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LEDAREN

Bästa skogsägare,
Intresset för att investera i skog har de senaste åren varit stort i Österbotten.
Skogsvårdsföreningens helägda dotterbolag Ab Skogsfastigheter AFM förmedlar
årligen ca 100 affärer i Österbotten och är därmed marknadsledare. Orsakerna till
intresset är säkert många, men en stor faktor är säkert det låga ränteläget som gör
det svårt att hitta en säker placering utan stora risker. Skogen har alltid ansetts
som ett säkert placeringsalternativ som håller sitt värde också i oroliga tider. Den
ger kanske inte alltid den största avkastningen, men jämfört med riskplacering
som för stunden kan ge en större avkastning är skogen ett tryggt alternativ.
Naturresursinstitutet Luke publicerade för en tid sedan statistik från fjolåret över
lönsamheten i skogsbruket i olika delar av landet. I de österbottniska landskapen
var skogens avkastning 78 euro/ha, medan den i Nyland var över 200 euro/ha.
Intäkterna kommer från virkesförsäljningarna under året minskat med kostnader
och investeringar som gjorts under året.
Siffrorna ger inte en rättvis bild av lönsamheten i skogsbruket. Eftersom intäkterna kommer från virkesförsäljningarna är de mera en indikator på hur väl skogens
avverkningsmöjligheter utnyttjas. I Österbotten avverkas årligen knappt 1,5 milj.
m3/år. Avverkningarna är rätt konstanta från år till år, trots att tillväxten i våra
skogar ökar. Enligt den senaste riksskogstaxeringen kunde vi hållbart avverka ca
2,3 milj. m3/år. Tillväxten i våra planterade ungskogar har till och med överraskat
expertisen. Problemet är att det har varit svårt att hitta avsättning för all tallmas-

saved den senaste tiden. Därför är förväntningarna stora på de investeringar i
ny kapacitet som aviserats under det senaste året. De låga avkastningssiffrorna
för vårt landskap kan därför härledas från att vi inte kan utnyttja de avverkningsmöjligheter vi har på grund av svag efterfrågan och att andelen gallringsvirke är
större och därmed ger lägre intäkter än vid stor andel slutavverkningar.
Lönsamheten för den enskilda skogsägaren kan inte sammankopplas med avkastningen landskapsvis. För den enskilda skogsägaren kan lönsamheten kanske bäst
relateras till avkastningen på satsat kapital. Då utgörs avkastningen av tillväxten
per hektar. Ju större tillväxt, desto bättre avkastning. Min lönsamhet kan ju inte
vara beroende av försäljningarna i hela landskapet, och jag kan ha ett lönsamt
skogsbruk med god avkastning, även om jag inte skulle sälja virke alla år. Därför
är det viktigt vid ett skogsköp att utföra alla skötselarbeten som bör göras, se till
att det som kan avverkas blir utfört och att dikena är i skick. Då kan man förvänta
sig en god tillväxt och en god avkastning från skogen.
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.
Vinnare i Skogsägaren 2/15 blev Pia Berglund,
Härkmeri och Peter Granfors, Helsingfors. Vi gratulerar vinnarna, vinsterna kommer på posten.

________________________________________________
________________________________________________
Jag vill bli kontaktad av Skogsvårdsföreningen.
Namn __________________________________________
Tel _____________________________________________

SkogsÄgaren

ÖSTERBOTTEN

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

Skogsvårdsföreningen
Österbotten rf
Avtalskod 5018366
Info 65100
00003 Svarsförsändelse

Adress _________________________________________

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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Anders Råstedt är ny inom föreningen och uppskattar att ha svenskspråkiga och erfarna kollegor.

Säg adressen så hittar jag!
Anders Råstedt är ny
skogsvårdsinstruktör
med områdesansvar för
södra Nykarleby, samma
område som Jan-Olof
Eriksson haft tidigare.
Råstedt är anträffbar
på fältet eller på områdeskontoret i Nykarleby
från och med 5 oktober.
Anders Råstedt är Tenalabon
som träffade Martina Nyman
i Pedersöre för fem år sedan. I
år gick flyttlasset upp till Monå
i Österbotten, just före han utexaminerades som skogsbruksingenjör i Ekenäs.
Han är bekant med Skogsvårdsföreningen Österbotten från
tidigare då han utförde sin arbetspraktik här sommaren 2013
och bland annat gjorde plantskogsinventeringar längs stora
delar av verksamhetsområdet.
Till hans ansvarsområde framöver hör södra Nykarleby:
H a r j u x , M o n å , H i r vl a x ,
Kantlax, Monäs, Munsala,

Pensala, Jussila, Vexala och
Ytterjeppo.
- Till mina arbetsuppgifter
hör att planera och förverkliga skogsägarrådgivningen.
Och att sköta skogsvårds- och
virkeshandelstjänster inom
området.

Vill skapa förtroende
Han kommer från en jordbrukarfamilj och hans pappa hade
skogsmaskiner.
- Ändå var branschen inte given för mig före efter studenten och militären. Det var då
jag förstod att skogen är min
bransch och sökte till Forstis.
Efter examen hann han
jobba en tid med skogsdikningar och vägförbättringar
åt Otso, mest Pedersöre- och
Kronobyområdet.

Han trivs bra i
Österbotten
- Fast det är platt och mina
kantarellställen finns i södra
Finland, skrattar han.

- I mitt arbetsområde tycker
jag att det är bördig skogsmark
med bra växtpotential om skogen sköts rätt. Sen är det mitt
jobb att se till att uppmuntra
skogsägare till god skogsvård.
Han vill skapa förtroende till
skogsägare.
- Jag förstår österbottnisk dialekt fast jag kommer från annan
ort. Det brukar faktiskt vara
jag som inte blir förstådd på

Tenaladialekt och måste skärpa
mig, säger han. Med dagens
teknologi är det inte heller problem att hitta rätt om man har
adress eller fastighetsnummer.
Säg adressen så hittar jag!

Kommer att trivas

att använda hans eget uttryck,
på fritiden.
- Jag tror att jag kommer att
trivas bra med det här jobbet,
avslutar han.
Text & foto: Lisbeth Bäck/
Kustmedia Ab

Till skogs drar han också ofta
med hunden och gumman, för

KONTAKT:
ANDERS RÅSTEDT
0400 260 239
Nykarleby (Harjux, Monå,
Hirvlax, Kantlax, Monäs,
Munsala, Pensala, Jussila,
Vexala och Ytterjeppo)

Nykarleby
Sollefteågatan 5
66900 NYKARLEBY

SKOGSDAG I HIRVLAX
Tid:
Fredag 23.10.2015 , kl. 12:00-16:00
Plats:
Hirvlax
Under
dagen
förevisas
markberedning,
plantering, platskogsskötsel samt avverkning.
Skogsvårdsföreningen bjuder på kaffe och korv.
VÄLKOMNA!
Skogsägarna
ÖSTERBOTTEN
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Virkesmarknaden

Skogsvårdsföreningens
energivedshantering
Skogsvårdsföreningen
bildade under sommaren ett nytt bolag genom
vilket energivedshanteringen i huvudsak kommer att skötas.
Bolaget Österbottens Trä Ab
- Pohjalaisten Puu Oy kommer att stå som ägare till energiveden under den tid virket torkar antingen vid vägkant eller i ett mellanlager.
Slutanvändarna kan variera.
Den största slutanvändaren
av energivirke kommer fr o m
i år att vara EPV Energi Oy till
vilket Vaskiluodon Voima hör.
Skogsvårdsföreningen har tre
alternativa mellanlager där
energiveden får torka innan
den körs till Vasklot. Vårt mål
är en relativ fukthalt på under
40 % i virket. Mellanlagren
finns i Kuni, Rimal och intill
Strandvägen. Virket till Vasklot
anskaffas från mellan- och södra teamens område.

Virke från den egna
drivningstjänsten
Såsom tidigare år utför skogsvårdsföreningen energivedsavverkningar. Skogsägare som är
intresserade av att få sina skogar
omskötta kan ta kontakt så erbjuder vi våra tjänster. Avverkningen
blir enklare och förmånligare då
allt klenvirke avverkas till ett sor-

timent. Minimitoppdiametern på
energiveden är 4 cm och den lagras luftigt i täckta travar. Eftersom
vi i princip levererar värmeenergi
till Vasklot har vi olika prissättning på olika sortiment beroende
på energiinnehållet. Friskt virke
av gran, tall eller björk har ett
högre pris än rötskadat virke
och asp.

ende virke under traven så att
dess nedersta del hålls torr.
Är det frågan om höga travar
bör man sätta så kallat mellanlägg för att öka luftgenomströmningen. Alla travar täcks

med täckpapper. Täckpapper
kan köpas av skogsvårdsföreningen. Virkesmängden mäts
antingen med travmätning,
motomätning eller som ett resultat av vikten omräknad i ku-

Leveransköp av
energivirke
Skogsvårdsföreningen har
även möjlighet att köpa en viss
mängd energived på leverans.
Ta kontakt innan ni börjar avverka så kollar vi läget. Samma
som beskrevs ovan gäller; priset varierar beroende på kvaliteten, minimitoppdiamtern är 4
cm och virket bör lagras på ett
torrt och luftigt ställe. Virket
bör lagras så att det kan förflyttas med lastbil, helst med en
lastbilskombination. Avdrag
görs för virke som måste hämtas med endast dragbilen.
Virket huggs antingen till en
längd på 4,5-5 m eller måttkapat till 3 meters bitar. Man bör
sätta tillräckligt med längsgå-

KOM IHÅG!
... att göra kontrakt före du
börjar avverka.

