtal talar om att vi ska minska på byråkratin, så varför då skapa en ny.

Jobb försvinner, användningen av fossila bränslen ökar och importen ökar, 
säger energibolagen i Vasabladet 31.1. Blir det igen så att skogsnäringen står 
med Svarte Petter på hand? Virket i vårt land räcker ju nog till för både träför-
ädling och bränsle. Vi kan hållbart öka vårt virkesuttag med 20 milj. m3 årligen. 
Dessutom har vi en avverkningsreserv på ca 180 milj. m3 som uppkommit bara 
på 2000-talet. Virke finns det alltså nog, men industrin är rädd för att den måste 
börja betala mera för det.

Bo Storsjö
styrelseordförande

BERÄTTA VAD DU TYCKER...

Ni som har önskemål och funderingar angående tid-
ningens innehåll, tveka inte att ta kontakt med oss ge-
nom att fylla i kupongen. Bland alla som sänder in ku-
pongen nedan lottar vi ut två ”HEIMANI I SKICK”  t-skjor-
tor från Skogsvårdsföreningen.

Vinnare i Skogsägaren 4/14 blev Jan Ingmar Eriksson 
i Kaitsor och Henrik Kjellman i Esse. Vi gratulerar vin-
narna, t-skjortorna kommer på posten!

Vad tycker Du är mest intressant att läsa i detta nummer?

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

Vad vill Du läsa om i nästa nummer av  Skogsägaren?

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

Jag vill bli kontaktad av Skogsvårdsföreningen.  

Namn __________________________________________

Adress _________________________________________

Tel _____________________________________________

Skogsvårdsföreningen
Österbotten rf
Avtalskod 5018366
Info 65100
00003 Svarsförsändelse

Portot 
är betalt
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SkogsÄgaren
Skogsvårdsföreningen är skogsägarnas egna 
förening i Österbotten. Hos oss behandlas alla 
skogsägare jämlikt, oavsett storlek. Du som 
medlem kan alltid be om råd i anknytning 
till din skog, det må sedan gälla virkeshandel, 
skogsvård, skogsbeskattning, fastighetsför-
medling eller naturskydd.  

Vi arbetar nära dig och sysselsätter lokalt, våra 
skogsfackmän, skogsarbetare och lokala entre-
prenörer  känner väl till ditt område. 

Skogsägarna
ÖSTERBOTTEN

Privatskogar:  490 700 ha
   Skogsmark   454 700 ha       
   Tvinmark  14 900 ha  
   Impediment el. mots. 16 700 ha
Skogsfast. medelareal 23 ha
Totalvolym:   55,951 milj. m3

I medeltal på skogsmark:  121,9 m3/ha
Medeltillväxt:   2,82 milj.m3/år
Avverkningsvolym:  1,2 milj.m3/år
Försäljningsvolym:  1,0 milj.m3
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Medelpriserna per avverkningssätt 
för de fyra senaste veckorna vecka 
6/2015. I statistiken ingår den vir-
kesmängd som skogsindustrin och 
de större privata sågarna köpt från 
privatskogarna.

Källa: Luke

Prisområdena i skogsforskningsinstitutets 
statistik 

 MASSAVED  SMÅSTOCK  
Område Tall Gran Björk Tall Gran 
 Södra Österbotten 14,63     - 14,69 21,63      -
 Mellersta Finland 14,41 14,55 13,98      -      -
 Hela landet 13,53 13,75 13,32 20,54      - 

I-GALLRING, rotpriser, €/m3

 TIMMER  MASSAVED  SMÅSTOCK 
Område Tall Gran Björk Tall Gran  Björk Tall Gran
Södra Österbotten 56,10  53,90 36,17 18,30 17,72 17,76 26,39 25,78
Mellersta Finland 56,38 54,95 42,00 16,81 17,98 17,20     -     -
Hela landet 55,56 54,57 43,07 17,10 17,70 17,08 25,05 24,41

FÖRNYELSE, rotpriser, €/m3

 TIMMER  MASSAVED  SMÅSTOCK
Område Tall Gran Björk Tall Gran  Björk Tall Gran
Södra Österbotten 53,78 51,13     - 27,36 27,82 27,67 33,12      - 
Mellersta Finland 56,54 55,51 47,19 28,62 29,68 29,60    -       - 
Hela landet 56,97 54,51 46,75 27,72 29,81 29,25 33,93  34,36

LEVERANSPRISER, €/m3

VIRKESPRISER
År 2015 tog vid där år 2014 slutade. 
Under början av 2014 var virkeshan-
del livlig. Mängdmässigt klart högre 
än behovet, men avtog kraftigt mot 
slutet av året. 

Efterfrågan på virke är idag så gott som 
obefintlig, köpare ger anbud på stämplingar 
mycket selektivt.   Under januari såldes unge-
fär en miljon kubikmeter virke mindre än i fjol 
i hela landet. I Österbotten var läget detsamma. 
Enligt tillgänglig virkeshandelsstatistik såldes 
100 000 kubikmeter virke i januari jämfört med 
152 000 kubikmeter ifjol.

Vintern

Förra vintern var som känt kort och en varm 
höst ställde till det ytterligare för vinterav-
verkningarna. Det är först nu i februari som 
man kommit igång med avverkningen av 
vinterstämplingar. Men ännu inte på alvar 
då tjälen inte gått ner i marken på de allra 
våtaste ställena. 

En lam virkeshandel till trots har marknads-
avverkningarna legat på en relativt hög nivå. 
Detta antyder att virkeshandeln blir livligare 
de kommande månaderna. Förhoppningsvis 
sträcker sig vintern in i april så att det vinter-
rotlager som byggts upp under de två senaste 
åren går ner och efterfrågan på vinterstämp-
lingar återgår till en mera normal nivå.

Positiva tecken

Fastän det just nu finns ett överutbud på så gott 
som på allt sortiment och speciellt barrmas-
saved, finns en hel del positiva tecken i luften. 
Användningen av inhemskt virke är rekordstort.

Massaindustrins planerade investeringar och 
delvis genomförda investeringar,  kommer 
att öka användningen av inhemskt virke de 
kommande åren. I dagsläget planeras två stora 
massafabriker, i Äänekoski och Kuopio, med 
en total kapacitet på 2,4 miljoner ton cellulosa. 
Förverkligas båda betyder det en ökad efter-
frågan på massaved med närmare tio miljoner 
kubikmeter. Fastän de planerade fabrikerna är 

AVVAKTANDE START PÅ ÅRET
belägna i mellersta Finland kommer, om pla-
nerna förverkligas, virkesströmmarna i landet 
att ändra. Investeringarna kan också förväntas 
få ha en positiv effekt på massavedsefterfrågan 
i Österbotten. 

Långsiktig planering

Fastän kanske marknadsläget nu inte är det 
optimala är det bra att ta kontakt med din lokal 
skogsvårdsinstruktör ifall du går i virkesförsälj-
ningstankar. Skogsvårdsföreningen kan avgifts-
fritt uppgöra en virkesförsäljningsplan åt sina 
medlemmar. Samtidigt kan man diskutera när 
stämplingen bjuds ut till försäljning. Det är alltid 
bra att planera virkesaffärer på lite längre sikt.

Det lönar sig att konkurrensutsätta virkesaf-
färerna. Med hjälp av virkesförsäljningspla-
nen kan du konkurrensutsätta ett virkesparti 
mellan köpare, eller låta skogsvårdsfören-
ingen ta hand om konkurrensutsättningen. 
Skogsvårdsföreningen begär anbud av alla 
virkesköpare på området eller av de köpare 
som skogsägaren väljer. Virkespartiet kan också 
sättas till salu på webbplatsen Puumarkkinat.fi, 
vilken är en virkesförsäljningsplats på Internet. 
Där kan alla köpare som har registrerat sig se 
stämplingsposten och lämna anbud på den.

Då skogsvårdsföreningen konkurrensutsätter 
en virkesaffär, så omfattar tjänsten en jämfö-
relse av anbuden och ett förslag om vem det 
lönar sig att sälja virket till. Jämförelsen grun-
dar sig på priset och fördelaktig kapning. Det 
är alltid skogsägaren som fattar det slutliga 
beslutet om att göra en virkesaffär.

Text: Jan Slotte
Foto: Ann-Mari Snickars

MEDLEMSFÖRMÅN

som medlem får du 
en kostnadsfri virkes-

försäljningsplan
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Han är 83 men fortfa-
rande fullt självverksam 
i skogen. Han vet hur 
han vill ha det och gör 
det helst själv – oavsett 
om det gäller plantering, 
röjning eller slutgallring. 
För John Törnqvist från 
Kvevlax är skogen en 
stor och oerhört viktig 
del av livet och där hittar 
man honom allt som of-
tast, oberoende av årstid 
och väder. 

John är hemma från Purmo 
men flyttade till Kvevlax på 
1970-talet, till Storängen, till-
sammans med hustrun Gunni 
och de sedan länge utflugna 
barnen. 
- Jag växte upp med jord- 
och skogsbruk och fortsatte 
att syssla med det även här i 
Kvevlax. Vi har drivit ett min-
dre jordbruk på Gunnis hem-
man, som delades i två, och 
har köpt lite mer skog här i 
Kvevlax. Istället har jag sålt en 
del av skogen i Purmo åt min 
brorson, berättar John. 

Jord- och skogsbruk livet 
igenom

Utöver jord- och skogsbruk 
har John även förvärvsarbetat 
inom samma bransch.
- Jag var tio, tolv år på spannmål-
storken vid före detta Kvevlax 

Varken ålder 
eller väder inverkar på John

Andelshandel, men eftersom 
det var ett väldigt dammigt 
och smutsigt arbete sökte jag 
mig istället till Metsäliitto. Där 
arbetade jag med rotmätning i 
många år. Speciellt minns jag 
de tre somrarna då vi var på 
Mickelsörarna i arbete. Det var 
före fredningen av området, 
då markägarna fick bråttom 
att avverka. 

Nu har John vara pensionär i 
många år, och det egna jord-
bruket är utarrenderat. Skogen, 
även den del han gett vidare till 
sina barn och barnbarn, fort-
sätter han ändå att sköta – allt 
enligt egna principer.

Vet hur han vill ha det

- Det viktigaste är att skogen 
är välskött – om jag sedan inte 
hinner köra hem all ved är det 
inte hela världen, anser John, 
som eldat med ved under alla 
år. 

Han har egen traktor och skogs-
kärra med kran, och utför alla 
moment i skogen på egen hand. 
- Även barnen eldar delvis med 
ved, och eftersom de har fullt 
upp med arbete och annat, 
hjälper jag gärna till även med 
deras vedanskaffning. Jag vill 
jobba i skogen så länge jag är 
skick, och jag tror också att 
skogsarbetet har bidragit till 
att jag ännu är i förhållandevis 
god kondition.

Någonstans har John en gam-
mal skogsbruksplan liggande, 
men det är hans egna ögon och 
förnuft som avgör var och vad 
som ska göras i skogen.
- Det är bäst att göra jobbet 
själv, så får jag det som jag vill 
ha det, ler han. 

För ljus och livskraft

Säsongerna och årstiderna 
avgör förstås också vilka mo-
ment han ägnar sig åt. På 
vintern är det ved som huggs, 
och då är det ”skräpet” som 
faller först.
- Björkarna tar snabbt över i 
tallplanteringarna, så de tar 
jag bort, liksom allt under-
tryckt, torkat och klent virke. 
Då får de kvalitativa träden 
mer ljus och livskraft. 

Ibland, när det blivit stora 
mängder sly, har John även 
sålt energived. Planteringarna 
utför han själv och sköter dem 
sedan noggrant genom att 
redan från början röja runt 
plantorna. 
- Den enda gång jag behövt 
anlita planteringshjälp, av 
Skogsvårdsföreningen, var 
efter att ha köpt ett skifte på 
tio hektar som avverkats tre år 
tidigare och ännu inte förny-
ats. Då blev det för övermäk-
tigt att reda upp det innan vi 
kunde plantera, minns John. 
Alla planteringar har han dä-
remot alltid själv utfört. 

Har aldrig känts motigt

Även den sista gallringen ut-
för John själv med motorså-
gen och säljer sedan virket till 
Metsäliitto.  
- Jag har gallrat ett par hektar 
under hösten, men inte kört ut 
virket ännu eftersom det varit 
dåligt med tjäle i marken. 
Det var länge sedan någon 
slutavverkning gjordes, men 
eftersom det brukar vara frå-
gan om överkomliga ytor, 
sköter John även det själv. 
- Jag tycker det behöver få 
finnas lite gammal skog också 
– så länge den är välskött. 
Jag lägger stor vikt vid att se 
till att den är just det, och att 
stamkvista är en del av det 
arbetet. Det ger nästa genera-
tion fina skogar, konstaterar 
John. 

Det är också intressant att ha 
lite ovanligare trädslag och se 
hur de klarar sig och växer, 
tycker John. Han har plante-
rat både lärkträd, ek, contor-
tatall, douglasgran, serbisk 
gran samt masurbjörk i sin 
skog.  Skogsarbetet har aldrig 
någonsin ”smakat trä” för 
honom – han åker till skogs 
från morgonen och är det på 
ett skifte längre bort är han 
oftast borta hela dagen och 
tar matsäck med sig. Hustrun 
Gunni ser till att telefonen 
också alltid är med, av säker-
hets skäl. 

Temperaturen spelar 
ingen roll

Vädret eller årstiden spelar 
ingen roll för John – han arbetar 
i skogen året runt – såväl vid 
+25 som vid -25.
- Jag brukar skämta och säga att 
han varken känner hetta, köld 
eller hunger, skrattar Gunni. 
Vårvintrarna går år till ved-
klyvning och röjning. På som-
rarna brukar John ägna sig åt 
att hugga upp vägar längs båda 
sidorna om skiftena, så att detta 
är färdigt gjort inför höstens 
och vinterns arbeten. 
- Det är bäst att göra det så 
länge man har plantskog, an-
ser han. 

I slutet av mars brukar det bli 
en veckas ledighet från skogs-
arbetet, då paret istället äg-
nar sig åt längdskidåkning i 
Lappland. 
- Skidat har jag alltid gjort, men 
jag har inte hunnit vara ute så 
mycket ännu den här vintern. 
Skogsarbetet går ju ändå först, 
tillägger John med glimten i 
ögat.

Text och foto: 
Anna Sand/Kustmedia Ab

John Törnqvist i Kvevlax har 
arbetat i skogen hela sitt liv, 
och trots sina 83 år är han 
fortfarande lika aktiv och ut-
för alla arbetsmoment själv 
med hjälp av traktorn och 
skogskärran.
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SkogsElmia är Nordens största skogsmässa. Arrangeras i skogen 30 km söder om Jönköping, vid E4:an. 

