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Bästa skogsägare,
Innevarande år kommer att bli en milstolpe då man skriver skogsvårdsförening-
ens historik. Det var året då skogsvårdsföreningarna för första gången bar upp 
medlemsavgift av sina medlemmar. Ovissheten var stor hur mottagandet skulle 
bli. För vår förenings del gick det över förväntan. Nu i slutet av november har 
närmare 90 % av skogsägarna betalat sin avgift och vår förening ligger därmed i 
topp i hela landet. Vi är mycket tacksamma för förtroendet och hoppas att vi gör 
oss förtjänta av det också i framtiden.

Under året har vi också gjort satsningar på affärsverksamheten för att kunna 
tjäna skogsägarna ännu bättre. Vid årsskiftet gjorde vi en satsning på de tunga 
skogsförbättringsarbetena, då tre nya tjänster inrättades. Grundförbättringar av 
vägar och rensning av skogsdiken är arbeten som måste göras för att skogens 
produktionsförmåga ska upprätthållas och avverkningar kunna utföras under 
en stor del av året.

Vi har också gjort en satsning på energivedshanteringen genom att bilda ett 
aktiebolag, Österbottens Trä, genom vilket energivedshandeln går. Vi har lyckats 
få några större kontrakt om leverans nu i vinter, men ytterligare användare skulle 
vi behöva i södra Österbotten. En kall vinter skulle också öka användningen.
Kemeralagen har under det gångna året diskuterats flitigt. Efter många års försök 
fick vi en ny lag om finansiering av uthålligt skogsbruk. Den gamla lagen upphörde 
sista juni. Farhågorna var stora att den nya lagen inte skulle hinna bli färdig i tid 

utan att det skulle bli ett avbrott mellan den gamla och den nya lagen och att 
arbetena i skogen skulle stanna upp. Till allas stora överraskning trädde den nya 
lagen i kraft redan i början av juni. Det ledde till att administrationen hade svårt 
att hinna få fram dataprogram för de nya stödformerna och att ansökningarna 
inte kunde göras elektroniskt utan måste göras på papper. Redan efter att den 
nya lagen varit i kraft i endast fyra månader drabbades den av statens sparkrav, 
vilket gjorde att en del stödformer försvinner, och på en del minskas stödbeloppet.

Om man går efter antalet stödansökningar har året varit bra för skogsbruket. I 
våras var det en anhopning av ansökningar för att få drivningsstöd för energi-
vedsgallringar, och nu i höst har det varit rusning att hinna ansöka om stöd innan 
stödnivåerna sjunker. Allt det här har gjort att Skogscentralen inte hunnit med 
att behandla stödansökningarna inom rimlig tid, eftersom de varit överhopade 
med arbete. Jag hoppas att staten kommer med ett undantagsförfarande så 
att de medel som är beviljade för i år ska kunna betalas ut, för det är inte skogs-
ägarna som ska bli lidande för att myndigheterna inte har kapacitet att behandla 
ansökningarna.

Med tack för det gångna året och hopp om ett framgångsrikt nytt skogsår. 

Bo Storsjö
styrelseordförande

BERÄTTA VAD DU TYCKER...

Ni som har önskemål och funderingar angående tid-
ningens 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.

Vinnare i Skogsägaren 3/15 blev Olof Kock, Jakobstad 
och Åsa Blom, Kuni. Vi gratulerar vinnarna, vinsterna 
kommer på posten.

Vad tycker Du är mest intressant att läsa i detta nummer?
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SkogsÄgaren
Skogsvårdsföreningen är skogsägarnas egna 
förening i Österbotten. Hos oss behandlas alla 
skogsägare jämlikt, oavsett storlek. Du som 
medlem kan alltid be om råd i anknytning 
till din skog, det må sedan gälla virkeshandel, 
skogsvård, skogsbeskattning, fastighetsför-
medling eller naturskydd.  

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

Skogsägarna
ÖSTERBOTTEN

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

I medeltal på skogsmark:  121,9 m3/ha
Medeltillväxt:   2,82 milj.m3/år
Avverkningsvolym:  1,2 milj.m3/år
Försäljningsvolym:  1,0 milj.m3
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METSASAATIO.FI

Donator, tack till dig! 
20 år och 30 miljoner euro

till skogsnäringen.  

SKOGSNÄRINGEN – MOT EN LJUS FRAMTID 

Skogsfastigheter över hela 
Österbotten har bytt ägare 
och många fler blir det före vi 
drar streck vid årsskiftet. Här 
en kort tillbakablick hur det 
statistiskt sett ut under året, 
men även lite jämförelser med 
tidigare år. 

Om vi först ser på hela 
Österbotten så har vi fram till 
mitten av november förmedlat 
knappt 700 hektar skog för 2,1 
miljoner euro via 64 överlåtel-
ser. En fastighet tar i medeltal 
fyrtiosju dagar att få såld. Det 
är då tiden mellan att kunden 
undertecknat förmedlingsav-
tal, tills köpebrev är underteck-
nat. Noggrannare statistik här 
till höger. För hela Österbotten 
samt geografiskt uppdelat en-
ligt våra tre team. 

Under jul och nyår håller fastig-
hetsförmedlingen med all san-
nolikhet en liten paus. Inleder 
med nya objekt igen efter nyår. 
Vi fortsätter med annonsering i 
dagspressen, men glöm för all 
del inte bort att registrera er till 
vår fastighetsbevakningstjänst 
Skogsvakten på vår hemsida 
www.skogsfastigheter.fi. Alla 
våra objekt annonseras näm-
ligen inte ut i dagspressen. 
Mindre fastigheter läggs ibland 
bara in på vår hemsida, det är 
kunderna som avgör där.  

Vi tackar uppdrags- och an-
budsgivare för detta år. Finns 
det frågor kring försäljning, 
gåvobrev, arvsskiften etc., ta 
kontakt så hjälper vi till.

Text & Foto: Ann-Mari 
Snickars

Statistik över sålda skogsfastigheter
Första halvan av året inleddes i lugn takt, ovanligt få fastigheter kom till försäljning via Ab Skogsfastigheter AFM. Med våren började 
förmedlingsobjekt strömma in, efter semestermånaderna fram till dags dato har det varit intensivt. 

1.1-20.11.2015
Överlåtelser:  64 st
Köpesumma, €/ha:  3158€/ha
Medelareal:   10,8 ha
Köpesumma, €/m3 33,83€/m3

2014
Överlåtelser:  100 st
Köpesumma, €/ha:  2729€/ha
Medelareal:   11 ha
Köpesumma, €/m3 30,8€/m3

Karleby-Nykarleby
1.1-20.11.2015
Överlåtelser:  26 st
Köpesumma, €/ha:  3415€/ha
Medelareal:   13 ha
Köpesumma, €/m3 32,8€/m3

Vörå-Malax
1.1-20.11.2015
Överlåtelser:  20 st
Köpesumma, €/ha:  3060€/ha
Medelareal:   8,8 ha
Köpesumma, €/m3 32,6€/m3

Korsnäs - Kristinestad
1.1-20.11.2015
Överlåtelser:  18 st
Köpesumma, €/ha:  2767€/ha
Medelareal:   10 ha
Köpesumma, €/m3 38€/m3

ÖSTERBOTTEN

NORR

MELLAN

SYD
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Bröderna Leif och Tomas 
Näs i Monäs anlitade 
skogsvårdsföreningens 
röjningstjänst och är 
nöjda med hur smidigt 
samarbetet fungerar. Vi 
träffas vid skogsskiftet, 
där också entreprenör 
Henrik Jansson tar en 
paus i arbetet.

Det är onsdag morgon i bör-
jan av november. Tidningens 
utsända möter upp med 
skogsvårdsinstruktör Anders 
Råstedt i Monäs. Tillsammans 
kör vi ut till ett bestånd som 
gallras just nu. Vi viker av från 
Monäsvägen och kör en bit 
längs en hyfsad skogsbilväg. 
Han kurvar av mot en ännu 
mindre väg och konstaterar att 
den är i bra farbart skick.

Skogsägarna, skogsvårdsför-
eningsmedlemmarna och brö-
draparet Tomas och Leif Näs 
är på plats intill skiftet och 
utom synhåll i skogen hörs lju-
det från röjsågen. Entreprenör 
Henrik Jansson påbörjade sin 
arbetsdag någon timme före. 
Han kommer ut till vägen och 
pratar en stund.

Skogen som sammanslutning
Tomas och Leif Näs har sina 
delar av släktens skog som 
sammanslutning. Det fung-
erar bra. Tillsammans har de 
drygt tjugo hektar skog och 
det här aktuella skiftet är 6,5 
hektar. Andra skiften finns runt 
knutarna hemma, också det i 
Monäs, och främst vintertid är 
de självverksamma och skaffar 
ved och flis för uppvärmning 
av sina hus.

- Vi gör det vi hinner vid sidan 
av jobb, familj och annat som 
ska göras.

Det var dags för röjning

Vi står intill ett skifte där 
beståndet är tallplantskog. 
Skogslägenheten avverkades 
år 2002. Idag är plantorna fyra, 
fem meter höga.
- Efter avverkningen såddes 
ytan. Det är tretton år sedan nu, 
konstaterar de och minns att de 
tyckte att det tog lång tid innan 
plantorna kom upp.
- Vi tänkte att det här kanske 
inte lyckas alls, säger Tomas. 
Men visst lyckades det bara vi 
hade tålamod att vänta på att 
plantorna skulle komma upp. 
Nu tar det sig riktigt bra.
- Skogen ska skötas för att våra 
barn och barnbarn ska kunna 
få bästa möjliga avkastning ur 
den sen.

Tomas och Leif följer med hur 
plantorna utvecklas och nu 
visste de att det var dags för 
röjning.
- Vi tog kontakt med skogs-
vårdsföreningen. De var också 
involverade då när skiftet av-
verkades. Det här är en stor 
yta och vi ger oss inte tid att 
röja själva. 
Anders Råstedt fyller på.
- De kom in en dag i förra veck-
an. Vi diskuterade röjningen 
och jag åkte ut och tittade på 
skiftet. De hade alldeles rätt 
och så bra att de tog kontakt. 
Det var dags för röjning här och 
för ändamålet anlitade jag en 
av våra entreprenörer, berättar 
han. Nu har vi också lämnat in 
ansökan om Kemerastöd för 
skiftet. 

