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LEDAREN

Bästa skogsägare,
Först vill jag inleda med ett innerligt tack för visat förtroende. Vi hade en försiktig
målsättning att ca 75 % av skogsägarna betalar sin medlemsavgift till föreningen.
I dagsläget närmar vi oss en medlemsanslutning på ca 85 %. Det ger en bra grund
för vårt fortsatta arbete för skogsbruket i Österbotten. Också ökningen av vår affärsverksamhet med i medeltal 10 % per år tycker jag visar att skogsägarna har förtroende för föreningens verksamhet. Den nya direkta organisationsmodellen inom
intressebevakningen ger oss också nya möjligheter att slå vakt om skogsägarnas
intressen. Förtroendet är dock en färskvara som det hela tiden gäller att upprätthålla.
Inledningen på det här året blev inte sådan som vi hade hoppats på. I stället för
en lång och kall vinter med goda drivningsförhållanden blev vintern mest som en
utdragen höst. Då dessutom efterfrågan på virke, speciellt massaved, har varit svag
har inledningen på året inte varit någon höjdare. Dessutom har det funnits en rad
frågetecken inför framtiden. De senaste dagarna har däremot fört med sig goda
nyheter så att många frågetecken rätats ut till utropstecken. Som jag redan nämnde
har medlemsanslutningen gått över förväntan. Senaste vecka meddelade dessutom
Metsä Group att bolaget inleder det planerade bygget av en fabrik för biomassaprodukter i Äänekoski. Det kommer att ha en positiv effekt på avsättningen av massaved i hela södra och mellersta Finland. Det är i sig ett trendbrott att industrin igen
investerar i vårt eget land efter att de senaste årtiondena ha investerat utomlands.
Senaste vecka kom det också besked att EU har godkänt notifieringen av den nya
Kemeralagen och att man dessutom försöker få den i kraft redan från första juni i
stället för början av juli som det tidigare varit tänkt. Det skulle vara mycket bra om
röjningsarbetet i våra skogar inte stannar upp i väntan på att den nya lagen ska träda
i kraft utan arbetet fortsätter när planteringsarbetet är klart.
Ytterligare goda nyheter från förra veckan var att föreningen och EPM Metsä kunde
underteckna ett leveransavtal om 60.000 m3 virke till kraftverket på Vasklot under

år 2016. Anskaffningen av virket inleds omedelbart, eftersom virket behöver torka
över sommaren. Avtalet löser problemet med avsättningen för virket på föreningens
mellersta område, då allt virke förutom timmer kan avsättas där. Värdet på avtalet är
ca 2 miljoner euro, vilket är det största som föreningen någonsin gjort.
I skrivande stund inleds förhandlingarna om en ny regering efter riksdagsvalet. Vi
får hoppas att den nya regeringen som bildas har förståelse för landsbygden och dess
näringar och att vi får ett program som stöder den inhemska bioenergiproduktionen.
Den förra regeringens misslyckade miljöpolitik som missgynnade användningen av
inhemsk bioenergi vill vi inte uppleva igen.
En annan fråga som är viktig för skogsbruket är lättnader vid generationsväxlingar.
Man borde få motsvarande lättnader för sådana skogsägare som enbart äger skog
som för skogsägare som också äger jordbruk. Det skulle underlätta generationsväxlingen och nya aktiva skogsägare skulle ta över.
Skattefrågorna är också viktiga i samband med regeringsförhandlingarna. Tidigare
har frågan om fastighetsskatt på skog alltid varit aktuell, men nu verkar en form av
”förskottsskatt” på skog vara den modell man för fram. Skatten skulle vara avdragbar
vid försäljning, vilket betyder att man först betalar skatt på skog då man inte säljer
virke, och sedan då man verkligen säljer virke betalar man skatt på virkesförsäljningen.
Också skatteprocenten på försäljningsvinsten är oproportionerligt hög jämfört med
samfundsskatten. Vi får hoppas att den nya regeringen fattar goda beslut som för
de inhemska näringarna framåt och ger sysselsättning i vårt eget land.
Ha en bra sommar.

Bo Storsjö
styrelseordförande

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

Portot
är betalt

Vad vill Du läsa om i nästa nummer av Skogsägaren?
________________________________________________
________________________________________________

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 skärbräden från
Skogsvårdsföreningen.

Jag vill bli kontaktad av Skogsvårdsföreningen.

Vinnare i Skogsägaren 1/15 blev Christine Nyfelt i
Bosund och Martin Ekman i Maxmo. Vi gratulerar vinnarna, vinsterna kommer på posten.

________________________________________________

Namn __________________________________________
Tel _____________________________________________

SkogsÄgaren

ÖSTERBOTTEN

Vi arbetar nära dig och sysselsätter lokalt, våra
skogsfackmän, skogsarbetare och lokala entreprenörer känner väl till ditt område.
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Skogsägarna
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, fastighetsförmedling eller naturskydd.
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Ny medlem i föreningen
Mathias Sax i Yttermark,
25 år ung, är ny skogsägare och ny medlem i
Skogsvårdsföreningen
Österbotten. Skogsarbete däremot är inte nytt för honom.
- Att arbeta i skogen är ett stort
intresse för mig. Efter till exempel en röjning ser man genast
vilken nytta den gör och det
syns vad man uträttat.
Mathias Sax föräldrar, Anna-Lena och
Stefan, har tre barn och ungefär 50
hektar skog. Mathias är äldst och först
ut när det gäller ägarbyte av familjeskogen. Han har köpt en skogslägenhet som är ungefär tio hektar stor av
föräldrarna. Och mera blir det sannolikt
framöver.
- Skogen, som finns i Yttermark och
Horonkylä, är från min pappas sida
och släkten har varit skogsbrukare i
generationer. Nu är det min tur, ler han.

Van med skogsarbete
Mathias eget skifte, som han blev ägare
till i slutet av förra året, består av blandskog – ung skog, gammal skog och
gallringsbestånd. Skogsbruksplan finns
och det blir snart aktuellt med slutavverkning av en del av skiftet. Under den

här vintern har därför en del bottenröjning utförts.
- Inom något år finns också en del att
röja, berättar han.
Utöver det arbete som väntar i egen
skog arbetar han i familjens övriga skog.
- Nu i vår väntar dikesröjning på ett
område där skogsdikning ska utföras.
Och så gäller det att kontinuerligt följa
med älgskador. De varierar från år till
år på våra skiften.

Får besök av områdesansvarige
Han menar allvar. Han vet att det krävs
hårt arbete och regelbunden uppdatering om vad som händer inom branschen. Hans mål är att sköta skogen väl
och se till att den ger så bra avkastning
som möjligt på sikt. Och han siktar på
att äga mer än så här, dels köpa mer av
föräldrarna och dels ha upp ögonen på
öppna marknaden.
- Det har jag delvis redan gjort men det
har varit tuffa budgivningar.
Som nybliven medlem får han besök av skogsvårdsföreningen.
Skogsbruksinstruktör Johan Svedström
är områdesansvarig där Sax äger skog
och Mathias ser framemot ett besök av
Svedström som rådgivare.
Det är pappa som i huvudsak lärt
Mathias skogsarbete.

- Eller allt, säger han. Vi är självverksamma utom när det gäller slutavverkningar.
Han har ”trellat på i skogen” sedan
han var barn, som han själv uttrycker
det, och motorsåg började han använda
någon gång under tonåren.
Han är också intresserad av jakt och tog
jaktkortet när han var tretton år. Han
jagar ”allt”.
- Jag är ofta ut på jakt. Under jaktsäsong
helst varje helg om tiden medger.
Villaliv blir det också sommartid vid
sommarstugan i Nämpnäs.
- Då är det fiske som gäller, säger han
och ler.

Underhåller vindkraftparker
Efter studentexamen började Mathias
studera till Elingenjör vid Novia i Vasa.
Han fick examen förra våren och fick
arbete direkt vid företaget Vestas, som
säljer och underhåller vindmöllor.
- Jag är servicetekniker vilket betyder att
jag åker runt och underhåller bolagets
vindkraftparker. Bland annat i Lillkyro
finns vindkraftpark med deras möllor.
- Ett väldigt intressant jobb tycker jag.