Har du också en innovation eller en enkel och 
smart lösning som underlättar arbetet med  
skogen? Berätta om den för oss så hjälper vi dig 
att visa upp den på Nordens största skogsmässa.

Dina kontakter i Finland:

Utställare:
Rainer Rönnback 
06 319 9253, rainer.ronnback@viexpo.fi

Besökare:
Aapo Palonen (finska) 
0400 479252, aapo.palonen@pp.inet.fi
Gunilla Holmberg (svenska, finska) 
040 7554113, gunilla.holmberg@taimet.fi

Vi söker 
smarta 
lösningar!

Mässor är mer än en väg 
till marknaden för nya 

produkter. På en skogsmässa föds 
många nya idéer. 

Per Frankelius, innovationsforskare

4-6 
juni 

skogselmia.se

ÅRET SOM GICK
År 2014 vart ett speciellt skogsbruksår. En obefintlig vinter hade negativa följder 
för avverkningen, då en stor del av de planerade vinteravverkningarna blev oav-
verkade och positiva effekter på röjningsarealen.  Virkeshandeln hade bra drag 
på framtill sommaren för att sedan avta kraftigt under den andra hälften av året. 
Totalt såldes det cirka 1,2 miljoner kubikmeter i Österbotten om man utgår från 
den mängd skogsindustrin köpte, 1,035 miljoner kubikmeter och adderar den 
mängd som de lokala energianvändarna använde. Inte helt fy skam. Men ännu 
finns en stor outnyttjad virkespotential i de österbottniska skogarna. En potential 
som ökar år för år. 

Skogsvårdsmässigt var året bra. Den milda vintern gjorde att skogsvårdarbeten 
kunde utföras under hela året i vår region. 

Skogsvårdsföreningen klarade sig också bra i den förändrade verksamhets-
omgivningen. Omsättningen ökade rejält och uppgick till strax under nio mil-
joner euro. Föreningen kan också uppvisa en vinst för verksamhetsåret 2014. 
Resultaträkningen och verksamhetsberättelsen behandlas av styrelsen i februari 
och tas upp i fullmäktige i slutet av april.

Medlemsantalet i skogsvårdsföreningen var så gott som oförändrat under år 
2014, trots att det fanns farhågor om ett minskat medlemsantal i och med att 
den obligatoriska skogsvårdsavgiften avskaffades. Totalt har medlemsavtalet 
minskat med 0,05 % under år 2014. Inget alarmerande alltså. Det intressanta är 

att medlemsarealen ökade under året. Orsaken är ett par stora skogsägare som 
tidigare ansökt om befrielse från skogsvårdsavgiften nu ansökte om medlemskap, 
då den obligatoriska skogsvårdsavgiften avskaffades. 

Man kan inte annat än förundra sig över den energivedspolitik som förs i det här 
landet. I slutet av fjolåret begärde Arbets- och näringsministeriet utlåtande på ett 
lagförslag om produktionsstöd för el producerat med energivirke. Av 38 utlåtan-
den, däribland skogsvårdsföreningens via SLC, var 37 emot lagförslaget och ett 
för. Den organisation som var för, var Skogsindustrin rf. Lagförslaget strävar till att 
virke som kan användas för massaproduktion inte ska brännas. En sådan lösning 
skulle öka byråkratin samt stärka industrins ställning på virkesmarknaden. Detta 
eftersom energived idag sätter ett minimipris på massaveden.  Vi ska också komma 
ihåg att vi har ett stort överutbud på främst tallmassaved idag. Ett överskott som 
gott kan användas för att ersätta importerad kol. På köpet får vi synergieffekter 
på landsbygden genom ökad sysselsättning och inkomster från skogen.

I skrivande stund har regeringen just godkänt lagförslaget och det går vidare till 
riksdagen. Man kan med fog fråga sig om det är någon vits att avge utlåtanden 
framöver. I detta fall verkar utlåtanderundan ha varit teater. 

Jan Slotte
verksamhetsledare

VERKSAMHETSLEDARENS ÖVERSIKT
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Kristian Gäddnäs, Dan 
Kullman och Karl-Henrik 
Langels är nya skogs-
vårdsinstruktörer vid 
skogsvårdsföreningen 
Österbotten. Erfarna, 
kompetenta, folkliga och 
trevliga. Precis som med-
lemmarna, skogsägare, 
brukar vara. Det här blir 
bra!

Kristian Gäddnäs vid kontoret 
i Ytteresse ansvarar framöver 
för vägar och diken, samfällda 
projekt och väglagsservice i 
området mellan Nykarleby och 
Karleby. Dan Kullman, med 
sitt skrivbord i Vörå, är främst 
drivningsansvarig för området 
Vörå till Korsnäs. Karl-Henrik 
Langels, stationerad i Närpes 
har ansvar för vägar och diken, 
samfällda projekt i Närpes och 
Kristinestad.

Känner både 
medlemmar och terräng

Föreningens styrelse har i en-
lighet med sin strategi beslu-
tat förstärka resurserna inom 
den tunga skogsförbättringen. 
Samtidigt är det ett sätt att för-
bereda organisationen på kom-
mande pensioneringar. 

Gäddnäs, Kullman, Langels och 
därtill Tomas Åman, som pre-
senteras tillsammans med sin 

Förstärkning i leden
föregångare Anders Kronqvist 
i en annan artikel i tidningen, 
övergick från Otso skogstjäns-
ter till Skogsvårdsföreningen 
Österbotten från och med 2 
januari 2015.

Intervjun med de tre först-
nämnda, som äger rum under 
deras första vecka på sin nya 
arbetsplats, föregicks av data-
skolning. De räds inte de nya 
arbetsuppgifterna. De känner 
skogsägare i området och de 
känner terrängen. Likväl blir 
det en inkörningsperiod med 
att lära sig föreningens data-
hanteringsprogram och rutiner 
i organisationen. 
- Arbetet verkar intressant. 
Verktygen ser bra ut, arbets-
uppgifterna är specifika och 
vid daglig hantering av ären-
den kommer vi att komma in i 
jobben snabbt. 

Teamarbete behövs

Gäddnäs är skogsbruksingen-
jör och hemma från Lövö i 
Bennäs. Han arbetar sida vid 
sida med Stig Högnabba. Det 
är inte ovanligt att väg- och di-
kesprojekt har 150 skogsägare 
involverade. Ett väglagsmöte 
kan ha över femtio deltagare.
- Man kan driva projekten 
själv, säger Gäddnäs, men 
att få både praktisk och ad-
ministrativ hjälp ser jag som 
en stor fördel. Det behövs 
teamarbete.

Skog ska skötas 
kontinuerligt

Vöråbon Dan Kullman är agro-
forstmagister från Helsingfors 
universitet och skogsbrukstek-
niker till utbildningen. I sin nya 
uppgift som ansvarig för driv-
ningstjänster kommer han att 
jobba närmare skogsägare än 
tidigare. Det blir också en del 
vägar och diken för Kullmans 
del i Vörå närområde. 
- Det passar mig. Jag har all-
tid varit intresserad av privat-
skogsbruk. Tidigare har jag 
arbetat med skogsbruksplane-
ring, värderingar och grund-
torrläggning. Erfarenhet av 
planering av utfallsrensningar 
på åkermark och rörläggning 
har jag bra nytta av nu.
- Skog ska skötas för att rän-
ta av sig och ge avkastning. 
Gallringar, som ibland upplevs 
som endast en kostnad, ger de 
facto också intäkter.

Finns gott om jobb i 
skogen

Skogsbruksingenjör Karl-
Henrik Langels är hemma från 
Närpes och har varit statione-
rad i Närpes.
- Mina nya arbetsuppgifter är i 
huvudsak de samma som både 
Kristian och jag sysslat med 
tidigare: att planera väg- och 
dikesprojekt samt sköta väg-
lagsservice. Verkställa projekt, 

sköta kontakten till entreprenö-
rer och bistå hjälp vid ansök-
ningar om Kemeramedel för 
skogsägarens räkning.

Det finns jobb. Det är viktigt 
att skogen sköts under hela 
tillväxtprocessen. Det behövs 
nya vägar och befintliga behö-
ver underhållas.
- Vi har en ny Kemeralag på 
kommande i vår och det påver-
kar läget. Mitt råd är att skogs-
ägare ska se över läget nu. Det 
är inte givet att förmånerna 
blir bättre i och med den nya 
Kemeralagen. Snarare tvärtom. 

Med tanke på att det behövs 
ett begynnelsemöte och even-
tuell fullmaktssamling är det 
bråttom med plan för väg- och 
dikningsförbättringar redan 
nu i februari, ifall man önskar 
finansiering för planering av 
väg- och dikesprojekt enligt 
nuvarande Kemera.
- Planen för väg- och dik-
ningsförbättringar, enligt nu-
varande Kemera, ska vara 
inlämnade före 17 april, för-
tydligar Gäddnäs.

- Det lönar sig inte att slita 
ner en väg för mycket. Det 
blir dyrt i längden, fyller Dan 
Kullman i. Det är bra att ta 
tag i grundförbättringar i tid. 
Även om man själv tycker 
att det går bra att köra på 
vägarna med personbil kan 
situationen för lastbilar och 
skogsmaskiner vara en annan.

Cirklarna sluts

Alla tre har tidigare koppling till 
skogsvårdsföreningen. Gäddnäs 
arbetade en tid som entrepre-
nör åt skogsvårdsföreningen. 
Kullman skrattar och berättar 
att hans första kontakt med 
föreningen var som praoelev i 
åttonde klass då han fick vara 
hantlangare åt Börje Lundström 
en vecka och ”plåma” i snön i 
Vöråskogen. Langels sluter sin 
cirkel då han är tillbaka där han 
började sin yrkesverksamma 
bana – vid skogsvårdsförening-
ens kontor i Närpes.

Text och foto:
Lisbeth Bäck/ Kustmedia Ab

Dan Kullman, Karl-Henrik Langels och Kristian Gäddnäs är nya i personalen. Deras erfarenhet av arbete inom skogsbranschen är däremot inte alls ny. Dessutom 
känner de både skogsägare och terrängen inom de områden de arbetar inom. Välkommen!

Skogsvårdsföreningen 
Österbotten & Skogsägarna  

Österbotten är en och 
samma förening.Skogsägarna

ÖSTERBOTTEN
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SKOGSÄGARENS ÅRSKLOCKA
Skogen hinner inte växa så mycket under ett år. Trots det finns det mycket som händer under ett år för en skogsägare. Årstid och väderlek styr 
en del då det kommer till konkreta skogliga åtgärder såsom plantering, markberedning och avverkning. Därtill finns det deadlines, händelser 
och aktiviteter som en skogsägare kan ha i åtanke. Här kort sammanfattat årstidsvist vad som händer i ditt skogsbruk under ett år. 

HÖST
SEP-DEC

VÅR
APR-MAJ

DEKLARATION

•  Sök fram kvitton från föregående  
 år och bekanta dig med årets 
 skattedeklaration

•  Håll utkik efter de skattekurser  
 som ofta ordnas i februari, för att  
 säkra din plats anmäl i tid

•  Lämna in deklaration och betala  
 moms senast 2.3.2015

SKOGSBRUKET

•  Fundera över våren/höstens 
 planteringar, lämna in din 
 beställning senast i februari

•   Kontrollera att din skogsbruksplan  
 är i kraft, om inte beställ en ny.  
 Terrängarbetet görs bäst på bar  
 mark

•  Hämta hem brännved för 
 husbehov

•   Förbättra stockstammarnas 
 kvalitet, stamkvista i 
 tallungskogen

•  Avtalen för sommarstämplingar  
 görs

ÖVRIGT

•   SkogsÄgaren 1/2015 utkommer i  
 februari

•  Funderar du på att sälja en 
 skogsfastighet? Ta kontakt med  
 Skogsfastigheter

•  Skogsvårdsföreningens medlems-
 kort skickas ut till medlemmarna  
 och med det en faktura för
 medlemsavgift

SKOGSBRUKET

•   Planteringssäsongen inleds i 
 slutet av april och sträcker sig fram 
 till strax före midsommar

•   Hyr planteringsredskap från 
 föreningen. Glöm inte bort att  
 skydda plantlådorna från direkt  
 solljus och uttorkning

•  Granska eventuella snö-, vilt-, och  
 stormskador i din skog

•  I skogen börjar träden växta. De  
 växer så det knakar från slutet av  
 maj till månadsskiftet juli/augusti

VÄGAR & DIKEN

•  Förbered dig på att det råder  
 menföre på många skogsbilvägar.  
 Troligen ej tillåtet att köra med  
 tunga fordon

•  Sladda och underhållsgrusa   
 skogsbilvägarna

•  Bra läge att kolla dikessystemet  
 och eventuellt rensa bort 
 nedfallna kvistar och dylikt som  
 dämmer upp dikena

ÖVRIGT

•  Köp mera skog, besök 
 www.skogsfastigheter.fi

•  SkogsÄgaren 2/2015 utkommer i maj

•   Skogsvårdsföreningens 
 fullmäktige sammanträder 

•  Brännveden du hämtade under  
 vintern torkar bäst om du klyver  
 den på våren och låter den torka  
 till hösten

SKOGSBRUKET

•   Under de varmaste sommar-  
 månaderna har man planterings
 paus. Höstplanteringarna inleds i  
 augusti och pågår fram till slutet  
 av september

•   Virkeshandeln är oftast som  
 livligast på hösten, gör avtal i  
 tid. Kontakta din fackman och 
 kartlägga virkesförsäljnings-
 möjligheterna

•  Läge att stamkvista björkskogen

•  Bekämpa gräs och sly kring 
 små och stora plantor medan de  
 ännu syns

•   Röj plantskogen, nu bildas   
 minst skott från avsågade 
 björkplantor

•  Observera insektlagen i juni ifall  
 det finns virke kvar i skogen

•  Skogen bara växer och växer

•   Den nya KEMERA-lagen träder 
 troligen i kraft 1.7.2015

VÄGAR & DIKEN

•   Slyröj längs skogsbilvägarna

ÖVRIGT

•  Ta en välförtjänt semester i juli,  
 det gör de flesta på
 skogsvårdsföreningen 
 
•   Ta med barn och barnbarn ut  
 och visa dem skogen. Samtidigt  
 kan ni i juli plocka blåbär och  
 hallon i därefter svamp

SKOGSBRUKET
•   Hör dig för om markberedning  
 inför nästa vårs planteringssäsong

•   Bottenröj bestånd som du gjort  
 eller snart gör avtal om gallring för

•   Röj i plantskogen

•  Om du tänker gödsla för ökad till-
 växt eller för att korrigera närings- 
 obalans, gör  det före snön kommer

•   Avverkar du själv, är det nu läge  
 att börja då temperaturens sjunkit  
 och virket ej längre blånar

•  Gå i genom  skogen och röj råarna

•  Behandla plantorna med 
 älgbekämpningsmedel

•  Ta tillvara energived före snön  
 kommer. Glöm ej att täcka över

•  Ta barrprov av träden när de är i  
 vila för att få reda på ett eventuellt  
 gödslingsbehov

VÄGAR & DIKEN

•   Kolla var skogsdikena är fulla med 
 vatten, beställ en plan för 
 rensning av skogsdiken, tillsam-
 mans med grannen eller ensamt

ÖVRIGT

•   SkogsÄgaren 3/2015 utkommer 
 i september och 4/2015 i december 

•  Ännu ett bra tillfälle att ta med  
 barn och barnbarn  i skogen. På  
 samma gång kanske ni hittar den  
 perfekta julgranen på ert skifte

Text & foto: Ann-Mari Snickars

SOMMAR
JUN-AUG

VINTER
JAN-MAR
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Här går jag allmänt igenom 
vägrätter och hur man får rätt 
att köra över annans mark.  
Lantmäter iverkets  Kent 
Överholm och Bengt Tunis 
arbetar dagligen med vägrät-
ter och bidrar med värdefull 
information kring ämnet.