VIRKESPRISER
Medelpriserna per avverkningssätt
för juli 2015. I statistiken ingår den
virkesmängd som skogsindustrin och
de större privata sågarna köpt från
privatskogarna.
Källa: Luke

I-GALLRING, rotpriser, €/m3
Område
Södra Österbotten
Mellersta Finland
Hela landet

MASSAVED		
Tall Gran Björk
15,17 14,43 14,97
15,40 15,47 14,91
14,99 14,97 14,48

SMÅSTOCK		
Tall
Gran
20,87
20,83 20,89

FÖRNYELSE, rotpriser, €/m3

Prisområdena i
skogsforskningsinstitutets
statistik

Område
Södra Österbotten
Mellersta Finland
Hela landet

TIMMER		
Tall Gran Björk
57,49 55,56
58,27 56,35 42,89
56,37 55,47 43,23

MASSAVED		
Tall
Gran Björk
18,16 18,10 17,83
17,46 18,77 17,51
17,38 18,02 17,10

SMÅSTOCK
Tall
Gran
26,25
25,02 24,76

TIMMER		
Tall Gran Björk
57,63 55,20
56,86 55,21
56,23 54,80 46,57

MASSAVED		
Tall
Gran Björk
28,15 27,68 28,2
29,28 30,70 29,77
28,30 29,95 29,27

SMÅSTOCK
Tall
Gran
24,71
-

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

bikmeter. Vikten fås då virket
förflyttas till mellanlager eller
till slutanvändaren.
Text & Foto: Dan Kullman
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OSÄKERHETEN PÅ SÅGVARUMARKNANDEN AVSPEGLAR
SIG PÅ VIRKESMARKNADEN
Såväl den inhemska- som exportmarknaden är ur skogsindustriprodukternas efterfrågas synvinkel fortfarande problematisk. Lite
draghjälp har vi fått genom att
euron har försvagats i förhållande
till euron. Men många andra valutor, främst den svenska kronan,
har försvagats vilket har dämpat
valutafördelen. Också den kinesiska marknaden har sviktat, trots
att exporten av sågvaror dit från
Finland har varit på rekordnivå
hittills i år.
De börsnoterade skogsindustribolagen har redogjort för halvårsresultatet. Cellulosaindustrin
går väldigt bra för tillfället och
dess förbättrade resultatutveck-

ling förklarar att lönsamheten
förbättrats. Nämnas kan att
Metsä Fibre avkastning på satsat kapital utan engångsposter
var över 50 %.
Virkesanvändningen har under första halvåret, på basen av produktionssiffror, i
sin helhet gått ner en aning.
Användningen av stock har minskat med ungefär fyra procent
och massaved aningen mindre.
Marknadsavverkningarna har
också minskat, dels på grund av
ett stort vägkantslager och på
grund av drivningsförhållanden,
med ett par procent under första
halvåret.

Utbudet på virke har i förhållande till efterfrågan varit bra.
Nedåtgående priser både vad
gäller timmer och massaved påvisar att utbudet varit större än efterfrågan. För tillfället är det bäst
efterfråga på timmerstämplingar
på fastmark. Vad gäller massaved
är efterfrågan i sin helhet sämre,
men läget varierar mellan olika
regioner. Virkeshandeln har med
beaktande av förbrukningen och
lagersituationen utvecklats som
väntat. Det största frågetecknet
beträffande höstens virkeshandel är hur marknaden för sågvaror utvecklas.
Text: Erno Järvinen
Foto: Ann-Mari Snickars

VERKSAMHETSLEDARENS ÖVERSIKT

MÅNGA OSÄKERHETSFAKTORER
– MEN SKOGEN VÄXER ALLTJÄMT
Verksamheten igång efter sommaruppehållet
Hösten är här och med den så har skogsbruket tagit fart. Trots en del osäkerhetsfaktorer på virkesmarknaden har verksamheten kommit igång hyfsat under hösten.
Alla våra skogsarbetare är sysselsatta och skogsvårdsverksamheten kör för fullt.
Osäkerhet råder dock på virkeshandelssidan där efterfrågan på timmer, främst
gran, sviktar medan det råder ett överutbud både på massaved (barrmassaved)
och energived vilket under året har synts på ett negativt sätt i prisnivån.
Det prekära är att industrin i offentligheten är bekymrad över tillgången på virke.
Samtidigt gör cellulosaindustrins bra resultat och på virkesmarknaden råder ett
överutbud på klent virke, vilket resulterat i nedåtgående priser. Visst kommer
efterfrågan på massaved att öka, vilket är välkommet, i och med de planerade och
under byggnation varande ny kapacitet. Men ett sviktande utbud på massaved
är nog inte ett reellt bekymmer i en närliggande framtid. Önskvärt är att de goda
resultatet på cellulosa sidan också skulle avspegla sig på priset på massaved, nu
har tendens varit det motsatta.
Byråkarti och missriktat stöd
Om statsmaktens mål är att minska byråkratin gick det lite tvärtemot med
statsstöden för skogsförbättringsarbeten, speciellt gällande plantskogsvården.
För tillfället är skogscentralen överhopad av planer och redovisningar och än i
skrivande stund har inga planer godkänts fastän den nya lagen trädde i kraft i
början av juni. Det är har till viss del försvårat det praktiska genomförandet av
vissa arbetslag.
Oroväckande är också att det kommit hotande signaler från industrin om sänkningar av priset på massaved från avverkningar som erhållit skogsförbättringsbidrag. Det här skulle betyda att det är industrin som tar ut bidraget vilket verkligen
inte är meningen med medlen. Denna risk var något som vår organisation också
lyfte upp i lagberedningen. En farhåga som nu hotar blir verklighet?

Skogsvårdsföreningen i tiden
I och med lagen om skogsvårdsföreningen ändrade i början av året öppnade sig
många nya möjligheter att utveckla skogsvårdsföreningen verksamhet. Vi har
nu tagit det första steget i och med att vi bildat virkesbolaget Österbottens Trä
Ab– Pohjalaisten Puu Oy. Tanken med det bolaget är att vi köper in energived i
bolagets namn. Verksamheten binder mycket kapital då virket efter att det kommit
ut till vägkant skall torka 1-2 år. Genom att bolagisera den delen av verksamheten
försnabbas betalningstrafiken gentemot medlemmarna, som får betalt när virket
är vid vägkant. Samtidigt äventyras inte skogsvårdsföreningens övriga verksamhet. Tanken är att också den övriga affärsverksamheten skall bolagiseras inom
den närmaste framtiden,
Att sända ut tusentals medlemsavgiftsfakturor var ingen lätt match. Det fick vi
erfara i våras. Bristfälligt medlemsregister och tekniska bekymmer gav upphov
till en hel del extra bekymmer. Nu har vi tagit lärdom av detta. Från och med
oktober kommer Stina Sabel att ansvara för alla medlemsärenden i föreningen.
Har du frågor kring medlemskapet, dina egna uppgifter, medlemsförmåner etc.
är det bara att ringa eller mejla. Vi hoppas genom denna anställning på ett bättre
sätt kunna bemöta våra medlemmars informations- och servicebehov och vara
bättre förberedda när medlemsavgifterna för år 2016 faktureras.
Ett annat nytt ansikte i vår organisation är Anders Råstedt. Anders Råstedt börjar
i oktober jobba som skogsvårdsinstruktör i södra Nykarleby. Anders har tidigare
jobbat på OTSO skogstjänster som förman och han är bosatt i Monå men kommer
ursprungligen från Tenala i Raseborg.
Ha en bra fortsättning på hösten!
Jan Slotte
verksamhetsledare
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Hyggesbränning
Hyggesbränning är en
traditionell skogsvårdsmetod som använts av
flera generationer vid
förnyelse av skog. Nu
håller den här mycket
användbara metoden på
att försvinna helt efter
att ha minskat i intresse
bland skogsägare under
årtionden.
För 50 år sedan utfördes hyggesbränning i Finland på
35 000ha, sedan det har den
brända arealen minskat och
idag bränns mindre än 1000ha
årligen. Hyggesbränning ersätter inte egentligen markberedningen men den är skogsvårdsmässigt fördelaktig och den har
en positiv inverkan på skogens
mångfald.

Olika typer av
hyggesbränning
Det finns egentligen två typer
av traditionell hyggesbränning
och i skogsvårdande bränning
strävar man framföralt att förbättra växtplatsens näringsförhållanden för det kommande
träd beståndet medan man i naturvårdande bränning strävar
att åstadkomma bränd och död
ved vilket många utrotningshotade arter är beroende av.

Förutom den traditionella hyggesbränningen så utförs även
iståndsättningsbränning och
bränning av sparträdsgrupper.
Dessa bränns enbart för att öka
naturensmångfald genom att
skapa brandskadat virke.

Varför hyggesbränna?
En del av dragen i skogen har
formats av skogsbränder. Idag
släcks skogsbränderna av ekonomiska och säkerhetsskäl så
fort som möjligt. De drag som
skogsbränderna orsakar saknas därför ur våra skogar.
Vid en lyckad hyggesbränning
bränns största delen av hyggesresterna och en del av humuslagret. De näringsämnen
som bundits i hyggesresterna
och humuslagret frigörs och
kan upptas av växterna, dessutom blir jorden mindre sur
för årtionden. Det isolerande
humuslagret blir tunnare och
markens värmeförhållanden
förbättras. Konkurrensen från
ytvegetationen minskar för ett
antal år efter hyggesbränningen. Skogsodlingsarbeten blir
lättare när hyggesresterna som
stör arbetet bränts bort.
Hyggesbränningen ger utrymme för nya arter. Brandytan

lockar till sig arter som är beroende av brandskadat virke
och arter som drar nytta av
den förändrade konkurranssituationen när de får mera
levnadsutrymme. Många arter
som är beroende av bränder
har blivit sällsynta och även
hotade. Därför strävar man
även med kraven i skogscertifieringen att öka användning
av eld i skogsbruket.