Skogsarbetare nära 
trettio år

Henrik Jansson livnär sig som 
skogsarbetare. Det har han gjort 
i nästan trettio år och röjsågen 
är hans främsta arbetsredskap. 
Till nittio procent anlitas han av 
skogsvårdsföreningen.
- Jag har alltid varit intresse-
rad av skog och tycker om att 
arbeta ensam, säger han och 
tillägger att han också driver 
ett jordbruk.
Hans arbetsdag så här års bör-
jar vid åttatiden och slutar vid 
tvåtiden. Han har med sig kaffe 
och frukt. Att enbart äta frukt, 
som han började med för en 
tid sedan, tycker han fungerar 
bäst.
- Jag mår bättre, är piggare och 
behöver inte dricka så mycket 
då en del frukter innehåller 
mycket vätska. Sommartid har 
han ännu tidigare morgnar då 
det blir varmt på dagarna och 
vintertid ger han sig av till 
skogs, oavsett utomhustempe-
ratur, om det finns jobb.
- Då är det bra arbetskläder 
som gäller med det finns det 
idag så det är inget problem.

Bra skifte och terräng

Om det aktuella uppdraget sä-
ger han att det är ett bra skifte. 
Terrängen är bra och plante-
ringen är lyckad även om det 
förekommer små luckor.
- Det blir ju så vid plantsådd, 
konstaterar han.
Det sly han röjer lämnas kvar 
i skogen. Han säger också att 
skogen är aningen tät här men 
han tycker det är ok med tanke 
på eventuella älgskador i fram-
tiden.

Röjningstjänst från föreningen
- Älgar finns det gott om här, 
säger bröderna Näs. Vi såg två 
nu när vi körde hit.
Under en vanlig arbetsdag rö-
jer Jansson en yta på omkring 
0,7 hektar. 
- Är det riktigt tätt vuxet rör 
det sig om 0,4 hektar per dag.

Skogsvårdsintruktörens 
mångsidiga jobb

Anders passar på att disku-
tera lite med skogsägarna, om 
gallringsuppdraget och om 
Kemerastöden.

Råstedt hade redan tidigare på 
morgonen hunnit träffa skogs-
ägare vid kontoret som han 
planerat markberedning och 
plantering med. 
På eftermiddagen ska han göra 
en skogsvärdering klar men 
ska via kontoret igen före det 
för att försäkra sig om att han 
har alla uppgifter kring värde-
ringen i sin fältdator.
Så – sånt från en skogsvårdsin-
struktörs vardag.

Text och foto:
Lisbeth Bäck/ Kustmedia Ab

SkogsÄgaren träffade Leif Näs, Henrik Jansson, Anders Råstedt och Tomas Näs i Monässkogen.

Skogslägenheten avverkades och såddes in i början av 
2000-talet. Det tog tid innan plantorna kom igång men nu ser 
det riktigt bra ut.
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Medelpriserna per avverkningssätt för 
oktober  2015. I statistiken ingår den 
virkesmängd som skogsindustrin och 
de större privata sågarna köpt från 
privatskogarna.
Källa: Luke

Prisområdena i 
skogsforskningsinstitutets 
statistik 

 MASSAVED  SMÅSTOCK  
Område Tall Gran Björk Tall Gran 
 Södra Österbotten 11,12    -          10,93     -      -
 Mellersta Finland 11,18  11,21 11,28      -      -
 Hela landet 11,15   11,17   11,40 20,83      20,89

I-GALLRING, rotpriser, €/m3

 TIMMER  MASSAVED  SMÅSTOCK 
Område Tall Gran Björk Tall Gran  Björk Tall Gran
Södra Österbotten 56,74  53,96  38,11 18,12 18,45 17,79 25,84 25,36
Mellersta Finland 55,73 55,03 42,44 16,74 18,27     17,34 24,15    24,49
Hela landet 55,20 54,52 43,31 17,04 17,91 17,03 24,69    24,16

FÖRNYELSE, rotpriser, €/m3

 TIMMER  MASSAVED  SMÅSTOCK
Område Tall Gran Björk Tall Gran  Björk Tall Gran
Södra Österbotten 54,82 55,33     - 28,54 29,99 29,56     -     - 
Mellersta Finland 56,55 54,80 48,44      28,54 29,06 29,18 33,02        - 
Hela landet 56,48 55,54 46,45 27,63 29,34 29,39 35,09  36,22

LEVERANSPRISER, €/m3

VIRKESPRISER

  Virkesmarknaden

Naturresursinstitutet Luke och 
Ptt (Pellervon taloustutkimus) 
publicerade i början av okto-
ber färska prognoser gällande 
kommande årets virkeshandel. 
Båda prognoserna förutspår att 
användningen av virke ökar 
under nästa år. PTT förutspår 
att privatskogarnas virkeshan-
del ökar med tre till åtta pro-
cent inkommande år. Enligt 
PTT ligger skogsindustrins 
investeringar bakom ökningen. 

Om prognosen slår in kommer 
marknadsavverkningarna av 
stock och massa att tangera alla 
tiders rekord. Största osäker-
hetsfaktorn i prognoserna är 
utvecklingen av sågvarumark-
naden. Man förutspår måttlig 
ekonomisk tillväxt och att byg-

gandet ska öka vilket i sin tur 
borde ha en positiv påverkan 
på efterfrågan av byggnads-
virke. Den ekonomiska utveck-
lingen både i hemlandet och 
på de centrala marknadsom-
rådena är dock väldigt osäker.

Exporten av skogsindustrins 
produkter, frånsett tryckpap-
per och faner, har haft en gynn-
sam utveckling. I exportaffärer 
fortsätter den hårda priskon-
kurrensen speciellt för såg-
varors del. Läget underlättas 
inte av de färdigt stora lagren 
på sågade varor. En liten över-
raskning är att exportpriset på 
papper har stigit. Detta kan 
delvis förklaras med att euron 
har försvagats under första de-
len av året jämfört med första 

delen av året innan, eftersom 
efterfrågan på tryckpapper har 
fortsatt att minska.

Virkeshandeln ligger sju pro-
cent efter fjolåret i mitten av 
oktober när man jämför sam-
ma tidpunkt ifjol. Utbudet på 
virke är högt i förhållande till 
efterfrågan. Det stöds av sta-
tistiken som visar att prisut-
vecklingen på både stock och 
massa har varit nedåtgående 
under de senaste månaderna. 
Virkeshandeln har dock ut-
vecklats enligt prognoserna. 

Avverkningar har utförts i 
samma takt som ifjol och helt 
motsvarande mängd som 
skogsindustrin behövt. Under 
perioden januari-augusti låg 

Virkeshandeln 2016
man en procent efter fjol-
året i avverkningsmängden. 
Leveransavverkningarna, dit 
även skogsvårdsföreningar-
nas drivningstjänst räknas, 
har minskat mest. PTT förut-
spådde att man under år 2015 
blir aningen efter år 2014 i av-
verkningsmängden. Importen 
av virke under 2015 ligger 10 
procent under 2014 års mäng-
der, vilket är mycket positivt 
med tanke på den inhemska 
virkeshandeln.

Läget på virkesmarknaden är 
enligt skogsvårdsföreningar-
nas uppskattning mycket lika i 
olika delar av landet. På massa-
vedssidan råder ett klart över-
utbud på både sommar och 
vinterstämplingar. På stocksi-

dan finns det fortfarande efter-
frågan på sommarstämplingar.
Stort utbud av virke har lett 
till att virkesköparna i landet 
beter- och förhåller sig väldigt 
olika till tillexempel virkesaffä-
rer som skogsvårdsföreningen 
sköter med fullmakt. Det råder 
stor skillnad mellan olika de-
lar av landet också vad gäller 
aktiviteten med att lämna in 
anbud på virkesaffärer. Stor 
uppmärksamhet bör fästas vid 
att virkeslikviderna utbetalas 
enligt överenskommelse. 

Text: Erno Järvinen
Översättning: Tom Finnilä

Foto: Ann-Mari Snickars

ENERGIVED 
TILL NÄRPES 
FJÄRRVÄRME
Skogsvårdsföreningen kom-
mer, via dotterbolaget Ab 
Österbottens trä – Pohjalaisten 
Puu Oy, från och med juli 2017 
att leverera energived till Närpes 
fjärrvärme Ab. 

På årsnivå handlar det om cirka 
12 000 MWh vilket motsvarar 
ungefär 6 000 m3. Anskaffningen 
kommer att inledas under år 
2016. Virket kommer att anskaf-
fas i närområdet.

Text: Jan Slotte
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Årligen så granskas 
verksamheten om den 
uppfyller de krav som 
skogscertifieringen stäl-
ler. I år utförde Christian 
Hornborg och Janne 
Levula från Det Norske 
Veritas granskningar i 
Österbotten i månads-
skiftet september/okto-
ber. 

Under revisionen rörde man 
sig i kommunerna Korsholm 
och Vörå. Förutom skogsvårds-
föreningens granskades också 
övriga organisationers verk-
samhet. Österbotten hör till 
samma gruppcertifikat som 
Nyland, Åboland och Åland 
vilket betyder att brister som 
uppdagats gäller alla områ-
den oberoende var bristerna 
förekommit. Vid årets revision 
uppdagades sex lindriga av-
vikelser. 

Text: Jan Slotte

Verksamheten granskades
Standard PEFC FI 1002:2009

Kriterium 3 Skogarnas hälsa tryggas 
Orsak:   Drivningsskadorna på träd överskrider gränsen på 4 %. Medeltalet för de fem senaste åren (2010-2014) är 4,6 %. 
   Medeltalet är vägt med de sammanlagda arealerna för gagnvirkes- och energivedsgallringar.

Kriterium 5 Hållbart uttag av energived
Orsak:  Andelen objekt som vid naturhänsynsgranskningarna fått vitsordet utmärkt eller god är 86,3 % på Kusten. 
   Kravet på över 90 % uppfylls inte.

Kriterium 6 Skogsbruksplanering
Orsak:  Den planerade skogsbruksarealen skall överstiga 50 %, vilket den gör på fastlandet men inte på Åland.                  

Kriterium 7 Med plantskogsskötsel tryggas virkesproduktionen
Orsak:  Av områdenas årliga plantskogsskötsel har endast 57 % utförts på Kusten.  Kravet är att årligen utföra minst 60 %.