MEDLEMSFÖRMÅN
Nya medlemmar i
Skogsvårdsföreningen får en
bra start.
En ny medlem får ett kostnadsfritt lägenhetsbesök av
skogsfackmannen på området.
Tillsammans går ni igenom det
som gäller din skog. Dessutom
bekantar ni er med skogslägenheten i terrängen.
Om du själv inte har tid att
besöka skogen, så rapporterar
din skogsfackman om situationen i din skog och vad man
borde göra där.

Text och foto:
Lisbeth Bäck/ Kustmedia Ab

” MED BIDRAG TILL
SKOGSSTIFTELSEN
GER DU UNGDOMAR
MÖJLIGHET ATT BLI
INTRESSERAD AV
SKOGSNÄRINGEN.”
NIINA NUPPONEN
Skogsvårdsinstruktör

Finlands Skogsstiftelse hjälper till att öka ungdomars kunskaper
om skog, bland annat genom att finansiera skogsdagar för
skolelever och genom att vidareutbilda lärare.

- För mig är skogen ett intresse och nu är det min tur att förvalta en
del av släktens skog. Och god kondition – det får jag på köpet, säger
Mathias Sax från Yttermark.

SKOGSNÄRINGEN – MOT EN LJUS FRAMTID

METSASAATIO.FI
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Virkesmarknaden
BÄTTRE UTSIKTER PÅ
VIRKESMARKNADSFRONTEN
Efterfrågan på barrmassaved och energived har varit svag under året men nu verkar det
som om efterfrågan på också dessa sortiment går mot det bättre. Efterfrågan varierar
dock mellan de olika virkesköparna. Köpaktiviteten har blivit aktivare jämfört med de
första månaderna detta år.
Framtill april har det i Österbotten sålts ungefär 30 % mindre virke än under motsvarande
tid i fjol. Under året har det varit bäst efterfråga på tallstock och björkmassa.
Metsä Groups slutliga beslut 21.4 om en nyinvestering i Äänekoski kan ses som ett
trendbrott. Under det senaste årtiondet har skogsindustrins investeringar i ny kapacitet
riktat sig främst till utlandet. Trots att den nya fabriken ligger på avstånd från Österbotten
kommer den att gynna också de Österbottniska skogsägarna då virkesströmmarna inom
landet ändrar. Med andra ord kan man förvänta sig att efterfrågan på massaved också
ökar i vår region med anledning av denna investering, men också med anledning av
att UPM:s fabrik i Jakobstad ökat kapaciteten
I början av april gav PTT ut sin prognos för skogssektorn. PTT förutspår att den svaga
ekonomiska tillväxten bromsar den finska skogsindustrins export. Investeringarna ökar
exportmängderna för massa- kartong och sågindustrin redan i år. I nästa år förväntas
exporten ökar starkare enligt PTT:s prognos. Pappersindustrins produktionsmängder
förväntas minska både i år och nästa år.
Text: Jan Slotte

Virkesköparnas
syn på läget
L&T Biowatti, Peter Heikell

L&T Biowatti söker i första hand sommardrivningsdugliga rotposter. Vård
av ungskogsobjekt och I-gallringar kommer att vara tyngdpunkten i vår
anskaffning. Vi köper också hyggesrester från kalytor.

EPM Metsä, Timo Hongisto

Situationen på sågvarumarknaden är osäker. Beträffande inköpen för
kommande säsong kommer vi att koncentrerar oss på grandominerade
stämplingar och av den anledningen är vi mycket intresserade av kustregionens
granstämplingar. Anskaffningen av energived fortsätter som tidigare trots
dåliga beslut gällande stödet för el producerad med energived , men endast
under lagens övergångsperiod. Vi anser det nödvändigt att det gjorda beslutet
öppnas så att lokal användning kan tryggas också i framtiden.

Stora Enso, Peter Nyman

Situationen för virkeshandeln ser för tillfället helt bra ut. Utsikterna för
sommaren och hösten är också relativt positiva.

Metsä Group, Thomas Sundqvist

Metsä Group köper stämplingar som är drivningsbara under
barmarksperioden. Såväl gallringsavverkningar som förnyelseavverkningar för
sommarens och höstens avverkningar ryms med i drivningsplanen.
Leveransvirke köper vi av våra medlemmar redan nu för mottagning efter
semesterperioden och hösten. Ur virkeshandelssynpunkt är stämplingar som
går att avverka på barmark (både gallringar och förnyelseavverkningar) mest
attraktiva samt massaved på leverans.

Isojoen Saha Oy, Mikko Peltoniemi

Sågvaruproduktionen är på normal nivå. Vi behöver virke kontinuerligt. Speciellt
sommardrivningsdugliga förnyelseavverkningar och stockdominerade gallringar
är av intresse.

UPM-Kymmene, Janne Seilo

Jakobstads fabriksintegrat, cellulosafabriken som hör till de största i Europa
och Alholmens såg, kör för fullt. Idag söker vi främst stockdominerade
förnyelseavverkningar som kan avverkas på barmark under sommaren och
hösten. Också sommargallringar passar in i drivningsprogrammet.

VIRKESPRISER
Medelpriserna per avverkningssätt för de fyra senaste
veckorna vecka 17/2015. I statistiken ingår den virkesmängd som skogsindustrin och de större privata
sågarna köpt från privatskogarna.
Källa: Luke
Prisområdena i skogsforskningsinstitutets
statistik
I-GALLRING, rotpriser, €/m3
Område
Södra Österbotten
Mellersta Finland
Hela landet

MASSAVED		
Tall Gran Björk
14,63
14,69
14,17 12,25 13,14
13,52
-

SMÅSTOCK		
Tall
Gran
21,63
-

FÖRNYELSE, rotpriser, €/m3
Område
Södra Österbotten
Mellersta Finland
Hela landet

TIMMER		
Tall Gran Björk
56,85 54,29
57,13 55,62 41,94
56,28 55,00 43,64

MASSAVED		
Tall
Gran Björk
18,37 18,01 18,06
17,3
18,54 17,72
17,03 18,00 16,86

SMÅSTOCK
Tall
Gran
26,59 26,65
24,53 22,77

TIMMER		
Tall Gran Björk
53,62 51,76
56,93 55,07 44,97
56,72 54,10 45,79

MASSAVED		
Tall
Gran Björk
27,47 28,14 28,17
28,33 29,27 29,21
27,12 28,75 29,09

SMÅSTOCK
Tall
Gran
32,29 27,06

LEVERANSPRISER, €/m3
Område
Södra Österbotten
Mellersta Finland
Hela landet
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SKOGSVÅRDSFÖRENINGEN STOR
LEVERANTÖR AV ENERGIVED
Skogsvårdsföreningen
har av tradition förmedlat
virke till lokala energivirkesanvändare. Mängden
kommer avsevärt att öka
från och med nästa år då
skogsvårdsföreningen blir
en av huvudleverantörerna till EPV:s anläggning
på Vasklot i Vasa. Övriga
energivedsanvändare som
skogsvårdsföreningen
samarbetar med är PKBionenergi Ab, Nykarleby
och Vörå energiandelslag Skogsvårdsföreningen undertecknade 22.4 ett avtal om ensamt ett antal växthusodlare ergivedsleveranser med EPM. Från vänster styrelsordf. Bo
Storsjö, Jan Slotte och Timo Hongisto från EPM-Metsä.
i Syd-Österbotten.
I och med det nya samarbetet med EPV kommer energivedsmängden som skogsvårdsföreningen
förmedlar att överstiga 100 000 m3 per år.				
						
Text: Jan Slotte

Ha en skön sommar!

Det är tryggt att ta semester, när man vet att
man har ”HEIMANI I SKICK!