Hur hyggesbränner
man?
Har man som avsikt att utföra
hyggesbränning borde man
veta det redan när man planerar avverkningen eftersom
det då är lättare att planera de
åtgärder som behövs vid bränning. Det lönar sig att planera
en större sammanhängande
yta eftersom det är mera kostnadseffektivt att bränna. Ytan
borde vara rund till formen och
lätt tillgänglig för att det ska gå
lättare och säkrare att bränna.
Måttligt bördiga marker lämpar sig bäst för hyggesbränning när de bördigaste markerna inte har någon direkt
nytta av bränning och svagare
marker kan bli för hårt brända.
Jordarten skulle helst få vara

morän som släpper igenom
vatten.
Hyggesresterna lämnas kvar
på ytan som ska hyggesbrännas och de ska vara utspridda.
Kantzonen strävar man att få
fri från hyggesrester redan vid
avverkningen för att underlätta
arbetet med att göra en brandgata som ska hindra elden från
att sprida sig till intilliggande
skog.
Hyggesbränning utförs när
det är torrt och då föreligger alltid en risk för skogsbrand och därför bör det finnas vatten för släckning intill.
Ändamålsenligt är om ytan
gränsar till vattendrag eller
någon annan klar gräns tillexempel en väg.
När hyggesbränningen förbereds och planerars väl hålls elden under kontroll. Släckning
kan påbörjas redan under
bränningen genom att släcka
pyrande glödbränder så som
stubbar och myrstackar.
Efter att elden blivit släckt
måste man hålla vakt så att
inte elden tar sig på nytt.
Vakthållning beror på vädret men man måste säkra sig
att det inte föreligger någon

risk att elden tar fart på nytt
innan man slutar att hålla vakt.
Under torrt väder och hård
vind behövs intensiv bevakning. Ibland kan bevakningen
ta lång tid, över en vecka i
vissa fall.

Svalt intresse
I Österbotten har intresset för
hyggesbränning varit svag under de senaste åren och kunskapen om hur de ska utföras håller på att försvinna. De
skogsägare som är intresserade
och har lämpliga objekt för
hyggesbränning får gärna ta
kontakt med skogsvårdsföreningen. Vi ska sträva till att hålla
denna tradition vid liv.
Text: Tom Finnilä
Foto: Jussi Linnala/ Mhy
Keski-Suomi
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Nytt från...Nytt från...
VÄGPROJEKT
Holmdalsvägen i Skaftung. Planering avslutad, vägen beviljades ej finansiering.

		

Norrberget skogsväg i östra Kristinestad. Grundförbättringen torde vara
klar, ett slutmöte för vägdelägarna kvar.

		

Kroksmossen i Yttermark. Stöd beviljade för dikningen, avverkning 		
bör ske i vinter o dikning sommaren 2016.

		

Spänbacka skogsväg i Överesse. Byggandet av vägen inleds i höst.

DIKESPROJEKT
		

		

Kässy dikesplan i Teuva. Verkställighet av tunga projekt på gång.
Timoåsens dikesplan i lappfjärd. Planeringen nästan färdig. Röjning och
avverkning påbörjad

Holmbodvägen i Öster-Yttermark. Verkställighet av tunga projekt på gång.
Holmmossens dikesplan i Lappfjärd. Finansiering godkänd, väntar på planering.
		
		
		
		

Rotmossback skogsvägen i Väster-Yttermark. Verkställighet av tunga projekt
på gång.
		

Gillermossens dikesplan i Tjöck. Planeringen nästan färdig. Röjning och
avverkning påbörjad

		

Pjelax södra dikesplan i Pjelax. Planeringen halvfärdig. Röjning och
avverkning påbörjad

Björklid skogsväg i Väster-Yttermark. Finansiering godkänd, väntar på planering.
Dalsback skogsväg i Pörtom. Stöd beviljade för vägförbättringen. Offerter 		
utsändes i höst och avsikten är att grävningen borde vara klar ännu detta år.

Tjärlax dikesplan i Närpes. Planeringen påbörjad.
Torpar skogsväg i Korsnäs. Planeringen nästan färdig.
Alimässkärr skogsväg i rån mellan Petalax och Malax. Planering pågår.

		
		

Björklid dikesplan i Väster-Yttermark. Finansiering godkänd, väntar på
planering.

		
		

Johansö skogsväg i Södra Vallgrund. Stöden klara, entreprenör för grävningen
vald och grävning sker i höst. Grusning planerad i vinter och sommaren 2016.

		

Furuedets dikesplan i Väster-Yttermark. Planeringen halvfärdig. Röjning och
avverkning påbörjad

		
		
		

Storöj skogsväg i Vassor. Grundförbättring av befintlig väg. Terrängplaneringen
klar men vägenheter, kostnader, kartritning, flera skogsägarfullmakter kvar att
åtgärda.

		
		

Harvungön i Harrström. Planeringen klar men planeringen av avverkningen och
vattentransporten ej klara. Pråmtransportör sökes och intresserade kan gärna
höra av sig.

		
		

Storfors skogsbilväg i Karleby. Grundförbättringen pågår. Vägen grusas
ställvis ännu i höst. Största delen av gruset körs nästa år.

		
		

Jevane dikesrensning i Pörtom. Stöd beviljade för dikningen. Avverkning denna
vinter och dikningen påbörjas 2016.

		
		

Ängsö skogbilväg i Öja. Grävmaskinsarbetet utförts till största delen och
grusningen är klar för i år. Kompletteringsgrusning nästa år.

		

		
		

Källmossbacka skogsväg i Terjärv. Grävmaskinsarbetet utförts till största delen
och grusningen är klar för i år. Kompletteringsgrusning nästa år.

		
		

Åsfjärdens väg i Kronoby. Grävmaskinsarbetet utförts till största delen
och grusningen är klar för i år. Kompletteringsgrusning nästa år.

		
		

Sandvik-Manderbackavägen i Terjärv. Grävmaskinsarbetet utförts till största
delen och grusningen är klar för i år. Kompletteringsgrusning nästa år.

		
		

Svedjebacka skogsväg i Nederlappfors. Grävmaskinsarbetet utförts till största
delen och grusningen är klar för i år. Kompletteringsgrusning nästa år.

		
		

Bäcksängsvägen i Emmes, Nedervetil. Grävmaskinsarbetet utförts till största
delen och årets grusning avslutas i oktober. Största delen av gruset körs nästa år.

		

		
		
		

		
		
		

Djuplasbacka skogsväg i Kronoby och Terjärv. Grävmaskinsarbetet utförts till
största delen och årets grusning avslutas i oktober. Största delen av gruset körs
nästa år.

		
		
		

Hysal skogsväg i Forsby, Nykarleby. Grävmaskinsarbetet utförts till
största delen och årets grusning avslutas i oktober. Största delen av gruset körs
nästa år.

FRÅGOR & SVAR
BESKATTNING AV FINLÄNDSKA SKOGSINKOMSTER I SVERIGE
Om du bor i Sverige är du skattskyldig där för alla dina inkomster.
Huvudregeln är att du ska ta upp dina utländska inkomster till beskattning i din svenska deklaration. Man får dock göra avräkning för den
skatt man betalat i Finland.
Är det nettoinkomsten från Finland man uppger?
Man måste göra ett bokslut i Sverige också för verksamheten i Finland där
man tar upp både inkomster och kostnader och alltså får en nettoinkomst.
Är det då så att denna inkomst i Sverige läggs på löneinkomsterna?
Den inkomsten läggs ihop med inkomster från andra verksamheter eller
löneinkomster man ev haft.

Småbäck dikesrensning i Pörtom. Terrängplanering pågår.
Högdals och Lisansjö östra dikesrensning i norra Pörtom. Stöden klara. 		
Avverkning i vinter och dikning sker 2016.
Järvenpää dikesplan i Korsbäck. Verkställighet av tunga projekt på gång.

		
		

Pörsbäcken dikesrensning i Molpe. Dikesrensningen pågår och torde vara klar
senast sommaren 2016. En del vinteravverkningar kvar att utföra.

		
		

Haikne dikesrensning i Malax. Terrängplaneringen klar men kartritning och
kostnadsfördelning samt en del skogsägarfullmakter kvar.

		
		

Rimal dikesrensning i Östersolf. Grävningen pågår och beräknas vara klar 		
nästa vår/sommar.

		

Pundars dikesrensning i Tölby. Avverkningarna bör ske senast inkommande
vinter för grävningen är planerad att påbörjas sommaren 2016.

		
		
		

Mellanskiftet dikesrensning i Tölby. Terrängplaneringen påbörjas i höst.
Finnhugget och Stormossen dikesrensning i Vörå, Kärklax. Terrängplanering
och skogsägarfullmakter klara. Följande är presentation av förslaget till dikesplan.

Sverige har proportionell beskattning också så beskattningen kan väl
vid en stor skogsaffär som läggs till löneinkomsten stiga ganska kraftigt?
Skatten från en avverkning kan bli ganska stor men det finns även möjligheter att hänföra del av inkomsten till inkomstslaget kapital och då
blir det 30% skatt på den delen rakt av. Man får då inte tillgodoräkna
sig den delen som pensions- eller sjukpenninggrundade inkomst. En
skogsägare har även som regel ganska stora rullade underskott från
åren innan avverkningen som man även räknar av från resultatet. Man
kan även göra vissa avsättningar för framtida kostnader som kommer
till följd av avverkningen. Sedan får man göra avräkning för den skatt
man betalat i Finland dvs 30-33% av nettoinkomsten.
Ifall den svenska skogsägaren säljer skogen med mark och allt dvs hela
fastigheten – fungerar då beskattningen likadant?
Om en hel fastighet säljs så beskattas man i inkomstslaget kapital även
i Sverige med i princip samma skattesats som i Finland.
Text: Anders Hjortman
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NYA KEMERA
- hur blev det sen?
Den länge omtalade nya
kemeralagen trädde ikraft 1
juni och nu har vi då många
projekt i gamla kemeralagen
och också flera i nya.
I nya kemera har vi inlämnade bidragsansökningar för tidig vård
av plantbestånd, gallring av ungskog och hopsamling av klenvirke
samt för bekämpning av rotröta. I
gamla kemera finns många dikesrensnings- och vägprojekt, förnyelseplaner och planer för vitaliseringsgödsling.

