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Ledare

Skogsvårdsföreningen
Österbotten
Vi erbjuder service inom skogsbruk.
Ni kan vända er till oss i alla frågor som berör
skogsbruk. Föreningen strävar till att erbjuda sina
medlemmar heltäckande tjänster och betjänar
skogsägarna utgående från deras önskemål.
Skogsvårdsföreningen styrs av skogsägarna själva.
Verksamhetsområdet omfattar 368 772 hektar
skogsbruksmark och antalet skogsägare som
erlägger skogsvårdsavgift är 16 065.
Inom Skogsvårdsföreningen Österbotten
arbetar för närvarande 31 funktionärer, av dessa
är 26 skogsfackmän och fyra kanslister. Inom
skogsvårdsföreningen jobbar dessutom cirka 30
skogsarbetare och ett tjugotal entreprenörer.
Skogsvårdsföreningen Österbotten utför
90 procent av verksamhetsområdets
skogsvårdsarbeten. Detta är möjligt genom
att använda det lokala yrkeskunnandet.
Skogsvårdsföreningen har fackmän och
skogsarbetare i varje kommun inom
verksamhetsområdet.
Föreningen erbjuder sina medlemmar, utöver
skogsvårds- och virkeshandelstjänster, också
andra specialtjänster.
Föreningens fullmäktige består av 39 ledamöter
vilka valdes genom postval hösten 2012.
Fullmäktige är skogsvårdsföreningens högsta
beslutande organ och ordförande är Rune
Käldström. Fullmäktige har valt en styrelse,
som ansvarar för den operativa verksamheten.
Bo Storsjö är styrelseordförande.

Bästa skogsägare,
Den gångna vintern har varit helt avvikande
från de två tidigare vintrarna, då vi hade ordentligt med snö och ordentligt med kyla. Nu
senast hade vi en lång höst, sedan två veckor
vinter och därefter blev det en tidig vår. Vintern
har varit idealisk för skogsarbete, då det inte har
funnits någon snö att ta sig fram i. Det har vi
också märkt av på skogsvårdsföreningen. Det
har blivit mycket gjort i skogen i år jämfört med
snörika vintrar då våra skogsarbetare har varit
permitterade under vintermånaderna. Däremot
har den gångna vintern varit besvärligare för
drivningen på grund av den långa våta hösten
med dålig framkomlighet för maskinerna.
Den gångna vintern har också varit helt annorlunda än den föregående vintern då det gäller
efterfrågan på energived. Vintern 2012–2013 var
en ordentligt kall vinter som gjorde att efterfrågan på energived ökade kraftigt. Ökningen
berodde också på att tillgången på torv var begränsad på grund av dålig väderlek för torvbrytning. Prisnivån på energived ledde till att många
skogsägare tog ut både energived och massaved
i samma trave, eftersom prisskillnaden mellan
energived och massaved var så liten, då man
inte behövde beakta några kvalitetskrav.

Men så svängde allt. Efterfrågan på energived
sjönk då vi fick en mild vinter, men framför
allt är förändringen resultatet av den förda
miljöpolitiken. Diskussionerna kring torven, om
den är en förnybar råvara eller inte, ledde till att
skatten på torv höjdes och stödet för energived
till stora s.k. CHP-användare (kraftverk som
producerar både värme och elektricitet) sänktes.
När dessutom priset på stenkol för tillfället är
lågt ledde det till att stenkolet blev förmånligare
att använda än inhemsk förnybar energi.
Hur kunde det gå så här? Resultatet av en alltför
strikt miljöpolitik blev att vår egen förnybara
energi ruttnar i skogen medan vi importerar
utländskt stenkol. Exemplet visar tydligt hur
ryckig energipolitik som bedrivs i vårt land.
Det tar tid för entreprenörerna att bygga upp
logistikkedjor för att ta fram energived ur våra
skogar. Då kunde man förutsätta att politiken
också är långsiktig. I värsta fall kan det bli så
att då det skulle behövas entreprenörer som tar
ut energiveden finns de inte längre tillgängliga.
Det innebär också att arbetstillfällen som skulle
ha gett sysselsättning och utkomst på landsbygden i vårt land går till något annat land.
Bo Storsjö
styrelseordförande

Ab Skogsfastigheter AFM
– är ett av Skogsvårdföreningen Österbotten
helägt bolag som idkar förmedling av
skogsfastigheter.

Bo Storsjö
bo@storsjo.fi

Tel 0400-320 342

Hedenvägen 322 bst 1, 64440 Ömossa

Skogsägarförbundet Kusten
– är skogsägarnas organisation för
intressebevakning. Målsättningen med
förbundets verksamhet är att främja
privatskogsbrukets verksamhetsförutsättningar
och lönsamhet, samt användningen av
träråvaran. Detta förverkligas genom att vara
med och påverka i frågor som rör bland annat
virkeshandeln, den privata äganderätten,
naturskyddet och viltvården.
Bekanta dig närmare med skogsägarförbundet
Kusten på adressen www.mhy.fi/kusten

Berätta vad Du tycker!
Ni som har önskemål och funderingar angående tidningens
innehåll, tveka inte att ta kontakt med oss genom att fylla i kupongen. Bland alla som sänder in kupongen nedan lottar vi ut
två ”HEIMANI I SKICK” t-skjortor från Skogsvårdsföreningen.

Vinnare i Skogsägaren 1/14 blev Torbjörn Lans, Tölby och
Mona Kock, Jakobstad. Vi gratulerar vinnarna, muggarna
kommer på posten!

Kom tidningen till fel adress?
Gör adressändring eller en arbetsbeställning
via nätet. Detta är nu möjligt via föreningens
hemsida, www.skogsvardsforeningen.fi under
”Kontakta oss”.

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

Vill Du ha ett eget exemplar av tidningen?
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Kontakta Ann-Mari Snickars 020 413 7905
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Nybliven skogsägare med vindmölla
Matts Svahlskulla är en
relativt nybliven skogsägare som är bosatt
på Brändö i Vasa och
äger skog i Skrattnäs i
Närpes. Han representerar en skogsägarprofil
som blir allt vanligare
i vår region, för det är
ingen hemlighet att en
del av framtidens skogsägare bor i städer. Inom
en snar framtid kommer
han därtill också att ha
sällskap av en vindmölla
i skogen, hans skog finns
nämligen inom ett vindkraftsplanerat område.

– Jag och min syster har fått
ärva en mycket välskött skog.
När en ny generation ska ta
över vill jag att skogen ska vara
i lika fint skick som den var då
jag fick den av min far.

Matts Svahlskulla, 38 år är egen
företagare som arbetar med
olika IT-projekt såsom hemsidor och sökmotoroptimering.
Vid sidan om är han en relativt nybliven skogsägare till
knappa 50 ha skog i Närpes.
– Det hela började på det sättet
att vi delade upp skogen mellan mig och min syster. Mina
föräldrar började bli till åren
och ville att en ny generation
skulle ta över. Pappa är trots sin
ålder ändå i skogen varje dag.
– I min ungdom var jag ibland
med i skogen, men det där
intresset fanns kanske inte riktigt då från början. Med åren
har dock intresset vuxit sig
starkare. Idag är skogsägandet
kanske inte första prioritet i
mitt liv, men jag tycker det är
roligt och åker gärna dit och
röjer.

Matts berättar att han varit
delaktig från början, deltagit i
möten och följt med i processen
som han beskriver som enorm.
- Man har försökt lägga vindmöllorna på råarna så att det
ska bli mera rättvist mellan
rågrannarna på området.
Orsaken till att just Svalskulla
valts som vindkraftsområde
är att det ligger långt från bostadhus, där finns goda vägförbindelser och befintliga ellinjer är nära. Det blir minimala
ingrepp i omgivningen och
vindupptagningen beräknas
vara bra, så platsen betraktas
enligt Matts som idealisk.

Matts ser skogen som en investering som ska vårdas. Skogen
ska skötas, röjas och gallras för
den ska växa och bli lönsam.
- Det är likadant som i trädgårdslandet, ogräset ska bort
så att det börja växa bättre.
Är man minsta tveksam till
skogen och hur den ska skötas,
ring Skogsvårdsföreningen.
För därifrån får man höra sanningen och hur det är i verkligheten. Matts har lärt sig en del
om skogsbruk via sin far, som
har ett stort intresse för skog.

Vindkraft som arv
På Matts Svahlskullas skogskifte kommer det också inom en
snar framtid att resas en vindmölla eftersom hans skog finns
inom Svalskulla vindkraftsområde som förverkligas av Vindin
AB. Vindkraftsprocessen inleddes för ett antal år sen och på
den tiden var det ännu pappa
Per-Erik som var ägare till skogen.

ju också vindkraften mycket
tillbaka åt hemtrakten och ortens företag under byggnationsskedet.
– Bygger inte vi vindkraft här
i vår region så gör någon annan det, för enligt EU måste
vi uppnå en viss procent av
förnybar energi.

Skogsvårdsföreningen
avverkat
Under hösten 2014 beräknas
vindkraftsverken kunna resas
och tas i full drift. Redan nu
finns vägar och fundament
färdiga. Områdena där möllorna ska byggas och linjer
ska dras har avverkats via
Skogsvårdsföreningen.
Jens Helenelund, ansvarig för
drivningstjänsten, berättar att
man på området har avverkat
eller röjt ca 6 ha skog i varierande ålder samt utfört stubbrytning på ca 3 ha. Plantskogen
som fanns på väg- och vindmölleområdet har röjts manuellt av Skogsvårdsföreningens
skogsarbetare.
Det var en stram tidtabell på
projektet. En vecka från att första trädet fälldes skulle stock,

Skogsägaren Matts Svahlskulla är insatt i vindkraftsprojektet
och ser det som intressant
massa- och energived vara avverkat och utkört. Likaså allt
ris, såväl röjnings- och hyggesrester där de första vindmöllorna ska resas. Stubbar skulle
vara brutna och utkörda, med
tanke på stubbrytningen var
det tacksamt att det knappt
vara någon tjäle i marken.
Stubbrytningen och arbetet
gick över förväntan.