För att en skogsfastighet ska 
kunna användas ändamålsen-
ligt av dess ägare är det viktigt 
att man tar sig till och från 
fastigheten för att sköta om 
sin skog och driva virke. För 
detta ändamål är det bäst om 
en fastighet har en vägrätt. 

Vägrätt åt alla

Enligt lag har alla rätt att ta sig 
till sin fastighet och således få 
en vägrätt beviljad mot betal-
ning. En vägrätt är ett område 
som fastställts genom en väg-
förrättning och innebär att en 
fastighetsägare är berättigad 
att köra över annans mark för 
att nå sin fastighet. 

En vägrätt kan vara en körbar 
väg, men det kan även vara 
en traktorväg i skogen eller 
en anvisning om körväg som 
ej syns i terrängen utan bara 
i Lantmäteriverkets papper.  
Uppgifter om ens fastighet och 
eventuella vägrätter fås från 
Lantmäteriverket. Finns en re-
gistrerad vägrätt kan du från 
Lantmäteriverkets kundtjänst 
få information om var du är 
berättigad att köra men även 
vilka vägrätter som belastar din 
fastighet, det vill säga andra 
som har rätt att köra över din 
fastighet.  Nyare vägrätter finns 
antecknade i deras fastighets-
register, medan äldre vägrätter 
finns bland arkiverade förrätt-
ningskartor.

Kent Överholm, förrättnings-
ingenjör vid Lantmäteriverket 
i Österbotten berättar att man 

eftersträvar att alla nyare fast-
igheter ska ha en vägrätt, men 
det finns fortfarande fastighe-
ter som bildats för länge sen 
som kan vara utan vägrätt.  

Bättre register

Bengt Tunis, registeransvarig 
vid Lantmäteriverket berät-
tar att det pågår en omfat-
tande registeruppdatering i 
Österbotten. - Just nu arbetar 
vi mycket med att uppdatera 
fastighetsregistret så att alla 
vägförrättningar och olika nytt-
janderätter ska föras in i fastig-
hetsregistret.  Vi går områdes-
vist igenom. Vi har börjat på 
sådana ställen där det nyligen 
varit nyskifte. Lillkyro och hela 
södra Vörå är klart, snart också 
hela Kronoby kommun. Håller 
som bäst också på i Nykarleby, 
berättar Bengt.

Den här genomgången görs för 
att registret ska bli i skick och 
att det ska gå enkelt och snabbt 
att söka. När det är klart kan 
man snabbt se vilka vägrätter 
som berättigar och belastar en 
fastighet samt på kartan se var 
de går. – Vi har inte lagt någon 
tidsgräns på när alla ska vara 
klart, men själv ser jag det inte 
som helt otänkbart att det är 
klart under en 10 års period, 
säger Bengt.

Vägrätt smidigt genom 
eget arbete

Eftersom arbetet med vägrätter 
kan bli rätt omfattande men 
även kostsamt för berörda 
parter, rekommenderar Kent 

att man gör så mycket som 
möjligt själv. - Diskutera med 
rågrannarna, fundera över var 
det vore bäst att ha vägrätten, 
banda upp, röj och eventuellt 
hugg upp. Det är svårt att ta sig 
under tusen euro för en enkel 
vägrätt, även om man gjort 
förarbetet själv, säger Kent. 
  
Var en vägrätt ska läggas, be-
ror på ändamålet med vägen. 
Ska det bli en körbar grusad 
väg med diken och som flera 
angränsande fastighet ska ha 
nytta av eller blir det bara 
en vägrätt registrerad för 
ett eventuellt framtida bruk 
som en fastighet ska ha nytta 
av.  - Det är upp till de som 
ska ha vägrätten att avgöra 
om det ska vara grusad väg, 
traktorväg eller något an-
nat. - Minimibredden för en 

vägrätt är fem till sex meter 
bred. Tanken är då att man 
ska kunna köra med traktor 
och huggare. Ska man ha en 
väg byggd med ett dike på en 
sida är det en minimibredd på 
sju meter och med två diken 
närmare tio meter, säger Kent. 

En vägrätt behöver nödvän-
digtvis inte vara upphuggen i 
terrängen före den ska använ-
das, förutsatt att man inte avta-
lat om annat vid förrättningen. 
När en vägrätt ska huggas upp 
i terrängen får markägaren 
i första hand ta hand om att 
vägrätten huggs upp på egen 
fastighet. Motsätter han sig 
avverkningen får han som har 
rätt att köra över fastigheten 
hugga upp, men då lämna 
kvar virket på markägarens 
område. 

Vägar och rätten att köra 
över annans mark är ing-
en enkel sak.  De flesta 
körstråk och vägar har 
alla en egen historia. En 
historia som kan sträcka 
sig tillbaka till den tid då 
din farfar tillsammans 
med rågrannarna ena-
des om att hugga upp en 
körväg mellan fastighe-
terna, detta för att kunna 
driva virket ur skogen. 
Vid den tiden kunde allt 
vara frid och fröjd. Idag 
fungerar allt inte lika en-
kelt. 

Rätten att köra över annans mark

Så får du en vägrätt

En vägrätt till fastigheten får 
du genom att ansöka om en 
enskild vägförrättning hos 
Lantmäteriverket. En ansökan 
ska innehålla var förrättningen 
söks och berörda fastigheters 
namn och registernummer 
samt deras ägare och kontakt-
uppgifter. En förrättning blir 
anhängig då Lantmäteriverket 
mottagit din ansökan. En för-
rättningsingenjör utses, vilken 
först klarlägger sakägarnas 
fastigheter och därefter sam-
mankallas samtliga sakägare 
till ett förrättningssammanträ-
de. Vid ett sammanträde fattas 
officiella beslut kring vägrätten 
och dess kostnadsfördelning 
mellan sakägarna. Vid behov 
kan man vid sammanträdet 
också grunda ett väglag, vilket 

ENSKILD VÄGFÖRRÄTTNING

Vid en enskild vägförrättning kan man: 
•  grunda en vägrätt genom någon annans mark
•  upphäva en enskild väg eller besluta att flytta den till en annan plats
•  utreda vem som är vägdelägare samt vägrättens läge och bredd
•  grunda nyttjanderätt till upplagring av virke, bilplats, båtplats eller -brygga
•  grunda väglag
•  fastställa vägenheterna, med andra ord fördela vägkostnaderna enligt    
   den nytta var och en har av vägen   

Källa: www.lantmateriverket.fi

Körstråk och mindre skogsvägar finns det gott om i vår region, alla är dock inte registrerade hos Lantmäteriverket. 
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ansvarar för väghållningen. – 
Är sakägarna till antalet kring 
tio och fler eller om vägen krä-
ver regelbundet underhåll, re-
kommenderar vi att ett väglag 
bildas, säger Bengt. 

Behandlingstiden för att få en 
vägrätt är olika beroende på 
dess omfattning.  - Tidigare 
har det tagit över ett år före jag 
alls inlett arbetet då en ansö-
kan nått mig. Snart börjar jag 
vara ner på en väntetid kring 
sex månader, berättar Kent. 
En enklare vägförrättning kan 
ibland utföras som kontorsför-
rättning, en terrängsyn är inte 
alltid nödvändig. 

Överenskommelse 
mellan skogsägare

Ett förmånligare alternativ till 
en enskild vägförrättning är 
att berörda skogsägare uppgör 
ett täckande avtal sinsemellan 
kring hur man ska köra till 
och från sina fastigheter och 
upprätthålla en eventuell väg 
som man byggt tillsammans. 
Ett dylikt avtal berör enbart 
avtalsparterna och kommer 
en utomstående skogsägare in 
ska ett nytt avtal uppgöras. Ett 

avtal binder endast avtalspar-
ten så länge den eller dennes 
arvingar äger fastigheten. -  
Vägrätter skapar problem förr 
eller senare, oftast i samband 
med ägarbyten. Därför är det 
bäst att man ordnar en regist-
rerad vägrätt från början så är 
saken klar, säger Kent. För en 
vägrätt består fastän fastighe-
ten byter ägare.

Rättigheter och 
skyldigheter

Ägaren till den fastighet som 
via förrättningen blivit berät-
tigad, har rätt att köra över 
anvisat område. Ägaren till den 
fastighet som är belastad kan 
inte förhindra den berättigade. 
- Vid eventuella uppkomna 
skador är huvudregeln den 
att han som orsakar skadorna 
betalar för skadan och återstäl-
ler vägen  i ursprungligt skick, 
säger Kent.  Den berättigade får 
också avlägsna träd, buskar och 
överhängande grenar som är i 
vägen på det anvisade områ-
det för vägrätten. Markägaren 
måste i god tid underrättas om 
detta. Markägarna har rätt att 
förbjuda en utomstående part 
från att använda vägrätten

De fastigheter som betjänas 
av vägrätten anses vara väg-
delägare och delar således på 
förrättnings-, vägbyggnads 
och vägunderhållskostnader. 

Kostnader fördelas enligt den 
nytta som var och en av delä-
garna har av vägen. Då nyttan 
uppskattas beaktar man storle-
ken av vägdelägarnas område 

som vägen betjänar och i vilken 
mån varje delägare kommer att 
använda vägrätten.   

Text & foto: Ann-Mari Snickars

Vägrätt i praktiken
Philip Norrdahl i Harrström är en ung skogsägare 
som vet vad det innebär att ordna med en vägrätt till 
en skogsfastighet. På relativt kort tid har han varit 
delaktig i två olika vägförrättningsprocesser, vilka 
resulterat i grusade vägar som bär stockbil med släp 
samt har en vändplats. 

Vårvintern 2012 köpte Philip 
Norrdahl en ca 10 ha stor 
skogsfastighet i Korsbäcken, 
Korsnäs. Fastigheten saknade 
vägrätt och närmaste väg var 
cirka 170 meter bort. - En kort 
tid efter lämnade grannfastig-
heten ovanför in en ansökan om 

vägrätt till Lantmäteriverket. 
Jag fick ett brev i postlådan om 
att jag blivit kallad till ett för-
rättningsmöte, berättar Philip.  

Vägrätt vid rån

Från tidigare fanns en gam-
mal smal traktorväg som gick 
rakt igenom Philips skifte – Jag 
ville inte att vägrätten skulle 
gå rakt igenom mitt skifte. Det 
absolut bästa hade varit om 
vägen gått mitt i rån mellan 
min och grannfastigheten, be-
rättar Philip.  Grannfastigheten 
motsatte sig dock en vägrätt 
med motiveringen att de inte 
ansåg sig ha någon användning 
av den. 

- Resultatet av förrättnings-
mötet blev en 780 meter lång 
vägrätt plus vändplats på min 
sida av rån och i rån ett dike. 
Med diket inräknat blev det 
en bredd på sju meter, säger 
Philip. Hans andel i vägrätten 
blev 60 procent och de olika 
kostnaderna fördelades till 60 
procent på honom.  Resterande 
40 procent delade de övriga två 
grannfastigheterna på. 

Eftersom han hade största de-
len av vägen på sitt, hade han 
också stor möjlighet att på-
verka hurdan väg som skulle 
byggas. – Jag valde att bygga en 
bred och hållbar väg där stock-
bil med släp kunde köra samt 
en vändplats. Den inledande 
delen av vägen går i kanten av 

en åkerfastighet, därefter in på 
Philips skifte där den tar slut 
med en vändplats i övre rån. 
Grannarna ovanför är berät-
tigade att köra på vägen. De 
upplevde att de inte hade lika 
stort behov av en väg som jag 
och byggde därför inte vägen 
vidare in på sina fastigheter. 
 
Lönar sig i längden

- Jag såg vägrätten som en in-
vestering. Den skulle spara tid, 
underlätta skogsvård, höja vär-
det på fastigheten och framför 
allt ge ett bättre pris per ku-
bik vid en avverkning. Därför 
valde jag att bygga en rejäl väg 
som håller, säger Philip. 

Philip botten röjde själv om-
rådet där vägen skulle byg-
gas och UPM högg upp rå-
linjen. Entreprenören Sture 
Ljungars byggde vid årsskiftet 
2014 grunden till vägen. – Nu 
väntar vi bara på sommar och 
torka, sen ska den jämnas ut 
och grusas kring midsommar.  
Därefter kan jag ta den i bruk, 
berättar Philip. 

Text & foto: Ann-Mari Snickars

Philip Norrdahls råd är att ordna med vägrätt till fastigheten, det höjer värdet avsevärt.

Kent Överholm och Bengt Tunis.
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EXEMPEL
Röj omkull de minsta 
massavedstammarna 
och få bättre netto vid 
avverkningen. De fles-
ta som röjer före första 
gallringen tar oftast bara 
bort mindre stammar 
som inte fyller massa-
vedsdimension, medan 
de stammar som knappt 
är över 6 cm i diameter 
på 3 m:s höjd sparas.