Läget idag
Det nya är att ifall du vill få statliga
bidrag för tidig vård av plantbestånd, gallring av ungskog eller
för bekämpning av rotröta bör en
finansieringsansökan insändas före
arbetet påbörjas. Ansökan insänds
till skogscentralen och i den beskrivs
nödvändiga detaljer om det planerade området samt när arbetet skall
utföras. Efter att ansökan är insänd
kan arbetet påbörjas på egen risk.
Med egen risk menas att det inte
finns någon garanti att pengar kommer och när.
För dikning, vägbyggnad samt vitaliseringsgödsling har förhandsplan
krävts också tidigare, så där är systemet nästan som förr.
Läget idag är att tjugotusen ansökningar hittills inkommit under

sommaren och per vecka kommer
tusentrehundra till. Nu, efter semestrarna har dessa börjat behandlas
och det uppskattas att ansökningarna är behandlade inom oktober. De
första stödutbetalningarna planeras
ske inom oktober.

KOM IHÅG!
Finansieringsansökan
inlämnad före arbetet inleds
Skogscentralen håller på att utarbeta ett nytt program så att man
via tjänsten MinSkog.fi ska kunna
lämna in finansieringsansökningar
för tidig vård av plantskog och gallring av ungskog och troligen också
för bekämpning av rotröta. Troligen
blir detta möjligt redan i november.
Efter detta planeras för att också
redovisningar för dessa arbetsslag
ska kunna skickas in via MinSkog.fi.
Efter att skogscentralen har sitt
system klart och alla vet vad som
efterfrågas får också skogsvårdsföreningen sina programuppdateringar klara så att ansökningar
och redovisningar kan skickas in
elektroniskt. Idag under övergångsperioden måste allt skickas in på
papper vilket gör behandlingstiden
längre i alla skeden.
Text: John Berg
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Tidig vård av plantskog
• slyröjning/gallring av plantbestånd eller gallring/avlägsnande av låg skärm

• plantbeståndet ska efter åtgärden vara mellan 0,7 och
•
•
•
•
•

3,0 meter
minsta figurstorleken är 0,5 ha
minsta ansökningsareal är 1,0 ha
minst 3000 stammar/ha tas bort
högst 5000 stammar/ha lämnas kvar
minst 10 år sedan senaste kemeraplantering/gallring

KEMERA-stöd: 160 €/ha

Vård av ungskog
• röjning/gallring av plantbestånd eller gallring/avlägsnande av lågskärm

• efter arbetet är medelhöjden över 3 meter
• medeldiametern efter arbetet under 16 cm på
brösthöjd

• minsta figurstorleken är 0,5 ha
• minsta ansökningsareal är 2,0 ha
• minst 1000 stammar/ha över 3 cm stubbgrovlek tas
bort

• högst 3000 stammar/ha kvar efter arbetet
• minst 10 år sedan senaste kemeraröjning/gallring

3

KEMERA-stöd: 230 €/ha

Hopsamling av klenvirke
• kopplas till ett vård av ungskogsobjekt
• minst 35 m3 virke/ha
• inget krav på överlåtelse av virket eller till vilket
ändamål virket används

KEMERA-stöd: 220 €/ha eller totalt 450 €/ha

STÖD FÖR TIDIG VÅRD AV UNGSKOG
Den nya lagen medförde ett nytt stöd för tidig vård av ungskog som
inte tidigare funnits. Enligt den gamla Kemera-lagen fick man stöd
först när kvarvarande plantskog efter röjning var cirka 2 meter hög
och stamantalet fick inte överstiga 3000 stammar/ha efter röjning.
Detta ledde lätt till att man väntade med den första röjningen tills
man fick stödet och då röjde man så att man just fick stödet och
lämnade kvar cirka 3000 stammar/ha. Det här var många gånger
det enda ingreppet i skogen före första gallring. Problemet med det
sättet är att man hamnar att utföra första gallringen för tidigt och
drivningskostnaderna är då högre och utfallet mindre, dessutom
hamnar man att utföra en förhandsröjning.

Sköta enligt rekommendationer
Tidig vård av plantskog som nu införts betyder att man får stöd
redan när plantskogen är minst 0,7 meter och högst 3 meter hög
och tätheten får vara högst 5000 stammar/ha efter röjning när minst

KEMERA
				

- kestävän metsätalouden rahoitus
- finansiering för ett hållbart skogsbruk

3000 stammar röjs bort. Det betyder i praktiken att man kan sköta
plantskogen enligt skogsvårdsrekommendationerna och få stöd
för det. Det som är nytt är även det att man nu kan få stöd två
gånger för samma objekt bara det gått minst tio år från den första
röjningen.

Stödets storlek
Minimiarealen i ansökan för tidig vård av ungskog är 1 ha och får
bestå av flera figurer som till arealen är minst 0,5 ha. Stöd för tidig
vård av ungskog är 160 €/ha och ingen skild ersättning betalas ut
för uppgörande av ansökan och anmälan om verkställande. För
vård av ungskog är stödet 230 €/ha, minimiarealen är 2 ha, höjden
ska vara över 3 meter och stammantalet efter arbetet högst 3000st/
ha när man har avlägsnat minst 1000 stammar/ha. När man i samband med vård av ungskog samlar ihop klenvirke minst 35m3/ha
så har man möjlighet att få det förhöjda stödet på 450 €/ha.
Text: Tom Finnilä
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CASE - tidig vård av plantskog

En meters granplantor bland fyra meter
hög lövsly
Nils-Erik Hellqvist från
Kronoby var i kontakt med
skogsvårdsföreningen i våras och fick då höra om möjligheten till bidrag för tidig
vård av plantskog.
Vi beslöt att vi skulle se närmare på
hans 5 år gamla stubbyta ifall den
fyllde kriterierna för stöd för tidig
vård av plantskog. När vi besöker
plantskogen så kan vi knappt se
granplantorna bland lövslyet som
tagit över hela ytan. Vi konstaterar
att något behöver definitivt göras för
att så här ska det inte se ut i en granplantering fem år efter planteringen.
När vi går bland lövslyet så ser vi
tydligt hur en del av granplantorna
lider av den hårda konkurrensen om
ljus och näring. Lövslyet är redan
över fyra meter och granplantorna
cirka en meter. Nils-Erik ångrar
sig att han valde att ta stubbar från
ytan eftersom resultatet ser så här
våldsamt ut. Vi kommer överens
om att skogsvårdsföreningen ansöker om finansiering och sköter om
röjningen.
Nils-Eriks fru Gunice äger skog i
Larsmo och hon har en motsvarande
plantskog som var ett år äldre och
den konstaterades också var i behov
av röjning. Johnny Fagerholm som
arbetar åt skogsvårdföreningen i

Larsmo ansökte om finansiering åt
Gunice och tog hand om röjningen.
Nils-Erik anser att det är bra att man
fått en ny kemera-lag som sporrar
till att sköta skogen på ett bra sätt
och enligt rekommendationerna.
Utan det nya stödet är jag osäker
på om jag alls låtit röja ytan säger
Nils-Erik som inte anser sig annars
vara riktigt aktiv som skogsägare.
Skogarna borde skötas tycker NilsErik och tillägger att det är frågan
om att ta hand om sin skogsägendom och se till att skogen växer på
bästa sätt. Skogen borde dessutom
förnyas när den är mogen och inte
sparas för länge när tillväxten slutat.
Många gör misstaget och glömmer skogen efter avverkningen och
planteringen. Det krävs en del arbete vid och efter förnyelsen för att
skogen igen ska ta sig och klara av
plantskogsstadiet och utvecklas till
ett virkesrikt och kvalitetsmässigt
värdefullt bestånd. Här har den nya
kemera-lagen en viss betydelse som
en drivkraft som förhoppningsvist
sätter fart på plantskogsvården. Det
viktigaste är ändå att vi sköter om
skogen med eller utan bidrag.
Text: Tom Finnilä
Foto: Tom Finnilä &
Johnny Fagerholm

Nils-Erik i sin fem år gamla granskog som är i akut behov av röjning.

STUBBRYTNING
- bidrar till ökat lövsly
Stubbrytning har under den senaste tio åren ökat och det
har lett till det att vi i dag har stor behov av tidig vård av
plantskog.
Stubbrytningen är ett våldsamt ingrepp i skogsbotten
som avverkats och ger mycket goda förutsättningar för
lövträdsfrön att gro. Vilket leder till att vi efter några år får
en mycket kraftig och tät inslag av lövträd bland de planterade barrträden.
På så kallade stubbytor är en första röjning nödvändig annars kvävs barrträdsplantorna av lövträden som är snabbare
i tillväxten i början.

Så här ser Gunices skog ut efter röjningen.
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Bekämpning av rotröta
• stubbehandling ska enligt certifieringskraven utföras

vid alla barrträdsdominerade avverkningar under tiden
1.5 till 30.11
• stödet söks före avverkningen börjar
• markägaren är stödmottagare men den som sköter om
avverkningen kan med fullmakt ansöka om
stödutbetalningen
KEMERA-stöd: 70 €/ha för den behandlade och tidigare ansökta arealen

Byggande av ny skogsväg
•
•
•
•

bör vara flera delägare
nya vägen minst 500 meter lång
över hälften av vägenheterna bör vara för skogsbruket
vägförrättning, väglag bör bildas

KEMERA-stöd: 30 % av kostnaderna

6

Grundförbättring av enskild väg
•
•
•
•
•

väglaget bör ta beslut att grundförbättra
bör vara flera delägare
vägen minst 500 meter lång
minst 30 % av vägenheterna bör vara för skogsbruket
minst 20 år sedan statsbidrag fåtts för vägbygget

KEMERA-stöd: 40 % av kostnaderna

Har du stora nyplanteringar eller nyligen gallrade ytor, är det ännu större skäl att se över skogsförsäkringen. Djur- och frostskador på
nyplanteringar samt stormskador, ersätts inte längre av staten sedan Kemera-lagen förnyades under sommaren.