-Ett stort tack till våra entreprenörer och skogsarbetare
som gjorde att vi kunde hålla
tidsramen.
Text: Ann-Mari Snickars
Foto: Ann-Mari Snickars och
Jens Helenelund

Mats berättar att han tror på
förnybar energi och att folk blir
allt mer intresserade av den
miljövänliga aspekten.
– Jämfört med andra länder har
vi i Finland levt rätt skyddade
från olika miljö- och naturkatastrofer. Detta kan ha bidragit

RÅD TILL NYA SKOGSÄGARE
• Kontakta 		
Skogsvårdsföreningen
• Sälj på rot
• Köp en röjsåg
till att vi allmänt har en negativ
syn på förnyelsebar energi och
vindkraft, eftersom det inte
funnits ett behov. Regionalt ger

Arbetsplatsen där en av möllorna skall resas

FOTA OCH VINN!
Runt om i Österbotten finns nu HEIMANI I SKICK skyltar där Skogsvårdsföreningen varit framme
och skött om skogen. Hittar du en sådan skylt kan du vinna två biljetter till KAJ:s humorshow i
Åminne den 8.7.2014.
Gör så här:
- Ta ett bild av skylten i skogen
- Lägg in bilden på vår Facebooksida www.facebook.com/skogsagarna, skriv var skylten finns.
- Alternativt kan du sända bilden till ann-mari.snickars@svf.fi.
Skicka bilden senast den 23.6.2014 så är du med i utlottningen av två biljetter.
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Ett nytt skede i livet tar vid
Efter 27 års trogen tjänst inom skogsvårdsföreningen och 47 år i arbetslivet har kanslisten Ing-Marie Mannil i Nykarleby, som nybliven
pensionär, fått tid för annat. Hon trivs i sin nyrenoverade trähuslägenhet intill kyrkan och älven, och nu står en ny säsong på villan i
Munsala för dörren.
I april avtackades Ing-Marie
Mannil med en fest av arbetskamraterna på skogsvårdsföreningen och på påskafton
firade hon sin 65-årsdag med
familjen på villan.
Ing-Marie går officiellt i pension den 1 maj, men sin sista
arbetsdag på Österbottens
Skogsvårdsförenings kontor i Esse gjorde hon redan
i februari, då hon nu tar ut
sin sista semester. Hon anställdes 1987 av dåvarande Munsala och Nykarleby
Skogsvårdsförening, och har
under alla år trivts mycket bra
med sitt jobb, som varit både
utmanande och intressant.

Socialt arbete med
många kontakter
- Som kanslist har jag fått utföra många olika arbetsuppgifter, även om det under den
senaste tiden främst handlat
om fakturering. Jag har haft
mycket kontakt med traktens
skogsägare och i och med att
nejdens skogsvårdsföreningar

slogs ihop till en blev antalet
arbetskamrater fler, vilket jag
tyckte var jätteroligt, konstaterar Ing-Marie.
Som blankettombud för jordbrukarnas EU-ansökningar har
hon även lärt känna många
bönder och som sekreterare
och kassör för Nykarleby
Energiandelslag, ända sedan
det grundades, har hon fått
arbeta för något som hon anser
är viktigt – att ta vara på de
förnybara resurserna i skogen.
- Det har varit väldigt intressant och Nykarleby är ju en
föregångare inom flisuppvärmning. Det har varit många
möten och det vore bra om fler
kvinnliga skogsägare skulle
engagera sig saker, anser IngMarie. Det är glädjande att se
att skogskurserna som arrangerats för kvinnor nu har varit
populära.

När livet vänder
Ing-Marie själv eldar också
med ved både hemma i kakelugnen och på villan, och av

det hemman hon och maken
tog över har hon fortfarande
ett litet skogsskifte kvar för att
garantera.
- Jag är uppvuxen i ett jordbrukarhem och efter 14 år i
Sverige – tio i Stockholm och
därefter fyra år i Umeå – flyttade vi hem 1984 och tog över
min hemgård. När min man
gick bort 16 år senare lades
svinuppfödningen ned, och vår
son fortsatte med spannmålsodlingen. Idag har han tagit
över jord- och skogsbruket tillsammans med min hemgård,
berättar Ing-Marie.
Hon bodde själv kvar i Munsala
fram till 2007, då hon flyttade
till Jakobstad med sin nya
sambo, i tron att hon fått en
ny chans till lycka. Den lyckan
blev kort. Efter tio månader fick
även han diagnosen cancer och
gick bort 2009, och sedan dess
lever Ing-Marie ensam.
- Jag har fått ett fint stöd och
omtanke från arbetskamrater och arbetsgivare under de
svåra perioderna. Det hjälpte

mig mycket då och sedan jag
vandrat vidare i livet.
Till lägenheten i Nykarleby
flyttade Ing-Marie 2012. Hon
har själv varit med och planerat
inredningen och trivs jättebra.
- Gamla trähus har en själ som
saknas i nybyggda hus, men eftersom den är totalrenoverad är
den ändå lika funktionell som
nytt, konstaterar Ing-Marie.

Barnen och barnbarnen
nära
Dottern med familj bor på cykelavstånd och sonen med familj i Munsala. Ing-Marie har
fem barnbarn, som betyder
mycket för henne.
- Nu får jag mer tid att umgås
och ställa upp för dem, och
där finns det nog uppdrag ler
hon. Den yngsta är två och
den äldsta elva år, och nu inser
man hur snabbt småbarnsåren
är över. Fortfarande kommer
dock vår 11-åring cyklandes
till ”mommo” för att baka eller sova över, och det är roligt,
tycker Ing-Marie.

En del av hennes tid går fortfarande också åt till näverslöjden, som har betytt mycket
för henne under åren och de
prövningar hon gått igenom.
- Jag gick min första kurs i
näverslöjd i Umeå 1981, och
sedan dess har jag hållit på med
hobbyn. Jag har dragit kurser
i alla arbetar- och vuxeninstitut mellan Petalax i söder och
Karleby i norr, ibland upp till
tio kurser samma år. Deltagare
har det aldrig varit brist på.
Utöver kvälls- och veckoslutskurserna är Ing-Marie även
timlärare i näverslöjd på
Kronoby Folkhögskola cirka
25 dagar per läsår – något som
hon kommer att fortsätta med
trots pensioneringen.

Näverslöjden viktig
under åren
- Dels är kurserna socialt givande, dels tycker jag om att arbeta med naturmaterial. Näver
användes mycket under krigstiden, men glömdes sedan bort
lite i våra trakter. Men björken
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finns ju överallt i vårt land
och vi hämtar själva all näver
till kurserna. Att få jobba med
materialet från början till färdig
produkt är fascinerande, tycker
Ing-Marie.
Det är ett handarbete med precision, och främst tillverkas
nyttoföremål i form av vedkorgar, andra korgar eller brödfat,
glasögonfodral eller dylikt.
- Näver är ett starkt material
som håller – det ruttnar inte
som själva träet gör med tiden. Med markägarens lov tas
nävern från växande träd som
skall avverkas följande vinter.
Det är gratis och man behöver inga dyra maskiner för att
kunna tillämpa näverslöjd – endast sax, måttband, klädnypor
och skärskivor. Sedan kan man
även kombinera materialet
med björkrötter, läder och trä,
tillägger Ing-Marie.

Inget slit och släng
Förutom näverslöjd stickar IngMarie mycket, och hon är även
intresserad av möbelrestaurering och möbeltapetsering.
- Jag har anmält mig i en tvådagarskurs i möbeltapetsering
i Kronoby till hösten, även om
jag gått flera tidigare. Jag tycker
om att kunna ta till vara gamla
saker – slit och släng-samhället
är inget jag vill anamma, poängterar hon.
Även gamla byggnader och
byggnadsvård ligger henne
varmt om hjärtat, och vid sommarstugan i Munsala finns
gamla bodar som ska skötas
om.
- Vi har varsin stuga där nu,
jag och barnen, och tack vare
bilväg och elektricitet kan jag
vistas där nästan halva året.
Det är en stor frihet för mig som
ensam att ha körkort och själv
kunna ta mig dit jag ska, men
då det gäller byggande och
sådant har jag märkt hur lite jag
själv egentligen kan – även om
jag hade en annan uppfattning
när vi var två, ler Ing-Marie
vemodigt. Det var väl egentligen så att jag var den som stod
för idéerna och den som höll i,
medan min man utförde själva

jobbet och stod för kunskapen,
medger hon. Idag har jag mina
barn med respektive som hjälper mig att utföra mina planer.

Gått över förväntan
Vintrarna tillbringar Ing-Marie
i lägenheten i Nykarleby, men
en vecka i Ruka hör till varje år.
- Vi har åkt till fjällen ända
sedan barnen var små och ville
åka slalom. Som 40-åring fick
jag även ta tag i saken och lära
mig åka. Nu far jag med barnen
varje vinter, och att få åka med
barnbarnen är väldigt givande.
En ruskaresa på hösten skulle
också vara roligt att göra, til�lägger Ing-Marie.
Nu står dock först sommaren
för dörren, och hittills har tiden
som ledig gått över förväntan
enligt Ing-Marie.
- Jag hade god tid på mig att
förbereda mig – jag har jobbat
halvtid de senaste två åren –
även om känslorna är blandade. Livet blir inte alltid som vi
planerat och tänkt men får jag
behålla min goda hälsa och
att nu själv få planera mina

Ing-Marie har undervisat i näverslöjd i 30 år, och kommer att fortsätta med det även efter pensioneringen. På kurserna åker hon alltid ut till skogs med deltagarna för att ta egen näver, som
sedan ligger i press tills det används.
dagar, så ser jag fram emot
en bra tid som pensionär. Jag
har haft en bra arbetsgivare
och bra arbetskamrater, ett

Skogsförsäkringen skyddar
skogsegendomen!
Skog är en värdefull egendom och
det lönar sig att ta väl hand om den.
Ta kontakt som berättar vi mera
om vår nya skogsförsäkring.

Tfn 06-534 2000

arbete som betytt mycket för
mig och trevliga skogsägarkontakter – allt det kommer
jag att sakna.

Text: Anna Sand/Kustmedia Ab
Foto: Anna Sand samt Jan
Taivassalo
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FLYGEKORREN
– sämre rykte än den förtjänar
Flygekorren är det lilla,
oförargliga djuret, vars
namn omedelbart väcker negativa reaktioner
hos många mark- och
skogsägare, politiker
och byggnadsplanerare.
Hur blev det så – när det
är frågan om ett djur
som inte på något sätt
inverkar negativt på vår
egen livsmiljö, och inte
heller är ett rovdjur?
Svaret är att miljömyndigheterna många gånger stoppat eller ändrat
planer för att skydda
flygekorren, vilket får
många att se rött. Biolog
Hans Hästbacka skogsvårdsinstruktör Johan
Nynäs i Korsnäs berättar.
Flygekorren är en skymningsoch nattaktiv gnagare som
finns från södra och västra
Finland, i Baltikum och längs
taigan, via Mongoliet och norra
Kina, och österut till Korea och
norra Japan.
- Fram tills de baltiska ländernas inträde i EU var Finland
det enda EU-landet där arten
fanns, vilket ledde till att den
fick en särställning och också
är fridlyst i landet, förklarar
Hans Hästbacka. Flyekorren
är klassificerad som ”sårbar”
i Finland.

Trivs bland asp och al
Den lever företrädesvis i blandskog, speciellt äldre sådan, där
den bor i hål i gamla träd.
- Populationen minskar, och
har gjort så mera påtagligt sedan 1950-talet på grund av det
moderna skogsbruket. I relation till övriga delar av landet
finns det ändå ganska gott om
flygekorre här i Österbotten
och vid kusten, konstaterar
Hans vidare.
Flygekorren trivs bäst i äldre
blandskogar – lövträden, granen och aspen viktigast för
arten.
- Den använder den större
hackspettens och tretåiga hackspettens gamla bohål i träden
– den kan inte själva skapa
sina bon. Sprillkråkans bon
kan också användas, men är
ett sämre alternativ med tanke
på att mården, som är en av
artens naturliga fiender, lättare
kommer in där.