Skogsägarna
ÖSTERBOTTEN

Skogsägarna
ÖSTERBOTTEN
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Bra uppslutning i medlemskåren
Från och med årsskiftet är medlemskapet i
skogsvårdsföreningen
frivilligt för skogsägare.
Alla har fått medlemsavgift och närmare 90
procent har betalat den.
Bra!
Skogsvårdsföreningens
grundidé är oförändrad.
- Vi betjänar våra skogsägare och arbetar för
skogens bästa möjliga
tillväxt, säger Jan Slotte.
Skogsvårdsföreningen
Österbotten har intensiva månader bakom sig, inte minst då
det gäller medlemsärenden.
Vid senaste årsskifte blev medlemskap i den regionala skogsvårdsföreningen frivillig.
I samband med att skattestyrelsen sände ut den sista
skogsvårdsavgiften i slutet
av förra året fick alla skogsägare information om detta. Skogsvårdsföreningen
Österbotten har också informerat sina om det, bland annat
i den här tidningen.
Medlemskapet i skogsvårdsföreningen fortsatte per automatik fastän skogsvårdsavgiften avskaffades. Medlemskapet
är frivilligt men så att man
skriftligen ska meddela föreningen om man vill säga upp sitt

medlemskap och därmed inte
betala någon medlemsavgift.

Samma medlemskap
inom familjen

Ödmjukt tacksamma

Ann-Mari Snickars och Jan
Slotte berättar att föreningen fått tusentals samtal från
skogsägare och att telefonlinjerna tidvis varit ordentligt
blockerade. De har fått samtal från dem som avsagt sig
medlemskap, de som rättat
till uppgifter i sina arealer
och de som haft frågor om
förfarandet.
- Vi sände ut 16 200 fakturor
och medlemskort. Det slutliga medlemsantalet klarnar under våren när frågetecknen kring de felaktiga
referensnumren rätats ut.
Medlemsuppslutningen verkar dock överskrida 80 % med
marginal

Hela 13 000 har valt att
fortsätta som medlemmar
i Skogsvårdsföreningen
Österbotten hittills i år genom
att betala den medlemsavgift
som sändes ut i mars.
- Vi är ödmjukt tacksamma
över det förtroende vi får, säger
verksamhetsledare Jan Slotte.
Av den respons vi fått kan utläsas att skogsägare anser att det
behöver finnas en förening som
jobbar för skogsägarnas sak. En
del säger också att de kommer
bra överens med skogsvårdsföreningens personal på fältet
och vill fortsätta att ha deras
stöd, rådgivning och tillgång
till föreningens tjänster.
Drygt 400 skogsägare har
skriftligen meddelat att de inte
längre vill vara våra medlemmar.
- I praktiken fungerar det så,
enligt våra stadgar, ska man
betala medlemsavgiften det
år som man avsäger sig medlemskapet. De som avsagt sig
betalar alltså ännu i år men inte
från och med nästa år.
Helt nya medlemmar har anslutit sig och det är de skogsägare som äger under fyra hektar skog.

Den främsta orsaken till
minskningen så här långt är
att vi slagit ihop skogsägare
som verkar under samma FOnummer, förklarar Slotte.
- Om maken äger skog, frun
äger skog och de tillsammans
äger skog slår vi ihop det till
ett medlemskap, om de så vill.
De önskar att skogsägare som
hittar fel uppgifter i skogsinnehavet ska ta kontakt så
ändrar kansliet i registret.
- Arealerna grundar sig på
gammal bonetering. Vi vet att
när det gäller Vörå och delar
av Närpes och Kristinestad är

uppgifterna ända från 1950-talet. På 1960- och 1970-talet
ägde skogsdikningar rum vilket inverkar på arealerna. I
dag har det tillkommit skyddade områden, impediment,
som behöver rättas till i registret. Det här för att skogsägaren
ska få rätt medlemsavgift, då
den grundar sig på areal.
- Många har kontaktat oss
om sådana felaktigheter plus
sådana som inte längre äger
skog. Det är bra och gör att
vårt register motsvarar verkligheten.

Medlemsförmåner
Riktigt olyckligt var det då det
visade sig att referensnumret
på medlemsfakturorna var fel.
- Det drabbade en del av föreningarna i landet, upplyser
Slotte. Vi sände ut ny faktura
och förlängde betalningstiden.

- Den som inte betalt får en
påminnelse i maj.
Jan Slotte berättar också
att Skogsvårdsföreningen
Österbotten för närvarande har
den i särklass bästa uppslutningen i landet.
- Det känns bra. Vi utvecklar
hela tiden vår verksamhet och
gör vårt bästa för att leva upp
till våra medlemmars behov och
önskemål. Som medlem åtnjuter man dels SCL:s förmåner för
skogsägare och så våra egna.
Skogsvårdsföreningen är medlem i SLC. Som skogsägare är
man inte enskild medlem i SLC
men via skogsvårdsföreningen
berättigas man till SLC:s nationella medlemsförmåner för
skogsägare.
Text och foto:
Lisbeth Bäck

Alla medlemmar borde nu
ha fått sitt medlemskort.
Ni kan lösgöra det från
den första medlemsfakturan, där det fanns uppe
Sven Skogsägare
i högra hörnet. Saknar ni
ert medlemskort kan ni ta
kontakt med vårt kontor i
Vi gör mer för skogsägaren.
Vasa.
Spara ert medlemskort, genom att uppvisa medlemskortet får ni tillgång till olika medlemsförmåner via
Skogsvårdsföreningen och våra samarbetspartners.
Medlemsnr:

Medlemskort
2015
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Medlemsinfo
LokalTapiolas
medlemsförmån
Från början av april erhåller föreningens medlemmar rabatt på
LokalTapiola Österbottens försäkringar.
• Hemförsäkringen, 10% rabatt.
• Skogsförsäkringen, 10% rabatt. Rabatten på skogsförsäkringen förutsätter LokalTapiola
Österbottens hem- eller lantbruksförsäkring.
• Rabatten stiger till 15% på
skogsförsäkringen ifall kunden
har en minst 10 000 euros placering i någon av LokalTapiolas
spar- eller placeringstjänster.

För att få rabatterna bör skogsvårdsföreningens medlemmar kontakta LokalTapiola
Österbotten för en genomgång
av sina försäkringar. Kunden
meddelar samtidigt sitt medlemsnummer. Rabatterna fås inte
retroaktivt. Rabatterna gäller endast för LokalTapiolas nyaste
försäkringsprodukter.
För en ”medelskogsägare” är förmånen tiotals euro per år i lägre
försäkringspremier.

Förmåner från SLC
Som medlem i skogsvårdsföreningen berättigas du
till medlemsförmåner via
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund r.f.,
SLC.
Antonia Husberg, informatör
vid SLC, berättar.
Skogsvårdsföreningen är medlem i
SLC och därför får skogsägare, som
är medlem i skogsvårdsföreningen
ta del av SLC:s förmåner.
- SLC har en rad fina förmåner för
sina medlemmar, som skogsägare
numera till största delen berättigas
av, berättar Antonia Husberg. Än
så länge gäller det inte samtliga förmåner då en del är riktade enbart till
jordbrukarkåren. Också bland dem
finns även riktigt specifika förmåner
som till exempel gäller enbart nya
jordbrukare, där generationsväxling
skett.
- Men, fortsätter hon. Det finns riktigt intressanta förmåner som också
lockar och gynnar skogsvårdsföreningens medlemmar.

gånger per år. Den sänds till medlemmar i skogsvårdsföreningar.
- Hur förmånerna hanteras är lite
olika från förmånsgivare till –givare. Till exempel hos Hankkija och
Agrimarket ska medlemmen registrera sig för att använda förmåner.
- Bästa sättet är att medlemmarna har
med sitt medlemskort och frågar hos
respektive förmånsgivare vad de har
för system, säger Husberg.

SLC utvecklar förmånerna och
Antonia Husberg säger att de funderar på dela upp dem så att medlemmarna smidigt hittar förmåner
som gäller enbart skogsägare, enbart
jordbrukare och sådana som intresserar båda grupperna.
Hon uppger också att skogsvårdsföreningarnas medlemmar för närvarande inte kommer in på SLC:s
Extranet.
- Den sidan innehåller inte på det
sättet skogsvårdsrelaterad information men vi jobbar på att utveckla
servicen till skogsägare.
Text: Lisbeth Bäck
Foto: Privat foto

LÄS MER

@

Mera om SLC:s förmåner kan du läsa på:

www.slc.fi

Temanummer om skog
Tidningen Landsbygdens Folk &
LoA har temanummer om skog fyra

Antonia Husberg, informatör
vid SLC.

Text: LokalTapiola

?