Kriterium 12 Kända livsmiljöer för hotade arter bevaras
Orsak:  Enligt Ålands landskapsregering har kända livsmiljöer för hotade arter inte bevarats. Misstanke finns om 
   naturvårdsbrott i samband med avverkning i omedelbar närhet till boträd för havsörn. 

Kriterium 18 På iståndsättningsdikningar tryggas vattenvården
Orsak:   Bristfälliga vattenskyddsåtgärder och vattenskyddsplaner konstaterades.
   På ett dikningsobjekt har diken grävts rakt ut i en bäck.

Aktörerna har sammanställt en plan på korrigerande åtgärder åt revisionsbyrån. Genom att utföra en del korrigerande åtgärder i 
verksamheten förväntas inte liknande avvikelser uppstå vid kommande års granskningar.  

CERTFIERIGSKRITERIERNA HAR REVIDERATS
Vad är skogscertifiering?
Skogscertifieringen är ett 
marknadsorienterat system 
med vilket man kan påvisa, 
att en produkt är tillverkad 
av skogsbaserad råvara som 
är producerad på ett hållbart 
sätt. De finländska skogscer-
tifieringskriterierna har ställts 
upp från inhemsk utgångs-
punkt. Kriterierna motsvarar 
internationella krav. Opartiska 
certifieringsorgan övervakar 
att kriterierna uppfylls från 
skogen till fabriken och vidare 
till konsumenten. 

Skogscertifieringens fyra hörn-
stenar är:
• krav på skogarnas skötsel  
 och användning
• krav på materialuppföljning 
 av skogligt material i 
 produkternas värdekedja
• oberoende övervakning av  
 att kraven uppfylls
• märke som vittnar om 
 träråvarans ursprung

Från skogsägarspecifik 
till fastighetsvis 
certifiering
Från och med årsskiftet föl-
jer skogsvårdsföreningen de 
reviderade skogscertifierings-
kriterierna i sin verksamhet. 
Inga stora förändringar finns i 
certifieringskraven men exem-
pelvis verkställs certifieringen 

MEDLEMSFÖRMÅN

som medlem är 
dina skogar PEFC-

certifierade

framöver fastighetsvis och inte 
skogsägarvis som hittills. Det 
här betyder att skogsägaren 
kan välja att ha med bara en 
del av sitt skogsinnehav i cer-
tifieringen. 

En annan förändring som be-
rör de lite större skogsägarna 
är att alla som äger över 50 
hektar skog skall ha uppgifter 
om skogsinnehavet tillgäng-
ligt. I praktiken betyder det 
en skogsbruksplan eller den 
statliga tjänsten Min Skog.fi, 
som är avgiftsfri för skogs-
ägaren. Detta är under kon-
troll i Österbotten eftersom 
skogsdatan som skogscentra-
len producerar från och med 
nästa år beräknas täcka 90 % 
av skogsarealen

Text: Jan Slotte
Foto: Ann-Mari Snickars
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  Medlemsinfo

VÄLKOMNA!

SKOGSÄGARDANS
5.8  Klacken, Pedersöre
12.8 Fagerö, Närpes

Vi bjuder in våra medlemmar till dans! Kom lyssna på skogsak-
tualiteter, umgås med andra skogsägare och koppla av en kväll i 
dansen tecken. 

Skogsägarna
ÖSTERBOTTEN

Boka in skogsägardansen i Er kalender!

Vi återkommer under våren med 

ytterligare information.

Medverkar gör:FREDRIK SMULTER

MEDLEMSFÖRMÅN- Fritt inträde- En salt bit, kaff e & dopp

NYTT ÅR PÅ KOMMANDE

År 2015 är snart slut, vilket också innebär 
att första året med det nya medlemskapet är 
avverkat. Slutresultatet blev bra, trots endel 
tekniska problem där i början. Men ett nytt 
år med nya möjligheter. 

En nyhet till kommande år är att med-
lemsavgiften enligt förslag delas in i fyra 
kategorier enligt skogsareal:

 • Under 10  ha  45€
 • 10-20 ha   55€
 • 20,1- 50 ha  105€
 • över 50 ha  155€

Den  slutliga medlemsavgiften fastställs av 
fullmäktige ännu detta år. Medlemsavgiften 
baserar sig på den egentliga skogsarealen.  

Vi återkommer i nästa Skogsägartidning 
till de medlemförmåner som är nya fr.o.m. 
januari 2016. Dock är vi själva så spända av 
förväntan, att vi redan nu vill avslöja lite 
hemligheter. Vi kommer att få förstärkning 
av vår starke vän Fredrik Smulter. Därtill 
tänker vi bjuda upp Er till dans!

Text: Ann-Mari Snickars

FREDRIK SMULTER
- Skogsvårdsföreningens nya starka vän
Vi har ordnat med förstärkning till vår förening. Efter årsskiftet kommer den fyrfaldige världsmästaren 
och världsrekordhållaren i bänkpress, Fredrik Smulter från Malax att samarbeta med oss. Honom kom-
mer ni att få stifta bekantskap med redan i nästa tidning av SkogsÄgaren som utkommer i februari. 
Fredrik kommer i sin kolumn bland annat att berika oss med sina erfarenheter från skogen. Har månne 
skogen bidragit till att han klarar av att lyfta över 400 kg? Väntar med spänning på hans första kolumn. 

En novembermorgon i Pundarsskogen testade vi hans styrka med stocklyftning. Fredrik visade inte ens 
tillstymmelse till trötthet. Stocken han lyfte hade en diameter på  18 cm och en längd över 4 m, sådant 
virke går enligt Fredrik under benämningen pinne och tändstickor. Där har vi en utmaning framför oss. 
På skogsägardanserna i Närpes och Pedersöre i augusti kommer Fredrik att göra oss sällskap. Då lovar vi 
att det inte finns några pinnar och tändstickor inom räckhåll, till dess ska vi lägga lite tyngre virke i blöt. 

Text & Foto: Ann-Mari Snickars
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En större vindkrafts-
park har planerats 
och de förberedande 
byggnadsarbetena 
är på gång i Ömossa,  
Kristinestad. Platsen är 
öster om riksåttan nära 
till Ömossa baren, som 
de flesta känner till från 
tiden i Dragsvik.
Parken kommer att bestå av 
trettiofyra vindkraftverk och 
blir en av de största i Finland 
för tillfället. 

Vindkraftsområdet

Projektområdets areal är cirka 
2200 hektar och antalet markä-
gare inom området är cirka 
hundra till antalet. För vägarna 
och vindkraftverken ska av-
verkas kring fyrtio hektar skog. 
Inom parken grundförbättras 
fyra kilometer väg och tjugo 
kilometer av nya vägar byggs. 
Det har planerats fem vägan-
slutningar till Riksväg 8.

Från de nya vägarna byggs 
också anslutningar till skogs-
skiften bredvid och vägarna 
kan användas för skogsbrukets 
transporter efter att vindkrafts-
parken byggts. Vägarna blir av 
hög kvalitet och ska klara av 
tunga transporter. Eftersom det 
till grunden för varje kraftverk 
kan det krävas hundra betong-
bilar. Körbanans bredd blir 

sex meter och vägområdet ska 
vara bredare än för normala 
skogsvägar, emedan ving-
transporterna kan vara över 
sjuttio meter långa. Normala 
skogsvägar har en körbana 
med en bredd på fyra meter 
och hela vägområdet är cirka 
tretton meter.

De skiften som inte får vind-
kraftverk erbjuds arrende för 
vindupptagningsområdet 
inom sexhundra meters ra-
die. EPV Vindkraft Ab avtalar 
med samtliga markägare som 
berörs av vägar eller kablar. 
Normalt grävs kablarna, mel-
lan kraftverken och elstationen 
på området, ner under vägarna 
mellan kraftverken. 

Ny ledning

För att få den producerade 
elen ut i elnätet krävs en ny 
ledning från vindkraftsparken 
till Bötombergen. Den blir tju-
gosju kilometer lång och berör 
tvåhundratjugo skiften. EPV 
har avtal med merparten av 
markägarna. Kraftledningen 
kräver normalt ett tjugosex 
meter brett trädfritt område. 
Till detta behövs, på båda si-
dorna, ett tio meter brett rand-
område där ej får finnas så 
långa träd att de kan falla på 
ledningen. En del av linjen går 
bredvid en befintlig kraftlinje 
vilket gör att området, för den 

nya ledningen, där blir något 
smalare. För kraftledningens 
del ska det kalavverkas cirka 
trettioen hektar och på rand-
området tas de för långa träden 
bort på cirka fyrtionio hektar. 
Ersättningarna för områdena 
fastställs av lantmäteriverket i 
en skild förrättning. 

Investeringsbeslutet för byg-
gandet av vindkraftsparken 
förbereds och tas eventuellt 
kring årsskiftet. Kraftverken 
kommer att börja resas i början 
av år 2017 och parken ska till 
största delen bli klar under 
året.

Ömossa vindkraftpark i 
Kristinestad

Förberedande arbeten 
har inletts på området.

S k o g s v å r d s f ö r e n i n g e n 
Österbotten sköter om avverk-
ningarna på vindkraftsparkens 
område och kraftledningen. 
Vartefter fullmakter för avverk-
ning och eventuell virkesför-
säljning erhålls av markägarna 
utförs dessa. Som kontaktper-
son för parkens skogsägarfull-
makter, förhandsröjning och 
dylikt fungerar Anders Kaivo-
Oja medan Jens Helenelund 
har hand om skogsmaskinerna 
samt ledningens fullmakter. 

För tillfället finns två avverk-
ningsmaskiner och två skogs-
traktorer samt flera av fören-
ingens anställda röjare i arbete 
på området. Avverkningen på 
parkområdet borde vara färdig 
detta år och kraftledningen 
inom januari 2016.

Första skedets markbygg-
nadsarbeten som omfattar 
vägarna till elstationerna och 
några kraftverksplatser sköts 
av Sundström Ab. Avsikten är 
att de nya tillfartsvägarna till 
området ska vara färdiga inom 
januari 2016, så att trafiken ej 
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ska belasta befintliga vägar i 
området under någon längre 
tid. Planeringen av övriga vä-
gar pågår och markägarna in-
formeras vartefter planerna 
färdigställs.