Läge att kontrollera skogsförsäkringen
En av de största ändringarna
inom skogsbruket i år är
Kemera-lagreformen, som
trädde i kraft den 1 juni.
Syftet med Kemera-lagen,
som sedan 1996 reglerat statens finansiella stöd för privat skogsbruk, är att främja
ett ekonomiskt, ekologiskt
och hållbart skogsbruk. En
del ändringar i lagen ger
orsak att se över hurudan
skogsförsäkring du har och
villkoren i den.

KEMERA
				

Det finns flera nyheter i den nya lagen – den vi lyfter fram här är att all
ersättning för förnyelse av skadad
skog numera är borta.
- Det gäller både plantkostnader
samt kostnader för planteringsarbete, efter både brand, storm,
frost och skador förorsakade av
skadedjur såsom sorkar, snytbaggar och svampsjukdomar. Det här
ger anledning att se över vilken
typ av skogsförsäkring man valt,
konstaterar skogsvårdsinstruktör
Mats Linnsén.

- kestävän metsätalouden rahoitus
- finansiering för ett hållbart skogsbruk

Endast älgskador ersätts av
staten
Tidigare, då den gamla Kemeralagen var i kraft, uppgick förnyelsestödet till omkring 500 euro
per hektar om den förstörda ytan
omfattade minst 0,5 hektar. Kravet
var att det gällde en totalskada. För
att skydda sig mot dessa risker idag,
är man tvungen att ha en skogsförsäkring – och oftast en omfattande
sådan, då en basförsäkring endast
skyddar mot brand.

- En skogsförnyelse kostar idag
mellan 550 och 750 euro per hektar, beroende på vilka plantor
man väljer, inklusive arbetskraft.
För den som har stora nyplanterade ytor, men också för de som
gallrat mycket eller ska gallra,
lönar det sig definitivt att fundera över sin skogsförsäkring,
anser Mats. En nygallrad skog
är mer känslig för stormskador
och även för snöbrott, och i den
är de ekonomiska skadorna även
större än på en plantering, til�lägger han.
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Vård av torvmarksskog
• en övergripande genomgång av ett tidigare dikat
•
•
•
•
•
•
•

område, d.v.s. också näringssituationen, vägförbindelser, skötsel samt avverkningar
kräver också en vattenvårdsplan
minsta areal är 2,0 ha
kan omfatta bara en fastighet men oftast samprojekt i
Österbotten
väg på dikesren stöds fram till närmast bärande
markgrund
skogen bör vid dikningen inte ha skötselbehov de
närmaste 5-10 åren utan skötsel bör ske före dikningen
planen kan uppdelas i planering och verkställighet
efter att ansökan om verkställighet inlämnats så avdras
från stödet inkomster som kommit från skogsbruket

KEMERA-stöd: 70 % av kostnaderna men för planer
under 5 ha är stödet 40 %
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Vitaliseringsgödsling
•
•
•
•

för att korrigera näringsämnenas obalans på torvmark
gödsel för enbart tillväxtgödsling godkänns inte
minsta arealen är 2 ha och minsta figuren är 0,5 ha
gödselmedlet och mängd bestäms via barranalys
eller via beståndets utseende och färgen på barren

KEMERA-stöd: 40 % av kostnaderna

Försäkring krävs för skydd
mot storm- och sorkskador
Hur stor areal man besitter är förstås också en avgörande faktor i
sammanhanget, men man bör oberoende ha på klart att från och med
i sommar ersätts inga andra skador
än älgskador av staten. Ska man
skydda sig mot storm- och sorkskador, är enda alternativet en skogsförsäkring – på rätt nivå.
- Bland skador förorsakade av djur
ligger sorkskadorna i topp, och de
kommer ofta med tre till fyra års
mellanrum. De kan förutspås via
prognoser och under dessa cykler
är det oftast frågan om totalskador,
berättar Mats.

LOKALTAPIOLA
Hos LokalTapiola kan man välja mellan tre skyddsnivåer på skogsförsäkringen:
Omfattande, bas eller reducerad nivå. Den sistnämnda skyddar enbart mot brandskador, medan den omfattande nivån krävs för skydd mot djurskador. För skydd mot
stormskador krävs minst en försäkring på basnivå.
- Det vi kan se utgående från Meteorologiska institutets statistik är att stormarna
och stormskadorna ökat under de senaste åren, vilket gjort att skogsförsäkringarna
blivit lite dyrare. Stormar är den vanligaste skadegöraren – av de skogsskador som
försäkringsbolagen ersätter orsakas 70-80 procent av stormar, berättar Jan Wallin,
kontaktchef på LokalTapiola.

Den vanligaste skadegöraren är
ändå snytbaggen, som håller till
på nyplanteringar och ger sken av
att plantorna torkat bort, trots att
skadan beror på insektens åverkan
på barken.

- Den nya Kemera-lagen har åtminstone inte hittills påverkat varken vårt försäkringssystem eller våra priser, poängterar han, men bolagen följer kontinuerligt med vad
som sker i branschen och vilka skador som anmäls.

Välj rätt skyddsnivå

FENNIA

Försäkringsersättningen är med
andra ord mer omfattande än det
statliga stödet och med den kan
man gardera sig mot plötsliga och
oförutsägbara naturförödelser.
Försäkringarna prissätts per hektar, och priset varierar beroende på
skyddsnivå och på vilken självrisk
man väljer.
Att jämföra priserna mellan olika
försäkringsbolag är inte det lättaste, eftersom innehåll och villkor
varierar dem emellan. Det vanliga
är ändå att ersättningarna grundar
sig på antalet skadade kubikmeter,
där minimängden ofta är 15 m3
eller 0,5 hektar mark. Vid valet
av skyddsnivå och självrisk bör
man komma ihåg att premien för
skogsförsäkringen är avdragsgill i
beskattningen.
Har den nya Kemera-lagen påverkat
skogsförsäkringarna och prissättningen av dem?
Vi frågade några av försäkringsbolagen.
Text och foto: Anna Sand/
Kustmedia Ab

Vid Fennia kan man välja mellan en skogsbrands- eller en fullgod skogsförsäkring
– dessa delas inte skilt upp i några nivåer. Skogsförsäkringen skyddar mot både
storm- och djurskador förorsakade av till exempel sorkar.
- Av dessa ersätter skogsförsäkringen stormskador och insektskada på träd- och plantbestånd samt av gnagare orsakad skada på plantbestånd. Kemera-lagen påverkar
inte priserna på våra skogsförsäkringar, försäkrar Tarja Luoto på Fennia.

POHJOLA / OP
Hos Pohjola/OP kan man välja mellan fem olika skyddsnivåer på skogsförsäkringen
eller enbart en skogsbrandsförsäkring. Samtliga fem nivåer i skogsförsäkringen
omfattar skydd mot stormskador, medan djurskador ersätts endast på den högsta
nivån och då endast på plantor och plantbestånd.
- I praktiken väljer de flesta en skogsförsäkring, och den skräddarsys enligt kundens
önskemål om ersättningsnivå och självrisk, berättar Matti Roms.
Inte heller Pohjolas premier eller system påverkas av Kemera-lagens förnyelse. Roms
poängterar dock vikten av en vältäckande skogsförsäkring om man har stora plantbestånd – en försäkring är enda sättet att skydda sig mot insekts- och djurskador.
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Skogsägarna
ÖSTERBOTTEN

Välkommen till oss!
TEAM NORR - Skogsvårdsintruktörer
THOMAS ÅMAN
040 746 3528

TOM FINNILÄ
050 517 8918

MARKUS STENBORG
0400 947 995

Karleby, Nedervetil
(Skriko och Jolkka)

Kronoby, Lepplax

Terjärv, Nedervetil

Kronoby

Kyrkvägen 2
68500 KRONOBY

Kronoby

Terjärv

Kyrkvägen 2
68500 KRONOBY

Södra Terjärvvägen 9
68700 TERJÄRV

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

Larsmo

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

Ytteresse

Näsvägen 2 D
68560 EUGMO

Bärklarsvägen 3
68810 YTTERESSE

TEAM MELLAN - Skogsvårdsintruktörer
HILDING SÖDERGÅRD
0500 560 418

GUY DJUPSJÖBACKA
050 553 1232

MATS LINNSÉN
050 544 2703

ANDERS HJORTMAN
0500 272 910

THOMAS JÅFS
050 526 2152

Vörå
(förutom Norra Vörå)