FELAKTIGA UPPGIFTER
Finns det felaktigheter i vårt medlemsregister och således också på
den medlemfaktura ni fick under
våren, kontakta oss, info@svf.fi
020 413 79 00

Vi gör mer för skogsägaren

HUSQVARNA
AUTOMOWER
FR.1250 €

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

Sport & Maskin

Johan

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

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

Tegelbruksvägen 7, Närpes
06 224 1020, Fax 224 1916
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Jag sköter virkesflöden och
dirigerar transporter
Daniel Jansson är ansvarig för drivningstjänster mellan Karleby och
Nykarleby. - Det betyder
i huvudsak att jag sköter
virkesflöden, samarbetar med områdesansvariga om vilka slags
virkessortiment som kan
köpas och dirigerar fjärrtransporten, varifrån
och vart.
Daniel Janssons utmaningar i
sitt nya jobb är att hitta rätta
kanaler för virket, att tillgodose
skogsägarnas vilja, entreprenörernas vilja och sin egen vilja.
- Det gäller att komma överens
med folk och se till skogens
bästa.
Han har kontakt med skogsägare men inte i lika stor utsträckning som vad områdesansvariga har.
- Vanliga dagar har jag mera att
göra med entreprenörerna här i
området, säger han och berömmer dem för sin pålitlighet och
yrkesskicklighet.
En del av hans arbete består i
att följa de så kallade motomätningarna.
Motokontroller utförs i skogen
och uppföljningen sker genom

att man följer upp mängderna
som mäts vid fabrik som sedan
jämförs med antalet avverkade
kubikmetrar.
- Vi får besked om vad som levererats till fabrikerna och då stämmer jag av antalet kubikmeter
som maskinen i skogen har mätt.
Det finns variationer men inom
bra marginaler i alla fall.

Började som praktikant
Han blir skogsbruksingenjör och
gavs möjlighet till sommarpraktik inom Skogsvårdsföreningen
Österbotten i maj 2014. I september fick han fast anställning, på deltid i början och från
och med den här sommaren på
heltid.
- Jag har också en utbildning
inom maskin och metall. Jag
arbetade inom den branschen
flera år under sommarmånaderna och mellan militärtjänstgöringen och skolan. Jag trivdes
bra men beslutet om vidareutbildning mognade och eftersom
jag är uppvuxen i en jord- och
skogsbrukspräglad familj var
skogsbranschen ganska given.
Han slutför som bäst sina studier i Ekenäs. Slutarbetet är fem
före klart.
- Jag har direkt nytta av mitt
slutarbete i jobbet. Det känns
bra.

Bra lokalkännedom
Det är mycket på gång i jobbet
och mycket som avverkas i
området.
- Min halvtid har bestått av jobb
– nästan heltid, ler han. Jag har
varit kontaktbar hela tiden och
kunnat utföra en del jobb också
från studieorten.
Han ser ändå framemot kontinuiteten när han börjar på
heltid.
- En ny kemeralag är att vänta
och den medför vissa förändringar för både fackmännen
och för skogsägarna.
Han är hemma från Kållby
och har kontoret i Ytteresse
så lokalkännedomen är bra.
På fritiden är han aktiv jägare
så han vistas också mycket i
skogen inom området. Fritiden
tillägnar han också sin sambo
och så hjälper han till med familjens jord- och skogsbruk.

Föreningens
ambassadör
Överlag tycker Daniel att
skogarna är skötta i Norra
Österbotten.
- Men visst finns det även arealer som inte är i skick, garderar
han sig.
Då han rör sig på fältet är han
föreningens ambassadör och

Skogsvårdsinstruktör Daniel Jansson tycker om att vara
ute på fältet bland skogsägare och entreprenörer. Fast
mycket av det arbete som ska utföras är datorarbete.
förespråkar medlemskap i
skogsvårdsföreningen.
Om det var något han inte föreställde sig på förhand så är
det graden av skrivbordsjobb.

- Jag är ut i skogen varje vecka,
inte varje dag, och en stor del
av tiden är datorarbete. Så är
det i dagens samhälle.
Text och foto:
Lisbeth Bäck

MYRSKYDDET

-markägarnas åsikter har utretts
Till skyddsprogrammet
har valts myrar vars naturvärden är av riksintresse. Dessa myrar utgör
stommen för det kommande tilläggsskyddet.
Markägarna till objekt i
södra Finland har i vår fått
en enkät om hur de ställer
sig till skydd av myrarna.
Förhoppningen är att
många besvarat enkäten,
eftersom resultaten kommer att användas då man
fattar beslut om på vilka
sätt skyddet förverkligas.
Beredningen av kompletteringen av myrskyddsprogrammet
tog en liten paus efter att vi fick
en ny miljöminister i slutet av
i fjol. Nu har arbetet fortsatt
och miljöministeriet utreder
möjligheterna att förverkliga
myrskyddet på frivillig bas.

Det frivilliga skyddet har redan
under många års tid fungerat
bra inom ramarna för METSOprogrammet. Den viktigaste
slutsatsen av den enkät som
man sänt ut är att få reda på
markägarna endast vill ha frivilligt skydd.

De potentiella
skyddsobjekten är valda
Beredningsgruppen har utgående från NTM-centralernas
fältarbete och annat material
valt ut 118 000 hektar myrar
med naturvärden av riksintresse. Dessa myrar utgör utgångspunkten för det slutliga
skyddet. Det finns myrobjekt
i hela landet, men de största
arealerna finns i Mellersta och
Norra Österbotten samt Norra
Finland. Största delen av myrarna ägs av privata skogsägare. Skyddet berör dock alla
markägargrupper.

En myr med naturvärden av
riksintresse är i huvudsak odikad och den består av hotade
myrtyper eller hotade arter.
Objekten variera från enorma
myrhelheter på hundratals
hektar till små, bördiga objekt
så som trädbevuxna grankärr.
Små objekt har också betydelse
för naturens mångfald om det
har utförts dikning i stor omfattning i området.

Enkät för att utreda hur
markägarna ställer sig
till skydd av myrar
En enkät till privata markägare
har skickats ut, för att utreda hur
markägarna ställer sig till skydd
av myrar. Miljöministeriet utreder med sin enkät hur markägarna ställer sig till skydd av
myrarna och vad de anser om
olika skyddsmetoder. Enkäten
har endast sänts till cirka hälften

av de markägare, som är ägare
till de myrar som slutligen väljs
ut till skyddsprogrammet. För
närvarande har programmet
spjälkts i två delar. Nu utreds
markägarnas åsikter i landets
södra delar, landets norra delar
återkommer man till i ett senare
skede.
Vår förhoppning är att de
flesta som fått enkäten besvarar den. Bra är det om skogsägarna förespråkat skydd endast genom frivilliga metoder,
dit tvångsinlösning inte hör.
Samtidigt skulle det också för
skogsägarna löna sig att kräva
ersättning för myrens alla värden: trädbeståndets värde och
förväntningsvärde, marken,
torvens värde och andra eventuella värden, så som värdet på
byggnadsplats.
Oberoende av hur skyddet förverkligas, kommer skyddet i

praktiken att vara bestående.
Den bästa avtalsmodellen är
då privat skyddsområde. Då
blir markägaren kvar som ägare och det betalas ingenting
för det, men markägaren kan
fortfarande fatta beslut om till
exempel jakträtten.
Enkäten har inga direkta juridiska verkningar. Ändå kommer en åsikt som uttrycks kraftigt av många markägare att
styra skyddsmetoderna och
den nya regeringen bör beakta
den respons som markägarna
ger. Åsikterna kommer alltså
att ha en verklig betydelse.
Svaren ska enligt anvisningarna lämnats in till den lokala
NTM-centralen den 24 april
i år.
Markus Nissinen
fältchef/miljöexpert
MTK:s skogslinje
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Skogsägarna
ÖSTERBOTTEN

Välkommen till oss!
www.skogsvardsforeningen.fi | fornamn.efternamn@svf.fi
www.facebook.com/skogsagarna

SKOGSVÅRDSINSTRUKTÖRER
Efternamn

Förnamn Mobiltelefon

Kontor

Ansvarsområde

Åman

Thomas

040 746 3528

Kronoby

Karleby, Nedervetil (Skriko och Jolkka)  