Övriga parker som EPV 
har i närområdet

EPV Vindkraft Ab började 
bygga Torkkala vindkraftpark 
i Lillkyro våren 2014 och par-
ken invigdes i maj 2015. Parken 
består av 16 kraftverk med en 
effekt på 3,3 MW, sammanlagd 
effekt 52,8 MW. Årsproduktion 
ca 150 000 MWh. Kraftverkens 
navhöjd är 137 meter och av-
ståndet mellan vingspetsarna 
är 126 meter.

EPV Vindkraft håller även på 
att bygga Santavuori vindkraft-
verk i Ilmajoki. Dit kommer 17 
kraftverk inkommande vinter. 
Vägarna är så gott som klara. 
Informationen om parken har 
erhållits av Sven Mattas som är 
markanskaffningstekniker hos 
EPV Vindkraft Ab och fungerar 
som kontaktperson till markä-
garna.

Text: John Berg
Foto: Jens Helenelund

Raimo Östergård

Markägare som får ersättning då han har mark inom vindupptagningsområdet. Därtill 
delägare i en sammanslutning som får kraftverk på marken. Han kommer att få närmaste 
vindkraftverket på sjuhundrafemtio meters avstånd från bostaden.  För projektet men svårt 
att ta ställning då det är först då parken varit igång en tid som man vet hur det blir att bo nära till. Tror att det är bäst att 
bo sydväst om parken för då torde den höras minst. Delade åsikter i byn med några kraftigt emot vindkraftverk och några 
kraftigt för. Majoriteten är däremellan.

Ulf Sandvik

Markägare som får tre vindkraftverk på sin mark. Bor en och en halv kilometer från närmaste. Är positiv till projektet, bra att 
det händer något i byn. För hans del blir det en ny väg igenom skiftet vilket gör det mycket lättare och snabbare att ta sig 
till skogen. Det överenskomna arrendet känns dock litet idag, då man sett vad som diskuterats på senare projektområden. 
Har varit till Svalskulla och Merikarvia vindkraftsparker och lyssnat och diskuterat med folk intill. Dessa hade då inte märkt 
några nackdelar. Vid planering av dylika projekt borde alla informeras samtidigt, här togs först bara kontakt med de markä-
gare där kraftverk kunde placeras.

Roland Sandvik

Markägare som får kraftverk på sin mark. Bor en och en halv kilometer från närmaste. Är positiv till projektet. Bra med för-
bättrade och nya stadiga vägar till skogen. Ett uppsving i byn för t ex baren och vid uthyrning av stugor. Tror inte att det 
blir mera ljud emedan Riskväg 8 är emellan med allt trafikbuller. En dylik satsning på 200 miljoner kommer knappast någon 
mer gång. Vid planering av dylika projekt kunde en jämnare fördelning av vindkraftverk och arrendeinkomster eftersträvas.

ÅSIKTER FRÅN NÄROMRÅDET

VÅRA SKOGAR ÄR VIRKESRIKARE ÄN NÅGONSIN

Resultaten från den elfte riksskogstaxeringen inom landskapet Österbotten är klar. 
Enligt de nyaste mätningarna är virkesförrådets volym hela 63 miljoner kubikmeter 
eller i snitt 120 m3/ha på skogs- och tvinmark. Den årliga tillväxten är 3,1 miljoner 
m3, vilket motsvarande 6,0 m3/ha. Detta kan jämföras med att vi årligen avverkar 
cirka 1,5 miljoner m3. Den stora tillväxten och den årliga avverkningspotentialen 
är dock två skilda saker. De stora fastmarksbetonade avverkningarna under skat-
teövergångsperioden, åren 1993-2005, är en av orsakerna till den stora tillväxten. 
Detta är skogar som ännu inte, men snart, är i I-gallringsskedet. Med andra ord 
finns det i framtiden möjlighet till betydligt större avverkningar än idag. Läs mera 
om riksskogstaxeringen på sid 13 i denna tidning.

Timmer eller massa
I senaste nummer av tidningen Metsälehti, nr 21, fanns en artikel som tog upp 
frågan om det framtida förhållandet mellan efterfråga och utbud på timmer. 
Efterfrågan på massaved förväntas stiga i och med de planerade och förverkligade 
investeringarna i cellulosaproduktion. För att få fram den tilläggsmängd massa-
ved som nu aviseras kommer samtidigt tre miljoner timmer ut på marknaden. En 
mängd som det i dagsläget inte finns avsättning för. Nu spekuleras det i om en 
höjning av timrets toppdiameter skulle underlätta denna utmaning, ur såg- och 
skogsindustrins synvinkel.  Ett alternativ som ur privatskogsbrukets lönsamhets-
synvinkel vore katastrofalt.

Problemet är väldigt intressant rent statistiskt. I ett sådant scenario att toppdia-
metern på timmer höjs betyder det med all sannolikhet att medelpriset på både 
massa- och timmer stiger, ett faktum som säkert kommer att användas av industrin 
i marknadsföringssyfte. Det prekära är att trots att priset på massaved och timmer 

VERKSAMHETSLEDARENS ÖVERSIKT

stiger så sjunker skogsägarens rotnetto. Detta av den orsaken att andelen timmer 
vid avverkningarna sjunker och massavedens stiger då minimi toppdiametern på 
timmer höjs. Och till råga på allt så sker kanske ingen förändring i efterfrågan på 
massaved från beståndsvårdande avverkningar.

Nästa år bakom dörren
Den andra decmber sammanträder föreningens fullmäktige för att ta ställning till 
nästa års verksamhetsplan. De förbättringar i servicen till våra medlemmar som 
föreslås är en mobilapp via vilken skogsägarna får tillgång till sin skogsbruksplan. 
Den andra nyheten är att det till hösten planeras skogsägartillställningar med dans. 
Preliminära datum för dessa tillställningar är 5.8 på Klacken i Pedersöre och 12.8 
på Fagerö i Närpes. Alla dessa nyheter bekostas med medlemsavgiften

En annan stor grej i nästa år är fullmöktigevalet, 39 ledamöter och tio supplean-
ter ska väljas ut bland våra 14 000 medlemmar. Är du intresserad av att delta i 
föreningens förvaltning och påverka hur skogsvårdsföreningen framöver ska se 
ut har du din chans. 

I nästa nummer av tidningen Skogsägaren berättar vi mera.

Ha en bra fortsättning på senhösten

Jan Slotte
verksamhetsledare
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Skogsägarna
ÖSTERBOTTEN

Välkommen till oss!
TEAM NORR - Skogsvårdsintruktörer

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

Huvudkontor Vasa
BESÖK, FUTURA III, 2:a våningen
Företagaregatan 13, 65380  VASA
Tel. 020 413 7900, fax 020 413 7914

Kronoby 
Kyrkvägen 4
68500 KRONOBY

THOMAS ÅMAN
040 746 3528

Karleby, Nedervetil 
(Öja, Skriko och 
Jolkka)

Kronoby
Kyrkvägen 4 
68500 KRONOBY

TOM FINNILÄ
050 517 8918

Kronoby, Lepplax

Terjärv
Södra Terjärvvägen 9 
68700 TERJÄRV

MARKUS STENBORG
0400 947 995

Terjärv, Nedervetil

Larsmo  
Näsvägen 2 D 
68560 EUGMO    

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

Ytteresse 
Bärklarsvägen 3 
68810 YTTERESSE

TOM LUNDQVIST
0500 161 695

Purmo, Kållby, Östensö, 
Lappfors, Esse

Vasa
Företagaregatan 13
65380 VASA  

MATS LINNSÉN
050 544 2703

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

Vasa  
Företagaregatan 13
65380 VASA   

ANDERS HJORTMAN
0500 272 910

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

HILDING SÖDERGÅRD
0500 560 418

Vörå
(förutom Norra Vörå)

Vörå
Vöråvägen 12
66600 VÖRÅ

GUY DJUPSJÖBACKA
050 553 1232

Oravais, Maxmo, 
Norra Vörå

Vörå
Vöråvägen 12
66600 VÖRÅ

THOMAS JÅFS
050 526 2152

Petalax, Norra Pörtom, 
Vasa

Malax
Magasinvägen 2 B 3 
66100 MALAX 

MIKAEL FRANZÈN
0500 628 702

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

Pörtom
Centrumvägen 15
66270 PÖRTOM

Övermark
Vasavägen 1615
64610 ÖVERMARK

JOHAN SVEDSTRÖM
040 503 8321

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

Närpes 
Nybrovägen 7 A 4 
64200  NÄRPES 

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

Närpes 
Nybrovägen 7 A 4 
64200  NÄRPES 

ANDERS KAIVO-OJA
040 544 1449

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

Lappfjärd
Lappfjärdsvägen 729 
64300 LAPPFJÄRD

TEAM MELLAN - Skogsvårdsintruktörer

TEAM SYD - Skogsvårdsintruktörer

LEDNING OCH KANSLI

JAN SLOTTE
050 544 2690

Verksamhetsledare, 
fastighetsförmedlare 
AFM

Vasa  
Företagaregatan 13
65380 VASA    

ANKI SVENN
020 413 7910

Kontorsföreståndare,
fastighetsförmedlare 
AFM

Vasa  
Företagaregatan 13
65380 VASA   

Vasa  
Företagaregatan 13
65380 VASA    

ANN-MARI SNICKARS
0500 568 804

Försäljningssekreterare
Ab Skogsfastigheter AFM

EIVOR SUNDQVIST
020 413 7920

Kanslist - skogsarbetare 
och virkesutbetalningar

Ytteresse 
Bärklarsvägen 3 
68810 YTTERESSE

Lappfjärd
Lappfjärdsvägen 729 
64300 LAPPFJÄRD

JOHAN NYNÄS
0500 167 489

Korsnäs, Töjby, Träskböle

Korsnäs
Vikingvägen 14 
66200 KORSNÄS

POST
PB 186 
65101 VASA

STINA SABEL
040 670 8595

Kanslist - 
medlemsärenden

Vasa  
Företagaregatan 13
65380 VASA  
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Nykarleby
Sollefteågatan 5 
66900 NYKARLEBY