Detta leder, speciellt i en första 
gallring, till att medelvolymen 
på träden som avverkas blir 
mycket liten. Kostnader för 
att i slutändan avverka ett träd 
följer trädets volym, så mindre 
stamvolymer leder till högre 
avverkningskostnader. Detta 
eftersom många fler stammar 
ska hanteras före en kubikme-
ter är avverkad.  Likaså vid 
försäljning på rot, då virkes-
köparen avverkar, betyder en 
mindre medelstam ett lägre 
rotpris för skogsägaren.

Om man också röjer omkull 
de klenaste massastammar-
na med en diameter under 
9 cm på brösthöjd, så mins-
kar förstås den volym som 
tas tillvara som massaved. 
Avverkningskostnaderna 
minskar dock mera, så slut-
resultatet blir mera netto åt 
skogsägaren.

Ovanstående tankegångar 
återspeglas i nedanstående 
räkneexempel. Nettot efter 
avverkningen i exemplet är 
inte mycket. Men kom ihåg att 
följande gallring om 15 år ger 
mera stock och därmed också 

mera inkomst jämfört med att 
inte första gallra. Finns det 
därtill en möjlighet till att få 
statligt stöd i form av vård av 
ungskogsstöd och/eller energi-
vedsstöd, blir nettot betydligt 
högre. 

Ett annat alternativ är att röja 
nu och vänta fem år med en 
avverkning, då har stammarna 
blivit större och billigare att av-
verka per kubikmeter. Å andra 
sidan ger en nu utförd gallring 
betydligt snabbare grovlekstill-
växt, än att vänta.

Rätt tidpunkt för en första gall-
ring är före tallstammarnas 
gröna kronandel minskar un-
der 30 % av stammens längd. 
Utförs en gallring då stammar-
na trängs och kronornas storlek 
är små, får man vänta på till-
växten tills de gröna kvistarna 
blivit fler. All tillväxt sker ju via 
fotosyntesen i de gröna barren 
och bladen, få gröna barr och 
blad ger mindre tillväxt. 

Text: John Berg
Foto: Ann-Mari Snickars

FÅ LÖNSAMMARE GALLRING
- Röj omkull mer före avverkning

Räkneexempel belyser bättre 
än text. Siffrorna visar tydligt 
att man inte skall vara för för-
siktig vid hyggesrensningen 
före första gallringen utan ta 
bort ordentligt.

Texten ingått i Metsälehti 
Makasiini 7/2014. Priserna är 
dock ändrade att motsvara 
våra förhållanden.

UTGÅNGSLÄGE   
    
Diameter Antal  Stammars Stammars Massaveds-
på brösthöjd stammar höjd medelvol., liter procent
8  1000 9 25 0,72
11  300 12 60 0,91
12  400 12 70 0,93
13  600 13 89 0,95
14  300 13 102 0,96

Antal stammar totalt 2600 st    
Leveranspris 29 euro/m3    
    

FÖRSTA GALLRING, exempel 1 
Inga massavedsstammar röjs omkull före avverkningen
Kostnad: 200€   
    
Diameter Antal  Stammars   Massaveds- Uttag, m3/ha
på brösthöjd stammar medelvol., liter   procent 
8  1000 25   0,72 18
11  200 60   0,91 10,9
12  100 70   0,93 6,5
13  100 89   0,95 8,5
13  200 102   0,96 19,6

Antal stammar totalt: 1600 st    
Kubik/ha:  63,5 m3/ha    
Medelvolym:   39,7 liter/stam    
Avverkningskostnad: ca 25 €/m3    
Nettoinkomst*:  54 €/hektar   
    

FÖRSTA GALLRING, exempel 2
Massavedsstammar , grovlek 8 cm, röjs omkull före avverkningen
Kostnad: 300€   
    
Diameter Antal  Stammars   Massaveds- Uttag, m3/ha
på brösthöjd stammar medelvol., liter   procent 
11  200 60   0,91 10,9
12  100 70   0,93 6,5
13  100 89   0,95 8,5
14  200 102   0,96 19,6

Antal stammar totalt: 600 st    
Kubik/ha:  45,5 m3/ha    
Medelvolym:   75,8 liter/stam    
Avverkningskostnad: ca 19 €/m3    
Nettoinkomst*:  155 €/hektar 

*(leveranspris-avverkning-hyggesrensning) 
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Nytt från...

     Johansö skogsväg i södra Vallgrund, planen samt fullmakterna så gott  
  som klara, följande vägmöte snart

    Torparvägen i Korsnäs, på begynnelsemötet har man beslutat att   
  planering påbörjas, fullmaktsinsamling pågår

    Holmbodvägen i Öster Yttermark, vägstämmorna har beslutat om 
  grundförbättring, fullmaktsinsamling pågår

    Rotmossvägen & Björklidvägen i Väster Yttermark, vägstämmorna 
  har beslutat om grundförbättring, fullmaktsinsamling pågår

    Holmdalsvägen i Skaftung, på begynnelsemötet har man beslutat att  
  planering påbörjas, fullmaktsinsamling pågår

    Norrberget skogsväg i östra Lappfjärd grusningen kvar resten utfört

DIKESPROJEKT  - team mellan & söder

     Stormossen och Finnhugget dikesrensningar i Maxmo, terräng-
  planeringen klar, några fullmakter saknas, följande möte då fullmakterna klara

  Svärtesholm och Mossaträsk dikning i Maxmo, planeringen inleds

     Rimal dikesrensningsområde, avverkning av linjerna i vinter och 
  dikning planerad sommaren 2015

     Pundars dikesrensning dikesrensning har fått finansiering, avverkning i  
  vinter och nästa vinter, dikningen planerad sommaren 2016

     Haikne i Malax, insamling av skogsägarfullmakter påbörjats för 
  dikesrensning

     Pörsbäcken i Molpe, planen inlämnad för finansiering, dikeslinjerna bör 
  avverkas i vinter för dikningen sker sommaren 2015

     Högdahl dikesrensning samt Lisansjö östra dikesrensning i norra  
  Pörtom, terrängplaneringen klar, några fullmakter saknas, följande möte  
  då fullmakterna klara

     Valsberg dikesrensning i Övermark, de oavverkade linjerna borde 
  avverkas i vinter o dikningen sker i sommar/vinter

     Furuedets och Björklid dikesplan i Väster Yttermark, på begynnelse-
  mötet har man beslutat att planering påbörjas, fullmaktsinsamling pågår

     Kroksmossen dikesrensning i Yttermark,avverkning borde ske i vinter  
  och grävning under sommaren då finansiering erhållits

     Gillermossen i Tjöck, på begynnelsemötet har man beslutat att 
  planering påbörjas, fullmaktsinsamling pågår

     Timoåsen i Lappfjärd, på begynnelsemötet har man beslutat att 
  planering påbörjas, fullmaktsinsamling pågår

VÄGPROJEKT - team mellan & söder

Nytt från...

Larsmo, Eugmo
 >> Granliden 35:17, 6,197 ha
Tilläggsuppgifter ger 
Johnny Fagerholm, 040 736 4547

Vörå, Kärklax
 >> del av Snickarbo 1:115, ca 6,7 ha
Tilläggsuppgifter ger  
Dan Kullman, 050591 0383

Korsholm, Petsmo
 >> del av Kvarnbacka 3:52, ca 9,4 ha
Tilläggsuppgifter ger 
Mats Linnsén, 050 544 2703

Malax, Nyby
 >> Perus 8:43, 15,917 ha
Tilläggsuppgifter ger 
Thomas Jåfs, 050 526 2152

Anbud inlämnas senast 6.3.2015 elektroniskt eller 
sänds till Skogsvårdsföreningen Österbotten, PB 
186,   65101 VASA. Anbud ska ges som fast euro-
belopp.  Säljarna förbehåller sig rätten att godkän-
na eller förkasta givna anbud. 

Värderingar och ytterligare information på:
www.skogsfastigheter.fi 

SKOGSFASTIGHETER TILL SALU

Skogsägarna
ÖSTERBOTTENAb Skogsfastigheter AFM

Ab Skogsfastigheter AFM   •   skogsfastigheter@svf.fi    •   tel. 0500 568 804

SKOGSVAKTEN

Registrera dig i skogs-
vakten, så får du ett 
automatiskt medde-
lande till din e-post då 
nya skogsfastigheter, 
tomter etc. kommer ut 
till försäljning på ditt 
område.

Gå in på:
www.skogsfastigheter.fi
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Skogsägarna
ÖSTERBOTTEN

Välkommen till oss!
TEAM NORR - Skogsvårdsintruktörer

Samtalskostnader till 0204-nummer:
Från vanlig telefon: 8,21 cent/samtal + 2 cent/min
Från mobiltelefon: 8,21 cent/samtal + 14,9 cent/min

Huvudkontor Vasa
BESÖK 
Företagaregatan 13, 65380  VASA 
Tel. 020 413 7900, fax 020 413 7914

Kronoby 
Kronobyvägen 8
68500 KRONOBY

THOMAS ÅMAN
040 746 3528

Karleby, Nedervetil 
(Skriko och Jolkka)

Kronoby
Kronobyvägen 8 
68500 KRONOBY

TOM FINNILÄ
050 517 8918

Kronoby, Lepplax

Terjärv
Södra Terjärvvägen 9 
68700 TERJÄRV

MARKUS STENBORG
0400 947 995

Terjärv, Nedervetil

Larsmo  
Näsvägen 2 D 
68560 EUGMO    

JOHNNY FAGERHOLM
040 736 4547
Teamledare
Larsmo, Jakobstad, 
Pedersöre kby, Sundby, 
Karby, Bennäs, Lövö, 
Forsby

Ytteresse 
Bärklarsvägen 3 
68810 YTTERESSE

TOM LUNDQVIST
0500 161 695

Purmo, Kållby, Östensö, 
Lappfors, Esse

Vasa
Företagaregatan 13
65380 VASA  

MATS LINNSÉN
050 544 2703

Kvevlax, Petsmo, Hankmo, 
Vassor, Voitby, Miekka, 
Staversby, Karkmo, Höstves, 
Runsor, Kråklund, Helsingby, 
Tölby, Vikby, Solf, Munsmo

Vasa  
Företagaregatan 13
65380 VASA   

ANDERS HJORTMAN
0500 272 910

Toby, Veikars, Martois,  
Koskö, Karperö, 
Jungsund, Iskmo, Köklot, 
Replot, Vallgrund, Björkö

HILDING SÖDERGÅRD
0500 560 418

Vörå
(förutom Norra Vörå)

Vörå
Vöråvägen 38
66600 VÖRÅ

GUY DJUPSJÖBACKA
050 553 1232

Oravais, Maxmo, 
Norra Vörå

Vörå
Vöråvägen 38
66600 VÖRÅ

THOMAS JÅFS
050 526 2152

Petalax, Norra Pörtom, 
Vasa

Malax
Magasinvägen 2 B3 
66100 MALAX 

MIKAEL FRANZÈN
0500 628 702

Pörtom, ti-on kl. 8-9
Övermark, må, to kl. 8-9

Pörtom
Centrumvägen 15
66270 PÖRTOM

Övermark
Vasavägen 1615
64610 ÖVERMARK

JOHAN SVEDSTRÖM
040 503 8321

Yttermark, Bäckby, 
Näsby, Kalax, Tjärlax, 
Nämpnäs, Norrnäs, 
Rangsby

Närpes 
Östragränden 4 
64200  NÄRPES 

KJELL HULDÉN
0400 669 245
Teamledare
Finby, Böle, Pjelax, Kaskö, 
Tjöck, Åback, Lålby, Norra 
Lappfjärd

Närpes 
Östragränden 4 
64200  NÄRPES 

ANDERS KAIVO-OJA
040 544 1449

Södra Lappfjärd, 
Dagsmark, Sideby, 
Ömossa, Skaftung, 
Härkmeri, Uttermossa

Lappfjärd
Lappfjärdsvägen 729 
64300 LAPPFJÄRD

TEAM MELLAN - Skogsvårdsintruktörer

TEAM SÖDER - Skogsvårdsintruktörer

LEDNING OCH KANSLI

JAN SLOTTE
050 544 2690

Verksamhetsledare, 
fastighetsförmedlare 
AFM

Vasa  
Företagaregatan 13
65380 VASA    

ANKI SVENN
020 413 7910

Kontorsföreståndare,
fastighetsförmedlare 
AFM

Vasa  
Företagaregatan 13
65380 VASA   

Vasa  
Företagaregatan 13
65380 VASA    

ANN-MARI SNICKARS
020 413 7905

Ab Skogsfastigheter AFM

EIVOR SUNDQVIST
020 413 7920

Kanslist, skogsarbetare 
och virkesutbetalningar

Ytteresse 
Bärklarsvägen 3 
68810 YTTERESSE

Lappfjärd
Lappfjärdsvägen 729 
64300 LAPPFJÄRD

JOHAN NYNÄS
0500 167 489

Korsnäs, Töjby, Träskböle

Korsnäs
Vikingvägen 14 
66200 KORSNÄS

POST
PB 186 
65101 VASA
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www.skogsvardsforeningen.fi     |    fornamn.efternamn@svf.fi
www.facebook.com/skogsagarna

Nykarleby
Sollefteågatan 5 
66900 NYKARLEBY

JOAKIM HOLMQVIST
0400 180 581

Nykarleby (Socklot, 
Kyrkoby-Forsby, Markby, 
Kovjoki). Pedersöre (Åvist, 
Nederpurmo, Edsevö, 
Kållby)

JAN-OLOF ERIKSSON
0400 260 239

Nykarleby (Harjux, Monå, 
Hirvlax, Kantlax, Monäs, 
Munsala, Pensala, Jussila, 
Vexala och Ytterjeppo)

Nykarleby
Sollefteågatan 5 
66900 NYKARLEBY

KIM BACK
050 403 9401
Teamledare
Yttermalax, Övermalax, 
Bergö

Malax
Magasinvägen 2 B3 
66100 MALAX 

Drivningstjänst

JENS HELENELUND
0500 560 648

Korsnäs-Sideby

Närpes 
Östragränden 4
64200  NÄRPES 

DANIEL JANSSON
040 507 4664

Karleby-Nykarleby

SKOGSVÅRDSTJÄNSTER

Skogsförnyelse
• planering, förverkligande och övervakning
• röjning, markberedning och gräsbekämpning
• val och anskaffning av odlingsmaterial
• sådd och plantering
• efterarbete

Vård av plant- och ungskog
• planering, förverkligande och övervakning
• granskning och rapportering

Vägar och diken
• planering och förverkligande

Förmedling av plantor, frön, 
bekämpningsmedel och dylikt
• kartläggning av behov
• förmedling av material