Holkar kan ersätta
boträd
Flygekorren kan också använda holkar som bohålor, och
ur skyddsperspektiv är detta
positivt.
- Genom att sätta upp holkar
kan man få flygekorren att leva
vidare på ett område, trots en
viss avverkning. Det kräver

förstås en viss insats – antingen
av markägaren, myndigheter
eller ett samarbete mellan dem
båda, säger Hans.
Holkarna ska ha ett ingångshål
på 35-40 millimeter i diameter
och får gärna vara gjorda av
gamla, urborrade trädstammar. Holkar används av både
flygekorrforskare och – skyddare, och har visat sig fungera
bra.

- Som sådan är inte heller människans närvaro något hot mot
den, om man inte har katten
som husdjur. Det är i första
hand kalavverkningarna som
hotar flygekorren, poängterar
Hans.
Förekomsten av flygekorre har
inventerats lite olika på olika

håll, och just i Korsnäs är kartläggningen inte helt komplett
konstaterar Johan Nynäs.
- I vårt kartsystem ser vi de
registrerade flygekorreviren,
men jag har konstaterat att
finns det asp så finns det också
ofta flygekorre. Det är sällan
man ser djuret dagtid, men
man vet att de finns när man

Vidare trivs flygekorren mycket bra vid strandskogar med
al och andra lövträd, eftersom
den gärna äter alhängen vintertid. Eftersom dylika skogar
är av mindre ekonomisk betydelse kan de bevaras med tanke
på flygekorren.
- Vid sommarstugor på fastlandet trivs flygekorren ofta.
Tyvärr kan den inte sprida
sig över öppna ytor, och finns
därför inte ute i skärgården.
Annars vore skärgårdsholmarna perfekta boplatser för dem,
ler Hans.

Reviren registreras
Förutom al- och andra lövträdshängen samt knoppar
äter flygekorren även tallskott
vintertid, och är i första hand
vegetarian. Den kan alltså leva
i harmoni med småfåglar på
samma tomt.

Johan Nynäs och Hans Hästbacka i en aspdunge där flygekorren lever, en kort bit från Korsnäs centrum.

SkogsÄgaren 2/2014

7

hittar spillning nedan för träden – ofta under en asp eller
gran.
- Vintertid syns detta speciellt
bra eftersom urinfläckarna syns
bra på snön, tillägger Hans.
Många individer använder ofta
samma träd för att lämna sina
”visitkort”.

- Våra små och smala skiften
här ställer till det– det vore
enklare att ta hänsyn till reviren
om skiftena vore större, tillägger Johan.
Skogsägarnas inställning till
flygekorren varierar – en del
är positiva och vill bevara arten, andra ser främst till sin
egen ekonomiska vinning av
skogen.
- Om skogsägarna skulle få
ekonomisk ersättning även för
dylika, mindre skyddsåtgärder, skulle det här inte vara
något problem, anser Hans.
Det är en klar brist i vårt system att naturskyddet inte per
automatisk innebär ersättning
till markägarna.
Johan instämmer.
- Det är frågan om att ge och
ta. Man kan inte bara komma med nya förbud vartefter.
Folk skulle hållas lugnare i
många fall om det fanns en
mer lagom nivå på allt. Ta till
exempel skarven. Med en viss
avskjutning så skulle ärendet
inte väcka lika stora känslor,
tror han.

Avverkning kan stoppas
Det är i princip möjligt att stoppa en avverkning om det visar
sig att det finns flygekorre på
skogsskiftet.
- Per automatik kontrollerar vi
alltid förekomsten av flygekorre när vi bandar upp ett område
inför avverkning eller gallring.
När Skogscentralen får en anmälan om avverkning ser de
om det finns registrerade revir
inom en radie på 100 meter från
området, och i så fall anmäls
detta till miljömyndigheterna
som utför granskning på plats,
berättar Johan.
Enligt lagen och EU-direktiven
måste man alltså ta hänsyn till
de registrerade reviren och det
är miljömyndigheterna som
slutligen avgör på vilket sett
det görs. De facto avverkas
ändå många skiften utan att
någon först tar reda på om där
finns flygekorre eller inte.
- Jag har bara varit med om
dylika granskningar ett par
gånger, säger Johan.

Flygekorren kan själv inte bygga bo, utan utnyttjar hackspettarnas gamla bohål i aspar och granar.

Olika åsikter
Även om man vid en avverkning sparar ett visst aspbestånd, klarar sig inte flygekorren om allt omkring avverkas.
- De ekologiska korridorerna
måste bevaras för att garantera ett genutbyte så att arten inte dör bort, poängterar
Hans. Dessutom blir flygekorren mer utsatt för sina naturliga fiender – hökar och ugglor – om terrängen öppnas.
Det är också därför de gamla
blandskogarna är så attraktiva
för dem.

Aspen viktig för djuren
En positiv trend inom skogsbruket med tanke på arten, är
ändå att aspen inte längre betraktas som ett lika stort otyg.
- För 30 år sedan ville man
utrota aspen, och tyvärr lyckades man på många områden,
berättar Hans. Aspen är det
minst värdefulla träslaget för
skogsägaren, men den utgör
totalt sett bara en liten procent
av andelen träd i våra skogar och ekologiskt sett är det
viktigaste trädslaget, så det är
förödande för den biologiska
mångfalden att man gick så
hårt åt den inom skogsbruket,
anser Hans.
Johan nickar men tillägger:
- Förut giftbehandlade man till
och med aspstubbarna, men
det görs inte längre.

Inom skogsvårdsföreningen är
attityderna till det lilla djuret
varierande, men Johan poängterar att det i sista hand alltid
är markägaren som bestämmer
om sin skog.
- Det är även denna kultur
som gett upphov till de negativa känslorna som finns gentemot flygekorren, fortsätter
Hans. Österbottningarna är
vana att själva bestämma över
sina ägor, och när myndigheterna plötsligt kommer att
börjar ge förbud, uppstår en
kulturkrock.

Positivare attityder
Markägandet i sig är en kärnfråga i diskussionen.
- Jag anser att när man äger
mark har man rätt att utnyttja
den, men också en skyldighet
att sköta den natur som man
får äga och förvalta. Vi borde
utveckla en kultur där man mer
fungerar enligt den principen
att man får vidta åtgärder enligt rådande omständigheter
på området. Visst finns det
redan markägare som har den
attityden, men i det efterkrigstida Finland har ändå den ekonomiska synen på skogsbruket
varit den förhärskande, anser
Hans.
- Idag är inställningen till naturoch djurskydd hos skogsägarna
mer positiv än tidigare, tycker
Johan. Naturskyddslagen erbjuder flera möjligheter och
den som vill kan kan välja att
freda sin skog och få ekonomisk ersättning, även om det
är en minoritet som gör det.
Text och foto: Anna Sand/
Kustmedia Ab
Illustration: Gunnar Brusewitz

Hans Hästbacka visar spillning från flygekorre, som ofta hittas
under asp eller gran med gamla bohål i.

INFO
FLYGEKORREN
• Flygekorrar lever i barr- och blandskogsområdena på
Nordamerikas och Eurasiens kontinenter. Finland är det
enda nordiska land som har flygekorre.
• Flygekorren är mindre än den vanliga bruna ekorren
och den väger ca 130 - 160 gram. Den är ungefär 15 - 20
cm lång och svansen 9 - 14 cm.
• Pälsen är grå året runt och magen är något ljusare än
ryggen. Flygekorren har stora, svarta ögon, vilka hjälper
den att se bra i mörkret.
• Mellan fram- och bakbenen finns det en hudflik som
flygekorren breder ut när den glidflyger. Flygekorren rör
sig nästan enbart genom att glidflyga från ett träd till ett
annat. Den kan glidflyga t.o.m. 75 meter.

• Flygekorren, vars livslängd är ca fem år, är stationär
och använder samma revir och bohål i flera år. Reviret
kan variera från bara några hektar upp till drygt hundra
hektar.
• Flygekorren är en mångsidig vegetarian som äter
lövträdsknoppar, blad och –hängen och tallskott.
• Flygekorren har ett flertal bon samtidigt i bruk: i
genomsnitt fyra gamla hackspettsbon och 1 - 2 risbon,
som den använder för lagring av födan, övernattning
och parning. Antalet ungar i kullen är vanligen 1 – 4 och
honan föder 1-2 kullar per säsong.
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Att lyckas med planteringen
Planteringssäsongen är
i full gång. Planeringen
har redan pågått en
längre tid, eftersom
grunden till en lyckad
plantering görs redan
innan den gamla skogen
avverkas.
Man bör se hur skogen växer
och redan i det skedet preliminärt bestämma trädslaget
och markberedningsmetod.
Om ris och toppar tas bort från
kal ytan underlättas planteringsarbetet betydligt. Sedan
kan man diskutera hur man
gör med stubbarna. Det finns
ingen entydig undersökning
som kan bevisa att rotrötan
försvinner helt om man bryter
stubbarna. Man kan dock anta
att den minskar.

Markberedning
Följande steg är markberedningen. Det finns idag i princip
två olika markberedningsmetoder som används här. Det
är högläggning med grävmaskin och harvning. Fördelen
med högläggning är att man
kan dika samtidigt. Speciellt
på bördigare och försumpade
områden passar högläggningen bra. Nackdelen är att den
efterföljande plantskogsröjningen försvåras. Harvning är
lämpligare på torrare marker.
Kostnadsmässigt är harvningen ca 100 € billigare per hektar
än högläggningen.

Aspen sprider knäckesjukan
på tallen, så runt asparna bör
man plantera gran. Tallen trivs
inte i skugga, så på skuggiga
ställen bör gran planteras.
Övriga trädslag som i viss mån
planteras är vårtbjörk och lärk.
De kräver lite bördigare områden. På älgrika områden bör
man dock helst undvika att
plantera dem.
Tidigare planterades det oftast tall. Nu planteras det nästan mera gran. Orsakerna till
det är många. Granplantor
har varit svårare att odla
vid plantskolorna. Granarna
brukade ”stampa” på stället
några år innan de börjar växa.
Skogsägarna har tyckt att det
är för invecklat att plantera två
olika trädslag på en yta.- I första hand förnyades de sämsta
bestånden, vilka oftast fanns på
de torraste markerna.