Oravais, Maxmo,
Norra Vörå

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

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

Petalax, Norra Pörtom,
Vasa

Vörå

Vörå

Vöråvägen 12
66600 VÖRÅ

Vasa

Vöråvägen 12
66600 VÖRÅ

Företagaregatan 13
65380 VASA

Malax

Vasa

Företagaregatan 13
65380 VASA

Magasinvägen 2 B 3
66100 MALAX

TEAM SYD - Skogsvårdsintruktörer
JOHAN NYNÄS
0500 167 489

MIKAEL FRANZÈN
0500 628 702

JOHAN SVEDSTRÖM
040 503 8321

Korsnäs, Töjby, Träskböle

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

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

Korsnäs

Vikingvägen 14
66200 KORSNÄS

Pörtom

Övermark

Centrumvägen 15 Vasavägen 1615
66270 PÖRTOM
64610 ÖVERMARK

Närpes

Nybrovägen 7 A 4
64200 NÄRPES

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

Närpes

Lappfjärd

Nybrovägen 7 A 4 Lappfjärdsvägen 729
64200 NÄRPES 64300 LAPPFJÄRD

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

Lappfjärd

Lappfjärdsvägen 729
64300 LAPPFJÄRD

LEDNING OCH KANSLI
JAN SLOTTE
050 544 2690

ANKI SVENN
020 413 7910

EIVOR SUNDQVIST
020 413 7920

STINA SABEL
040 670 8595

ANN-MARI SNICKARS
0500 568 804

Verksamhetsledare,
fastighetsförmedlare
AFM

Kontorsföreståndare,
fastighetsförmedlare
AFM

Kanslist - skogsarbetare
och virkesutbetalningar

Kanslist medlemsärenden

Försäljningssekreterare
Ab Skogsfastigheter AFM

Vasa

Företagaregatan 13
65380 VASA

Huvudkontor Vasa

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

Vasa

Företagaregatan 13
65380 VASA

POST
PB 186
65101 VASA

Ytteresse

Bärklarsvägen 3
68810 YTTERESSE

Vasa

Företagaregatan 13
65380 VASA

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

Vasa

Företagaregatan 13
65380 VASA
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Drivningstjänst
JOAKIM HOLMQVIST
0400 180 581

ANDERS RÅSTEDT
0400 260 239

DANIEL JANSSON
040 507 4664

DAN KULLMAN
050 591 0383

JENS HELENELUND
0500 560 648

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

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

Karleby-Nykarleby

Vörå-Malax

Korsnäs-Sideby

Nykarleby

Sollefteågatan 5
66900 NYKARLEBY

Nykarleby

Sollefteågatan 5
66900 NYKARLEBY

Vörå

Ytteresse

Bärklarsvägen 3
68810 YTTERESSE

Närpes

Vöråvägen 12
66600 VÖRÅ

Nybrovägen 7 A 4
64200 NÄRPES

Vägar, diken & gödsling
KIM BACK
050 403 9401
Teamledare
Yttermalax, Övermalax,
Bergö

Malax

Magasinvägen 2 B 3
66100 MALAX

KRISTIAN GÄDDNÄS
040 660 2042

DAN KULLMAN
050 591 0383

Karleby-Nykarleby

Vörå

Ytteresse

Bärklarsvägen 3
68810 YTTERESSE

Vörå

Vöråvägen 12
66600 VÖRÅ

JOHN BERG
0400 561 343

KARL-HENRIK LANGELS
040 660 2440

Korsholm-Pörtom

Korsnäs-Sideby

Pörtom

Centrumvägen 15
66270 PÖRTOM

Närpes

Nybrovägen 7 A 4
64200 NÄRPES

EXPERTTJÄNSTER

SKOGSVÅRDSTJÄNSTER

VIRKESHANDELSTJÄNSTER

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

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

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

Värdering av skogsfastigheter
• värdering av och utlåtanden om skogsfastigheter
• granskning av och utlåtanden om skogsskador
• intyg och utlåtanden
Fastighetsförmedling, Ab Skogsfastigheter AFM
• förmedling av skogsfastigheter
• värdering
• uppgörande av överlåtelsehandlingar
• beskattningsberäkningar
• arvsskiften
Skogsbeskattning
• skogsskattedeklaration
• mervärdesskattedeklaration
• skattefrågor i anknytning till virkeshandel
• andra skattefrågor
Rådgivning och utbildning
• utbildning och information i kursform
• personlig rådgivning

Vård av plant- och ungskog
• planering, förverkligande och övervakning
• granskning och rapportering
Vägar och diken
• planering och förverkligande
Förmedling av plantor, frön,
bekämpningsmedel och dylikt
• kartläggning av behov
• förmedling av material
Gödsling
• planering och förverkligande
• arbetsredskap
• ansvar för förverkligandet

Virkesaffär med fullmakt
• offertbegäran och jämförelse av offerter med
beaktande av aptering och specialvirke
• uppdaterad prisuppföljning och prissättning av
avverkningsobjekt
• granskning och uppföljning av affärsvillkor
• övervakning av virkesdrivning samt mätning
• överlåtelse av virke, underskrift av mätintyg
Drivningstjänst
• planering, övervakning och förverkligande vid
virkesdrivning
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Vi förädlar ditt virke i Österbotten

UPM
Jakobstads
fabrik
UPM:s enheter Jakobstad ingår i en helhet där inhemskt virke förädlas till sågvara, cellulosa, papper, pappersprodukter och energi.
Virkesmarknadsexpert Mikael Bäckman berättar om virkesanskaffningen, processerna och tar SkogsÄgaren med på rundtur bakom
grindarna på fabriksområdet.

1.

UPM:s enheter i Jakobstad är UPM Skog Österbottens integratregions kontor,
Alholmens såg, cellulosafabriken, företagshälsovårdsstation och Cikoriamuseum.
UPM Skog sköter anskaffning av virke: gran- och tallstockar som tillverkas till
sågvaror vid Alholmens såg. Av tall- och björkmassaved, flis och spån från sågen tillverkas kemisk massa. Bark levereras från sågen och cellulosafabriken till
Alholmens Kraft för energiproduktion. Som biprodukt av cellulosatillverkning
kommer tallolja, terpentin och metanol. Talloljan säljs till kosmetik- och färgindustrin, beckolja används som bränsle och metanol används i återvinningsanläggningen för produktion av energi. Hela området är över 200 hektar stort och andra
aktörer där är: Billerud Korsnäs, Walki och Alholmens Kraft.

2.

Stora distrikt utan språkgräns
Mikael Bäckman har haft samma arbetsgivare allt sedan 1982, även om namnen
varierat.
- Schauman, Österbottens Trä, Tehdaspuu, UPM, räknar han upp. Mycket har
förändrats på 33 år. I dag handlar det om stora distrikt och språkgränsen är inte
”helig” som förr.
Han började som virkesuppköpare i Vasatrakten, övergick till en post i mellanledet
som distriktschef och blev förman i ett team om tio virkesinköpare mellan Korsnäs
och Oravais. Han fortsatte med andra poster inom bolaget och berättar att han flyttat
fyra gånger på grund av jobbet. Numera är Bäckman virkesmarknadsexpert vid
Österbottens integratregions kontor. Han är rådgivare åt virkesuppköparna, sköter
marknadsföring, publika evenemang, skolningar, offertberäkningar med mera.
- Ett mycket intressant arbete, fast till skogs far jag allt mera sällan i arbetets tecken.
Kanske det blir en dag på tio arbetsdagar.

3.

UPM Finland
UPM Skog handhar virkeshandel och skogstjänster för skogsägare. UPM Finland
har omkring 700 skogsfackmän, 120 skogsservicekontoren landet över, 370 nätverk
av företagare med 2000 personer i tjänst. Vidare har de plantskola, skogsvårdsarbetsföretag för anställda/entreprenörer och sköter bolagets skogar (765 000 hektar)
och privatägda skogar (över en miljon hektar).
- I Österbotten har vi nio servicekontor mellan Kristinestad och Karleby. Fabriken
här i Jakobstad nyttjar cirka fem miljoner kubikmeter virke per år om vi inberäknar
stubbar och ris.
- En femtedel av materialet kommer från de svenskösterbottniska privatskogarnas
virkesflöde, uppger Bäckman.

Sysselsätter många
I Jakobstad förädlas virke till sågvara, cellulosa, papper, pappersprodukter, bark
och energi, cirka 760 000 ton kort- och långfibrig massa årligen. Åttio procent av
cellulosan säljs till papperstillverkare utanför UPM. Fabriken är en del av skogsförädlingskedjan och av fiberved, flis och spån från sågarna tillverkas kemisk massa
tillverkas tallolja, terpentin, ånga, el och bark. Det rundvirke som anskaffas av
UPM Skog levereras till Alholmens såg, där tillverkning av sågvaror för snickeri-,
möbel och limbalksindrustrin samt husfabriker äger rum.
Förädlingen sysselsätter många. I Jakobstad uppgår arbetstagarna inklusive
underleverantörer till 500 personer, vi brukar ha 100 sommarjobbare och skogsavdelningen sysselsätter cirka 500 personer inom en radie om 200 kilometer från
Jakobstad. Plus dagligen 100 inom service- och underhållsarbeten vid de andra
fabrikerna på området: Alholmens såg, Walki, BillerudKorsnäs och Alholmens
Kraft. Mestadelen av personalen arbetar inom cellulosaproduktionen, som sker i
tre skift dygnet runt under årets alla dagar.

1. Bäckman arbetar tillsammans med elva andra på UPM:s skogsavdelning i Jakobstad.
2. Ca 200 ekipage, järnvägstransporten inberäknad, kommer till UPM varje dygn.
3. Mätningsstationen är bemannad. Här ses från vänster Mats Sundqvist
och Markku Heikkilä. Hela ekipaget vägs på en våg vid ingång och utgång.
Mellanskillnaden är levererat virke och utbetalningen till transportentreprenörerna sker automatiskt enligt en taxa per ton levererat virke.

- Cirka tusen familjer får sin utkomst från Alholmens fabriksområde, virkesintäkterna för skogsägare är cirka 150 miljoner euro per år och skatteintäkterna cirka
15 miljoner per år.

Stora volymer
Det handlar om stora volymer virke, cirka 18 miljoner kubikmeter kommer årligen till UPM:s anläggningar i Finland. Hälften kommer från Finlands privatägda
skogar, en tredje del från leveranspartners i Finland, resterande del från UPM:s
egna skogar (765 000 hektar) och så en liten del som importeras från Ryssland och
Baltikum.UPM Finland har fyra integratregioner och en av dem finns i Jakobstad.