Finnilä

Tom

050 517 8918

Kronoby

Kronoby, Lepplax

Stenborg

Markus

040 094 7995

Terjärv

Terjärv, Nedervetil

Fagerholm Johnny
040 736 4547
Larsmo
				
Lundqvist
Tom
050 016 1695
Ytteresse
Holmqvist
Joakim
040 018 0581
Nykarleby
				
Eriksson
Jan-Olof 040 026 0239
Nykarleby
				
Djupsjöbacka Guy
050 553 1232
Vörå
Södergård
Hilding
050 056 0418
Vörå
Linnsén
Mats
050 544 2703
Vasa
				
Hjortman
Anders
050 027 2910
Vasa
				
Jåfs
Thomas 050 526 2152
Malax
Back
Kim
050 403 9401
Malax
Nynäs
Johan
050 016 7489
Korsnäs
Franzen
Mikael
050 062 8702
Övermark/P
Huldén
Kjell
040 066 9245
Närpes
				
Svedström Johan
040 503 8321
Närpes
				
Kaivo-oja
Anders
040 544 1449
Lappfjärd
				

Larsmo, Jakobstad, Pedrsöre kby, Sundby, Karby,
Bennäs, Lövö, Forsby
Purmo, Kållby, Östensö, Lappfors, Esse
Nykarleby (Socklot, Kyrkoby-Forsby, Markby, Kovjoki).
Pedersöre (Åvist, Nederpurmo, Edsevö, Kållby)
Nykarleby (Harjux, Monå, Hirvlax, Kantlax, Monäs,
Munsala, Pensala, Jussila, Vexala och Ytterjeppo)
Oravais, Maxmo, Norra Vörå
Vörå (förutom norra Vörå)
Kvevlax, Petsmo, Hankmo, Vassor, Voitby, Miekka,
Staversby, Karkmo, Helsingby, Tölby, Vikby, Solf, Munsmo
Toby, Veikars, Martois, Koskö, Karperö, Jungsund, Iskmo,
Köklot, Replot, Vallgrund, Björkö
Petalax, Norra Pörtom och Vasa
Övermalax, Yttermalax, Bergö
Korsnäs, Töjby–Träskböle
Övermark och Pörtom
Finby, Böle, Pjelax, Kaskö, Tjöck, Åback,
Lålby, Norra Lappfjärd
Yttermark, Bäckby, Näsby, Kalax, Tjärlax,
Nämpnäs, Norrnäs, Rangsby
Södra Lappfjärd, Dagsmark, Sideby,
Ömossa, Skaftung, Härkmeri, Uttermossa

DRIVNINGSTJÄNST
Jansson

Daniel

040 507 4661

Ytteresse

Karleby - Nykarleby

Kullman

Dan

050 591 0383

Vörå

Vörå-Malax

050 056 0648

Närpes

Korsnäs- Sideby

Helenelund Jens

VÄGAR & DIKEN
Högnabba

Stig

040 670 8595

Terjärv

Karleby–Nykarleby

Gäddnäs

Kristian

040 660 2042

Ytteresse

Karleby–Nykarleby

Kullman
Berg
Langels

Dan
050 591 0383
John
040 056 1343
Karl-Henrik040 660 2440

Vörå
Pörtom
Närpes

Vörå
Korsholm-Pörtom
Korsnäs-Sideby				

Vasa
Vasa
Vasa
Ytteresse

Verksamhetsledare		
Kontorsföreståndare
Ab Skogsfastigheter AFM
Kanslist, skogsarbetare och virkesutbetalningar

		

LEDNING & KANSLI
Slotte
Svenn
Snickars
Sundqvist

Jan
Anki
Ann-Mari
Eivor

040
020
020
020

544
413
413
413

2690
7910
7905
7920
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Den förnyade Kemera-lagen
förenklar skogsbrukets stödsystem
Syftet med förnyelsen
av Kemera-lagen var att
göra skogsbrukets stödsystem mera sporrande
och effektivare, minska
byråkratin samt att allt
som allt förenkla systemet.

stöd för förnyelse av skog. Det
lönar sig till exempel att ha
en försäkring som skydd mot
stormskador. Stödet för drivning av energivirke faller också
bort, men drivningen av slanor
från objekt för skötsel av ungskog understöds genom ett
förhöjt hektarstöd.

Den nya lagen svarar rätt väl
mot dessa målsättningar. På
minussidan finns att EU:s riktlinjer för statsstöd skapar lite
byråkrati, eftersom det i framtiden inte längre är möjligt att
ansöka om stöd i efterskott.

Stödbeloppen föreskrivs
genom statsrådets
förordning

Vad ändras?
Den nya Kemera-lagen motsvarar i huvudsak den nuvarande.
Stöd beviljas också framdeles för vård av ungskog och
för drivning av klenvirke som
uppstår vid detta arbete, vitaliseringsgödsling, bekämpning av rotticka, skötsel av
torvmarksskog, skogsvägar,
vård av skogsnaturen och
miljöstödsavtal. Tidig vård av
plantskog och vård av ungskog
särskiljs till två separata arbetsslag och man kan ansöka om
stöd för bägge. Stöd för tidig
skötsel av plantskog kan beviljas för skötsel av plantskogar
som är 0,7 – 3 meter höga. Stöd
för vård av ungskog kan beviljas för objekt med en diameter
under 16 cm.
I den nya lagen har arbetsslag
med ringa betydelse lämnats
bort, så som åkerbeskogning,
stubbrytning och stamkvistning. Man får inte heller längre

Stödbeloppen föreskrivs genom statsrådets förordning.
Stöd för tidig skötsel av plantskog, vård av ungskog och
bekämpning av rotticka betalas
som ett hektarbaserat stöd. I
andra arbetsslag betalas stödet
som en procentandel av godtagbara totalkostnader.
Genom förordningen föreskrivs också noggrannare

ARBETSSLAG			

stödvillkor, bl.a. objektets
minimistorlek. För de flesta
arbetsslagen är två hektar den
minsta areal för vilken stöd
kan beviljas (en hektar i fråga
om tidig skötsel av plantskog).
Objektet kan bestå av flera
separata minst en halv hektar
stora objekt. Projekten kan
också verkställas som gemensamma projekt så, att erfordrade två hektar består av flera
skogsägares figurer.

Målet är att lagen skall
träda i kraft 1.6.
Europeiska kommissionen
har godkänt det nya Kemerasystemet 24.4. Den nya lagen
träder i kraft genom statsrådets förordning. Jord- och
skogsbruksministeriet har
som mål att lagen skall träda
i kraft 1.6.2015. Vi försöker
ännu skynda på lagens ikraft-

trädande, så avbrottet i arbeten
skulle bli så kort som möjligt.

Stöd i enlighet med den
nya Kemera-lagen kan
ansökas först efter att
lagen har trätt i kraft
Stöd i enlighet med den nya
Kemera-lagen kan ansökas och
beviljas av Skogscentralen först
efter att lagen har trätt i kraft.
Enligt den nya lagen skall ansökan
om stöd lämnas för alla arbetsslag
innan arbetet påbörjas. Detta gäller avvikande från tidigare också
vård av ungskog och bekämpning
av rotticka. Det nya stödet för tidig
skötsel av plantskog måste ansökas före arbetet påbörjas.
Arbetena för vård av ungskog,
tidig skötsel av plantskog och
bekämpning av rotticka kan
inledas, då en ansökan som
gäller finansiering av dem har

lämnats till skogscentralen efter att den nya lagen har trätt
i kraft. De arbetsslag som förutsätter en särskild plan, byggande av skogsväg, skötsel av
torvmarksskog och vitaliseringsgödsling, kan inledas först
efter att Skogscentralen har
godkänt finansieringsansökan
och planen för verkställandet.
Arbetena kan alltså inte inledas för något finansierbart
arbetsslag innan den nya
Kemera-lagen har trätt i kraft
och en finansieringsansökan
har lämnats till Skogscentralen.
Det lönar sig inte att lämna
finansieringsansökningar till
Skogscentralen före den nya
lagen har trätt i kraft, eftersom
de inte kan behandlas ännu.
(Källa: Skogscentralen)
Text: Lea Jylhä, skogsexpert,
MTK