Planttyper
Tidigare hette det alltid
1-åriga plantor på markberedda ytor och 2-åriga på ej
markberedda ytor. Idag är

åsikterna lite mer blandade.
Idag talas det inte lika mycket
om 1-åriga och 2-åriga plantor.
Det heter mera små och stora
plantor. Med små och stora menas inte storleken på plantorna
utan storleken på rotklumpen
eller krukan. Mellanå Plant (varifrån största delen av plantorna i Österbotten kommer) använder främst ett system som
heter Blockplant. Vanligaste
planttypen där är BL 121 och
BL 81. BL 121 är de mindre
plantorna och BL 81 de större.
En lång planta behöver inte
automatiskt betyda att det är
en bättre planta. Det viktigaste
är att plantan har ett aktivt rotsystem. Ju större rotklumpen är
desto större kan plantan vara.
På våren kan tallplantan ännu
ha kvar av sin rödbruna vinterfärg. Många skogsägare tror att
den har något fel, fastän det är
den normala färgen.
För en aktiv skogsägare räcker det vanligtvis med de små
plantorna på en markberedd
yta. Han ser regelbundet efter
plantorna och trampar gräs
Planteringen görs på försommaren eller hösten.

och röjer bort sly. Det är nog
bara på de mera gräsrika markerna som man kan överväga
att plantera de större plantorna.
På ej markberedda ytor används ännu till största delen
de större plantorna (BL 81). Av
dessa finns det både 1-åriga och
2-åriga plantor. Jag föredrar
1-åriga plantor, men kan inte
direkt säga varför.

Trädslag
Vilket trädslag som skall planteras beror i första hand på
markens bördighet. Man brukar säga tall på torra marker
och gran på de bördigare. Det
finns dock specialfall. Om det
finns mycket röta i marken är
det inte lämpligt med gran.

Plantera själv?

Blockplantan har ett rotklump som ska hållas fuktig tills den
planteras.

Om man beaktar kvaliteten på
planteringsarbetet kan man
säga att i medeltal är det som
skogsägaren själv planterar och
det som skogsvårdsföreningen

utför lika bra. Skillnaden är att
det som skogsvårdsföreningen
utför är jämnare kvalitetsmässigt än det som skogsägaren
utför. Skogsägaren utför både
de bästa och de sämsta planteringarna.
Om slutresultatet blir en lyckad plantering får skogsägaren
även ett betydligt större ekonomiskt resultat av sitt skogsbruk
i framtiden.
Text: Johan Nynäs
Foto: Ann-Mari Snickars
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Vill du maximera tillväxten i din skog?
Då ska du gödsla i din skog.
Vill du gödsla själv kan du
göra det för hand eller med
lantbrukstraktor och gödselspridare. Behöver du
hjälp med att gödsla hjälper
Skogsvårdsföreningen till.
Tillsammans med våra entreprenörer sköter vi om gödslingen med skogstraktor eller
helikopter.
För att gödsling ska lyckas med
traktor krävs att skogen är gallrad och färdiga körvägar finns.
Därtill bör marken vara bärande så att traktorn kan köra
på sommaren/hösten utan att
göra spår. Helikopterspridning
kan däremot utföras överallt
och utan spår görs i skogen, det
krävs dock ett större område
som gödslas samtidigt.
Det finns två typer av gödsling:
normal gödsling för att öka tillväxten och vitaliseringsgödsling för att balansera eventuell
näringsobalans.

För växande skog
Den normala gödslingen passar i växande skött skog då
man fortare vill öka den grövre,
dyrare stockandelen. Några år

Träden uppvisar tydliga tecken på borbrist med flera toppar
istället för en huvudtopp.
efter utförda gallringar eller ca
10 år före slutavverkning är det
lämpligt att gödsla. Man kan
gödsla flera gånger under en
omloppstid. Lämplig gödsel är
Metsän NP, Suomensalpietari,
ca 600 kg/ha eller Urea, ca 300
kg/ha.

För torvmarker
Vitaliseringsgödslingen utförs
speciellt på torvmarker där det

kan finnas brist på t.ex. kalium,
fosfor eller bor. På svaga torvmarker kan också finnas brist
på kväve. En barranalys ger
svar på vilken näringsbristen
är. Om träden ej har kvävebrist, kan statligt stöd fås för
vitaliseringsgödsling. Vanlig
gödsel är Rauta-PK, ca 500 kg/
ha. Verkningstiden är minst 15
år efter gödslingen. Aska kan
också användas och beroende
på näringsinnehållet, ca 5 ton/

klustret för skog och trä
arbetar för ett rationellt skogsbruk och vidareförädling i alla former
Skogscentralen
Woodpoint
Energiforum 2014
Hållbart byggande

-

skogsbruk, rådgivning, lagövervakning
företagen och vidareförädlingen
träbaserad energi
regionens husbyggnadsindustri

ha. Ifall planterade torvmarksåkrars plantor får flera toppar
så har de borbrist. Gödsla då
med Booriravinne, ca 300 kg/ha
eller så med flytande Bortrac,
ca 20 l/ha.

INTRESSERAD AV
GÖDSLING?
Ta kontakt med:
Stig Högnabba
Karleby-Nykarleby
040 670 8595

Text och foto: John Berg

Stihl FS 260 CE

med M-TRONIC styrsystem på både
motor- och röjsågar

Erbj.

Stihl MS 241 motorsåg

Stihl FS 410 CEK

• 42,6 cm3 • 2,2 kW/3,0 hk • 4,7 kg

Erbj.

649 €

Erbj.

Magnesiumram, långa serviceintervall, utmärkt
vibrationsdämpning och en otrolig acceleration
gör detta till dina drömsågar!

699 €
799 €

Stihl FS 460 CEMK
Erbj.

899 €

NYHET! M-TRONIC nu också på MS 261 CM

Stihl FS 490 CEMK

Stihl MS 261 CM

Erbj.

699 €

• Volym 50 cm
• Effekt 2,8 kW
• Vikt 5,2 kg

Populära Stihl MS 200
sågens efterföljare:

Stihl MS 201

Världens lättaste
proffssåg

3

999 €

Ultralätta motorsågar

Stihl MS 170 D

• Volym 35,2 cm3
• Vikt 3,9 kg
Erbj.

599

John Berg
Vörå-Sideby
0400 561 343

De populära yrkesröjsågarna

yrkessågsmodeller

Miljövänliga

Erbj.

marten.lovdahl@skogscentralen.fi - tfn 020 772 6280 - www.skogscentralen.fi

Helikopter på väg till spridningsplatsen

199 €
Erbj. 299 €

• Volym 30 cm3 • 4,2 kg Erbj.

€

Stihl MS 181

• Volym 32 cm3 • 4,3 kg

SERVICE OCH RESERVDELAR TILL VALTRA TRAKTORER OCH
SAMPO-ROSENLEW SKÖRDETRÖSKOR
SERVICE AV JOHN DEERE TRAKTORER OCH SKÖRDETRÖSKOR
Valtra/Shell
smörjoljor

KOM IHÅG!

Försäljning av STIGA
trädgårdsmaskiner.
Gräsklippare m.m.
Kylarreparationer för alla fordon
Bilsläpvagn- och
båttrailerförsäljning

Varta-ackumulatorer

175 €
170 Ah 215 €
125 Ah

Moto-svärd och kedjor

Försäljning av
JAPA vedmaskiner

Cirkelv. 15,
65100 Vasa

tel. 318 2950
0500-364 688
www.marander.fi • email: marander@maskin.netikka.fi
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Skogsägarna
ÖSTERBOTTEN

Välkommen till oss!
TEAM NORR - Skogsvårdsintruktörer
ANDERS KRONQVIST
040 746 3528

TOM FINNILÄ
050 517 8918

MARKUS STENBORG
0400 947 995

Karleby, Nedervetil
(Skriko och Jolkka)

Kronoby, Lepplax

Terjärv, Nedervetil

Kronoby

Kronoby

Kronobyvägen 8
68500 KRONOBY

Kronobyvägen 8
68500 KRONOBY

Terjärv

Södra Terjärvvägen 9
68700 TERJÄRV

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

TOM LUNDQVIST
0500 161 695
Purmo, Kållby, Östensö,
Lappfors, Esse

Ytteresse

Larsmo

Näsvägen 2 D
68560 EUGMO

Bärklarsvägen 3
68810 YTTERESSE

TEAM MELLAN - Skogsvårdsintruktörer
HILDING SÖDERGÅRD
0500 560 418

GUY DJUPSJÖBACKA
050 553 1232

MATS LINNSÉN
050 544 2703

ANDERS HJORTMAN
0500 272 910

THOMAS JÅFS
050 526 2152

Vörå
(förutom Norra Vörå)

Oravais, Maxmo,
Norra Vörå

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

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

Petalax, Norra Pörtom,
Vasa

Vörå

Vörå

Vöråvägen 38
66600 VÖRÅ

Vasa

Vöråvägen 38
66600 VÖRÅ

Malax

Vasa

Kvarngatan 15
65100 VASA

Magasinvägen 2 B3
66100 MALAX

Kvarngatan 15
65100 VASA

TEAM SÖDER - Skogsvårdsintruktörer
MIKAEL FRANZÈN
0500 628 702

JOHAN SVEDSTRÖM
040 503 8321

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

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

Pörtom

Övermark

Centrumvägen 15 Vasavägen 1615
66270 PÖRTOM
64610 ÖVERMARK

Närpes

Östragränden 4
64200 NÄRPES

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

Närpes

Lappfjärd

Östragränden 4 Lappfjärdsvägen 729
64200 NÄRPES 64300 LAPPFJÄRD

ANDERS KAIVO-OJA
040 544 1449
Södra Lappfjärd,
Dagsmark, Sideby,
Ömossa, Skaftung,
Härkmeri, Uttermossa

Lappfjärd

Lappfjärdsvägen 729
64300 LAPPFJÄRD

LEDNING OCH KANSLI
JAN SLOTTE
050 544 2690

ANKI SVENN
020 413 7910

ANN-MARI SNICKARS
020 413 7905

EIVOR SUNDQVIST
020 413 7920

Verksamhetsledare,
fastighetsförmedlare
AFM

Kontorsföreståndare,
fastighetsförmedlare
AFM

Ab Skogsfastigheter AFM

Kanslist, skogsarbetare
och virkesutbetalningar

Vasa

Kvarngatan 15
65100 VASA

Huvudkontor Vasa

Kvarngatan 15, 65100 VASA
Tel. 020 413 7900, fax 020 413 7914

Vasa

Kvarngatan 15
65100 VASA

Vasa

Kvarngatan 15
65100 VASA

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

Ytteresse

Bärklarsvägen 3
68810 YTTERESSE
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Drivningstjänst

Vägar & diken

JOAKIM HOLMQVIST
0400 180 581

JAN-OLOF ERIKSSON
0400 260 239

MIKKO NYGÅRD
040 778 2407

STIG HÖGNABBA
040 670 8595

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

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

Karleby-Nykarleby

Karleby-Nykarleby

Nykarleby

Sollefteågatan 5
66900 NYKARLEBY

Ytteresse

Nykarleby

Terjärv

Bärklarsvägen 3
68810 YTTERESSE

Sollefteågatan 5
66900 NYKARLEBY

Södra Terjärvvägen 9
68700 TERJÄRV

Drivningstjänst
KIM BACK
050 403 9401
Teamledare
Yttermalax, Övermalax,
Bergö

Malax

Magasinvägen 2 B3
66100 MALAX

Vägar & diken

JOHAN NYNÄS
0500 167 489

JENS HELENELUND
0500 560 648

JOHN BERG
0400 561 343

Korsnäs, Töjby, Träskböle

Vörå-Sideby

Vörå-Sideby

Närpes

Korsnäs

Östragränden 4
64200 NÄRPES

Vikingvägen 14
66200 KORSNÄS

Pörtom

Centrumvägen 15
66270 PÖRTOM

EXPERTTJÄNSTER

SKOGSVÅRDSTJÄNSTER

VIRKESHANDELSTJÄNSTER

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

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

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

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

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

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
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Råd i god skogsvård
I samband med att
skogslagen har förnyats
har också rekommendationerna gällande
skogsvård uppdaterats.
Publikationen innehåller
rikligt med fakta om olika skogsvårdsmetoder
som baserar sig på de
senaste forskningsrönen
och pratiska erfarenheter. Med dem som stöd
kan skogsägaren utifrån
sina egna mål välja hur
han vill sköta sin skog.

ger grunderna i och metoderna
för hållbart skogsbruk. I rekommendationerna anges både
fördelar och risker med olika
metoder.