JOAKIM HOLMQVIST
0400 180 581

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

ANDERS RÅSTEDT
0400 260 239

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

Nykarleby
Sollefteågatan 5 
66900 NYKARLEBY

KIM BACK
050 403 9401
Teamledare
Yttermalax, Övermalax, 
Bergö

Malax
Magasinvägen 2 B 3 
66100 MALAX 

Drivningstjänst

JENS HELENELUND
0500 560 648

Korsnäs-Sideby

Närpes 
Nybrovägen 7 A 4
64200  NÄRPES 

DANIEL JANSSON
040 507 4664

Karleby-Nykarleby

SKOGSVÅRDSTJÄNSTER

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

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

Vägar och diken
• planering och förverkligande

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

Gödsling
• planering och förverkligande
• arbetsredskap
• ansvar för förverkligandet

EXPERTTJÄNSTER

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

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

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

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

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

VIRKESHANDELSTJÄNSTER

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

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

Drivningstjänst
• planering, övervakning och förverkligande vid 
  virkesdrivning

JOHN BERG
0400 561 343

Korsholm-Pörtom

Pörtom
Centrumvägen 15 
66270 PÖRTOM
 

Vägar, diken & gödsling

Ytteresse 
Bärklarsvägen 3 
68810 YTTERESSE

KRISTIAN GÄDDNÄS
040 660 2042

Karleby-Nykarleby

Ytteresse 
Bärklarsvägen 3 
68810 YTTERESSE

DAN KULLMAN
050 591 0383

Vörå-Malax

Vörå
Vöråvägen 12
66600 VÖRÅ

DAN KULLMAN
050 591 0383

Vörå

Vörå
Vöråvägen 12
66600 VÖRÅ

KARL-HENRIK LANGELS
040 660 2440

Korsnäs-Sideby

Närpes 
Nybrovägen 7 A 4
64200  NÄRPES 
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Britas hostmedicin
B r i t a  H o l m b a c k  l ä r d e 
sig av Anita Storm från 
Marthaförbundet hur man tar 
tillvara granstruntar och fixar 
en hemmagjord hostmedicin. 
Hon plockar struntarna på 
våren då de är ljusgröna och 
färska. Brita poängterar att 
man ska plocka just de ljus-
gröna årsskotten; av dem får 
man de nyttigaste ämnena. De 
är rika på vitamin C. 

Årsskotten är ca 2 cm långa då 
hon plockar dem. Jag frågar 
om åldern på granarna spe-
lar någon roll. Hon svarar att 
unga träd ofta har de längsta 
struntarna. Dessutom är det 
lättare att nå dem på unga 
träd.

Väl hemma blandar Brita lika 
delar granstruntar och farin-
socker, m.a.o. till en liter gran-
struntar går det åt en liter fa-
rinsocker. Blandningen häller 
hon i en glasburk som under 
sommaren får stå i ett soligt 
fönster. Under denna tid bil-

das en sirapsaktig blandning i 
burken. Man bör komma ihåg 
att varje vecka skaka om och 
vända på burken. Brita berät-
tar att sockret ”drar ur” väts-
kan och de nyttiga ämnena ur 
struntarna. 

Då en till två månader har 
gått silar hon blandningen 
och tillsätter en lika stor andel 
alkohol som andelen sirap. 
Förslagsvis kan vodka eller 
konjak användas. Nu har man 
fått en färdig hostmedicin som 
tack vare alkoholen står sig i 
rumstemperatur.

Brita hämtar en flaska med 
hemmagjord hostmedicin och 
låter mig få provsmaka. Den 
smakar sötaktig men om man 
vet hur granar doftar så kän-
ner man nog igen den friska 
smaken av gran. Jag frågar om 
hon märkt vilken slags hosta 
medicinen har bättre effekt 
mot, ret- eller slemhosta. Mot 
slemhosta, svarar hon. Hon 

använder också medicinen 
i förebyggande syfte. Brita 
berättar att hon under vinter-
halvåret använder granstrunt-
medicinen och färsk ingefära 
för att förbättra sitt immun-
försvar. 

Jag frågar om hon märkt nå-
gon skillnad och vi pratar om 
att olika bobbor skiljer sig 
åt och att det vore svårt att 
jämföra en period då man 
använder preparaten med en 
period utan preparat. Många 
andra faktorer spelar in. På 
frågan om hur stor tron är på 
att preparaten fungerar, sva-
rar hon att den givetvis är stor.

Hur är det då 
med eventuella 
biverkningar? 
Några sådana har Brita inte 
märkt då hostmedicinen är 
gjord på naturliga råvaror. 
Förutom att man nog inte ska 
köra bil om man tar för myck-
et. Själv tar hon vid symptom 
bara en matsked om dagen, så 
inga problem där. Vi skämtar 
om att medicinen borde vara 
triangelmärkt och jag frågar 
om hon har kollat att den inte 
finns med på listan över för-
bjudna dopingpreparat, då 
hon har som vana att ge de 
idrottande barnbarnen host-
medicin som gåva. Knappast 
finns den med, svarar hon.   

Hostmedicin av granstruntar

I vår artikelserie Hälsoskogen vill vi inspirera er läsare till hur vi 
kan ta in skogen i vår vardag . Med dess hjälp kan vi hålla oss 
friska. Här delar österbottniskt folk med sig av de huskurer som 
håller dem på benen.

Har du en egen dunderkur hemma, som du vill dela med dig av? 
Ta kontakt med oss på SkogsÄgaren. 

  Hälsoskogen

Vi står mitt i höstrusket och vintern närmar sig. Vid denna tid på 
året brukar de första förkylnings- och influensasymptomen komma. 
Näsorna rinner och man hostar vid vartannat andetag. Då kan det 
vara bra att veta att man i den närmaste skogsbacken kan finna lä-
kemedel.  Jag tänker då på granstruntarna, d.v.s. granskotten, som 
är rika på kåda, eteriska oljor och vitamin C. Dessa ämnen har en 

GRANSKOTT /  GRANSTRUNTAR

Dekokt mot urinvägsinfektion. Bakteriedödande kåda 
till läkning av småsår. Värmande bad och fotbad med 
granbarr. Stimulerar ämnesomsättningen och hu-
dens blodcirkulation. Granskott som vitamintillskott. 
Slemlösande vid inhalation. Salva med grankåda för 
ökad blodcirkulation och lindrande av muskelvärk

Gran aktiverar njurarna och kan även irritera dessa. 
Var försiktig med intag om du har njurbesvär eller är 
gravid. Är centralstimulerande och kan ge blodtryck-
sökning samt snabbare andning och ökade reflexer

Källa: www.lakeorter.se

Brita visar upp en flaska med mörk hostmedicin gjord på gran-
struntar.

Britas
hostmedicin

granstruntar
farinsocker

vodka/konjak

Monikas hostmedicin
Monika Träskelin tar tillvara de nyttiga ämnena i granstrun-
tarna genom att koka dem. Då hon för ett antal år sedan 
hade en långvarig hosta fick hon tipset av en arbetskollega 
om att det i tidningen Skogsbruket från år 1999 fanns en 
artikel om en hostmedicin gjord på granstruntar. Hon prö-
vade receptet och använder samma recept än idag. 

Efter att hon har plockat granstruntarna sätter hon dem i 
ett kärl med vatten. Det här gör hon för att olika småkryp 
och liknande ska flyta upp och kunna silas bort. Själva till-
verkningen går sedan till så att hon i vatten kokar tre delar 
granskott och en del groblad. Hon kokar blandningen i 
15-20 minuter och silar därefter över vätskan i en kastrull i 
vilken hon tillsätter en lika stor del (per viktenhet) socker. 
Den nya blandningen får sedan koka tills den har fått en 
sirapsliknande konsistens. 
Efter att den svalnat tappar 
hon den färdiga hostmedici-
nen i lämpliga kärl och ställer 
i frysen. Då förkylningarna 
närmar sig är det bara att 
hämta medicin ur frysen.

Monika inflikar att man ofta 
säger att en medicin som 
fungerar inte ska smaka bra, men hostmedicinen gjord på 
granstruntar fungerar och smakar gott. Enda problemet 
är att granstruntarna och grobladen mognar vid olika tid-
punkt, så man blir tvungen att frysa ned de färska struntarna 
i väntan på grobladen. Man bör redan under sommaren 
vara aktiv om man ska ha någon medicin till vintern. Jag 
frågar om hon redan har behövt medicinen i höst, men 
hon svarar att hon hittills klarat sig utan. Jag har fått vara 
frisk, säger hon. 

läkande och slemlösande effekt. De stimulerar även vårt immun-
försvar. Hur ska man då ta tillvara dessa nyttiga ämnen? För att få 
svar på denna fråga och för att få lite erfarenhet tog jag mig en prat-
stund med Brita Holmback från Malax och Monika Träskelin från 
Solf, två flitiga användare av hostmedicin gjord på granstruntar.

Text & Foto: Dan Kullman

Monikas
hostmedicin

granstruntar
vatten

groblad
socker
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Arealen

Totala markarealen inom Skogscentralen 
Kustens område i Österbotten är 722 
000 ha. Av detta är skogsbruksmark 519 
000 ha i vilket ingår skyddsområdena. 
Skogsmark, där virkesproduktionen 
finns, är 471 000 ha.

Virkesförrådets volym på skogs- 
och tvinmark

Enligt taxeringen är nu virkesförrådet 60,1 
miljoner m3 eller 123 m3/ha. Den förra 
taxeringen gav 54 miljoner m3 och 112 m3/
ha. Förrådet består nu av 26,6 milj.m3 tall, 
19,7 milj.m3 gran, 2,2 milj. m3 vårtbjörk, 8,8 
milj. m3 glasbjörk samt 2,8 milj.m3 övrigt 
löv. Tallens andel ökade mest sedan förra 
inventeringen då den var 21,6 milj.m3. Sedan 
1960-talet har totalvolymen ökat med 51 %.

Tillväxten är nu 2,95 miljoner m3/år eller 
6,0 m3/ha/år. Föregående taxering gav 2,66 
miljoner m3/år eller 5,5 m3/ha/år. Jämfört 
med 1960-talet har tillväxten ökat med 
nästan 100 %.

Årlig tillväxt och 
avgång(användning)

Under de senaste fem åren har den totala 
årliga avgången varit 66 % av den årliga 
tillväxten. För tallens del har den årliga 
avgången de senaste fem åren varit 53 %  
medan för granens har de årliga avgången 
varit  61% av tillväxten.

Volymen av död ved

Volymen av död ved är nu 4,5 m3/ha på 
skogs- och tvinmark medan volymen år 
1997 var 2,5 m3/ha. En högre volym levan-
de ved ger således också mera död ved.