STÖD ENLIGT STÖDREGION

					Södra Finland*		Mellersta Finland		Norra Finland
Skötsel av plantskog		
230 €/ha			
230 €/ha			
230 €/ha
Vård av ungskog
+ tillvaratagande av slanor
450 €/ha			
450 €/ha			
450 €/ha
Vitaliseringsgödsling		40 %				40 %				40 %
Bekämpning av rotticka		75 €/ha				75 €/ha				75 €/ha
Skötsel av torvmarksskog		
70% (≥5 ha), 40% (< 5 ha)		
70% (≥5 ha), 40% (< 5 ha)		
70% (≥5 ha), 40% (< 5 ha)
Grundförbättring av
skogsbilvägar**			40 %				50 %				60 %
Ny skogsbilväg**			30 %				40 %				50 %
* Hit hör troligen Österbotten. De slutliga stödnivåerna fastställs via en förordning.
** Broar + 10%

KEMERA-stödets fördelning enligt arbetsslag och region.
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VERKSAMHETSLEDARENS ÖVERSIKT

KEMERA OCH MEDLEMSAVGIFTSFAKTURERING
Fredagen 24.4 kom beskedet att EU kommissionen godkänt den nya finansieringslagen för hållbart skogsbruk. Den nya lagen träder i kraft via en förordning.
Via en förordning bestäms också stödkraven samt stödnivåerna. Målet är att den
nya lagen träder i kraft 1.6.2015. Denna nya kemera lag har varit en långsdans
som pågått i över 10 år men som nu äntligen förverkligas.
I fjol avskaffades skogsvårdsavgiften och i år ersattes den av en medlemsavgift.
För första gången har skogsvårdsföreningen nu i egen regi fakturerat denna
medlemsavgift. En övning som inte tekniskt sett gick ”som på Strömsö”.
Att skicka ut 16 000 räkningar borde i sig inte vara något problem med dagens
tekniska hjälpmedel. Men när referensnumret på samtliga räkningar är ett nummer för långt, blir det problem. Bland annat detta fel och bristfälligt kundregister
orsakade givetvis massor med telefonsamtal, och trots att vi de första veckorna
efter utskicket hade tre personer som bara svarade i telefon hade vi flera timmars
väntetid. Som verksamhetsledare kan jag inte annat än beklaga detta och jag
vill tacka för det tålamod som ni, våra medlemmar, visade. Vi är nu en erfarenhet
rikare och vi utgår ifrån att vi nästa år lyckas bättre.
Om medlemsfaktureringen tekniskt sett gick mindre bra var slutresultatet desto
positivare. Fullmäktiges fastställda mål var 13 500 medlemmar och 900 000 € i
medlemsavgifter vid utgången av detta år. I skrivande stund har vi gått över den
målsättningen. Så med andra ord lyckades övningen över förväntan. Jämför man

medlemsavgiftssumman med den sista uppbärda skogsvårdsavgiften ligger vi
på ungefär 80 % då övriga föreningar i landet ligger på 60 %. Detta förtroende
är vi mäkta stolta över och vi strävar att förvalta detta förtroende på bästa sätt.
Skogsvårdsföreningen har från i år en del samarbetspartner som erbjuder våra
medlemmar olika typer av förmåner. Det senaste tillskottet är Husqvarna som i
varje nummer av vår medlemstidning kommer att erbjuda en av sina produkter
till rabatterat pris under en viss tid för skogsvårdsföreningens medlemmar. Denna
förmån kommer också att finnas på föreningens hemsidor. Husqvarna kommer
också att delta på de skogsdagar som skogsvårdsföreningen kommer att ordna
runt om i regionen under hösten.
Skogsvårdsföreningen kommer under året att bolagisera affärsverksamheten.
Föreningens omsättning har under de fem senaste åren ökat kraftigt och önskemål om en bolagisering har kommit både från fullmäktige, revisorn som från
bankväsendet. Den tyngst vägande orsaken till att vi nu går in för en bolagisering
är att i en förening är styrelsemedlemmarna personligt ansvariga för föreningens förehavanden och det faktum att medlemskapet i föreningen nu är frivillig.
Bolagiseringen planeras att verkställas under åren 2015 och 2016.
Jan Slotte
Verksamhetsledare

Notiser

FULLMÄKTIGE AVSTÄMDE FJOLÅRET
Fullmäktige sammanträdde till sitt stadgeenliga vårmöte onsdagen 22.4. Utan
dramatik godkände fullmäktige föreningens verksamhetsberättelse och bokslut
för år 2014.
I samband med fullmäktige uppvaktades Dorrit Högbacka för sin insats för
föreningens fastighetsförmedlingsbolag Ab Skogsfastigheter AFM. Dorrit
fungerade som VD och ansvarig fastighetsförmedlare under tiden 2009-2014.
Fullmäktige fick också ta del av styrelsen bolagiseringsplan för skogsvårdsföreningens affärsverksamhet samt en lägesöversikt beträffande medlemsavgiftsfaktureringen.
Text : Jan Slotte

ÖPPET HUS I NÄRPES
Fredagen 17.4 höll skogsvårdsföreningen öppet hus i Närpes. Föreningen har från
och med mar verkat i nya utrymmen på Nybrovägen 7. De nya utrymmena som
föreningen har till förfogande är mindre men mera ändamålsenliga än de gamla.
Under dagen bjöds det på kaffe, kokat på öppen eld, och jordgubbsgräddtårta.
Närmare 120 skogsägare besökte oss under dagen.
Text : Jan Slotte

Komplettering till text i Skogsägaren 1/2015
Birger Öster har gett oss korrekt information kring den utbildning som nämndes
Skogsvårdsföreningen och Thomas Åman tog vid.

i samband med att Anders Kronqvist avslutade sitt arbete vid

Den finlandssvenska skogsarbetsledarkursen som Anders deltog i startade sommaren 1975 vid Ekenäs Forstinsitut. Kursen omfattade 13 månader av intensiva
studier i allt som gällde skogsbruk. Kursdeltagarna kom från hela svenskfinland.
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Virkestransport på torvmarker
Varje höst går vi skogsfackmän,
entreprenörer och skogsägare
och tänker på att det här skiftet
och det här ska vi låta gallra i
vinter på frusen mark.
När man ser tillbaka på de senaste vintrarna blir man besviken varje gång, för
det blev inte mycket av den önskade
vintern. Istället blev det en eller några
veckor med lite minusgrader då snön
redan skyddade marken. Resultatet blir
några centimeter med frusen markyta
som knappt bär en traktor utan last. Den
möjliga arbetstiden på ett ej förberett
torvmarksområde blir bara någon eller
några veckor. Avverkningsbehovet på
torvmarker är så stort att man borde
kunna köra under minst 2-3 vintermånader för att hinna utföra en större
del av avverkningarna. Senaste vinter
försvann snön och bärigheten i mitten
av februari på torvmarkerna, det vill
säga den tid som under normala omständigheter vore den bästa.
Eftersom det är svårt att kämpa emot
naturen måste vi ändra våra system
för att i någon mån kunna avverka
på torvmarkerna. I södra Österbotten
kommer fyrtio procent av avverkningsmängderna den närmaste framtiden
att finnas på torvmarker. Vi kan inte
längre vänta på det ska bli en bra vinter.
I stället bör vi ta tillvara den ofta torra
sommaren. Avdunstningen är då stor
och marken därmed som torrast. Ifall
ett normalt regn faller är det igen torrt
om ett par dagar. Alla torvmarker är inte
avverkningsbara sommartid, men stor
del är ifall man tänker på vissa saker.