Betydelsefulla leverantörer
En femtedel av det virke som förädlas i Jakobstad kommer från svenskösterbottniska skogsägare.

SkogsÄgaren 3/2015

15

4. Virke lossas. Rutinen är att träslagen har två linjer och sågas skilt. Gran två veckor och tall två veckor. Kranarna lyfter av ett virkeslass med tre lyft ungefär.
5. Virke på väg till barkmaskinen, en jättestor trumma som roterar tio meter i diameter och är trettio meter lång. Trumman har räfflor som hyvlar av barken. - Var
femte ”klabb” kommer från en svenskösterbottnisk skogsägare.

6. Lunch i en av fabriksintegratets tre stora matsalar. Från vänster Sture Lågland
från skogsenergisidan, skogsexpert Robert Lindqvist och Tom Kolam, som sköter
drivning och transport längs svenska kustremsan.
7. Fabrikens läge vid havet är fördelaktigt med tanke på transporterna. Här specialtruck med rågummihjul som fraktar cellulosabalar till hamnen.

4.

5.

7.
6.
8.

9.
8. Alholmens Kraft är ett stort förbränningsverk som producerar energi av bark- och skogsrester.
9. Fabriksområdet med: 1. UPM:s cellulosafabrik, 2. Alholmens Såg, 3. Billerud Korsnäs pappersfabrik, 4. Walkis pappersförädlingsfabrik, 5. Alholmens Krafts kraftverk
- Mycket betydelsefulla leverantörer. Virkestillväxten längs det svenska kustbandet
är närmare två miljon kubikmeter per år och det finns möjlighet att utöka avverkningsuttaget utan att störa tillväxten, understryker Bäckman. Vi har avsättning för
alla virkesslag, är enda av de stora bolagen som erbjuder skärgårdsdrivning och vi
har certifikat på virkets ursprungskedja gällande all virkestransport. Han berättar att
så kallade rotaffärer är vanligast, att skogsägaren överlåter rätten att avverka och
transportera virket åt UPM och att medelaffären uppgår till 250 kubikmeter, som
är fem virkeslass.

Behöver gott förhållande
UPM, som tidigare enbart var virkesuppköpare, erbjuder numera skogsvårdstjänster och rådgivning.
- Vi har i princip samma repertoar som övriga stora företag och erbjuder virkeshandel jämte skogsvårdstjänster. Vi behöver ett gott samarbetsförhållande med
skogsvårdsföreningen och skogsägarna. Vi är samarbetspartners på så vis att
vi köper virke även av skogsvårdsföreningarnas anskaffningsorganisation.
Numera fungerar ju också skogsvårdsföreningens dotterbolag som virkesuppköpare.
Mikael Bäckman tycker att skogsbilvägarna är i hyfsat skick, men vägarna slits så
det är viktigt att underhålla dem kontinuerligt.

- Vårt största ärende för närvarande som gäller logistik är behovet av elektrifierat
järnvägsnät hit. När virke anländer från till exempel Parkano körs det till Karleby
och sedan med diesellok hit. En onödig omväg som belastar miljön.

Nationella investeringsprojekt
Olika investeringar i cellulosafabriksprojekt pågår i Finland.
- Det förutsätter en fungerande virkesmarknad och ändamålsenliga politiska
beslut behövs på många fronter. Vi behöver tio miljoner kubikmeter rundvirke
till per år i Finland för maximal nyttjandegrad av investeringsprojekten. För att
lyckas ska vi gynna skogsägande så att utbud och efterfråga möts. Belönande
skattelösningar, mindre uppspjälkning av till exempel dödsbon samt infrastruktur
är exempel på främjande.
- Varje levererad tilläggskubik inhemskt virke till en fabrik producerar i medeltal ett direkt beskattningsutfall om plus 14 euro per kubikmeter till samhället.
Avslutningsvis understryker Mikael Bäckman att målet alltid är att bevara skogarnas mångfald och att UPM arbetar för hållbar utveckling.
Text och foto:
Lisbeth Bäck/ Kustmedia Ab
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Den frivilliga avgiften till Skogsstiftelsen
firar 20-årsjubileum
- 20 år och 30 miljoner utdelade euro
Skogsägarna och virkesköparna har redan
i 20 års tid betalt en
frivillig säljfrämjande
avgift till Skogsstiftelsen
som uppbärs i samband med virkesaffärer.
Med dessa medel har
Skogsstiftelsen utfört ett
långsiktigt arbete för att
den egna branschen ska
vara livskraftig.
”Skogsstiftelsen är ett ypperligt
bevis på ur man kan föra gemensamma intressen framåt”
säger skogschef Jorma Länsitalo
från Stora Enso som är styrelseordförande för Finlands
Skogsstiftelse. ”Bra traditioner, samma värderingsgrund
och samma uppfattning om
framtida utmaningar har fått
skogsbranschens aktörer att arbeta för Finlands Skogsstiftelse
och för samma mål under 20
års tid. Medlen som insamlas
till Skogsstiftelsen kommer
från många små bäckar, men
tillsammans bildar de en stor
pott.”

Branschens egna pengar
I fjol betalade skogsägarna
den frivilliga avgiften till
Skogsstiftelsen från 37 000

virkesaffärer. När virkessäljaren besluter sig för att betala den frivilliga avgiften till
Skogsstiftelsen, förbinder sig
virkesköparen att betala ett lika
stort belopp till Skogsstiftelsen.
Från de här virkesaffärerna
kom det sammanlagt in 1,9
miljoner euro.
Styrelsen som består av virkessäljare och virkesköpare besluter hur de insamlade medlen
används. Skogsstiftelsen, som
arbetar för skogsbranschens
framtid, har en viktig uppgift. På årsnivå finansierar
Skogsstiftelsen lokala, nationella och internationella projekt till ett värde som uppgår
till ungefär 1,5 miljoner euro.
Totalt menar det 30 miljoner
euros understöd under 20 år.
Mest pengar ger Skogsstiftelsen
till projekt som främjar användning av trä och träbyggande
samt skol- och ungdomssamarbete. Dessutom finansierar
Skogsstiftelsen kommunikation till beslutsfattare och påverkare, marknadsföring av
PEFC-certifieringen, utredningar om skogsnäringens sociala och ekonomiska betydelse
samt kommunikation inom
skogsbranschen och till den
stora allmänheten.

Samarbete för
träbyggandet framåt
Skogsstiftelsen har alltid haft
som sin främsta uppgift att
främja användningen av finskt
trä och träbaserade produkter
både i hemlandet och globalt.
”Ju närmare och mera begripliga de projekt som vi finaniserar är, desto aktivare
är skogsägarna med”, berättar Jussi Parviainen som
är verksamhetsledare för
Metsänhoitoyhdistys Lakeus.
”Speciellt de landskapsvisa
insamlingarna för ett speciellt
träbyggnadsprojekt har ökat
intresset både bland skogsägarna och bland fackmän som
marknadsför dem”.
Det har funnits ett tiotal landskapsvisa insamlingar runt om
i Finland. Olika aktörer som
medverkar i projekten jobbar
för skogsbranschen, men de
stöder också näringslivet på
lokal nivå och sysselsättningen.
F ö r n ä r va r a n d e p å g å r i
Mellersta Österbotten och i
Södra Österbotten en insamling som räcker ett helt år
och de pengar som inflyter
används för att inrätta en professur i träbyggande som näringsgren vid Vasa universitet.

Projektet har som mål att öka
användningen av trä vid byggande av höghus och offentliga
byggnader. ”Fastän projektet
kan verka abstrakt, så är det
i verkligheten mycket sällan
som en skogsägare har en så
här stor möjlighet att bidra till
att användningen av trä ökar
på riksnivå”, säger Parviainen.

Barn och unga lär sig
skog på ett inspirerande
sätt
”Ett långvarigt och systematiskt skol- och ungdomsarbete
har varit ett av Skogsstiftelsens
mest lysande finansieringsobjekt. Det är fint om vi har
kunnat ge framtidens experter
en liten inblick i och en positiv
bild av skogsbranschen, säger
Länsitalo.”
Skogsstiftelsen finansierar
bland annat den riksomfattande Skogsnöten-tävlingen
som ordnas för elever i högstadiet och Företagsbyn, som
är en inlärningsmiljö som ska
ge eleverna en inblick i olika
arbeten inom skogsbranschen.
Den är avsedd för elever i åk
5–6. Skogsstiftelsens understöd
för busstransporter är viktiga
och uppskattas av skolorna.
Med dessa understöd kan omkring 8 000 skolelever varje år

delta i skogsdagar som skogsfackmän ordnar. Totalt berörs
cirka 50 000 skolelever årligen
av Skogsstiftelsens skolsamarbete.
”Att lära ut skog till barn hör
till den del av Skogsstiftelsens
verksamhet som är välkänd
och skogsfackmännen upplever den som mycket viktigt”,
säger Parviainen utgående från
sina egna erfarenheter på fältet.