Text: John Berg
Källa:Luke

Sammandrag

•  volymen har ökat med 51 % sedan 
 1960-talet(RST5) – särskilt tallens volym, 
 och tillväxten har ökat med nästan 100 %
•  under de senaste åren har den årliga 
 avgången=användningen varit ca två  
 tredjedelar av den årliga tillväxten
•   behovet av återväxtvård=plantskogsvård 
 och första gallringar är dramatiskt större 
 än arealen av de utförda åtgärderna
•  den uppskattade största hållbara 
 avverkningsvolymen = 2,19 milj.m3/år är 
 0,94 milj.m3 större än de utförda årliga  
 avverkningarna.
• ifall dagens avverkningsnivå fortsätter  
 blir virkesförrådets volym betydligt större 
 och åldersstrukturen äldre
•  ökade avverkningsmöjligheter finns inom 
 alla sortiment

  Skogstillgångar och avverkningsmöjligheter i Österbotten

Den 11:e riksskogstaxeringen
- nya siffror på våra skogstillgångar

Den uppskattade avverkningsvolymen 
enligt avverkningsmetod och plats
Tabellen visar att ca 30 % av volymen finns 
på torvmarkerna. Av volymen finns också 
en tredjedel i gallringsskogarna.

Utförd återväxtvård och gallringar samt behov
Behovet av återväxtvård (= plantskogsröjning) inom 
närmaste 5-årsperioden är över fyra gånger så stor. 

Behovet av första gallringar är nästan tre gånger så 
stor som de utförda åtgärderna under den föregå-
ende 5-årsperioden.

Utvecklingsklasser på skogsmark 
i virkesproduktion
Plantbeståndens areal är mindre och area-
len av grövre gallringsbestånd är betydligt 
högre än tidigare.

Den uppskattade genomsnittliga avverkningsvo-
lymen nu jämfört med åren 2011-2040
Tabellen visar skillnaden mellan dagens avverkning-
ar och SK=största möjliga tekniska och ekonomiska 
hållbara avverkningsvolym. Avverkningarna kunde 
ökas med närmare 1 miljon m3/år.

 Senaste 5-årsperioden
 Närmaste 5-årsperioden, övriga
 Närmaste 5-årsperioden, fördröjd

mn m3/år
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Har du någon gång fun-
derat på vart det virke 
du säljer tar vägen, och 
vad som sker med det? 
Det är förmodligen inte 
alla som kommer att 
tänka på att en av värl-
dens största massafa-
briker faktiskt finns här 
i Österbotten, i den lilla 
trähusstaden Kaskö vid 
vattnet. 

Just närheten till havet i Kaskö 
- hamnen och även järnvägen, 
säkrar logistiken från Kaskö-
fabriken, dit virkesströmmen 
sker oavbrutet nästan alla da-
gar om året. 

På ett par kilometers avstånd 
från varandra ligger de båda 
fabrikerna Metsä Board och 
Metsä Wood. De ingår båda 
i den finländska koncernen 
Metsä Group, som koncen-
trerat sig på tillverkning av 
mjuk- och matlagningspap-
per, förpackningskartong, pap-
persmassa, träprodukter samt 
virkesanskaffning och skogs-
tjänster. 

Kaskö-fabriken den 
nyaste

I koncernen ingår förutom 
Metsä Board och Metsä Wood 
även Metsä Tissue, Metsä Fibre 

Här blir det österbottniska virket 
massa och kartong

och Metsä Forest, där den sist-
nämna står för råvaruanskaff-
ningen. Koncernens omsätt-
ning uppgår till omkring fem 
miljarder euro och sysselsätter 
totalt cirka 10 000 personer i 
30 olika länder. Moderbolaget 
Metsäliiitto är andelslaget som 
ägs av cirka 123 000 finländ-
ska skogsägare, och som har 
anor från början av 1900-talet. 
Sammanlagt äger Metsäliittos 
medlemmar uppemot hälften 
av de privatägda skogarna i 
Finland. 

Metsä Board har totalt åtta fa-
briker, varav Kaskö-fabriken 
är den nyaste, etablerad 2005. 
- Metsä Board har sammanlagt 
2 600 anställda, här i Kaskö 
omkring 80 personer, berättar 
Timo Rissanen, fabrikschef på 
enheten. 

Massa, kartong och 
vidareförädling

Förutom massaproduktionen 
är Metsä Board även ledande 
inom kartongtillverkning i 
Europa och har fyra egna pro-
dukter. I Kaskö koncentrerar 
man sig dock på massapro-
duktion.
- Vi tillverkar cirka 300 000 ton 
blekt, mekanisk massa varje 
år här. Omkring två tredjede-
lar går på export, bland an-
nat till vår produktionsenhet 

i Husum, Sverige, men även 
till andra europeiska finpap-
perstillverkare, fortsätter Timo. 
Metsä Forest står för råvaran 
– det i huvudsak nordiska vir-
ket – som till merparten är fin-
ländskt och fraktas till fabriken 
från ett område med en radie 
på cirka 200 kilometer. 
- Till massaproduktionen an-
vänds björk och gran samt asp, 
medan andra träslag också 
används vid förädlingen vid 
Metsä Wood. Andelen impor-
terat virke är under en tredjedel 
och det är främst asp som vi 
inte har tillräckligt av på den 
inhemska marknaden, förkla-
rar Timo. 

En miljon kubikmeter 
per år
Metsä Boards anläggning 
sträcker sig över ett område 
som är två kilometer långt och 
här pågår produktionen dyg-
net runt. 
- Tio personer samt en arbets-
ledare arbetar i tre skift i pro-
duktionen. Dessutom har vi 
eget laboratorium. En del av 
personalen delas med vår fa-
brik i svenska Husum, tillägger 
Timo. 
Tillsammans sväljer de båda 
Kaskö-fabrikerna årligen över 
en miljon kubikmeter virke. 
Vid Metsä Wood vidareföräd-
las sågvaror som i huvudsak 

kommer från koncernens egna 
sågverk. 
- Metsä Wood har sex sågverk 
runt om i landet – till Kaskö 
kommer sågvaror i första hand 
från Merikarvia, berättar di-
striktschef Thomas Sundqvist. 

Ständig 
produktutveckling
Enheten i Kaskö fungerar som 
en förädlings- och distribu-
tionsanläggning, där man till-
verkar hyvlade och hållfast-
sorterade produkter för både 
inomhus- och utomhusbekläd-
nad, ThermoWood samt även 

hästströ. I Kaskö distribueras 
även limträskivor, fanér och 
MDF som Metsä Woods andra 
enheter tillverkat och här på-
går en kontinuerlig produktut-
veckling för kundernas bästa. 
- Koncernens strategi är en 
lönsam tillväxt och att kunna 
erbjuda kunderna ett mer-
värde för att de väljer Metsä-
koncernens produkter, avslu-
tar Timo. 

Text: Anna Sand/Kustmedia Ab
Foto: Anna Sand & Metsä 

Group

 

Mestä Boards kemimekaniska massafabrik och Metsä Woods enhet för förädling och distribution av träprodukter i Kaskö tar årligen emot över en miljon kubikme-
ter virke. Fabrikerna sysselsätter tillsammans över 100 personer. 

Timo Rissanen är fabrikschef på Metsä Boards enhet i Kaskö, 
den nyaste av de åtta massafabrikerna som koncernen har. Här 
tillverkas årligen omkring 300 000 ton blekt pappersmassa, 
största delen av österbottniskt virke. 

  Vi förädlar virke i Österbotten
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Småningom kommer den tiden när alla 
verifikat från årets skogsaktiviteter skall 
plockas fram och sammanställas till skogs-
deklaration och periodskattedeklaration 
ifall man är registrerad som momsskyldig. 

Blanketterna brukar komma på posten i januari som 
påminnelse om att snart är det dags. Inför årets de-
klaration blir det inte så när det gäller periodskatte-
deklarationen eller moms-deklarationen i vardagliga 
termer. Skattestyrelsen skickar inte ut periodskattede-
klarationsblanketten längre. Man önskar att så många 
som möjligt skall deklarera på nätet på adressen www.
skatt.fi/skattekonto. Där loggar man enkelt in med 
personliga bankkoderna och fyller i uppgifterna. Det 
går inte med frun koder ifall skogsbruket deklareras i 
mannens namn.Naturligtvis kan man ännu göra pe-
riodskattedeklarationen på papper. Blanketten finns 
att skriva ut på www.skatt.fi/blanketter. 

Har man under året fått moms i samband med 
virkesinkomster som man skall betala vidare till 

staten behöver man kontonummer och referens-
nummer. De är desamma år från år så har man 
fjolårets informationsbrev kvar kan man använda 
uppgifterna därifrån. Varje år efter att man lämnat 
in periodskattedeklarationen och betalat in moms 
eller får återbäring får man också per post ett skat-
tekontoutdrag. Där kan man också hitta konto- och 
referensnummer. 

Mycket skog ägs av sammanslutningar och dödsbon. 
För att kunna deklarera för sammanslutningens del 
på nätet behövs Katsokoder. Info om dem finns på 
www.skatt.fi/katso. 

Info om konto- och referensnummer kan man också 
få Skattekontots servicenummer 020 697057.

Det viktiga nu är att komma ihåg att deklarera mom-
sen fastän man inte får blanketten hemskickad. Även 
om man inte haft verksamhet skall man skicka in 
periodskattedeklarationen. Glömmer man att skicka 
in den kan man få en uppskattning av momsen att 
ta ställning till och en straffavgift.Är man osäker om 

Ingen momsblankett på posten
– men kom ihåg att deklarera

www.skatt.fi

•  Periodskattedeklaration på nätet
    www.skatt.fi/skattekonto

•  Periodskattedeklaration till pappers
    www.skatt.fi/blanketter

•  Katsokoder för dödsbo/sammanslutning
    www.skatt.fi/katso

•  Är du momsregistrerad?
    www.ytj.fi  

man är momsregistrerad kan man utan att logga in 
kolla det på www.ytj.fi. Sök på Efternamn Förnamn 
i rätt ordning.

Momsen skatt vara deklarerad och eventuellt inbetald 
senast 29 februari 2016.