Väg på dikesren
En bra metod att förbättra framkomligheten på torvmarker är väg på dikesren.
Vid dikningen breds vallen ut till körväg bredvid diket. Om ett tillräckligt
brett område avverkas och vallen jämnas ut, kan till och med virkesbilar på
frusen mark färdas längs dessa. Viktigt
är då att tillräckligt stora vändplatser
finns i ändan och helst då på fast mark.
Där kan också virke från ett större område lagras. Oftast kör man dock med
traktor längs dessa dikesrensvägar då
de frusit till. Tillfrysningen sker mycket
fortare då ytan är bar än då marken är
risbeväxt. Därtill, då ett litet snötäcke
kommit, är det lätt att med schaktblad
jämna vägen och få den att frysa till
ännu snabbare.
Speciellt om det finns ett fastmarksområde på andra sidan torvmarken,
ger en väg på dikesren en mycket bra
möjlighet att förbättra chanserna att få
området bakom torvmarken gallrat.
Detta då vägen snabbt fryser till också
med dagens vintrar.
En annan möjlighet, på stora torvmarksområden, är att i samband med
dikesrensningen planera in vägar på
dikesren på lämpliga ställen. Då kan avverkningen av väg- och dikesområdena
samt gallringen mellan dikena ske på
sensommaren och virket kan köras med
korta körsträckor ut till dessa planerade

vägar. Efter detta grävs, om inte alla
diken, så åtminstone de diken och vägar som behövs för transportens skull.
Vägarna kan då användas inkommande
vinter antingen då direkt av virkesbilar
eller så kör skogstraktorn ut virket till
en lagerplats.
Om torvmarken inte håller för virkestransporten kan också bara avverkningen utföras och virket lämnar kvar tills
marken fryser till. I dylika fall bör virkeshögarna göras större än normalt och
utmärkas genom att avverkningsmaskinen trycker ner toppen stående bredvid
högen så att virket hittas under snön. De
körvägar som avverkaren gjort fryser
till fortare än orörd torvmark emedan
de är tillpackade. Efter avverkningen
grävs vägarna på dikesrenarna och kan
då användas vid virkestransporten då
vägarna frusit till. Allt för stora områden med detta system rekommenderas
inte, eftersom det finns en risk att allt
inte hinner köras ut före våren och då
lämnar detta virke dit åtminstone en
sommar varefter det bara är energived.

Väg på dikesren.

FORDRING PÅ EN SOMMARGALLRING AV EN TORVMARK
•

körvägarna på torvmarken bör bli så korta som möjligt och huvudvägarna borde placeras på stadigare
moränmarker.

•

alla kvistar och toppar från de stammar som avverkas bör placeras på körvägarna för att förbättra bärigheten.

•

om det befintliga skogsbeståndet innehåller över 100m3/ha betyder detta att torvmarken är tillräckligt torr
och det finns tillräckligt med rötter i marken vilket förbättrar bärigheten. Därtill kommer mycket kvistar och ris
då avverkningsmängen blir större.

•

om det är mycket björk i området så bär björkriset maskinerna väldigt bra jämfört med tall- och granris.

•

körvägarna borde göras så raka som möjligt eftersom då traktorn svänger bryts markytan lätt sönder. Det är
också bättre med bredare vägar än vanligt för att kunna byta spår från gång till gång.

•

förhandsröjningen borde utföras strax före så att de omkullsågade stammarna är färska och hållbara att köra
på, speciellt björkstammarna är sega och ger bra bärighet. Om de röjda stammarna är torra finns det ej mycket
hållbarhet kvar.

•

stubbarna bör göras mycket korta längs körvägarna så att det är lätt att köra runt och ovanpå dem utan att
markytan i andra spåret grävs sönder.

•

om det finns blötare områden inom avverkningsområdet ska körvägar genom dessa undvikas eller förstärkas.
Eventuellt sparas till vintern. På blötare områden finns oftast lite virke och då också vattennivån är högre i
marken där så blir det bara problem med dessa. Eventuellt kanske en hyggesröjning räcker till för dessa och
samtidigt blir dessa gömslen för skogshönsfåglar med flera djur.

•

om det är ett stort torvmarksområde och körvägarna blir över 200 m långa så kan det vara bättre att spara till
vintern. Alternativt kan man försöka med flera lagerplatser och på så vis förkorta körsträckorna.

Vi i Österbotten, med våra långa smala
skiften, har svårare att få dylika vägar
på dikesren utförda än ifall det bara berör en ägare men nog har det lyckats här
också. Vi bör nog ta i bruk alla möjliga
bra metoder för att lyckas redan med att
avverka de områden där dikesrensning
planeras. Maskinerna och deras hjul och
band utvecklas också och anpassas mer
och mer för torvmarkerna.
Vi i Österbotten har högsta andelen med
torvmarker för virkesproduktion i hela
landet. För att få utvecklingen att gå
snabbare hänger det också på oss själva
att försöka utveckla bättre metoder och
system.
Text och foto: John Berg
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Entreprenören Yngve Rex i färd med att dikeshöglägga en terrängsvacka där plantorna utan åtgärd skulle vara relativt chanslösa. Naturvårdsträden lämnas stående.

Högläggning med grävmaskin
Vid markberedning med
högläggning används
grävmaskin. I huvudsak
finns det två arbetsmetoder. Den ena är högläggning och den andra
är dikeshögläggning.
Vid högläggning gör man små
hopar i vilka de nya plantorna
sätts. Antingen vänder man på
jorden och sätter den tillbaka
på samma ställe eller så placerar man hopen vid sidan av den
grop varifrån jorden tas. Överst
i hopen har man blottad mineraljord att plantera i. Innan
hoparna görs förs riset bestående av trädrester och gammal
vegetation åt sidan. Man strävar till att i hoparna blanda in
det näringsrika humusskiktet
som finns just under riset. Vid
dikeshögläggning görs grunda
diken eller fåror varifrån man
får material till hoparna.

Lucker jord
Alla har hört begreppet lucker jord, men vad innebär det
egentligen. Man kan säga att en
lucker jord är ett växtunderlag
där vatten- och syretillgången
är i skick. Vatten finns i lämplig
mängd åt växterna och samtidigt finns det småsmå luftfickor mellan jordpartiklarna. I
dessa fickor finns det fritt syre.
Det sägs ju att växterna i motsats till oss ”andas” koldioxid.
Växternas rötter andas dock
syre. Syret behövs för rötternas
glukosomsättning och tillväxt.
Vid högläggning strävar man
efter ett gott växtunderlag åt
de nya plantorna. Luckra ho-

par skapas och vid dikeshögläggning leds onödigt ytvatten
bort. I en vattenmättad jord blir
plantorna tvungna att utnyttja
det mera svårtillgängliga syret
i vattnet. Härmed försvagas
deras rottillväxt. Vi känner alla
till vad kombinationen hård
vind och dåligt rotade träd kan
medföra. För stora luftfickor
under hoparna är också av
ondo. Stora luftfickor som bildas då ris blandas in i hoparna
gör att plantornas vattenhushållning störs.

Ska man eller ska man
inte packa hoparna?
Härom tvistar de lärda. Då man
trycker till och pressar hoparna
med grävmaskinsskopan komprimeras onödiga luftfickor
och vattnets kapillära ledning
förbättras, men samtidigt kan
planteringsarbetet försvåras.
För hårt packade hopar är inte
tillräckligt lösa och luckra. Då
dessa torkar kan de ”stelna till”
så mycket att planteringsarbetet försvåras. Här är jordarten
av stor betydelse. Finkorniga
jordarter såsom lera och silt
är känsliga. Högläggning används oftast som markberedningsmetod på bördiga marker
där just finkorniga jordar förekommer. Oftast lönar det sig
att packa jorden först efter att
plantan är satt genom att man
trampar runt plantan.

Kostnader och val av
metod
Högläggning används på ställen där harvning inte skapar ett
tillräckligt bra växtunderlag åt
plantorna eller där plantering

utan markberedning medför
alltför stor risk att plantorna
dör under de två första åren.
Det sägs att högläggning används som markberedningsmetod för gran och björk, men
det beror snarare på marktypen.
Gran och björk planteras på
bördiga marker bestående av
finkorniga jordarter. Dessa
finns vanligtvis i svackor och
låglänta marker. Här når man
bästa resultat med högläggning. En harvning skulle medföra att vi blir tvungna att plantera i delvis vattensjuka små fåror. Konkurrerande växter, såsom tuvtåtel och hallonbuskar,
skulle på den bördiga marken
snabbt ta fårorna i besittning.
Vid en högläggning skapas ett
växtunderlag där plantorna
kan få ett försprång gentemot
konkurrerande växter. Likaså
kan man i viss mån bryta kontakten mellan nyplanterade
granar och gamla stubbar som
lider av rotröta.
Beroende på hur vattensjuk
marken är väljer man mellan
dikeshögläggning och högläggning med små gropar. Om
marken inte är vattensjuk kan
man plantera i både hoparna
och groparnas kanter. Är det
frågan om vattensjuka marker
är dikeshögläggning att föredra. Vändhögläggning kan
med fördel användas i mindre
svackor i stenig terräng, där
harvning är svårt. Vid vändhögläggning skapas mineraljordshopar ovanpå ett dubbelskikt av humus. Med grävmaskin finner man lämpliga små
svackor mellan stenarna.