Gödsling
• planering och förverkligande
• arbetsredskap
• ansvar för förverkligandet

EXPERTTJÄNSTER

Skogsbruksplanering
• uppgörande av skogsbruksplan
• kartor, virkesvolym och avverkningsmöjligheter
• åtgärdsförslag på kort och lång sikt
• Silvanetti, skogsägarens tjänst på nätet

Värdering av skogsfastigheter
• värdering av och utlåtanden om skogsfastigheter
• granskning av och utlåtanden om skogsskador
• intyg och utlåtanden

Fastighetsförmedling, Ab Skogsfastigheter AFM
• förmedling av skogsfastigheter
• värdering
• uppgörande av överlåtelsehandlingar
• beskattningsberäkningar
• arvsskiften

Skogsbeskattning
• skogsskattedeklaration
• mervärdesskattedeklaration
• skattefrågor i anknytning till virkeshandel
• andra skattefrågor

Rådgivning och utbildning
• utbildning och information i kursform
• personlig rådgivning

VIRKESHANDELSTJÄNSTER

Virkesförsäljningsplan
• utredning av avverknings- och försäljningsobjekt 
  samt avgränsning i terrängen
• utredning av marknadsläget
• uppgörande av virkesförsäljningsplan
• uppgörande av anmälan om användning av skog
• uppskattning av virkesvolymer och -priser
• definiering av, och kostnadsberäkningar för, efterarbete
• beaktande av mångbruk och nyckelbiotoper

Virkesaffär med fullmakt
• offertbegäran och jämförelse av offerter med 
  beaktande av aptering och specialvirke
• uppdaterad prisuppföljning och prissättning av 
  avverkningsobjekt 
• granskning och uppföljning av affärsvillkor
• övervakning av virkesdrivning samt mätning
• överlåtelse av virke, underskrift av mätintyg

Drivningstjänst
• planering, övervakning och förverkligande vid 
  virkesdrivning

STIG HÖGNABBA
040 670 8595

Karleby-Nykarleby

Terjärv
Södra Terjärvvägen 9 
68700 TERJÄRV

JOHN BERG
0400 561 343

Korsholm-Pörtom

Pörtom
Centrumvägen 15 
66270 PÖRTOM
 

Vägar & diken

Ytteresse 
Bärklarsvägen 3 
68810 YTTERESSE

KRISTIAN GÄDDNÄS
040 660 2042

Karleby-Nykarleby

Ytteresse 
Bärklarsvägen 3 
68810 YTTERESSE

DAN KULLMAN
050 591 0383

Vörå-Malax

Vörå
Vöråvägen 38
66600 VÖRÅ

DAN KULLMAN
050 591 0383

Vörå

Vörå
Vöråvägen 38
66600 VÖRÅ

KARL-HENRIK LANGELS
040 660 2440

Korsnäs-Sideby

Närpes 
Östragränden 4
64200  NÄRPES 
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NYTT ÅR, NY DEKLARATION

Det som ändrat sedan beskattningen 
2013 är kapitalskattens progressivitet, 
dvs har du kapitalinkomster över 40 
000 € beskattas du för överstigande del 
med 32%.

Tom periodskattedeklaration 
ska lämnas in

Har du inte inkomster eller utgifter 
på skogsbruket och inte heller har 
uppföljningsuppgifter såsom skogs-
avdrag och utgiftsreserveringar behö-
ver du inte lämna in 2C-blanketten. 
Periodskattedeklarationen ska dock 
inlämnas även om ingen moms finns 
att deklarera. I såfall fyller du i 01 2014 
12 2014 i punkterna 054 – 057 nere på 
blanketten, undertecknar och returnerar 
blanketten. I annat fall blir man avförd 
från registret vilket kan bli en otrevlig 
överraskning den dagen man sedan har 
verksamhet.

Gör anteckningar – hjälp finns 
på skogsvårdsföreningens 
hemsida
För skogsbeskattningen gäller kassa-
principen, dvs inkomster som man de-
klarerar skall man ha kunnat lyft under 
kalenderåret och utgifternas betalnings-
datum bestämmer deklarationsåret. 
Inkomst- och utgiftsverifikaten sorteras 
i kronologisk ordning, numreras och 
listas. I denna lista kan man särskilja 
momsen klart och tydligt. 

Dessa anteckningar behöver inte göras 
enligt något skilt formulär. På skogs-
vårdsföreningens hemsida finns for-
mulär att skriva ut, som kan hjälpa att 
organisera skogsbrukets anteckningar. 
Här finns mallar för att räkna fram ex 
leveransarbetets värde, skogsavdrag, 
avskrivningar etc. Spara dessa for-
mulär från år till år så har du lätt att 
härleda uppgifterna.

Inga verifikat och anteckningar 
sänds in till beskattaren utan de 
sparas i 6 år.  Anteckningarna är 
viktiga också för att kunna härleda 
avskrivningar, reserveringar, skogs-
avdrag etc. Även motiveringar till 
varför man sätter med vissa utgifter 
eller anskaffningar på skogsbruket 
är bra att skriva ner så man har klart 
att visa beskattaren den dag beskat-
taren begär en utredning.

Inkomsterna

Inkomsterna antecknas alltid utan 
moms i punkterna 1 på 2C-blanketten. 
Förskottsskatten som virkesköparen 
dragit bort beaktas inte heller utan 
virkesvärdet utan moms antecknas 

som inkomst. Förskott på en virkes-
affär deklareras det år man fått det. 
Sedan 2012 är ju även statstöden för 
ett hållbart skogsbruk beskattningsbar 
inkomst. Statsstöden deklareras i p 3.3. 
Se närmare anvisningar på skogsvårds-
föreningens hemsida. 

Värdet av leveransarbete

Värdet av det arbete som skogsäga-
ren själv utför för att få leveransvirket 
till vägen är inte kapitalinkomst utan 
förvärvsinkomst. Värdet av leverans-
arbetet räknas fram på 2C-blankettens 
andra sida. Här beaktas inte det ar-
bete som blivit utfört av entreprenörer. 
Entreprenadkostnaderna antecknas i p 
7.3 Övriga årsutgifter. 

I det fall att man gjort avverkningen 
själv och grannen kört ut virket mot 
faktura beräknas leveransarbetets värde 
endast för upparbetningsdelen (beredd 
mängd). Medelkostnader för de olika 
sortimenten finns i ifyllningsanvisning-
arna. 125 m3 får man avverka utan att 
man blir beskattad för förvärvsinkoms-
ten. Även om man avverkat mindre än 
125 m3 ska värdet av leveransarbetet 
uträknas eftersom man får dra av värdet 
från kapitalinkomsterna.

Skogsavdraget

Har man köpt skog 1.1.1993 eller senare 
har man rätt till skogsavdrag. 60% av 

Det är dags att deklarera för skogsbruket för 2014. Alla har fått hemskickat 2C-blanketten och de momsskyldiga har fått periodskattede-
klarationen. Har man föregående år lämnat in periodskattedeklarationen på nätet har man bara fått en påminnelse om att periodskat-
tedeklarationen skall göras. 

Är man moms-skyldig skall eventuell moms till staten vara betald senast 2 mars och både periodskattedeklarationen och 2C-blanketten 
inlämnad samma datum. Är du inte momsskyldig får du lämna in skogsdeklarationen i maj tillsammans med den förhandsifyllda skat-
tedeklarationen. 

anskaffningsutgiften som hänför sig 
till skogsbruk är det maximala skogs-
avdrag man kan utnyttja. Man kan 
utnyttja det fritt på kapitalinkomster 
från alla skogsfastigheter man köpt. 
Dock inte på kapitalinkomster från 
skog man fått som gåva eller arv ifall 
inte gåvogivaren har haft oanvänt 
skogsavdrag. Skogsavdraget följer 
man upp på sid 2. 

Årets skogsavdrag räknar man fram 
genom att summera alla kapitalinkom-
ster från punkterna 1, 3 och 4 och drar 
av leveransarbetets värde (punkt 2). 
Årligen kan man utnyttja skogsavdrag 
till högst 60% av årets kapitalinkomster. 
Det minsta skogsavdraget man kan 
göra är 1500 euro vilket alltså kräver 
en kapitalinkomst på 2500 euro. Man 
bör komma ihåg att ifall man säljer 
en skogsfastighet som berättigar till 
skogsavdrag beskattas man för det 
skogsavdrag man använt.

Utgiftsreserveringar viktiga för 
dödsbon

Gör man virkesaffärer är det ofta så 
att inkomsterna kommer ett år och 
utgifterna i form av markberedning 
och plantering kommer ett eller två 
år senare. Vill man spara en del av 
inkomsterna för att kvitta utgifterna 
emot gör man utgiftsreservering. Högst 
15 % av kapitalinkomsterna minskade 
med leveransarbete och skogsavdrag 

>> www.svf.fi 
>> din förening 
>> skogsbeskattningsinfo 
>> skatteanteckningar@

SKATTEANTECKNINGAR
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FRÅGOR & SVAR

När skall jag deklarera förskottet jag fått på 
rotförsäljningen?

Alla skogsbrukets inkomster deklareras det år man 
kan lyfta pengarna från kontot. 

Om vi är två som avverkat i skogen – får vi då 2 x 125 m3 
som skattefri förvärvsinkomst?

Den virkesmängd som man årligen kan avverka själv utan att beskat-
tas för arbetsinkomsten är 125 m3 per brukningsenhet. Är det två 
familjemedlemmar (endast inom samma hushåll) som avverkat blir 
de förvärvsinkomstbeskattade för överstigande del i förhållande till 
mängden som var och en upparbetat. 

Däremot kan det ju hända att man börjar avverka på hösten men 
säljer virket först på våren. Det vill säga själva avverkningen sker på 
2 olika kalenderår. Beskattaren vill att man redovisar leveransarbe-
tets värde det år som arbetet sker. Då kan man alltså räkna ut värdet 
på leveransarbetet man gjort på hösten och redovisa det på sid 2 
på 2C-blanketten. Om man inte har gjort någon mellanmätning av 
virket gör man en uppskattning av virkesmängden. Värdet för leve-
ransarbetet får man dock inte dra av som en kostnad förrän man har 
inkomster från virkesförsäljning. 

Började man t ex en avverkning hösten 2014 skall man räkna fram 
leveransarbetets värde och det skattepliktiga värdet av det leverans-
arbete man gjorde under 2014 på 2C blankettens andra sida. Men 
själva värdet för leveransarbetet kan man i deklarationen för 2014 
inte flytta till p2.1 utan det sätter man i minnet och noterar det först 
2015 tillsammans med det leveransarbete som man gjort då. På detta 
sätt fördelas förvärvsinkomsten på det rätta året och man kan under 
en vintersäsong avverka mera än 125 m3 utan att bli beskattad för 
förvärvsinkomst. Förutsättningen är förstås att man under föregående 
och efterkommande vintersäsonger inte har så stora avverkningar. 

Får man ta virke för eget bruk skattefritt ur sin skog?

Brännved får man ta för eget bruk utan att kapitalbeskattas. 
Byggnadsvirke skall uppges och ett värde räknas fram utgående 
från ett gängse rotpris. 

Gällande virke för att bygga eller reparera jordbrukets produktions-
byggnader tillämpas tyst kvittering, dvs värdet upptas varken i 
skogsbrukets eller jordbrukets deklaration. Virke får man ta ur egen 
skog upp till ett värde av 850 euro (ex 85 m3 ved) utan att betala 
moms på virket. För överstigande del betalas moms. 

Kan jag göra avskrivningar för en fyrhjuling?

Detta är kanske den vanligaste frågan idag när det gäller skogsbe-
skattning. Fyrhjulingarna har blivit populära och kan användas i 
skogsbruket men beskattaren har skärpt sin syn på deras användning. 
Principen är den att för att kunna deklarera fyrhjulingar, skotrar och 
traktorer på skogsbruket och kunna dra av momsen och avskriva 
investeringarna skall deras huvudsakliga användning vara inom 
skogsbruket. Man skall kunna påvisa att man årligen har aktiviteter 
där utrustningen är användbar. Dessutom skall det finnas tilläggs-
utrustning som gör dem användbara i skogen. Även i de fall att man 
avskriver dem på skogsbruket bör finnas en kördagbok på basen av 
vilken privatanvändningen inkomstförs (p14.3). 

Ett annat alternativ är att man skaffar utrustningen och drar av 
kostnaden för dem vi en kördagbok. Endera bokför man de verkliga 
kostnaderna och fördelar dem i förhållande till privatanvändning 
och skogsbruksanvändning eller så drar man av kostnaden för ut-
rustningen enligt skattestyrelsens timkostnader: 14 €/h för fyrhjuling 
och skoter och 11 €/h för traktor. Använder du redan fyrhjulingen 40 
h årligen kommer du upp till avdrag som motsvarar avskrivningarna.

Text: Anders Hjortman

kan utgöra reserveringen. Man har 3 år 
på sig att inkomstföra reserveringarna. 

För en enskild skogsägare blir det sam-
ma slutresultat även utan reservering 
eftersom man de åren när man har en-
dast utgifter får underskottsgottgörelse 
i den personliga beskattningen. Men 
för dödsbon och skogsägare boende 
utomlands är det av yttersta vikt att re-
servera en del av kapitalinkomsten tills 
senare för att kunna dra av de utgifter 
som kommer åren efter avverkningen. 
Eventuell förlust som dödsbon gör kan 
inte gottgöras någonstans utan hänger 
med i 10 år och finns det inte under den 
tiden inkomster finns inget att kvitta 
utgifterna mot.

Utgifterna

Resekostnader kan man dra av (0,25 
euro/km) på basen av kördagbok. Det 
gäller naturligtvis för resor mellan 
bostaden och skogen och eventuella 
andra resor för underhåll av utrustning, 
skolningar etc. Det mesta av utgifterna 
samlas i punkt 7.3. 

Är du momsskyldig räknar du här bara 
med den momsfria delen. Momsen 
beaktas skilt – se nedan. Är du inte 
momsskyldig drar du av utgiften in-
klusive moms. Avdragbara utgifter är 
allt som hänför sej till skogsbruket. I 
vissa fall kan det ju röra sig om delar av 
utgifter som hänför sig till skogsbruket 
(ex telefon). I dessa fall skriver man 
motiveringarna i anteckningarna och 
räknar fram den del som hänför sig till 
skogsbruket.

Avskrivningar

Större anskaffningar (över 200 €) som 
har en användningstid på över 3 år 
kan inte dras av på en gång utan dras 
av årligen i form av avskrivningar. 
Den årliga avskrivningsprocenten för 
maskiner är 25.  