Text: Anders Hjortman

Passa på! Fina förmåner för 
Skogsvårdsföreningens medlemmar

www.husqvarna.fi 

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

Tegelbruksvägen 7, Närpes 
06 224 1020, Fax 224 1916

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

HUSQVARNA 535Fbx
Mycket smidig och mångsidig kedje-
röjsåg med otroliga egenskaper!

Medlemspris:  899 €

HUSQVARNA 
Scarlett röjklinga
Medlemspris:  16,90 €

HUSQVARNA 545Fxt
Stark och effektiv yrkesröjningsåg, med 
handtagsvärmare.

Medlemspris:  859 €

HUSQVARNA 439
Lätt och smidig motorsåg, perfekt för 
kvistning och röjning.

Medlemspris:  395 €

HUSQVARNA Technical
Husqvarna Technical klädpaket för 
röjning. Jacka och byxor

Medlemspris:  250 €

Erbjudanden i kraft 26.11 – 23.12.2015, endast 
för Skogsvårdsföreningens medlemmar
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Nästan var fjärde öst-
erbottnisk skogsägare 
idkar skogsbruk i egen-
skap av dödsbo eller 
sammanslutning. Av 
dessa finns det dödsbon 
och sammanslutningar 
som bedriver ett aktivt 
skogsbruk. Det finns 
även de som bedriver ett 
mindre aktivt skogsbruk 
under en längre tid.

Anledningen till att vi har just 
så många sammanslutningar/
dödsbon som skogägare är råd-
villhet. Inom loppet av någon 
månad efter att ens närstående 
gått bort ska en bouppteck-
ning förrättas. Före det ska upp-
gifter och värderingar på den 
avlidnes kvarlåtenskap såsom 
skogsfastigheter ordnas fram. 
Under denna tid tar sorgen sin 
beskärda del. Man förmår där-
med inte tänka igenom vad som 
ska ske med kvarlåtenskapen. 

Tiden den bara går...

Ska skogen lämna kvar i döds-
boets ägo, ska den delas upp 
bland dödsboets delägare en-
skilt alternativt gemensamt 
eller ska den säljas till en ut-

omstående? Många frågor och 
ofta inga exakta svar finner 
man bland dödsbodelägarna. 

Man väljer därmed den enkla 
vägen, samägande antingen 
som dödsbo eller sammanslut-
ning. Tyvärr tenderar skogen 
att förbli oskiftad en alldeles 
för lång tid och man hamnar 
allt längre bort från en lös-
ning. Meningsskiljaktigheter 
om skogens skötsel kan upp-
stå, gemensamma beslut kan 
ej fattas och hela skeppet blir 
tungrott. Senast då borde man 
förstå att nu har brytpunkten 
nåtts.

Brytpunkten är nådd 
– vad gör man?
Först och främst samlar man 
alla berörda delägare i döds-
boet/sammanslutningen till 
diskussion. Ställ först frågan 
om någon inom dödsboet/sam-

manslutningen kan tänka sig 
att bli skogsägare.

Om nej, säljer man skogen 
till en utomstående. I nuläget 
finns det efterfrågan på skogs-
mark och man får bra priser 
vid försäljning. Se närmare 
statistik på sidan 3 över de 
fastigheter som förmedlats via 
Ab Skogsfastigheter AFM. Vid 
en försäljning till en utomstå-
ende är det dock viktigt att ni 
redan vid bouppteckningen ej 
hushåller med skogsfastighe-
ternas värde. Det är nämligen 
förmånligare att betala arvskatt 
än skatt på eventuell vinst vid 
en försäljning. 

Om ja, vem vill göra det och 
vilka områden. Be en skoglig 
aktör att uppgöra en uppda-
terad regelrätt värdering av 
skogen. Troligtvis har det gått 
en tid sen skogen senast vär-
derades. Det värde som finns 
upptaget i bouppteckningen 
överensstämmer med all san-
nolikhet ej med nuläget. 

Kontakta i samma skede en ut-
omstående sakkunnig som kan 
ge opartiska råd samt en hjäl-
pande hand att skifta skogen. 
Det finns formkrav som bör 

Vägen från dödsbo och 
sammanslutning

” Det lönar det sig att 
ställa upp särskilda full-
makter så att någon av 
delägarna sköter dödsbo-
ets/sammanslutningens 
skogliga ärenden ”

Vad är ett dödsbo?

Ett dödsbo är en juridisk person som bildas när någon 
går bort. Dödsboet består av den avlidnes kvarlåtenskap 
och förvaltas av arvingarna, de universella testamentes-
tagarna samt vanligen efterlevande make/maka. Dessa 
kallas då dödsbodelägare. 

Den skog som ägs av ett dödsbo förvaltas gemensamt. 
Beslut kring skogens skötsel fattas därmed också i 
huvudsak gemensamt.  Om en delägare i ett dödsbo 
motsätter sig en skoglig åtgärd, förblir den outförd.  
Ägarandelen i ett dödsbo betraktas som lös egendom, 
även om dödsboet enbart äger fast egendom såsom 
skogsfastigheter. 

Släng inget, spara allt...

Har man för avsikt att överlåta ett dödsbos fastigheter 
på något sätt, behövs det alltid en mängd papper.  Spara 
på alla tänkbara dokument som berör dödsboet helst i 
original. Bouppteckningar, släktutredningar,  testamen-
ten, avvittringar, arvsskiften, fulllmakter, skattebeslut etc.  

I något skede kommer man att behöva en del eller alla 
dessa dokument. Då är det enklast om man har dem nära 
till hands. Annars blir det att  bege sig in i arkivens värld 
och det resulterar ofta i tilläggskostnader. 
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Vad är en sammanslutning?

I en skogsbrukssammanslutning bedriver man skogsbruk 
på en skogsfastighet som ägs gemensamt i kvotdelar. 
Skogsbrukssammanslutningen kan också benämnas 
beskattningssammanslutning, fastighetssammanslut-
ning eller jordbrukssammanslutning. Ägarandelen som 
uttrycks i bråktal är personlig egendom och ses som varje 
delägares fasta egendom.
 
En skogsbrukssammanslutning uppstår om delägarna 
i ett dödsbo gör ett skiftesavtal. I avtalet bestäms hur 
fastigheten ska ägas, av vem och till vilken del. En skogs-
brukssammanslutning uppstår också om man äger skog 
i egenskap av herr och fru. En delägare i en sammanslut-
ning äger således inte ett specifikt område utan en kvot 
del av hela fastigheten, förutsatt att man inte avtalat om 
annat i en separat skiftesöverenskommelse.

uppfyllas och skattetekniska 
aspekter att ta i beaktande för 
att få det hela så förmånligt 
som möjligt. Valmöjligheter 
finns, gemensamt med en sak-
kunnig kan man diskutera sig 
fram till olika alternativ. 

Dela helt eller delvist 
skogen i ett dödsbo

Ett dödsbo delas upp genom att 
man gör en avvittring och arvs-
skifte, där en eventuell änka/
änkling samt dödsbodelägarna 
kommer överens om hur hela 
eller delar av kvarlåtenskapen 
ska delas upp. 

I ett typiskt österbottniskt döds-
bo finns ofta ens barndoms-
hem, åker- och skogsfastig-
het samt övrig kvarlåtenskap. 
Vanligt är att man först genom 
ett partiellt arvsskifte delvist 
delar upp en del av dödsboets 
kvarlåtenskap såsom skog och 
åker. Tills vidare lämnar man 
kvar med barndomshemmet 
oskiftat i dödboets namn. 

I ett partiellt arvskifte kan man 
komma överens om ägandet på 
olika sätt. Antingen delar delä-
garna den skog som finns mel-
lan sig, så att var och en av dem 
enskilt får ett bestämt område 
av skogen som de söker lagfart 
på och eventuellt styckar ut. 
Då blir varje delägare en en-
skild skogsägare. Alternativet 
är om de ännu ej kan bestämma 
sig vem som ska ha vad är att 
skogsfastigheterna skiftas, så 
att de äger lika stor del var av 
hela skogen. En sammanslut-
ning har bildats. 

Dela skogen i en 
sammanslutning

Efter att man en tid brukat 
skogen som en sammanslut-
ning, når man igen en bryt-
punkt när man vill ändra på 
ägandet. Alternativen är här 
att: a) man genom ett skiftesav-
tal delar upp skogen i tre lika 
stora delar, vid behov jämkas 
olika värden med motsvarande 
värde i pengar, b) någon/några 
av delägarna säljer sin andel 
till en annan c) hela eller delar 
av skogen säljs till en utom-
stående. Valmöjligheterna är 
många och även här finns en 
del skattetekniska frågor som 
är värda att fundera på. 

Det bästa och förmånligaste 
sättet är att man genom dis-
kussion ordnar upp samägan-
det inom en sammanslutning. 
Leder diskussioner ingen vart 
kan man ansöka om klyv-
ning av skogsfastigheten via 
Lantmäteriverket. Fastigheten 
delas mellan delägarna i för-
hållande till de andelar som 
framgår av lagfarten. Vem som 
helst av delägarna kan ansöka 
om klyvning. Är det så att det 
ej är möjligt eller ändamålsen-
ligt att dela en fastighet, kan en 
domstol döma fastigheten till 
försäljning.  

Text & Foto: Ann-Mari Snickars

Lagfart

Man är skyldig att söka lagfart, dvs. inskrivning av ägan-
derätten, hos Lantmäteriverket om man har blivit ägare 
till en fastighet, ett outbrutet område eller en kvotdel av 
en fastighet. Lagfart ska sökas inom sex månader från 
det att överlåtelsehandlingar undertecknats. Dödsbon 
behöver inte söka lagfart på arv, men lagfart ska sökas 
efter arvskifte. Dödsbo kan vid behov söka förtydligande 
lagfart hos Lantmäteriverket eller fastställande av delä-
garförteckning hos magistraten. 

Lagfartsbevis, gravationsbevis etc.

Som skogsägare råkar man ibland ut för sådana situa-
tioner, då man måste bevisa sin äganderätt till skogen. 
Exempelvi då man använder skogen som säkerhet för lån 
eller då man överlåter skogsegendom. Då behöver man 
ett lagfartsbevis. Av gravationsbeviset framgår servitut 
och inteckningar som belastar fastigheten. Intecknade 
servitut kan ha stor betydelse eller begränsa använd-
ningen av en fastighet. 