Kostnaden för en högläggning
betalar sig tillbaka om vi lyckas
ta vara på en bördig kalyta och
snabbt få till stånd ett nytt plantbestånd. En högläggning kostar
oberoende av metod omkring
400 euro per hektar. Det slutliga
priset bestäms av åtgärdsbehovet och förhållandena på ytan.

Landskaps- och
vattenvård
Vid högläggning tas landskapsoch vattenvården i beaktande. I
marker med finkorniga jordar
undviker man att göra högläggningsdiken med för stort
fall, då detta medför en ökad

risk för erosion. Vidare görs
slamgropar på lämpliga ställen i terrängen. Slamgroparna
samlar upp eroderade jord- och
tyngre humuspartiklar. Korta
dikesavbrott har en liknande
effekt. Nära småvatten och vattendrag undviker man att höglägga. I övrigt görs högarna så
att de smälter in i terrängen. En
rätt utförd högläggning skapar
ett bra växtunderlag åt plantorna utan att förfula landskapet.
Här sätts yrkesskickligheten på
prov hos den som utför arbetet.
Text: Dan Kullman
Foto: Dan Kullman & Tom
Lundqvist

Skogsvårdsföreningens entreprenör håller lunchpaus i
arbetet. Arbetar- och brandskyddet sparar vi till en annan artikel.
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Nytt från...Nytt från...
VÄGPROJEKT - norra Österbotten
Ängö skogbilväg i Öja, längd 2297 m, finansiering klar. Påbörjas i sommar.

		

Källmossbacka skogsväg i Terjärv, Hästbacka, längd 3582 m. Finansieringen
godkänd, kan inledas så fort energiveden på vägområdet avverkats.

		

Spänbacka skogsväg i Överesse. Ny väg, längd 1070 m, vars grundarbete 		
påbörjas så fort väglinjen avverkats och finansieringsbeslut erhållits.

		

		

		

DIKESPROJEKT - norra Österbotten
		
		

Ängö dikesrensningsplan i Öja; finansiering godkänd. Linjer som är avverkade
kan dikas i sommar. Resten slutförs -16.

		
		

Emet dikesrensning i Terjärv, finansiering godkänd. Avverkning av dikeslinjerna
nästa vinter. Dikning 2016-2017.

		

Holm II dikesrensning i Larsmo, väster om omfartsvägen. Finansieringen torde
snart bli klar. Avverkning av dikeslinjerna inledd.

		

Norrmossens-Östermark dikesområde i Kronoby, dikning inleds i sommar
på de linjer som är färdigt avverkade.

		

Stormossen i Pedersöre, Forsby. Dikningen ha inletts med Peter Holmäng som
entreprenör.

		
		

Rödbackackens och Holmmossens dikesplaner i Kronoby,
finansieringsansökan inlämnad. Terrängplanen uppgörs i sommar, avverkning
av linjerna nästa vinter och dikning 2016-2017.

		
		
		

Följande mindre dikningsplaner i Kronoby har lämnats in för finansiering,
finansieringsbeslut i vår: Jossmossen iståndsättningsdikning, Överby, 		
Nedervetil, Lillemetmossen, Nedervetil, Lilla Emetträsket, Nedervetil, 		
Karsmossen, Överby, Nedervetil

		
		
		

Följande mindre dikningsplaner i Pedersöre har lämnats in för finansiering,
finansieringsbeslut i vår: Smalabacken, Ytteresse, Bränno Lillmyran dikning,
Kållby, Överpurmo, Kärrändmossen, Kållby, Överpurmo, Ängsmossen, Forsby,
Pedersöre

Åsfjärdens väg i Kronoby, Boholm, längd 1208 m. Grävmaskinsarbetet inledd,
sladdning och grusning utförs i sommar.
Storfors skogsbilväg i Karleby, längd 18765 m. Väntar på finansiering. 		
Grundarbeten och första grusning inleds i sommar.
Sandvik-Manderbacka vägen i Terjärv, längd 5936 m. Grusning inleds så fort
vägkroppen torkat.

		

Bäcksängsvägen i Emmes, Nedervetil, längd 3100 m, vägstämmobeslut om 		
grundförbättring, finansieringsbeslut i vår, grundarbeten i sommar, grusning -15 och -16.

		

Djuplasbacka skogsväg i Kronoby och Terjärv, längd 5390 m, vägstämmobeslut
om grundförbättring mars -15, finansieringsbeslut i vår, grundarbetena inleds i sommar.

		
		

Hysal skogsväg i Forsby, Nykarleby, längd 4100 m, vägstämmobeslut om 		
grundförbättring mars 2015, finansieringsbeslut i vår, Grundarbeten i sommar
och höst, grusning, hösten 2015 och 2016.

		
		

Svedjebacka skogsväg i Nederlappfors, Pedersöre, längd 2100 m,
vägstämmobeslut om grundförbättring, finansieringsbeslut i vår. Grundarbeten
och grusning i sommar och höst, projektet avslutas -16.

Skogsvårdsföreningen, Kristian Gäddnäs har via separata avtal färdigställt vägplanerna,
sköter under 2015 om byggande och arbetsledning i fält på följande vägar för OTSO
Skogstjänsters del: Mastbacka skogsväg, Pedersöre, Hästö skogsväg, Kronoby,
Fagerbacka skogsväg, Kronoby, Svartkärret skogsväg, Karleby, Övjärv skogsväg,
Pedersöre

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

TJÄNSTER TILL VÄGLAG
Skogsvårdsföreningen erbjuder tjänster till väglag, ordnande av vägstämmor, uppdateringar,
underhållsarbeten mm, kontaktperson Kristian Gäddnäs
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Kryssa med

Namn:_____________________________________________________

SkogsÄgaren 2/15

Adress:____________________________________________________
Telefonnummer:____________________________________________

Lös Skogsvårdsföreningens kryss, gjort av Rolf Söderback i Mariehamn. Bland alla som lämnat in den rätta lösningen
senast den 19.6.2015, dras en vinnare. Skicka ifyllt kryss till: Skogsvårdsföreningen, PB 186, 65101 VASA
Kryssvinnaren i 1/2015 blev Anna-Lisa Haldin i Veikars vinsten kommer på posten.
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Tekniskt försprång med
M-TRONIC styrsystem på både motor- och
röjsågar. Ingen shoke och inga justeringar

Stihl MS 241 CM motorsåg
• 42,6 cm3 • 2,2 kW/3,0 hk • 4,3 kg

Erbj.

659€

Magnesiumram, lång serviceintervall, utmärkt vibrationsdämpning och acceleration gör detta till dina drömsågar!

M-TRONIC -nu också på MS 261 CM & MS 201

Stihl MS 261 CM
Erbj.

699 €

Stihl MS 201

Världens lättaste proffssåg

• Volym 50 cm3
• Effekt 2,8 kW
• Vikt 5,2 kg
• Volym 35,2 cm3
• Effekt 1,8 kW
• Vikt 3,9 kg
Erbj.

699 €

Stihl FS 260 CE
Erbj.

699 €

Stihl FS 410 CEK
Erbj.

799 €

Stihl FS 460 CEMK
Erbj.

899 €

Stihl FS 490 CEMK
Erbj.

999 €

Ultralätta motorsågar
Erbj.

Stihl MS 170 D

• Volym 30 cm3 • 4,2 kg

Stihl MS 180

• Volym 32 cm3 • 4,3 kg

199 €
Erbj.
249 €

SERVICE OCH RESERVDELAR TILL VALTRA TRAKTORER
KOM IHÅG!
& SAMPO-ROSENLEW SKÖRDETRÖSKOR
Försäljning av STIGA &
SERVICE AV JOHN DEERE TRAKTORER & SKÖRDETRÖSKOR VIKING trädgårdsmaskiner.
Gräsklippare m.m.
Valtra/Shell
smörjoljor

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