- Nya skogslagen ger skogsägare andra möjligheter att behandla sin skog på än tidigare,
säger Jan Slotte, verksamhetsledare för Skogsvårdsföreningen
Österbotten.
- Men det är viktigt att komma
ihåg att det handlar om frihet
under ansvar när man i princip
själv kan bestämma själv. Att
följa lagens gränser betyder
inte alltid att man idkar god
skogsvård. Därför uppmanar
jag skogsägare att tänka långsiktigt. Att förnyelsegränser
och gränsen för trädens ålder
vid avverkning har luckrats
upp kräver noggrann planering av skosägare för att skogen
inte ska utarmas.
Rekommendationerna för god
skogsvård presenterar olika
metoder och åtgärder, liksom
möjligheterna och riskerna
med dem.

Johnny Sved är expert i skogsfrågor vid Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio . Han är också
med i det team som har översatt
boken till svenska.
- Den innehåller samlad information och rekommendationer.
Hela 27 olika aktörer och organisationer har utarbetat materialet och godkänt innehållet.
Boken kan med fördel användas som uppslagsverk i olika
avseenden för dem som driver
någon form av skogsbruk.
- Boken redogör för bland annat klimatförändringens inverkan på trädens tillväxt och
hur man kan förbereda sig för
förändringen genom skogsvårdsåtgärder. Det förutspås
att våra skogars tillväxt ökar i
ett klimat som blir varmare. På
sommaren kan det förekomma
långa torrperioder, då speciellt
granarna som växer på marker
som lätt släpper igenom vatten
börjar lida och blir utsatta för
olika skadegörare. Förnyelse av
gran borde undvikas på sådana
växtplatser. Lövträdens konkurrenssituation blir starkare
och på barrträden lider nöd på
förnyelseytor. Plantskötsel i tid
är alltså ännu viktigare än nu
under kommande år.

För ett hållbart
skogsbruk
Jan Slotte bläddrar i boken Råd
i god skogsvård, en publikation
som utkommit på finska och i
dagarna också utkommer på
svenska. Rekommendationerna
ska ses som ett verktyg och stöd
för skogsägare vid för planering
av tjänster inom skogsbruket
och för att genomföra dem. De

Skog är en del av skogsägarens totala ekonomi och avverkningsbeslut påverkar den
privatekonomiska situationen.
- Boken är ett bra hjälpmedel
och därtill önskar vi förstås att
skogsägare rådgör med skogsvårdsföreningen i skogliga frågor, säger Jan Slotte.

Klimatförändringar

Ett granplantsbestånd som röjts tidigt är en glädje för ögat och garanterar bästa möjliga avkastning för investeringen som använts för förnyelsen. Foto: Johnny Sved

INFO

Text och foto:
Lisbeth Bäck/ Kustmedia Ab

FRÅGA

RÅD I GOD SKOGSVÅRD
De nya skogsvårdsrekommendationerna är mycket
mera omfattande än de föregående, som är från
2006. Handboken är rikt illustrerad med bilder som
visar slutresultatet i skogen av olika skogsvårdsmetoder och åtgärder.
Den finns att tillgå på internet och kan också beställas i tryckt version under www.tapio.fi.
Nytt är bland annat:
• metoder för kalhyggesfritt skogsbruk
• flera metoder för skötsel av jämnåriga skogar
• riskhantering
• anpassning till klimatförändringen
• mera omfattande text om naturvård i ekonomi
skogar och nya naturvårdsmetoder
• system för kvalitetsstyrning inom skogsvård
• rekommendationer för skogsvård i norra Finland

KRONHOLM&CO

VI FRÅGADE TVÅ BANKER
Duger skog fortsättningsvis som säkerhet för lån?
Sten-Ole Nybäck, VD, Kronoby Andelsbank
• Ja, skog fungerar som säkerhet för lån hos oss. Upp till 60 procent av gängse
värde för fastigheten som säkerhet enligt värdering av skogslägenheten.
• I framtiden, och mot bakgrunden av att nya skogslagen ger större frihet att
avverka också yngre skog, kan mera tillförlitliga värderingar bli önskvärda.
Kent-Johan Lindsén, Vice VD, Närpes Sparbank
• Jo, vår bank godkänner skog som säkerhet för lån.
• Vi känner också till nya skogslagen med möjlighet att avverka fritt. Det
bety der att säkerheten baseras på gällande och aktuell värdering av lägenheterna.

MARKBEREDNING
SÅDD
AVVERKNING
VIRKESTRANSPORT
Anders 0400 263025 / Olav 0400 162593
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Verksamhetsledarens översikt

VINTERN SOM ALDRIG KOM
Under årets tre första månader har virkeshandeln varit mycket livlig i Österbotten.
Jämfört med i fjol har det köpts ungefär 30 % mera virke i år. Dock bör vi komma ihåg
att i årets siffror ingår också privatsågarnas mängder, vilket inte var fallet i fjol. Men
trots det så kvarstår faktum att virkeshandeln har varit mycket livlig, livligast sedan
toppåret 2007.
Den livliga virkeshandeln ger synergieffekter också på övrig verksamhet. Det här
syns också i skogsvårdsföreningens verksamhet. Hittills har innevarande år varit det
mest hektiska sedan år 2009. Förutom att motorn i branschen, virkeshandel, gått på
högvarv så har också den milda vintern gjort att fältarbetet röjning, skogsbruksplanering, värdering etc. kunnat utföras i hela vintern. Som ett bevis på detta kan nämnas
att vid en ”normal vinter” är så gott som alla de cirka 30 skogsarbetarna som jobbar
i föreningen permitterade. Men i år var endast tre stycken permitterade. Detta syns i
ökade skogsvårdsarealer.
Nu kan också skogsodlingssäsongen inledas några veckor före det normala. I år förmedlar och planterar skogsvårdsföreningen ett något större antal plantor än senast år.
Plantor finns det i år gott om, så har du glömt att beställa eller annars behöver mera
plantor är det bara att kontakta din lokala instruktör.
Lagen om skogsvårdsföreningar ändrar vid årsskiftet. För tillfället förbereder vi oss inför
denna lagändring med att revidera stadgarna. Det som ändras i stadgarna är bland annat
att fullmäktige framöver fastställer en medlemsavgift i stället för skogsvårdsavgiften,
som upphör i och med lagändringen. Dessutom sker vissa preciseringar i stadgarna
som gör drivandet av verksamheten mera effektiv. Ett annat projekt som indirekt har
att göra med lagförändringen är föreningens femårsstrategi. Styrelsen inledde arbetet
under vintern och på vårens fullmäktigemöte gavs fullmäktigeledamöterna möjlighet
att ge sin syn på strategin. En av de större strategiska frågorna är om skogsvårdsföreningen skall bolagisera en del av, eller rentav hela, affärsverksamheten. Stategin
kommer att finslipas under sommaren och hösten och kommer upp till behandling i
fullmäktige på höstens stadgeenliga möte.
Denna lagförändring har den största påverkan av alla lagförändringar på skogsvårdsföreningens verksamhet sedan skogsvårdsföreningslagen kom till på 1950-talet. Våra
medlemmar kan utgå ifrån att föreningen fortsättningsvis kommer att vara en stark
aktör i branschen. Detta eftersom verksamheten under de senaste åren utvecklats på
ett sådant sätt att vi var redo för att möta denna och kommande förändringar i verksamhetsomgivningen.

BESTÄLL PLANTOR!
Har du beställt plantor för höstens planteringar?
Om inte kontakta din lokala
skogsvårdsinstruktör.
Skogsägarna
ÖSTERBOTTEN

SKOGEN KALLAR
JOBO ST75

Lätt stegskördare för gallring och biomassa
• steg 75 cm, automatiskt förval
• effektiv kvistning 2-25 cm
• fås som byggsats

JOBO FP12

Frontpump för effektivitets höjning
• tank 120 l (100 l),
anpassningbar montering
• lastberoende pump
35-65 cm3 (<130 l/min)
• fås som byggsats

Tillsammans ser vi till att ”heimani är i skick”. Ha en bra sommar!

Jan Slotte
verksamhetsledare

Syketec
Ad Silva

Virkespriser
Medelpriserna per avverkningssätt för de fyra senaste veckorna vecka 18/2014. I statistiken ingår den virkesmängd
som skogsindustrin och de större privata sågarna köpt från
privatskogarna.

I-GALLRING, rotpriser, €/m3
Massaved		
Område
Tall Gran Björk
Södra Österbotten
15,61 14,88
Mellersta Finland
15,98 15,86 14,41
Hela landet
14,68 14,87 13,84

Småstock		
Tall
Gran
21,57
22,47
20,99 28,84

FÖRNYELSE, rotpriser, €/m3
Timmer		
Område
Tall Gran Björk
Södra Österbotten
57,61 56,59
Mellersta Finland
58,75 57,84 42,39
Hela landet
57,30 57,32 43,30

Massaved		
Tall
Gran Björk
18,54 18,69 17,97
17,53 19,19 17,94
17,77 18,70 17,60

Småstock
Tall
Gran
26,68 27,14
25,59
25,08 25,48

Massaved		
Tall
Gran Björk
29,24
29,27
29,45 29,35 30,16
29,14 29,94 30,60

Småstock
Tall
Gran
35,61
34,78
-

Källa: Metla

Prisområdena i
skogsforskningsinstitutets statistik

LEVERANSPRISER, €/m3
Område
Södra Österbotten
Mellersta Finland
Hela landet

Timmer		
Tall Gran Björk
54,29 53,49
57,48 56,87 45,57
57,11 56,30 45,93

www.sykeharvesteri.fi
Tel. 040 7008796
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Överlåtelse av en skogsfastighet
inom släkten
De flesta ägarbytena av
en skogsfastighet sker
vanligen inom släkten.
En stor del av skogsägarna lämnar en skogsfastighet i arv och litar på
att arvingarna sen kan
sköta om skogsfastigheten. Risken är dock att
skogsfastigheten delas,
arvingarna bli oeniga
och att skogen lämnas
åt sitt öde. Det är alltid
bättre om du som skogsägare i ett tidigt skede
tänker över din skogsfastighets framtid och
hur du vill ha det.