Grundförbättring och byggande av 
skogsvägar och iståndsättningsdikning 
betraktas som investeringar och skall 
avskrivas med max 15% årligen. Den 
avskrivningen kan man börja göra det 
år som ex dikningsprojektet blir av-
slutat. Det kommer meddelande från 
aktören när projektet är klart och hur 
mycket skogsägaren har investerat. 
Före det har emellertid flera räkningar 
kommit så det gäller att minnas hur man 
beaktade de räkningarna. Har de even-
tuellt redan dragits av i årsutgifterna 
kan man inte sedan börja avskriva dem 
när meddelandet kommer. 

Investeringar under 200 euro kan man 
dra på en gång. Utgiftsrester under 200 
euro avskrivs på en gång. Beskattaren 
har för några år sedan skärpt synen på 

maskiner som bokförs på skogsbruket. 
Utrustningen som man tänker bokföra 
på skogsbruket skall bevisligen an-
vändas till övervägande del för skogs-
bruket. Detta gäller främst traktorer, 
fyrhjulingar och snöskotrar. Praxisen 
är i stället att man kan dra av timkost-
nader (p 7.3) för den tid man använder 
dessa i skogsbruket. En dagbok krävs 
där datum, ändamål för användningen 
och timmarna antecknas. För traktor 
kan man dra av 11 euro/h och för skoter 
och fyrhjuling 14 euro/h. 

Momsen på investeringar dras av ge-
nast det år som investeringen görs. Är 
man inte momsskyldig bokförs hela 
anskaffningsutgiften som investering.

Momsen

I skogsbrukets anteckningar har du 
som momsskyldig antecknat momsen 
i skilda kolumner. Då är det bara att 
räkna ihop momsen på försäljningarna 
och föra den summan till p 301 på 
periodskattedeklarationen. Momsen 
från utgifterna summeras och förs in 
på p 307. 

Differensen mellan 301 och 307 anteck-
nas i p 308. Blir summan positiv har du 
fått mera moms än vad du betalat via 
utgifterna och differensen ska betalas 
in till staten enligt de anvisningar som 
kommit med blanketten.  Blir differen-
sen negativ, dvs om du betalat mera 
moms på utgifterna än vad du fått via 
försäljningar ska du komma ihåg att 
sätta ett minustecken. Den summan får 
du tillbaka i sin helhet från staten.

Arrenden deklareras på 
jordbruksblankett 2

Även om en skogsägare inte äger jord-
bruksmark kan man hamna att fylla i 
jordbruksblankett 2. Det gäller i de fall 
att man vidareförmedlar skogspro-
dukter eller om man erhåller arrenden 
för skogsmark. Det mest aktuella är 
arrenden från vindkraftsparker. Dessa 
arrenden antecknas i punkt 220 på sid 
2 på blankett 2.

Numera går det bra att deklarera både 
skogsbruket och momsen på nätet. För 
det behöver du bankkoder. Du kan 
alltså endast deklarera dit personliga 
och det gemensamma skogsbruket med 
den äkta hälften på detta sätt. Dödsbon 
och andra sammanslutningar behöver 
Katso-koder för att deklarera på nätet. 
Men pappersversionen går ännu bra 
att lämna in. 

Text: Anders Hjortman
Foto: Ann-Mari Snickars

 

DEKLARERA PÅ NÄTET

Adressen för skogsdeklaration är 
www.suomi.fi. Slå in 2C i sökfönstret 
så hittar du fram. 

Adressen för periodskattedeklaratio-
nen är www.skatt.fi/skattekonto.@
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En slutar och en börjar
Anders Kronqvist städar 
av skrivbordet och över-
låter sin plats åt Thomas 
Åman. 

Karlebyområdet har fått 
en ny skogsvårdsinstruk-
tör. 

Anders Kronqvist har drygt 
ett år kvar till pension. Men 
han slutar nu och det finns en 
tanke bakom.
- Det här är ett bra tillfälle att 
stiga åt sidan. Nu behövs unga 
gubbar som behärskar dagens 
teknik och tempo. Åman över-
tar mina uppgifter och själv 
kan jag börja ägna tid i egen 
skog. Det är lite så jag resone-
rar, att jag vill jobba i egen skog 
så länge jag har hälsa och klarar 
arbetet fysiskt. 
- Nu blir det mera skog och 
mindre dator, skrattar han.

Förnyelsearbete är 
roligast

Kronqvist har arbetat inom 
skogsbranschen nästan fyrtio 
år och varit anställd åt skogs-
vårdsföreningen sedan år 1979. 
Han delade rum med Måns 
Åkerblom på Karlebykontoret 
många år. Under 1990-talets 
lågkonjunktur hade han andra 
arbetsgivare en tid, av nöden 
tvungen, men återvände i för-
eningens tjänst när det blev 
bättre tider.
- Från början är jag en så 
kallad snabbutbildad skogs-

karl, säger han. När Metsä-
Botnia skulle byggas i mitten 
på 1970-talet var det brist på 
skogskarlar och jag ingick i 
den första kullen på skogsar-
betarlinjen som ägde rum då.

Han trivs inom skogsbran-
schen och har varit arbetsplat-
sen trogen.
- Vårarna är bäst, med förnyel-
searbeten och plantering.
- Likväl kan jag också ha passat 
i någon annan yrkesroll, funde-
rar han. Med facit i hand minns 
jag fler människor jag mött 
under årens lopp än ekonomi, 
bestånd och träd.

Både bättre och sämre 
än förr

Han ser en likadan utveckling 
inom skogsvårdsföreningens 
medlemskår som inom övriga 
landsbygdsnäringar.
- De stora blir större och små 
faller bort. Och utvecklingen 
går snabbt. 
- Dagens skogsägare har inte 
varit med sina föräldrar i sko-
gen och lärt sig. Har man inte 
intresse för skog fjärmas man 
lätt trots att man är skogs-
ägare.

Var det bättre förr?
- En del var bättre förr. Jag är 
för utveckling och jag kämpar 
för att inte bli en gammal ”kna-
roan kaar”, skrattar han.
- Men, arbetsmängden har 
ökat och personalen mins-
kar. Inget som är specifikt för 

skogsbranschen. Det är liksom 
”råddoare” än förr.
Han tycker ändå att mycket är 
bättre nu: maskinell avverk-
ning, tillgänglighet i skogen 
och plantering ger han som 
exempel.
- Förr planterade vi med gräfta, 
nu går man rak i ryggen och 
plockar plantor i rör.

Skog som säkerhet

Skog är en säker investering 
och har ett speciellt värde även 
då priserna sviktar på virkes-
marknaden.
- En säkerhet på sikt och bäst 
lönsamhet har skog om man 
i någon mån är självverksam, 
säger Anders. 
Han minns tillbaka.
- När jordbruket mekanisera-
des fanns det ofta ett färdigt 
hål att stoppa virkespengar-
na i, till exempel investering 
i en ny traktor eller maskin. 
Jordbrukare avverkade för att 
få inkomst och ibland kanske 
de var nödda till att ta mer än 
de borde ur skogen. Nu har 
skogsägare bättre ekonomi och 
kan följa skogsbruksplanen en-
ligt skogens tillväxt, inte enligt 
plånboken.
Anders bor i Öja med fru 
”Teeta”. Deras tre barn: Viktor, 
Maja och Joel är vuxna och 
utflugna. Jakt har alltid intres-
serat Anders och förr idrottade 
han mycket. Sommarstugelivet 
är en viktig del av livet och 
paret Kronqvist tillbringar allt 
mera tid där.

Officiellt är han anställd till 
slutet av februari. I praktiken 
slutar han före.
- Nu blir jag skogsbrukare på 
heltid, ler han.

Känner området och 
terrängen

Thomas Åman har getts möj-
lighet att arbeta med Anders 
under en övergångsperiod. 
Åman är Karlebybo, skogs-
bruksingenjör och har femton 
års arbetserfarenhet från dåva-
rande Skogscentralen, som nu-
mera går under namnet Otso.
- Där har jag jobbat mycket 
med skogsbruksplanering och 
områdesplanering. De senaste 
åren blev det mera skogsför-
bättringsarbete och specifika 
naturvårdsprojekt.
- Jag är uppvuxen på en bond-
gård med skogsbruk. På lörda-
garna for man till skogs med 
motorsågen...

Åman tackade ja till erbjudan-
det om jobb inom skogsvårds-

föreningen. Ett sätt att trygga 
framtiden, för att använda hans 
eget uttryck. Han är nu områ-
desansvarig för Karleby och 
Nedervetil (Skriko och Jolkka).
- Jag känner bra till området, 
terrängen och en del skogs-
ägare. Jag tror jag kommer att 
trivas bra med arbetsuppgif-
terna.

Lycka till båda två

Thomas Åman är gift med 
Veronica och har fyra barn 
mellan 16 och 24 år. Han har 
också två barnbarn. På fritiden 
orienterar han för motionens 
skull och så har han musiken, 
spelar för närvarande i tre olika 
orkestrar.
Vi önskar lycka till i arbetet och 
önskar Anders Kronqvist goda 
dagar framöver!

Text och foto:
Lisbeth Bäck/ Kustmedia Ab

Anders Kronqvist till vänster och hans efterträdare Thomas Åman till höger vid Kronobykontoret.

BESTÄLL 
PLANTOR!

Kom ihåg att beställa plantor 
för vårens och höstens 

planteringar.

Skogsägarna
ÖSTERBOTTEN
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Visste du, att du får
rabatt på LokalTapiolas
försäkringar när du
är medlem i skogs-
vårdsföreningen?
Rabatten för hem-
försäkringar är 10%försäkringar är 10%
och upp till 15% på
skogsförsäkringar.

Ta kontakt med oss
för mera information.

Tfn 06-534 2000

Österbooen

I samband med att du får medlem-
skortet erhåller du också en faktura 
för innevarande års medlemskap. 
Medlemsavgiften fastställs i tre 
kategorier enligt skogsareal. Under 
20 hektar (55 €), mellan 20 och 50 
hektar (105 €) och över 50 hektar 
(155 €).  Medlemsavgiften baserar 
sig på den egentliga skogsarealen. 

Till skogsarealen räkans inte im-
pediment. Skogsarealen tas från 
skogsbruksplanen, skogsdata eller 
den gamla skattearealen, i nämnd 
ordning. För kommunerna Vörå 
(exklusive Oravais), delar av Närpes 
och Kristinestad har fastigheternas 
totala-areal använts eftersom bo-
niteringen för dessa områden är 
föråldrad.

MEDLEMSÄRENDEN

Medlemskort på kommande

Alla som tidigare erlagt skogsvårdsavgift övergick automatiskt som 
medlemmar vid nyår. Finns det flera medlemskap under samma FO-
nummer (ex. fru och herr äger var för sig samt gemensamt),  kan dessa 
hänföras till ett och samma medlemskap om så önskas. 

De som inte vill vara medlem kan skriftligen säga upp medlemskapet. 
Är det fråga om en sammanslutning eller dödsbo bör samtliga delägare 
skriva under, alternativt den som för sammanslutningen har namnteck-
ningsrätt. Enligt skogsvårdsföreningens stadgar är man dock skyldig att 
erlägga medlemsavgiften det år man säger upp medlemskapet. Säger 
man upp medlemskapet i år bör man betala medlemsavgiften för år 2015 
men från och med år 2016 kommer ingen medlemsfaktura mer.

Vem är medlem?

FEL UPPGIFTER?

Ifall det förekommer felaktigheter på fakturan ska ni:

•   i första hand skicka korrigeringar till adressen info@svf.fi 
•   i andra hand skickar ni per post in den blankett som bifogas fakturan
•   i tredje hand ringer ni 020 413 7950

Vi gör mer för skogsägaren.

Medlemsnr: 

Sven Skogsägare

Medlemskort 2015
I kraft 5/2016

Alla medlemmar i Skogsvårds-
föreningen Österbotten har en egen 
medlemsnummer. I månadsskiftet 
februari/mars får varje medlem ett 
brev på posten. Brevet innehåller 
det medlemskort som berättigar dig 
till våra och våra samarbetspartners 
medlemsförmåner. Håll kortet i gott 
förvar. Mera om medlemsförmånerna 
här nedanför.

Skogsägarna
ÖSTERBOTTEN

Medlemsförmåner
•  Förmånligare tjänster för medlemmar
•  Vår skogsfackman på området svarar på frågor i 
 anslutning till skogsvård, -användning och -ägande
•  Nya medlemmar får ett gratis lägenhetsbesök med vår  
 skogsfackman
•  Vid virkesaffärer får medlemmar aktuell information om  
 priser och virkesmarknadssituationen i regionen
•  Elektroniska nyhetsbrev
•  10 % rabatt på LokalTapiolas hem- och skogsförsäkring
•  Skogsägartidningen 4 ggr/år och Maaseudun 
 Tulevaisuus skogsägarnummer 4 ggr/år
• Medlemsskap i den regionala PEFC-certifieringen
•  Kurser, fältutfärder, skogsresor och tillställningar samt  
 skogsfärdighetstävlingar

SLC:s förmåner
Utöver de förmåner du får som medlem i Skogsvårdsföreningen 
är du också berättigad till medlemsförmåner via 
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund r.f (SLC).  

Dessa förmåner hittar du på SLC:s hemsida www.slc.fi.

Vi gör mer för skogsägaren.

” 
Medlemsavgiften är av-
dragsbar i skogsbeskatt-
ningen. 

Kom ihåg att spara verifika-
tet för bokföringen. 

MEDLEMSFÖRMÅN

Du får tidningen 
SkogsÄgaren gratis
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På mitt tidigare arbete  brukade 
jag leverera skogsbruksplaner 
åt skogsägarna. Vid dessa till-
fällen kom de ekonomiska re-
sonemangen ofta på tal. Ibland 
fick man höra att skogsbruk 
inte lönar sig, eftersom vir-
kespriserna idag är på samma 
nivå som på 80-talet, eller att 
skogen växer oavsett åtgärd. 
Bäst är att låta skogen stå kvar 
som en ekonomisk reserv för 
eventuella dåliga tider. Dessa 
resonemang är exempel på 
strategier för skogsbruket. 

Grunden i skogens 
ekonomi

Vill man öppna upp de skog-
liga resonemangen och sätta in 
dem i ett ekonomiskt samman-
hang kan man börja med frå-
geställningen: Vad eller vilka 
faktorer utgör den skogliga 
ekonomin? Förenklat kan man 
säga att den skogliga ekonomin 
för en skogsägare består av 
intäkter från virkesförsäljning, 
skogens tillväxt och kostna-
der för skogsvård. Då ett nytt 
skogsbestånd anläggs upp-

står kostnader. Likaså medför 
skogsvården kostnader fram 
till första gallringsskedet. Då 
skogen gallras och slutavver-
kas fås intäkter från virkesför-
säljningen. 