Släktskap, ägandetid och pris påverkar 
skattepåföljderna

Vid köp betalar alltid köparen 4 % överlåtelseskatt på 
köpesumman. Du kan som säljare bli skyldig att betala 
skatt på överlåtelsevinst. Skatt på överlåtelsevinst vid en 
försäljning kan räknas ut på olika sätt.  

Känner man till skogens anskaffningsutgift (t.ex. bo-
uppteckningsvärde) får man från köpesumman dra av 
anskaffningsutgift plus diverse utgifter. Skatt 30-33% 
betalas på den resterande delen. Har man ingen an-
skaffningsutgift att utgå får man dra av en presumtiv an-
skaffningsutgift före man betalar skatt. Den presumptiva 
anskaffningsutgiften räknas ut utgående från ägandetid. 
Har överlåtaren ägt skogsfastigheten över tio år får man 
dra av 40 %, under tio år får man dra av 20 %.

Överlåtelsevinsten är skattefri vid överlåtelser mellan 
nära släktingar om man har ägt skogen minst 10 år eller 
om tidsfristen på 10 år uppfylls tillsammans med föregå-
ende ägare då man själv har fått skogen som gåva eller 
arv. Köparen kan vara ditt barn eller deras bröstarvingar 
eller din syster, bror, halvsyster eller halvbror ensam eller 
tillsammans med sin make/maka. Dessutom bör man 
själv ha idkat skogsbruk på fastigheten.

SKOGSFASTIGHETER TILL SALU

Ab Skogsfastigheter AFM
Skogsägarna
ÖSTERBOTTEN

Ab Skogsfastigheter AFM     •     Företagaregatan 13, 65380 Vasa     •     skogsfastigheter@svf.fi      •     tel. 0500 568 804     •     www.skogsfastigheter.fi 

Anbud inlämnas elektroniskt eller sänds till Skogsvårds-
föreningen Österbotten, Företagaregatan 13, 65380  
VASA. Anbud skall ges som fast eurobelopp.  Säljarna 
förbehåller sig rätten att godkänna eller förkasta givna 
anbud. 

Värderingar och ytterligare information på:
www.skogsfastigheter.fi 

Karleby, Långö
 >> Sofi elund 3:117, 1,61 ha
 >> Keskinen 3:116, 3,409 ha
Anbud senast fredag 4.12.2015
Tilläggsuppg.  ger Thomas Åman, 040 746 3528

Kronoby, Hopsala
 >> Wallis 14:35, 16,040 ha
Anbud senast fredag 11.12.2015
Tilläggsuppg.  ger Tom Finnilä, 050 517 8918

Kronoby, Ytterbråtö
 >> Näse 10:31, 13,381 ha
Anbud senast fredag 11.12.2015
Tilläggsuppg.  ger Tom Finnilä, 050 517 8918

Pedersöre, Kyrkoby
 >> del av Sandell 10:249, ca 1,5 ha
 >> Skjälnäs 11:197, 1,79 ha
Anbud senast fredag 11.12.2015
Tilläggsuppg. ger Johnny Fagerholm, 040 736 4547

Jakobstad, Kyrkoby
 >> del av Fäbotomten 10:186, ca 13,9 ha
Anbud senast fredag 11.12.2015
Tilläggsuppg. ger Johnny Fagerholm, 040 736 4547

Vörå, Lomby
 >> Miilumäki 29:2, 163 ha 
Anbud senast fredag 4.12.2015
Tilläggsuppg. ger Hilding Södergård, 0500 560 418

Korsholm, Södra Helsingby
 >> del av Mara 1:49, ca 5,5 ha
 >> del av Påfs 1:55, ca 4,9 ha
Anbud senast fredag 4.12.2015
Tilläggsuppg.  ger Mats Linnsén, 050 544 2703

Malax, Nyby
 >> Östergård 5:29, 17,005 ha
 >> Ågren 9:34, 14,710 ha
 >> Ågren 8:53, 1,49 ha
Anbud senast fredag 11.12.2015
Tilläggsuppg.  ger Thomas Jåfs, 050 526 2152

Närpes, Kalax
 >> Mattfolk 3:111, 30,87 ha
 >> Långhaga 3:92, 2,468 ha
Anbud senast fredag 11.12.2015
Tilläggsuppg.  ger Johan Svedström, 040 503 8321

Närpes, Kåtnäs
 >> Nyskog 2:41, 5,35 ha
Anbud senast fredag 11.12.2015
Tilläggsuppg.  ger Johan Svedström, 040 503 8321

Styckningskostnader

Vid överlåtelse av en del av en fastighet tillkommer 
styckningskostnader, d.v.s. kostnader för att stycka ut ett 
outbrutet område till en ny fastighet. Dessa kostnader 
fakturerar Lantmäteriverket  när styckningsförrättningen 
varit. Kostnadernas storlek varierar utgående från områ-
dets areal. Man kan avtala i överlåtelsehandlingen vem 
som ansvarar för styckningskostnaderna. 
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Notiser

Öppet hus och kaffebjudning i det nya 
kontoret i Vörå
Skogsvårdsföreningen bjöd på kaffe och tårta i det nya vöråkontoret den nionde 
oktober. Ett femtiotal skogsägare kom och besökte oss under eftermiddagen. 
Många skogliga spörsmål dryftades mellan tårtbitarna; allt från problem med 
den växande älgstammen i kombination med en sämre ersättning för älgskador 
till problem med virkesdrivningen under de milda vintrarna.

Skogsägarna berömde de nya och fräscha utrymmena och kunde konstatera att 
vi har bättre parkeringsmöjligheter än vid det gamla kontoret. Guy, Hilding 
och Dan fick flera nya arbetsuppdrag under eftermiddagen. Vi utför dem 
vartefter. Tack till alla som besökte oss.

Text: Dan Kullman 
Foto: Kustmedia arkiv/Anna Sand

Julgransjakt i skogen...
I år kommer vi också att dra vårt strå till stacken för att minimera de årliga jul-
gransstölderna. 

Lördag 19.12 kommer en julgransjakt att gå av stapeln. Geocachingens principer 
följs, koordinater till julgranarna offentliggörs ca 8:00 den 19:e. Den som hinner 
först fram till en av Skogsvårdsföreningens granar, dekorerade med röda fiber-
band, får ta med den hem till sig.

Närmare information om detta i december på vår hemsida www.svf.fi eller 
Facebooksida www.facebook.com/skogsagarna. Men reservera redan nu dagen 
i er kalender, för här gäller först till kvarn!

Text & Foto: Ann-Mari Snickars
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SERVICE OCH RESERVDELAR TILL VALTRA TRAKTORER 
& SAMPO-ROSENLEW SKÖRDETRÖSKOR
SERVICE AV JOHN DEERE TRAKTORER & SKÖRDETRÖSKOR

Valtra/Shell 
smörjoljor

Moto-svärd och kedjor

Kylarreparationer för alla fordon

Bilsläpvagn- och 
båttrailerförsäljning

Varta-ackumulatorer

125 Ah 175 €
170 Ah 215 €

Stihl MS 180
• Volym 32 cm3 • 4,3 kg

Cirkelv. 15,
65100 Vasa

www.marander.fi   •  email: marander@maskin.netikka.fi 

tel. 318 2950
0500-364 688

M-TRONIC styrsystem på både motor- och 
röjsågar. Ingen shoke och inga justeringar

259
Erbj.

€

• 42,6 cm3 • 2,2 kW/3,0 hk • 4,3 kg

Erbj.

€

Stihl FS 410 CEK

Stihl FS 490 CEMK

Erbj. €799

Erbj. €999

Stihl FS 460 CEMK
Erbj. 899 €

659

699

Erbj.

€

€

Magnesiumram, lång serviceintervall, utmärkt vibrations-
dämpning och acceleration gör detta till dina drömsågar!

Stihl MS 241 CM motorsåg

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

Ultralätta motorsågar

Tekniskt försprång med                                                

Stihl MS 201 • Volym 35,2 cm3

• Effekt 1,8 kW
• Vikt 3,9 kg

• Volym 50 cm3

• Effekt 2,8 kW
• Vikt 5,2 kgErbj.

Stihl MS 261 CM

Stihl MS 170 D 
• Volym 30 cm3 • 4,2 kg

Erbj.

€199

Försäljning av 
JAPA vedmaskiner

Stihl FS 260 CE
Erbj. €699

KOM IHÅG!
Försäljning av STIGA & 
VIKING trädgårdsmaskiner. 
SNÖSLUNGOR & GRÄSKLIPPARE

Världens lättaste proffssåg 699

SKOGSDAG I HIRVLAX
Vid skogsdagen den 23:e oktober i Hirvlax uppvisades avverkningsmaskin, markberedning 
med grävmaskin, Husqvarna utrustning för skogsbruk, plantskogsröjningar och ETA flispannor. 
Skogsdagen besöktes av knappt 200 personer.

Text & Foto: Daniel Jansson

SKOLELEVER I SKOGEN
Skogsvårdsföreningen ordnade til lsammans med 
Skogscentralen, skogsbolag och 4H en skogsdag för skolbarn 
på Vargberget i Närpes. Närmare 180 skolelever från skolor i 
Närpes, Korsnäs, Malax och Petalax deltog.

Text: Kjell Huldén
Foto: Patrik Majabacka
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Kryssa med  

SkogsÄgaren 4/15

Lös Skogsvårdsföreningens kryss, gjort av Rolf Söderback i Mariehamn. Bland alla som lämnat in den rätta 
lösningen senast den 31.12.2015, dras en vinnare. Skicka ifyllt kryss till: Skogsvårdsföreningen, PB 186, 
65101 VASA. Kryssvinnaren i 3/2015 blev Kaj-Gustav Österlund i Terjärv, vinsten kommer på posten. 

Namn:_____________________________________________________________ 
 
Adress:_____________________________________________________________

Telefonnummer:_____________________________________________________

Epost:______________________________________________________________
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“Placera dina skogsinkomster på bästa sätt.”

Aktia erbjuder ett brett urval placerings-
tjänster. Kontakta oss så berättar vi mera 
om hur du kan ta vara på dina skogsinkom-
ster. Våra placeringsspecialister kartlägger 
din placerarprofi l och ger dig förslag till 
olika placeringsalternativ. 

Välkommen till Aktia Bank! 
Boka tid på tfn 0800 0 2470 
eller på www.aktia.fi .