Överlåtelse av en skogsfastighet inom släkten kräver lite
tankearbete. Det finns många
frågor att besvara, därför är det
bra att i god tid tänka över din
skogsfastighets framtid. Finns
det över huvudtaget någon
i släkten med intresse att bli
skogsägare? Om du har en
framtida skogsägare i släkten
finns det olika saker som är
värda att tänka på.

Säljarens skattefrihet
vid försäljning
Säljer man skogsfastighet till en
nära släkting behöver säljaren
ej betala skatt på överlåtelsevinsten. Den överlåtelsevinst
som fås vid försäljning av en
skogsfastighet till en nära släkting är skattefri om köparen endera ensam eller tillsammans
med make/maka är nära släkt
med säljaren. Nära släkting
kan vara säljarens barn eller
bröstarvinge, syster, bror eller
halvsyskon. Syskonbarn anses
inte vara en nära släkting då
det gäller beskattning av överlåtelsevinst.
Därtill bör skogsfastigheten
varit i säljarens ägo i över 10
år. Har man erhållit skogs-

fastigheten som gåva, arv eller testamente räknas även
företrädarens ägandetid med.
Skogsfastigheten eller helheten
som överlåts ska också vara
över 2 ha stort för att överlåtelsevinsten ska vara skattefri.
Den som köper skogsfastigheten behöver inte själv aktivt
bedriva skogsbruk, man den
kan inte sälja skogsfastigheten
vidare inom fem år förflutit
utan skattepåföljder. Säljer
man skogsfastigheten vidare
före fem år förflutit kommer
den skattelättnad som säljaren
fick att läggas till den överlåtelsevinst som den nya ägaren
gör då fastigheten säljs vidare.
Ska en delägare i ett dödsbo sälja sin del av en skogsfastighet
till en nära släkting, kan man
göra det skattefritt förutsatt att
man gjort ett helt eller partiellt
arvsskifte. En sammanslutning
bildas och delägaren säljer sin
andel i sammanslutningen.
Är det inte fråga om en överlåtelse till en nära släktning,
betalar man som säljare 30-32
% skatt på överlåtelsevinsten.
Oavsett släktskap betalar alltid
köparen överlåtelseskatten på
4 % av köpesumman.

Skogsavdragets
betydelse vid
överlåtelser
Vid köp av skogsbruksmark
bildas skogsavdragsgrund
som utgör 60 % av anskaffningsutgiften. Skogsavdragets
inverkan kan vara betydande
när man funderar på om man
ska överlåta skogen genom
köp, arv eller gåva.
Skogsavdraget innebär att
man kan sälja virke för motsvarande summa skattefritt.
I pengar kan man räkna att
skogsavdragets inverkan kan
vara 17 % av köpesumman.
Årligen får skogsavdraget
utgöra högst 60 % av virkesförsäljningsinkomsterna och
annan kapitalinkomst från
skogsbruket. Finns det på
fastigheten inte skog som
inom de närmsta årtiondena
är avverkningsmogen, har
man inte lika stor nytta av
skogsavdraget.
Det kan finnas ett oanvänt
skogsavdrag på fastigheten,
är fallet så lönar det sig kanske inte med ett köp. Ett oanvänt skogsavdrag överförs
nämligen till nya ägaren i

samband med gåva, arv eller
testamente. Löns alltid att
kontrollera med nuvarande
ägaren om den känner till om
det finns skogsavdrag kvar på
fastigheten, d.v.s. om fastigheten anskaffats mot vederlag
1.1.1993 eller senare.

Har säljaren använt
skogsavdrag?
Har man som skogsägare under
åren använt sitt skogsavdrag
och planerar att sälja skogsfastigheten? Uppmärksamma
då att värdet på använt skogsavdrag läggs till överlåtelsevinsten före skatten räknas ut.
Det skogsavdrag som läggs till
kan alltså innehålla skogsavdrag som gjorts även på andra
skogsavdragsfastigheter.
Gjorda skogsavdrag läggs också till överlåtelseförluster. Till
överlåtelsevinsten eller -förlusten på en skogsfastighet läggs
inte det avdragna skogsavdraget, om skogsfastigheten
ej omfattas av skogsavdragssystemet, fastigheten erhållits utan vederlag, fastigheten
överlåts utan vederlag eller om
överlåtelsevinsten på skogsfastigheten är helt skattefri.
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Köp kan också vara bra alternativ i det fall att endast en av
övertagarna är intresserad. Då
får överlåtaren loss pengar,
som kan delas ut skattefritt till
max 3999€ per 3 år. På detta
vis fås jämlikhet mellan exempelvis syskon. Köparen kan
köpa för 76 % och 24% kan
räknas som hans gåva i sammanhanget.

ra skogsfastigheten. Man kan
också anhålla om ett skriftligt
förhandsavgörande på skatten från Skatteförvaltningen.
Ett förhandsavgörande kostar
350€ eller mer och gäller i regel
ett halvt år. Förhandsbeskedet
binder Skattemyndigheterna
och man vet med all säkerhet
hur skatten blir utgående från
hur man planerat.

Skogsfastighet som gåva

Besittningsrätt

Gåvoskatt måste betalas om
skogsfastigheten ges som gåva
till övertagaren eller om den
säljs genom gåvoartat köp. Ett
köp anses vara av gåvokaraktär
om det vederlag som antecknats i köpebrevet utgör högst 75
% av skogsfastighetens gängse
värde. Om skogsfastigheten
ges som gåva, kan övertagaren
dra nytta av överlåtarens oanvända skogsavdrag. Vid köp
av gåvokaraktär får köparen
utöver det skogsavdrag som
bestäms på basen av köpesumman också gåvans andel av det
outnyttjade skogsavdraget.

Genom att överlåtaren lämnar
med en besittningsrätt på skogsfastigheten kan man minska på
gåvoskatten. Skattefördelen
beror på att skattemyndigheten anser att en besittningsrätt
minskar värdet på fastigheten
och. Besittningsrätten kan förbehållas på viss tid eller livstid.

En utgångspunkt är att man
tar reda på skogsfastighetens
gängse värde. Antingen kan
man följa Skatteförvaltningens
allmänna värden på skogsmark som fastställs landskapsvist, eller så låter man
en skogsorganisation såsom
Skogsvårdsföreningen värde-

Viss tids besittningsrätt är att
föredra eftersom en livstid besittningsrätt hindrar den nya
ägaren från att använda skogen under en lång tid. När
överlåtarens krafter tryter lämnas skogen åt sitt öde och den
nya ägaren har ingen rätt att
avverka. Så länge som besittningsrätten är i kraft har den
nya ägaren ingen möjlighet att
vara verksam i och få inkomster från sin skog.
Text och foto:
Ann-Mari Snickars

EXEMPEL
Exempel på beskattning av överlåtelse
Nils Svensson äger en skogsfastighet i Nykarleby. Han funderar på att överlåta skogsfastigheten åt sin dotter Maria. Ha har låtit Skogsvårdsföreningen värdera fastigheten, vars
gängse värde är 100 000€. Nils funderar nu hur fastigheten ska överlåtas till dottern på bästa
tänkbara sätt.

ARV
Nils funderar först om han skulle överlåta fastigheten genom testamente och räknar ut
hur mycket dottern skulle vara tvungen att betala i arvsskatt. Dottern och alla andra som
tillhör skatteklass 1 skulle vara tvungen att betala 8 700€ i arvsskatt. Om arvtagaren skulle
varit Nils systerson och andra som tillhör skatteklass 2, skulle arvskatten bli 22 100€.

GÅVA
Därefter funderar Nils om han ska ge skogsfastigheten som gåva åt sin dotter.
Gåvoskatten skulle då bli 10 810€ eftersom dottern tillhör skatteklass 1. Om gåvotagaren
skulle varit Nils systerson skulle gåvoskatten bli 27 280€, eftersom han tillhör skatteklass 2.

KÖP
Sista alternativ för Nils är att dottern köper skogsfastigheten till 76 000€, d.v.s. över 75 %
av gängse värde. Nils behöver ej betala skatt på överlåtelsevinsten eftersom han säljer till
en nära släkting. Dottern betalar förutom köpesumman också överlåtelseskatt på 4 % av
köpesumman vilket blir 3 040€. Därtill betalar dottern ytterligare anskaffningskostnader
såsom köpebrev, köpvittnesarvode och lagfart för 610€. Eftersom dottern köper
skogsfastigheten får hon tillgång till ett skogsavdrag. Skogsavdragsgrunder blir således 79
650 (köpesumma + överlåtelseskatt + övriga anskaffningskostnader) x 60 % = 47 790€.
Frågan är sen på hur mycket avverkningsbar skog det finns på Nils fastighet. Skogsavdraget
är ju inte till någon nytta om det ej finns avverkningsbar skog så att man får virkesförsäljningsintäkter från sin skog. Har Nils 25 % avverkningsbar skog av anskaffningsutgiften kan man göra skogsavdrag för ca 15 000 € och skatteförmånen är
4500 € (15000 x 30 %). Kan man avverka för 50 % av anskaffningsutgiften blir
skatteförmånen 9000 €.

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.
tills vidare,
kan ändras enligt marknadsAktia Bank erbjuder fleraErbjudandet
bra alternativ gäller
för att sköta
om ochdepositionsräntan
öka
din förmögenhet. Erbjudandet
gäller dåAktuell
du kombinerar
depositionen
situationen.
information
om depositionsräntan finns på www.aktia.fi.
med Aktias övriga sparprodukter.

Välkommen till Aktia!