Räntan på investerat kapital 
fås från skogens tillväxt. Vid 
en virkesförsäljning är nyck-
eltalen pris och mängd. Hur 
mycket massaved och timmer 
säljer vi och vad har dessa för 
pris. 

För att återgå till resonemanget 
om att skogsbruket inte lö-
nar sig då virkespriserna inte 
har stigit reellt sett, kan man 
konstatera att detta visserligen 
stämmer, men att man bör be-
akta att vi idag har en växande 
mängd outnyttjat virkeskapi-
tal. Gångna tiders skogsvård 
har gjort att skogarna växer 
allt bättre. Den uthålliga av-
verkningspotentialen har ökat; 
vi har en större mängd virke 
att bjuda ut till försäljning. 
Dessutom ger välskötta skogar 
en relativt sett större mängd 
timmer. Vi kan i vårt skogs-

bruk, trots att virkespriserna 
stampar på stället, påverka den 
potentiella avverkningsmäng-
den och dess sortimentsfördel-
ning. Ett utbud av mera timmer 
ger större intäkter.

Hur lönsam  är din 
investering?

Nuvärdesberäkningar är ett 
bra hjälpmedel då man försö-
ker sätta sig in i den skogliga 
ekonomin. Man sätter in olika 
kostnader och intäkter från 
skogsbruket på en tidslinje. För 
att ta ett exempel. Vi anlägger 
ett nytt skogsbestånd idag och 
röjer efter 15 år. Anläggningen 
och röjningen medför kostna-
der. Beståndet gallras ungefär 
vart tjugonde år från och med 
att det är drygt 30 år gammalt. 
Gallringarna ger intäkter. Den 
största och viktigaste intäkten 
får vi då beståndet slutavver-
kas vid 90-års ålder. 

I en nuvärdesberäkning dis-
konteras framtida kostnader 
och intäkter enligt en omvänd 
ränta på ränta beräkning bakåt 

i tiden till en bestämd tidpunkt. 
I detta fall till den dag då be-
ståndet anläggs. Vi får således 
ett teoretiskt värde på det be-
stånd som anläggs. 

Utan att närmare gå in på detal-
jer kan man konstatera att rän-
tekravet och tidpunkten för oli-
ka kostnads- och intäktsposter 
spelar en viktig roll. Posternas 
storlek inverkar givetvis och 
är det frågan om ett barrträds-
bestånd har sortimentsfördel-
ningen vid slutavverkningen 
en avgörande betydelse.

Avkastning

Räntekravet utgörs av den 
alternativkostnad vi har för 
att investera i ett nytt skogs-
bestånd. Vi hade ju kunnat 
investera i annat som ger ränta 
och inflationsskydd, såsom 
aktier, bostäder osv. I skog-
liga nuvärdesberäkningar an-
vänds oftast ett räntekrav på 
3 %, eftersom forskningen har 
visat att den långsiktiga av-
kastningen från skogsbruket 
är just så stor. 

PRIVATSKOGSBRUKET I ETT 
EKONOMISKT SAMMANHANG

Riskhantering och 
strategi

Intressant blir det att göra nu-
värdesberäkningar nu då den 
nya skogslagen ger oss fler 
möjligheter att sköta vår skog. 
Om vi gör testberäkningar med 
höga räntekrav blir lockelsen 
till att göra radikala skogs-
vårdsbeslut större. Ett högt 
räntekrav gör att vi prioriterar 
intäkter som sker i en nära 
framtid och vårdar skogen 
med sikte på att förkorta om-
loppstiden. Vi chansar och gör 
endast en kraftig gallring och 
slutavverkar beståndet redan 
vid 50-70 års ålder. Detta kan 
jämföras med spekulation i en-
skilda aktier i tillväxtbranscher 
framom en långsiktig placering 
i en indexfond. 

Vi tar risken att förlora delar av 
beståndet i form av storm- och 
övriga skador, till en följd av 
den kraftiga gallringen. Det 
radikala exemplet visar hur vi 
med hjälp av en nuvärdesbe-
räkning kan få ett grepp om 
våra strategiska val och hur 

I det senaste numret av Skogsägaren (4/2014) ingick en artikel om virkeshandel. Enligt artikeln anser de flesta skogsägare att ekono-
min är den viktigaste målsättningen med skogsbruket. Jag vill med denna artikel öppna upp för ett ekonomiskt resonemang kring 
skogsbruket. Syftet är inte att ge entydiga svar och ekonomiska strategier för skogsbruket utan endast att sätta in skogsbruket i ett 
ekonomiskt tankesätt.
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dessa påverkar skogsbrukets 
ekonomi.

Minimera risken med 
försiktighet

För att ta ett annat exempel. 
Anta att ett granbestånd an-
läggs på en bördig leraktig 
mark. Vi vet att snabbväxande 
granar på bördiga marker är 
känsliga för vind- och snöbrott. 
Därför väljer vi en åtgärdsstra-
tegi med flera försiktiga gall-
ringar, dock med siktet inställt 
på att förkorta omloppstiden. 

De försiktiga gallringarna är 
inte så ekonomiskt rationella 
men riskerna minskar och 
nuvärdet hålls relativt högt 
då vi förkortar omloppstiden. 
Vi slutavverkar beståndet då 
det är 50-70 år gammalt och 
minskar således risken med 
svampangrepp, som kan före-
komma i snabbväxande äldre 
granbestånd. Givetvis strävar 
vi efter en hög stockprocent 
vid slutavverkningen. På bör-
diga marker finns möjligheten 
till att bedriva ett intensivare 
skogsbruk.
 
Gå miste om intäkter

Då vi sätter in skogsbruket i ett 
ekonomiskt sammanhang blir 
faktorer såsom räntekrav, risk-
hantering och val av strategi 
betydelsefulla. För att återgå 

Rejpeltvägen 1, Vörå 
06 384 4600
0440 366 675 
www.voramaskin.fi

Junkkari kranar och Japa vedmaskiner till specialpriser, alla modeller i lager.

Brist på 
bytesmaskiner!

till resonemanget om att sko-
gen sköter sig bäst själv kan 
vi fundera på nuvärdet på ett 
ogallrat bestånd. 

Tänk er att vi idag investerar 
i tallplantor och anlägger ett 
nytt bestånd. Vi väljer att låta 
beståndet stå oskött tills vi slut-
avverkar beståndet då det är 90 
år gammalt. Under tiden har vi 
gått miste om gallringsintäkter. 
Då beståndet har självgallrats 
(”av naturen”) har vi en ökad 
risk för insektangrepp. Döda 
stammar ligger ju bland de 
stammar som står kvar. Det 
kvarvarande beståndet har 
vid slutavverkningen en späd 
krona och en låg stockprocent. 

Skulle en strategi med 2-3 gall-
ringar med sikte på ett värde-
fullare slutavverkningsbestånd 
ha gett ett högre nuvärde? I 
detta sammanhang kan näm-
nas att det nog finns bestånd 
som lämpar sig för skötsel utan 
gallringar. Ett sådant exem-
pel är ett glasbjörksbestånd i 
kanten av en avlägsen myr. 
Glasbjörkbeståndet röjs en 
gång och slutavverkas redan 
då det är 40-50 år gammalt. På 
så vis undviker vi att göra en 
relativt olönsam gallring, med 
långt köravstånd, då vi vet att 
glasbjörksbestånd inte produ-
cerar stock. Istället har vi en 
kort omloppstid och säljer en-
ergived vid slutavverkningen.

Skogsbruksplanen 
hjälper till

Jag vill ännu ta upp ett par 
saker som gör skogen speciell 
som ekonomiskt objekt. Den 
ena är att de biologiska för-
utsättningarna trots allt ger 
ramarna för skogsbrukets eko-
nomi. Denna realitet gör att 
vi inte bör ställa orealistiska 
räntekrav på skogsbruket. Den 
andra är att ett kvartal i skogs-
brukets ekonomi är på 20-25 
år. Vi har att göra med en lång-
siktig verksamhet. Det är vi 
som anlägger bestånden men 
det är våra barn som skördar. 
Tänk på det då ni funderar på 
räntekravet. 

Till slut vill jag uppmana er 
skogsägare att våga be er lo-
kala skogsvårdsinstruktör om 
ekonomisk rådgivning i skogs-
bruket. Skogsbruksplanen 
fungerar här som ett ypperligt 
diskussionsunderlag. Var är 
det lämpligt att bedriva ett in-
tensivt skogsbruk och var lönar 
det sig med ett mera extensivt 
skogsbruk? Hur stor uthållig 
avverkningspotential har ni i 
era skogar?   

Text: Dan Kullman
Foto: Ann-Mari Snickars

Skogsbruksplanen hjälper dig att vårda din investering.

FRÅGOR & SVAR

Lönar det sig att använda 
skogsavdraget?

Skogsavdrag får man göra på kapital-
inkomster som hänför sig till fastigheter 
man köp 01.01.1993 eller senare. Se 
närmare i skatte artikeln på sidan 14. Skogs-
avdraget är till  för den aktiva skogsbrukaren. 
Frågan är befogad eftersom man i en fastighetsför-
säljningssituation hamnar att lyfta in det använda 
skogsavdraget och öka överlåtelsevinsten eller 
minska överlåtelseförlusten som man gör på affären. 
Beskattaren vill alltså ha tillbaka den förmån som 
man haft medan man brukade skogen. 

Visst lönar det sig att använda skogsavdraget ifall 
man nu inte tänker sälja fastigheten inom en snar 
framtid. Normalt sjunker ju penningvärdet så det 
skogsavdrag man gjort minskar i reellt värde. Det 
viktiga är att man är medveten om att man kan 
hamna att skatta för det använda skogsavdraget 
i framtiden.

Lönar det sig att göra reserveringar?

Reserveringar fungerar så att man skjuter upp att 
deklarera en del av inkomsten för att i framtiden ha 
något att kvittera utgifterna mot och på det viset 
undvika att deklarera ett underskott. För enskilda 
skogsägare och sammanslutningar har det ingen 
större betydelse i det långa loppet. 

Deklarerar man ett underskott får man under-
skottsgottgörelse, dvs den skatt du betalar på din 
förvärvsinkomst sjunker motsvarande 30 % av 
underskottet. Vet man däremot att man har stora 
underskott på kommande lönar det sig att göra 
reserveringar eftersom man får max 1 400 euro som 
underskottsgottgörelse (+ 400 €/minderårigt barn, 
max 2 st). Då pratar vi om underskott på 4 700 euro 
vilket naturligtvis kan vara realistiskt ifall man gjort 
större investeringar som man vill avskriva.

För dödsbon är det däremot viktigt att göra reserve-
ringar eftersom ett underskott i dödboets beskatt-
ning endast kan kvittas mot kapitalinkomster under 
max 10 år efter underskottet.

Text: Anders Hjortman
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Tredje årets skogsbruksingen-
jörsstuderande vid yrkeshög-
skolan Novia i Ekenäs var under 
höstterminen 2014 engagerade 
i ovanligt många projekt. 

Studier i projektform utgör en viktig 
del av skogsstudierna, eftersom stu-
derandegruppen via projekten tränas 
mångsidigt i viktiga färdigheter för 
arbetslivet. Tidsplanering och -upp-
följning, ansvarstagande, teamarbete, 
kommunikation och marknadsföring 
blir gruppen bättre på tack vare pro-
jektarbetet.

I studerandegruppen Si 12 finns det 
9 studerande från olika delar av kust-
regionerna. Mathias Backlund från 
Nykarleby och Christoffer Eriksson 
från Kristinestad hör till denna stude-
randegrupp.

Si 12 genomförde ett kolbränningspro-
jekt, ett julgransprojekt och ett mark-
nadsföringsprojekt under hösttermi-
nen 2014. Här beskrivs projekten lite 
närmare.

Projekt: Kolbränning

Första planerna på detta projekt dök 
upp i samband med ett studiebesök till 
Malmbacka gård inom en mångbruks-
kurs. Där informerade Tom och Kita 
Österlund på ett inspirerande sätt om 
sitt kolbränningsprojekt från hösten 
2013. Under vintern dök kolbränningen 
upp ännu en gång, när gamla tiders 
skogsanvändning behandlades i en 
annan kurs. 

Då bestämde Si 12 att de vill lära sig 
kolbränningen ordentligt genom att 
själva pröva på alla arbetsskeden. 
Si 12 anhöll om och beviljades externa 
medel för kolbränningsprojektet från 
Konstsamfundet. På Malmbacka gård 
välkomnade man studerandegruppen 
med i kolbränningsprojektet hösten 
2014 med öppna armar.

Förberedelserna inleddes i mars 2014 
med avverkning av björkvirke till kol-
milan på ett av skolans skogsskiften. 
Merparten av virket avverkades med 
motorsåg, men studerandegruppen 
testade också på gamla arbetsmetoder. 
Tom Österlund lånade ut handsågar 
och yxor från gamla tiders kolbrän-
ning. Man får en enorm respekt för 
gamla arbetsmetoder genom att pröva 
hur fysiskt krävande dessa varit. Virket 
transporterades till Malmbacka för att 
få torka till slutet på sommaren.

Si 12 fick inskolning i alla nya arbetsmo-
ment av Tom Österlund. Han fungerade 
som handledare och arbetsledare under 
alla arbetsskeden.
Till först byggdes milans botten, rosten 
upp av rundvirke och obarkade ytbrä-
der. Tändtrumman byggdes sedan upp 
i mitten. Förutom Si 12 deltog cirka 10 
andra intresserade i uppbyggnaden av 
milan. 

MÅNGA PROJEKT I SKOGSSTUDIERNA
Så var det dags att rada virket för kol-
bränningen stående runt tändtrum-
man. Merparten av virket var 1,5 me-
ters björkbitar, eftersom kolkvaliteten 
med sådan råvara blir mycket bra. Då 
resningen av milan var klar var det 
dags för risningen. Milan täcktes med 
ett lager grankvistar. Grankvistarna 
täcktes sedan ännu med ett lager sand/
jord, stybbning. Skaftförsedda klubbor 
placerades ut runt hela milan, så att 
man skulle kunna täta hål i milan som 
uppkommer under bränningen.