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

Ser en människa i varje kund.
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Notiser
VÅRENS FULLMÄKTIGEMÖTE
Att våren kommit tidigt märktes i deltagarantalet på vårens fullmäktigemöte då en stor del av
de jordbrukande fullmäktigeledamöterna valde att tillbringa dagen på åkern. Av 39 ledamöter
var 24 på plats då det normalt har varit ett par/tre frånvarande. Det till trots var det som vanligt
en livlig och bra diskussion på mötet som i anspråk tog hela tre timmar.
Fullmäktige godkände förslaget till nya stadgar med några tillägg, ändringar och omskrivningar.
Det som ändrades från styrelsen förslag var att antalet fullmäktigeledamöter och suppleanter
hålls vi nuvarande 39+10 och åldersgränsen för styrelsemedlemmar togs bort.
Fullmäktige fick också ge sin åsikt kring huvudlinjerna i föreningens femårsstrategi. Det arbetet
fortsätter och på höstens fullmäktigemöte skall förslaget till femårsstrategi presenteras.
Föreningen kommer också att meddela SLC om intresse av att ansöka om medlemskap från
och med år 2015.
Text: Jan Slotte

NUVARANDE KEMERALAG I
KRAFT T.O.M. 30.6.2015
Jord- och skogsbruksministeriet har meddelat att nuvarande lag för finansiering av
hållbart skogsbruk är i kraft åtminstone till
och med 30.6.2015.
Det här betyder bland annat att energivedens drivningsstöd finns att tillgå till slutet av juni nästa år.
Text: Jan Slotte

Ing-Marie i pension
Vår trogna medarbetare och kanslist Ing-Marie
Mannil avtackades då hon nu avgår med pension. Ing-Marie började som kanslist i Nykarleby
och Munsala skogsvårdsföreningar 15.5.1987, så
snart 27 år har hon varit med i skogsvårdsföreningsarbetet. Ing-Marie berättade om sin första
datakurs. Under kursen berättade föreläsaren om
hur allt arbete nu ska börja göras med dator och
sen avslutades kursen med att deltagarna fick se
på en dator.
Vi tackar Ing-Marie för dessa år och önskar henne
en skön pensionärstid!
Text och foto: Anki Svenn

PRAO-elever i skogen
Under en vecka i februari hade Skogvårdsföreningen i Närpes sällskap av
skogsintresserade PRAO-elever. Linus Lybäck och Jannike Kuuttinen fick under en vecka känna på hur det är att arbeta hos oss.
De hann också ställa lite frågor kring skog åt sina vänner.
• Brukar du vistas i skogen på fritiden, om ja vad gör du då?
• Kunde du tänka dig att äga skog i framtiden?

Joel Kakkuri, 15 år, Övermark
• han är en aktiv jägare så en hel del tid spenderas
i skogen.
• han kommer att äga skog i framtiden för att
hans släktingar och föräldrar äger skog.

Sofie Sörhannus, 15 år, Pjelax
• hon vistas i skogen mycket på fritiden, hon jagar
och promenerar med hunden.
• ja hon kan tänka sig att äga skog i framtiden för
att det vid sidan av hennes riktiga jobb kan vara
ett lönsamt sätt att få in lite extra pengar.

TVÅ BÅTAR MED BARRMASSAVED TILL
SVERIGE
Med anledning av den dåliga efterfrågan på tallmassaved nu
under sommaren och våren kommer skogsvårdsföreningarna i
Österbotten (Österbotten, Lakeus och Keski-Pohja) att sända iväg
två båtar till Sveaskogs fabriker i Sverige.
Den första avgår från Kaskö första vecka i juni och den andra från
Jakobstad första veckan i juli. Från hösten förväntas efterfrågan
på massaved öka i regionen då det förbättringsarbete som pågått
under andra kvartalet i Jakobstad är slutfört och därför ökar
kapaciteten vid Jakobstadsfabrikerna från hösten. Nu under våren
och sommaren har det varit svårt att hitta avsättning för massaved
här i landet.
					
Text: Jan Slotte

Svenn ny ansvarig fastighetsförmedlare
Från och med mars fungerar Anki Svenn som ansvarig fastighetsförmedlare för skogsvårdsföreningens fastighetsförmedling som
sker inom ramen för Ab Skogsfastigheter AFM. Svenn fungerar
också som VD för bolaget. Uppgifterna har från och med starten
2009 till mars 2014 skötts av Lantmäteriingenjör Dorrit Högbacka.
Högbacka kommer också framöver att fungera som rådgivare och
konsult för bolaget men hon vill i detta skede framföra ett tack
till kunderna genom åren. Från och med starten har bolaget och
dess verksamhet byggts upp från noll till att idag vara klar marknadsledare i regionen, vad gäller förmedling av skogsfastigheter.
Text: Jan Slotte

KONTORSNÄTET I KARLEBYNEJDEN
Skogsvårdsinstruktörerna i Karleby-nejden arbetar
från och med maj utgående från Kronoby och Terjärv
områdeskontor. Anders Kronqvist som ansvarar för
Karleby och Tom Finnilä som ansvarar för Kronoby och
Lepplax är stationerade i Kronoby.
Markus Stenborg som ansvarar för Terjärv och delar
av Nedervetil är stationerad i Terjärv. Förutom Markus
är också Stig Högnabba i Terjärv. Han ansvarar för
föreningens dikes-, väg- och gödslingsprojekt på
området mellan Nykarleby i söder och Karleby i norr.
Text: Jan Slotte
Foto: Susann Sundelin

Linus Lybäck, 15 år, Övermark
• vistas ofta i skog och mark, jagar på fritiden.
• ja, jag kan jag tänka mig att äga skog för mina
föräldrar äger skog.

Jannike Kuuttinen, 16 år, Bäckby i Närpes
• Ja, jag brukar vara med familjen i skogen och
plantera eller röja. Ibland är vi också bara ute
och går i skogen. Och så fotograferar jag i
skogen och orienterar.
• Jo
Linda Teir, 16 år, Kåtnäs i Närpes
• Ja, jag brukar fotografera och vandra i skogen.
• Ja, jag kommer att ärva skog av min pappa.

Malin Blomberg, 14 år, Yttermark
• Jag orienterar
• Jo

SkogsÄgaren 2/2014

17

Skogsåret med KAJ

Pollenallergi - en pungspark i grannvädret
Våren, trädens knoppar och
doften av växter som vaknar
till liv. Alla är de tecken på att
en tid av plågor och våndor är
på väg och att den fina skogen kommer att förvandlas
till Sodom. Det här gäller inte
för alla, men det gäller för oss.
Vi som fått beskedet av en tårögd sköterska. ”Tyvärr, du har
betula intolerancia, pollenallergi”.
I februari börjar man följa med nyheterna och lusläsa tidningarna för att få
en prognos över hur pollensäsongen
kommer att se ut. När man träffar andra
drabbade så diskuterar man avancemangen på läkemedelsfronten, uppdaterar varandra på de nya produkterna
och övar på deras uttal tillsammans.
”Desloratadin e mitt nya antihistamin
å Ventolin tar ja för att hålla lungan fin”.
Man diskuterar experternas pollenprognoser och fastställer sina egna.
Pessimismen blandas med förhoppningar och diskussionen blir endast till
en enda soppa av dåliga resonemang.
Den milda vintern ger säkert en lång och

besvärlig säsong eller kanske det hålls
jämnkallt hela året så vi slipper pollen
helt och hållet, säger man åt varandra
med en gravallvarlig min. Alla vet att det
även i år kommer dagar av nysningar
och snörvel.
När temperaturen hållit sig över noll i
mer än en dag i sträck väcks en oro. När
solen tittar fram är det dags att dra för
gardinen och stänga av ventilationen.
Man plockar fram det första antihistaminpillret och provdroppar både näsa
och ögon när de första skotten kan
observeras med förstoringsglas. Så
att man är redo när det blir allvar. Man
kan inbilla sig att man är förberedd
med förnyade läkemedelsrecept och
den senaste modellen av ögondroppar. Men då slår den till, kraftig som en
orkan och oväntad som en pungspark.
Pollensäsongen.
I år körde de lömska björkarna med en
form av mottitaktik. Under några varma
dagar inledde många sin medicinering.
Sen blev det kallt en tid vilket ledde till
att man tog paus och vågade knäppa på
ventilationen i huset igen. En morgon
när det blev varmt vällde björkarna ut
sina pollenkorn medan vi låg och sov.

Ventilationen transporterade gladeligen in en rejäl dos av den gröna pesten
som ljudlöst spred sig i hela huset.
Plötsligt blev varje luftväg igenslammad
som ett övergött utfallsdike. Ögonen
rann och man kunde knappt se vart
man gick.
Det orsakade ingen panik trots denna
skoningslösa attack. Av ren vana har allergikern placerat sina mediciner på ett
strategiskt ställe så att de kan nås även
om synen inte fungerar på morgonen.
Efter akutdoser av medicinerna är det
bara att vänta tills det klarnar. Då gäller
det att snörvla sig iväg till sin arbetsplats
där man går runt och snyter sig och ser
ut som en bacill på grund av sitt uppsvällda ansikte.
Finns det då någon hjälp, någon man
kan vända sig till? Finns det en instans,
ett parti eller ett förbund som driver
en agenda mot pollen? Nej, är det
sorgliga svaret. Det finns ingen som
slår fast att vi borde kunna reglera
björkarnas stam. Ingen pressar ned
priserna på våra livsnödvändiga läkemedel. Ingen går i fören och kräver
rätten till liv, även under tidig vår. Det
måste ske en förändring!

Vi vill främst på fredlig väg genom
lagstiftning och dialog förbättra levnadsvillkoren för våra medallergiker.
Men vi är inte rädda att ta till yxorna och
motorsågarna, förpassa björkjävlarna
till flishopen. Vi vill att våra problem
ska beaktas när vi jobbar och studerar
och försöker vårt bästa för att tjäna vårt
land och våra medmänniskor. Även om
vi inte vill erkänna svaghet kan vi inte
blunda för problemen. Vi måste öppna
våra ögon, trots att horderna av pollenkorn försöker stänga dem för evigt.
Tillsammans kan vi lösa detta. Förbättra
livskvaliteten för tusen och åter tusen
bröder och systrar.
Det kommer ta tid, väntan blir lång.
Med sikte på tunnelns slut så tar vi oss
varje år igenom pollensäsongen, vi är
tålmodiga med den slutliga lösningen.
När dagen kommer så bjuds det till fest.
Vi firar med glädje och sorg. Tårar för
den tid som gått och glädje för den tid
som komma skall. Så låt oss starta denna
färd. Mot vårar till för alla, dagar i maj då
alla kan vara med och känna att livet är
fritt från vånda. Tanka sågen, slipa yxan,
så börjar vi.
KAJ
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Svenskt skogsbruk på 5 dagar
Tredje årets skogsbruksingenjörsstuderande från
Yrkeshögskolan Novia
åkte till Västmanland och
Dalarna för att bekanta
sig med svenskt skogsbruk.

real, dikesrensning, ambitiösa
röjnings och gallringsprogram
samt ett aktivt vägunderhåll.

skiner skall flyttas tillbaka till
de avverkade områdena för att
avlägsna vindfällen och slutligen hela fröträdsställningen.

Vid besök till avverkningar i
Sverige får man också oftast
se en servicevagn. Denna vagn
innehåller två utrymmen. En
reparationsverkstad för mindre reparationer samt ett socialt
utrymme. Under golvet finns
även en tank för bränsle samt
förvaring för de smörjmedel
som krävs för att underhålla
maskinerna. Vagnar måste finnas vid en avverkning för att
förarna skall kunna hålla sina
pauser i vagnen.

Under fem dagar i Sverige besöktes olika typer av skogsorganisationer och många skillnader mellan våra länder kom
fram.

Skogsmästarskolan i
Skinnskatteberg
Sveriges lantbruksuniversitets
skogsmästarutbildning är belägen vid Skogsmästarskolan
i Skinnskatteberg. Denna
utbildning motsvarar långt
skogsbruksingenjörsutbildningen som ges vid YH Novia
i Ekenäs. Vid besöket till
Skogsmästarskolan fick studerande höra om studier i Sverige
och möjligheter till utbytesstudier samt träffa sina svenska
kolleger.

Snefringe
Häradsallmänning
För att få en inblick i svensk
skogsskötsel och förvaltning av större skogsinnehav
gjorde gruppen ett besök till
Snefringe Häradsallmänning.
Häradsallmänningen är ett
samfällt markområde som historiskt ägts av traktens bönder.
Ägoformen är mycket gammal
och Snefringe hör till de större
av sitt slag med en totalareal
på 7749 ha varav 6635 är produktiv skogsmark. Till skillnad
från en finsk samfälld skog är

gång till en uppsättning stockmattor som kan radas ut över
de mjukaste partierna eller användas som broar över bäckar
och diken.

Skogsägarna
Mellanskog

En åker som planterats med gran och björk
Vid besöket fick studerande
se åkrar som beskogats med
gran och björk samt ett bestånd
som drabbats av skogsbrand.
I samband med förnyelsen
av det brandhärjade området
hade man lämnat de tallar som
sett livskraftiga ut. Dessa hade
dock senare dött och avlägsnats. I den mycket svåra terrängen kunde man nu se hur
det nya trädbeståndet fått en
mycket god tillväxt.

Sveaskog
Sveaskog är ett statligt bolag som äger 14 procent av
den svenska skogsmarken.

Avverkningarna utförs både
med Sveaskogs egna och entreprenörers maskiner. Sveaskog
är inte den enda stora aktören
inom svenskt skogsbruk som
har egna maskiner. Även företag likt Stora Enso Skog har
egna skogsmaskiner i Sverige.
Vid Sveaskog jobbar man aktivt med att utveckla verksamheten och pröva ny teknik inom
drivning.
I samband med besöket fick
studerande bekanta sig med
en avverkningsmaskin och en
skogstraktor som används på
områden med sämre bärighet. Här bör även nämnas att
avverkningsmaskinen är den
nya finska Ponsse Scorpion
med 8 däck. Båda maskinerna
är utrustade med breda band
för att minimera marktrycket.
Entreprenören har också till-

Av de svenska skogsägarna
hör ca hälften till en skogsägarförening. Medlemskapet i föreningarna är frivilligt och det
finns stora regionala skillnader
i andelen medlemmar. Då man
jämför de svenska skogsägarföreningarna med de finska
skogsvårdsföreningarna slås
man främst av storleksskillnaden dem emellan. De svenska
föreningarna har genom sammanslagningar bildat fyra stora
föreningar som har en storskalig verksamhet. Mellanskog
som gruppen besökte har 32
000 medlemmar och 140 skogsinspektorer. Föreningen äger
dessutom 49,5 procent av sågverkskoncernen Setra som med
sina nio sågverk, tre förädlingsenheter och två husfabriker är
ett av Sveriges största träindustriföretag.
Mellanskog jobbar för att medlemmarna skall få ett bra pris
för sitt virke samt att deras
fastigheter skall stiga i värde.
De erbjuder en hel rad tjänster
åt skogsägare från enskilda

röjningsuppdrag och skogsbruksplanering ända till mer
heltäckande lösningar. Vid
Mellanskog sade man att en
inspektor i dagens läge inte
enbart förmedlar virke utan
även skall ses som en förmedlare av kunskap. Till sin hjälp
använder de sig ett lokalråd
som byggs upp av aktiva
medlemmar som känner till
skogsägarna i sitt närområde.
Inspektorerna har vanligen
5-10 medlemmar ur lokalråden på sitt område. Dessa personer hjälper exempelvis till
med att arrangera utbildningar
och informationstillfällen för
skogsägare.

VMF Qubera
Kvaliteten och kvantitet på
skogsråvara bestäms i Sverige
av tre virkesmätningsföreningar. Dessa föreningar ägs av alla
aktörer inom skogsnäringen
vilket gör att de kan fungera
som en opartisk organisation
mellan säljare och köpare. VMF
Qubera som verkar i den mellersta delen av Sverige mäter
årligen in 40 miljoner m3fub
vilket motsvarar 45 procent av
det nationella flödet.
Förutom skillnader i organisationerna och hanteringen
av data i våra länder kunde
studerande också konstatera
att användningen av skördarmätning samt fastställande av
volym och kvalitet sker på annat sätt än i Finland. I Sverige
används skördarmätningen
inte som överlåtelsemätning
utan virket mäts istället vid
mätstationerna som ligger intill
fabrikerna.
Vid sågverken mäts timret
som i Finland men resultatet
ges i m 3to eller m 3fub, dvs.
endera som volymen av en
toppcylinder eller volym under

En modern servicevagn vid en av Sveaskogs avverkningar.

ägandet inte kopplat till personer utan snarare till gårdarna
i närområdet. Detta betyder
att ägandet eller de så kallade
oförmedlade hemmantalen
övergår då en gård byter ägare.
Häradsallmänningen bedriver
ett mycket aktivt skogsbruk
och strävar till god tillväxt.
Detta uppnår man genom askåterföring, en årlig gödslingsa-

Eftersom Sveaskog är en stor
skogsägare försöker de koncentrera avverkningar till vissa områden för att på så sätt
minska på flyttkostnaderna
för maskiner och möjliggöra
riktade investeringar på vägar.
De har nyligen också frångått
användningen av fröträdsställningar eftersom dessa ansetts
skapa extra kostnader då ma-

Studerande lär sig kvalitetsklassificera svenskt talltimmer i fyra kvalitetsklasser.
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bark. Massaveden mäts däremot i
huvudsak genom travmätning på
virkesbil och omvandlas därefter
till m3fub, dvs. volym under bark.
Eftersom mätningen utförs på detta
sätt i Sverige blir volymen till synes
lägre än om motsvarande virke hade
mätts in på bark som i Finland.

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen är den statliga myndighet som övervakar det svenska
skogsbruket. Trots att skogbruket
långt följer samma principer i våra
länder finns det också skillnader.
Till dessa hör exempelvis avverkningsanmälan som i Sverige skall
göras sex veckor innan avverkningen påbörjas. Detta är en mycket
lång tid jämfört med de tio dagar
som används i Finland. Samtidigt
måste dock nämnas att detta endast
gäller svenska slutavverkningar.
Gallringar behöver nämligen inte
anmälas till Skogsstyrelsen.
Kraven kring markskador i samband med drivning är också betydligt lindrigare. Tyngdpunkten
i Sverige ligger på att minimera
markskador intill vattendrag var
de utgör ett hot mot vattenkvaliten.
På övriga områden och speciellt på
huvudkörstråket ut till lagerplatsen
beaktas de inte i samma utsträckning. I Sverige stöder inte staten
heller skogsvårds- och skogsförbättringsarbeten i samma utsträckning som i Finland. Skogsägare kan
endast beviljas miljöstöd.

Daniel Jansson från Pedersöre lutar mot
en hybridasp planterad 1991
Vid besöket fick studerande bekanta
sig med olika försök som hade anlagts
på obrukad åkermark vid Rankhyttans
Herrgård. Här hade man försök på åkerbeskogning med contortatall, hybridasp, hybridlärk, poppel, vårtbjörk, blågran samt
klongran. Det gick att se stora skillnader
i diametertillväxten och på viltskadornas
omfattning.
Text: Robert Lindholm
Foto: Robert Lindholm och Roger
Jansson

Bygg med STOLPAR!
Stolpar nns från 1,5m–15m i olika
dimensioner för olika ändamål

Ab PÅRAS Oy

www.paras.
Torgarevägen 3 KRONOBY (06) 8231 400
Bottenviksvägen 33 JAKOBSTAD (06) 7817 350
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Metsänomistajat
POHJOIS-KARJALA

SKOGSFASTIGHETER TILL SALU
Kronoby, Påras

>> Nystrand 39:7, 8,451 ha
Anbud senast fredag 23.5.2014.
Tilläggsuppgifter ger Susann Sundelin, 050 517 8918

Pedersöre, Forsby

>> Fämossa 17:22, 3,93 ha
Anbud senast fredag 23.5.2014.
Tilläggsuppgifter ger Johnny Fagerholm, 040 736 4547

Nykarleby, Munsala

>> del av Nederby 62:0
Anbud senast fredag 30.5.2014.
Tilläggsuppgifter ger Jan-Olof Eriksson, 0400 260 239

Korsholm, Vassor

>> Björkvik 44:0, 7,17 ha
Anbud senast fredag 23.5.2014.
Tilläggsuppgifter ger Mats Linnsén, 050 544 2703

Korsholm, Västerhankmo

>> del av Gustavslund 5:53, ca 30,12 ha.
Tre skiften, anbud kan ges skiftesvist.
Anbud senast fredag 23.5.2014.
Tilläggsuppgifter ger Mats Linnsén, 050 544 2703

Kurikka, Sarvijoki

>> Kytölä 1:84, 7,015 ha
Anbud senast fredag 30.5.2014.
Tilläggsuppgifter ger Kim Back, 050 403 9401

Malax, Yttermalax

>> Skog 17:18, 11,4 ha
>> del av Vesterback 1:164, ca 15,2 ha
Anbud senast fredag 30.5.2014.
Tilläggsuppgifter ger Kim Back, 050 403 9401

Malax, Övermalax

>> Hapne 18:88, 1,34 ha
Anbud senast fredag 30.5.2014.
Tilläggsuppgifter ger Kim Back, 050 403 9401

Malax, Norra Pörtom

>> del av Stoor 43:33, ca 7,1 ha
>> del av Rolandet 43:32, ca 7,4 ha
>> del av Ahlstedt 43:91, ca 4,7 ha
>> Damlin 43:41, 3,42 ha
>> Ahlmark 43:67, 3,28 ha
Anbud senast fredag 23.5.2014.
Tilläggsuppgifter ger Thomas Jåfs, 050 523 2152

Anbud inlämnas elektroniskt eller sänds till Skogsvårdsföreningen Österbotten, Kvarngatan 15,
65100 VASA. Anbud skall ges som fast eurobelopp. Säljarna förbehåller sig rätten att godkänna
eller förkasta givna anbud.

•

Korsholm, Västerhankmo

>> del av Gustavslund 5:53,
ca 0,7 ha
Anbud senast fredag 23.5.2014.
Tilläggsuppgifter ger Mats Linnsén,
050 544 2703

Värderingar och ytterligare information på:
www.skogsfastigheter.fi

Skogsägarna

Ab Skogsfastigheter AFM
Ab Skogsfastigheter AFM

STRANDTOMT MED BYGGRÄTT

Kvarngatan 15, 65100 Vasa

ÖSTERBOTTEN

•

skogsfastigheter@svf.fi

•

tel. 0500 568 804

•

www.skogsfastigheter.fi