Lördagen den 6 september 2014 var 
det dags för tändning och bränning. 
Under detta veckoslut ordnades också 
en marknad i samband med kolbrän-
ningen. Hantverksförsäljare i tidsenliga 
kläder och försäljning av kolmileinspi-
rerade matprodukter fanns det rikligt 
av på området. 

För att tändningen skulle lyckas hade en 
tändlunta tillverkats. Kolmilan Emilia 
började brinna helt enligt planerna efter 
en timmes tändning. Si 12 deltog sedan 
också i det viktiga vaktandet av milan. 
De fick då övernatta i kolarkojorna bred-
vid milan. Först tidigt följande morgon 
uppstod det ett första hål i milan som 
måste tätas med ved, kvistar och jord. 

Efter ett dygns brinnande placerades en 
skorsten på milan. En vecka fick milan 
brinna. Följande veckoslut var det dags 
att riva milan och ta till vara kolet. Före 
kolet kunde placeras i papperssäckar 
skulle det svalna och så sållade man 
bort sand och annat skräp.

I milan använde man 12 m3 ved och 
kolutbytet blir cirka 30 % av använda 
virket.

Si 12 fick värdefulla kunskaper om hur 
kol kan produceras på traditionellt sätt 
via detta projekt. I Västra Nyland höll 
alla järnbruk på med järnmalmsföräd-
ling med hjälp av träkol under flera 
hundra år. Det finns stora mängder 
kolmilebottnar och rester av kolarkojor 
på otaliga platser i trakterna.
Förutom ny kunskap får Si 12 pengar 
till klasskassan med att sälja en del av 
kolet från kolmilan Emilia. 1-2 valfria 
studiepoäng fick man också till godo 
för detta projekt.

Denna projektbeskrivning baserar sig 
på Johanna Sjölanders projektrapport.

Projekt: Julgran

I mitten på oktober var det sedan dags 
att ta itu med följande projekt, som 
till sin  omfattning var ännu större. 
Julgranar skulle man sälja tillsammans, 
men många andra delmoment ingick i 
detta projekt. 

Ett mångårigt samarbete med Ekenäs 
företagarförening kring julgatan och 
Ekenäs gammaldags julmarknad hörde 
till denna projekthelhet. Före lilla jul, då 
julgatan skulle öppnas, var Si 12 flitigt 
igång med försäljning av granar/halm-

Ansökan till skogsbruksingenjörsstudier 
pågår 17.3-9.4.2015.

Man söker till utbildningsprogrammet Naturbruk och miljö 
vid Yrkeshögskolan Novia > profileringen för skogsbruk

Veden radas.

Kolbrännarna: Oskar Fyrvall, Johanna Sjölander, Christoffer 
Eriksson, Mathias Backlund, Gustaf Lindsköld och Tom Österlund.

Kolmilan Emilia brinner.

!
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balar/tomte-paket  till butiksinnehavare 
i Ekenäs och också i Karis. Man sålde 
då också lite större julgranar till företag. 
Det gick åt mängder med arbetstim-
mar att söka fram lämpliga granar och 
leverera till företagarna enligt önskad 
tidtabell.

Då julmarknaden arrangerades i Ekenäs 
12-13.12 hade Si 12 hand om ”igångstäl-
landet av marknaden”. Under mark-
naden marknadsförde studerande sin 
kommande granförsäljning vid skolan 
och så sålde man lotter och serverade 
glögg.

Två veckor före julafton sålde Si 12 
julgranar vid skolan. Man sålde både 
naturgranar och odlade granar, som 
köptes från en större granodlare i 
Raseborg. Man hade marknadsfört 
denna julgransförsäljning en månad 
på förhand.

Si 12 lyckades planera och organisera 
arbetsuppgifterna i detta projekt myck-
et effektivt. Arbetet löpte smidigt trots 
att det tidvis skulle ha behövts flera stu-
derande i gruppen. Studerandegruppen 
jobbade med hjälp av detta projekt ihop 
en betydande summa till sin klasskassa.  
För dessa pengar åker man i slutet på 
fjärde studieåret på en studieresa för att 
bekanta sig med skogsbruket i valbart 
land.

Projekt: Marknadsföring

Hösten blev extra stressig för Si 12, 
eftersom ett marknadsföringsprojekt 
inföll samtidigt som julgransprojektet. 
Inom ramen för detta projekt skulle Si 
12 marknadsföra skogsbruksingenjörs-
utbildningen med hjälp av extern finan-
siering. Inom ramen för detta projekt 

deltog vi i ett nationellt projekt tillsam-
mans med alla finska skogsskolor med 
skogsbruksingenjörsutbildning.

Inom detta projekt fick studerande 
träning i att planera, förbereda och 
genomföra marknadsföringstillfällen. 
Studerande genomförde olika upp-
drag i mindre grupper. ELMA-mässan. 
Know-How-mässan och ”Öppet Hus” 
i Raseborg är exempel på mässor som 
Si 12 deltog i.

Si 12 besökte också många gymnasier 
och yrkesinstitut. De höll då presenta-
tioner för grupper av varierande storlek 
En skogsdag i Ovanmalm arrangerade 
Si 12 också för en grupp gymnasiestude-
rande från Ekenäs gymnasium. Några 
studerande har gjort presentationer om 
skogsskötselprinciper och virkesan-
skaffning. Dessa skall erbjudas lärare i 
närbelägna skolor för testanvändning.
En del intervjuer med skogsfackmän 
har också sammanställts. Intervjuerna 
skall användas i marknadsföringen av 
skogsbruksingenjörsyrket.

Eftersom alla idag efter avslutad utbild-
ning förväntas vara bra på att ”sälja sin 
organisation och sina tjänster”, torde 
detta projekt ha varit till stor nytta för  
utveckla dessa färdigheter. 

Fastän tre projekt rymdes in i höstter-
minen 2014 för Si 12, så ingick också 
många mera traditionella kurser med 
föreläsningar, studiebesök och tenter i 
höstens program.

Text: Britt-Mari Fagerström
Foto: Tony Axberg, Mathias Backlund 

&  Christoffer Eriksson Kolsäck, halmbal och tomtar framför en julgran.

Mathias Leham, Jens Wikström och Victor Lindqvist hämtar odlade granar.

Skogsvårdsföreningen ordna-
de julfest med dagsprogram åt 
sina skogsarbetare och entre-
prenörer. 
På förmiddagen den 9 december körde 
två bussar och samlade ihop alla del-
tagare runtom Österbotten.  Första 
resmålet var Lappo. Där informerade 

Entreprenörernas och skogsarbetarnas 
julfest i Härmä 9.12.2014

Stocksortering i Lappo vid EPM Metsä. Kvällens middag vid Härmän Kuntokeskus

Timo Hongisto om EPM-metsä och dess 
strategi att köpa stock och energived 
till sina anläggningar. Efteråt följde en 
rundvandring på EPM:s såg i Lappo. 
Den nyinstallerade sorteringsanlägg-
ningen samt såglinjen genomgicks. För 
deltagarna var det intressant att se hur 
stockarna sågades och sorteras, efter-

som de själva avverkat motsvarande 
stockar.

Efter sågbesöket följde transport till 
Härmän Kuntokeskus där Jan Slotte 
informerade om aktualiteter från skogs-
vårdsföreningen. Därefter följde några 
timmars avkoppling med olika bastu-

bad och dopp i de olika bassängerna 
som fanns tillgängliga. Kronan på ver-
ket blev kvällens julmiddag. När alla 
var mätta och belåtna påbörjades hem-
färden både mot norr och söder.

Text: John Berg
Foto: Jens Helenelund
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Notiser

FINANSIERINGSLAGEN
Ansökningarna enligt den nuvarande finansieringslag för hållbart skogs-
bruk, Kemera-lagen, ska lämnas in till Skogscentralen senast 17.4.2015. 
Efter det har Skogscentralen två månader på sig att behandla ansökning-
arna, göra eventuella fältgranskningar och skaffa andra utredningar, ef-
tersom finansieringsbesluten ska tas före utgången av juni. 

Den nuvarande lagen gäller till och med slutet av juni och efter det kan 
nya stöd inte längre beviljas med stöd av den. Utbetalningar av beviljade 
stöd kan dock fortsätta fram till slutet av 2019. I dagsläget är det oklart 
när den nya lagen träder ikraft. Arbetsdatum är 1.7.2015.

Text: Jan Slotte

NYTT KONTOR I NÄRPES

Från och med mars verkar skogsvårdsföreningen i nya utrymmen i 
Näsby, Närpes. Den nya adressen är Nybrovägen 7. 

Under våren ordnas öppethus med kaffebjudning. Håll utkik i dagstid-
ningen efter annons. 

Text: Jan Slotte

SÄKERT VAL!

www.husqvarna.fi 

Industrivägen 1, Jakobstad 
06 789 8570, www.erikssons.� 

Tegelbruksvägen 7, Närpes 
06 224 1020, Fax 224 1916

Topeliusesplanaden 3, Nykarleby
06 7221455, www.sportomaskinjohan.com

Sport & Maskin 
Johan

Tegelbruksgatan 45, Vasa
06 3577 850, www.konenygard.� 

HUSQVARNA 543XP
Lätt och eff ektiv nyhet för professionella skogs-
huggare och kunniga markägare. Låg vikt, hög 
kedjehastighet och låg bränsleförbrukning.

Pris (inkl. moms):   599€

HUSQVARNA 545 FX/FXT
Stark, lättmanövrerad skogsröjare med stor 
kraft och snabb acceleration.

Pris från (inkl. moms):    899€

HUSQVARNA 535 FBx
Marknadens första kedjeröjsåg, med fl exibel 
upphängning av skärutrustningen, vilket gör det 
möjligt att såga både vertikalt och horisontellt 
med hög precision. 

Pris från (inkl. moms):    1039€

Vid köp av HUSQVARNA 545 FX/FXT får du 
en Functional-hjälm på köpet. VÄRDE: 76€

KAMPANJ-
PRIS

HUSQVARNA 345 FR
Husqvarna 345FR levereras komplett med 
trimmerhuvud, gräsklinga och sågklinga. 

Pris (inkl. moms):     749€

KAMPANJ-
PRIS

Pris (inkl. moms):     449€
Vid köp av HUSQVARNA 
439 får du en Classic-hjälm 
på köpet.VÄRDE: 49€

HUSQVARNA 439
Extremt lätt, kompakt och prak-
tisk motorsåg för jordbrukare och 
konsumenter med höga krav som 
behöver en mångsidig såg för enklare 
kapuppgifter.

GRATTIS!
Vår tidningsmedarbetare, nyblivna medlemmen och stolte skogsägaren 
Lisbeth Bäck har firat sina jämna år. Från Skogsvårdsföreningens håll upp-
vaktade vi Lisbeth på födelsedagen. 

Är man skogsägare så behöver man ha den rätta utrustningen. Hon fick 
föreningens skogshuggarkläder och röjkniv, givetvis blev hon överlycklig.

Text: Ann-Mari Snickars
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Experten på skogstillgångar 

Andelsbanken är expert på skogstillgångar – enligt skogsägare runt om i Finland. En 
värdefull skog är en tillgång som det lönar sig att sköta väl. Man kan också betrakta 
skogen som ett placeringsobjekt. Om du använder skogstillgångarna effektivt, ökar du 
avkastningen på dina placeringar planenligt. Vi har expertisen samt ett brett 
sortiment av placeringsprodukter för virkeslikviderna. 
 
Fråga mer i din Andelsbank eller läs mer på adressen op.fi/skog. 

Framgång tillsammans. 

Skogsbrukarkurs
Med sikte på Yrkesexamen för företagare 
inom skogsbruk
Kursstart // Torsdag 12.3.2015 i Gamla vasa
Ansökan och info // Tomas Lundström
Tfn 050-557 52 93, tomas.lundstrom@yrkesakademin.fi

www.yrkesakademin.fi

Kryssa med  

SkogsÄgaren 1/15
Lös Skogsvårdsföreningens kryss, gjort av Rolf Söderback i Mariehamn. Bland alla som lämnat in den rätta lösningen 
senast den 31.3.2015, dras en vinnare. Skicka ifyllt kryss till: Skogsvårdsföreningen, PB 186, 65101 VASA 
Kryssvinnaren i 4/2014 blev Vivan Jåfs i Jakobstad, vinsten kommer på posten. 

Namn:_____________________________________________________ 
 
Adress:____________________________________________________

Telefonnummer:____________________________________________

Epost:_____________________________________________________
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Välkommen till skogsbranschens 
viktigaste mötesplats. 
Skogsnolia är Sveriges viktigaste skogsmässa 2015 och arrangeras i skogarna 
utanför Umeå. Det är en idé- och kunskapsbank av, för och med skogsfolk. 
Innehållet är brett och djupt, mässan håller hög nationell kvalitet och har en 
lämplig storlek. 

Hit kommer maskinleverantörerna och det är här nyheterna presenteras. Du 
bjuds på provkörning, demonstrerande maskiner i sin rätta miljö och kokkaffe 
tillagad över öppen eld.

Branschen har utvecklats och vill du ha rätt information och kunskap är det 
Skogsnolia du ska besöka. Idag är det också många fler kvinnor som både 
äger och jobbar i skogen. Det avspeglas självklart på mässan.  

Skogsnolia är 
Sveriges viktigaste 
skogsmässa 2015

Datum och tid
11-13 juni 2015 Tors-lör kl. 09.00-17.00

Plats
Hörnefors, 3 mil söder om Umeå, 
1 km från E4:an

Pris 
0 - 15 år gratis i målsmans sällskap
Från 16 år: 140 kr inkl parkering 

Mer info
www.nolia.se/skogs
090-16 34 00

BRANCHFOLKET PÅ PLATS

Ser en människa i varje kund.

Aktia Bank erbjuder flera bra alternativ för att sköta om och öka
din förmögenhet. Erbjudandet gäller då du kombinerar depositionen
med Aktias övriga sparprodukter. 

Fråga mer om våra depositionserbjudanden och boka tid för en lönsam
trä� på www.aktia.fi eller på tfn 0800 0 2470.

Välkommen till Aktia!

ÅRLIG RÄNTA

Aktia Bank erbjuder flera bra alternativ för att sköta om och 
öka din förmögenhet. Erbjudandet gäller då du kombinerar 
depositionen med Aktias övriga sparprodukter. 

Fråga mer om våra depositionserbjudanden och boka tid 
för en lönsam träff på www.aktia.fi eller på tfn 0800 0 2470.

Erbjudandet gäller tills vidare, depositionsräntan kan ändras enligt marknads-
situationen. Aktuell information om depositionsräntan finns på www.aktia.fi.

Välkommen till Aktia!