Mot en ljus framtid
Den senaste tiden har vi hört
flera positiva nyheter om hur
skogsindustrin åter investerar i
hemlandet. Ur skogsnäringens
synvinkel är det här hoppingivande och uppmuntrande. Det
finns enorma möjligheter inom
branschen.
”Tack vare ett enormt antal
skogsägare kan Skogsstiftelsen
utöva sin verksamhet. De ger
frivilligt sin del till den gemensamma potten och dessutom
har vi alla fackmän som har
förbundit sig att delta i insamlingen av medel. Inom skogsbranschen har vi bra flyt nu och
framtiden ser ljus ut”, säger
Länsitalo med tacksamhet.
Text: Päivi Mäki
Foto: Ann-Mari Snickars
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SKOGSFASTIGHETER TILL SALU
Karleby, Knifsund

Korsholm, Petsmo

>> Rata 4:57, 5,228 ha
>> Strand 4:55, ca 4,1 ha
Anbud senast fredag 2.10.2015
Tilläggsuppg. ger Thomas Åman, 040 746 3528

>> del av Grönlunds 21:6, ca 5 ha
Anbud senast fredag 2.10.2015
Tilläggsuppg. ger Mats Linnsén, 050 544 2703

Korsholm, Vassor

Karleby, Såka

>> Slätkärr 6:188, 10,66 ha
Anbud senast fredag 2.10.2015
Tilläggsuppg. ger Mats Linnsén, 050 544 2703

>> del av Fagernäs 8:17, ca 5,8 ha
Anbud senast fredag 2.10.2015
Tilläggsuppg. ger Thomas Åman, 040 746 3528

Malax, Yttermalax

Kronoby, Terjärv

>> Deger 8:18, 15,92 ha
>> Brokvist 22:107, 7,015 ha
Anbud senast fredag 16.10.2015
Tilläggsuppg. ger Kim Back, 050 403 9401

>> Hömossen 1:7
>> Särs I 21:27
>> Särs II 24:0
>> Särs III 79:2
>> Särsvik 1:60
Anbud senast fredag 2.10.2015
Tilläggsuppg. ger Markus Stenborg, 0400 947 995

Korsnäs, Molpe

>> del av Bergström 7:108, ca 2,6 ha
Anbud senast fredag 16.10.2015
Tilläggsuppg. ger Kim Back, 050 403 9401

Kronoby, Norrby

Närpes, Kåtnäs

>> del av Ny-Gers 5:43, ca 25,5 ha
Anbud senast fredag 16.10.2015
Tilläggsuppg. ger Tom Finnilä, 050 517 8918

>> Appel 6:33, 7,3 ha
Anbud senast fredag 16.10.2015
Tilläggsuppg. ger Johan Svedström, 040 503 8321

Pedersöre, Sundby

>> del av Kållan 5:29
Anbud senast fredag 2.10.2015
Tilläggsuppg. ger Johnny Fagerholm, 040 736 4547

ÅKER- OCH TOMTMARK

Nykarleby, Munsala

Korsholm, Västerhankmo

>> Brännåker 5:62, 2,169 ha
Anbud senast 16.10.2015
Tilläggsuppg. ger Mats Linnsén, 050 544 2703

>> del av Björnlunda 4:52, ca 20,3 ha
Anbud senast fredag 16.10.2015
Tilläggsuppg. ger Joakim Holmqvist, 0400 180 581

Vörå, Rökiö

>> Komossa 8:104, 7,301 ha
Anbud senast fredag 16.10.2015
Tilläggsuppg. ger Hilding Södergård, 0500 560 418

TOMTMARK
Korsnäs, Harrström

Vörå, Lomby

>> del av Södergård 3:123, ca 1,2 ha
Anbud senast 30.10.2015
Tilläggsuppg. ger Johan Nynäs, 0500 167 489

>> Agnisbäck 40:2, 2,93 ha
Anbud senast fredag 2.10.2015
Tilläggsuppg. ger Hilding Södergård, 0500 560 418

Vörå, Maxmo

Anbud inlämnas elektroniskt eller sänds till Skogsvårdsföreningen Österbotten, Företagaregatan 13, 65380 VASA.

>> Holmgård 16:21, 5,45 ha
Anbud senast fredag16.10.2015
Tilläggsuppg. ger Guy Djupsjöbacka, 050 553 1232

Anbud ska ges som fast eurobelopp. Säljarna förbehåller sig
rätten att godkänna eller förkasta givna anbud.

Vasa, Lillkyro

Värderingar och ytterligare information på:

>> Adolfsson 2:72, 32,37 ha
>> Härö 3:58, 5,949 ha
Anbud senast fredag 16.10.2015
Tilläggsuppg. ger Hilding Södergård, 0500 560 418

Skogsägarna

Ab Skogsfastigheter AFM

ÖSTERBOTTEN

Ab Skogsfastigheter AFM

www.skogsfastigheter.fi

•

Företagaregatan 13, 65380 Vasa

•

skogsfastigheter@svf.fi

•

tel. 0500 568 804

•

www.skogsfastigheter.fi

Brist på
bytesmaskiner!

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

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

VI HAR ANLEDNING
ATT FIRA!
Vi fortsätter att förnya våra kontor. Från och med september verkar våra kontor i Vörå och Kronoby i
nya utrymmen. Vi vill fira detta genom att bjuda våra skogsägare på öppet hus med kaffe och tårta.
KRONOBY
Tid:
8.10 kl 14-17
Plats: Kyrkvägen 2 (Apotekshuset) i Kronoby

SKOGSDAG I YTTERMARK
Många skogsägare trotsade regnet och kom på Skogvårdsföreningens skogsdag vid Eide i Yttermark
18.9. Deltagarna fick under fyra timmar ta del av energivedsgallring, maskinell röjning samt väg på
dikesren som förevisades i skogen. Förutom Skogsvårdsföreningens personal och entreprenörer
medverkade också Mellanå Plant. Maskinservice M. Söderman samt Biovärme Finland / Storthors
Rör. Traditionen med en kopp kaffe och grillad korv hölls vid liv även i Yttermark.

VÖRÅ
Tid:
Plats:

9.10 kl 14-17
Vöråvägen 12 i Vörå

VÄLKOMNA!

Text & foto: Ann-Mari Snickars

“Placera dina skogsinkomster på bästa sätt.”
Aktia erbjuder ett brett urval placeringstjänster. Kontakta oss så berättar vi mera
om hur du kan ta vara på dina skogsinkomster. Våra placeringsspecialister kartlägger
din placerarprofil och ger dig förslag till
olika placeringsalternativ.
Välkommen till Aktia Bank!
Boka tid på tfn 0800 0 2470
eller på www.aktia.fi.
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Medlemsinfo
STINA BETJÄNAR VÅRA MEDLEMMAR
Stina Sabel är skogsvårdsföreningens nya resurs inom administrationen. Hon anställdes för att bland annat sköta
om medlemsärendena vid
kontoret i Vasa och började
den 21 september.

en del av jobbet varit att sköta kundoch leverantörskontakter på svenska,
finska och engelska. Till jobbet hörde
också att hantera varor: packa, skicka
och lyfta ganska tunga saker.
- Det var ett rätt fysiskt tungt jobb och
när jag såg skogsvårdsföreningens
annons ville jag pröva på att söka.

Stina Sabel från Kvevlax valdes bland
många sökande till den nya kanslisttjänsten vid skogsvårdsföreningen.
Till hennes uppgifter hör att i huvudsak ansvara för medlemsärenden.
Hon kommer också att sköta fakturering, telefonväxelns kundbetjäning och vara tillgänglig för andra
uppgifter.

En lottovinst känns det som nu att
jag valdes bland så många sökande.
Hon berättar att hon vid arbetsintervjun fick frågan om hon har lokalkännedom i svenska Österbotten. Om
det ringer en kund från Härkmeri?
exemplifierade Jan Slotte.
- Nu träffade du rätt, svarade jag då
och skrattade. Det är min hemby. Jag
är född och uppvuxen i Härkmeri.

Jan Slotte uppger att trycket på kontorsavdelningen växte när föreningen
själv, med anledning av nya lagen,
började hantera medlemsavgifter och
kundtjänsten kring dem.
- Vår övriga verksamhet har också
växt vilket betyder ökad administration, säger han i en kommentar.

Började som kartritare
Stina är gift med Thomas, är bosatt i
Kvevlax och har två barn: tjugoåriga
Adelina och trettonåriga Ellen.
Sin yrkesbana började hon som nyutbildad kartritare vid lantmäteribyrån i Vasa. Efter några år inom den
branschen förkovrade hon sig på en
datakurs och fick praktikplats vid
Vasa Flygstation, där hon stannade
i femton år och jobbade med administrativa uppgifter åt både Finnair
och SAS.
- Omstruktureringar gjorde att jag,
och ett dussin personer till, blev utan
arbete där 2013.
- Sen fick jag tjänst hos Logset som
lager- och reservdelsförsäljare. Ett
arbete jag har trivts bra med och där

Frisk luft på fritiden
På fritiden tycker hon om springa
och hon löptränar med gruppen ”På
Språng” i Kvevlax men deltar inte i
tävlingar. Än åtminstone. Sommartid
är familjen gärna ombord på sin
segelbåt och vintertid brukar de
åka till Lappland och skidar slalom.
Familjehunden ska också motioneras
och då bär det ibland av till skogs.
Text och foto:
Lisbeth Bäck/Kustmedia Ab

KONTAKT:
STINA SABEL
040 670 8595
Medlemsärenden

Vasa
Företagaregatan 13
65380 VASA

Stina Sabel är den som sköter om medlemsärenden på skogsvårdsföreningens kontor i Vasa. Vi hälsar henne välkommen!

?

FELAKTIGA UPPGIFTER
Finns det felaktigheter i vårt
medlemsregister.
Kontakta oss:
info@svf.fi
020 413 79 50
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Skogsägarens e-tjänst - MinSkog.fi
MinSkog.fi är avgiftsfri sedan 1.3.2015.
Skogscentralens nättjänst MinSkog.fi varit
avgiftsfritt för privata
skogsägare och det
kommer att fortsätta
så. Avgifter som betalts
tidigare kommer att returneras delvist.
MinSkog.fi har de flesta
skogsägare säkert hört
om och en del har redan
tagit den i bruk.
Vad är MinSkog.fi
Skogscentralen producerar information om skogstillgångarna och den finns lagrad i
deras system. Den skogliga
informationen baserar sig på
terränginventerat material som
producerades fram till 2011 och
därifrån framåt med hjälp av
en metod som baserar sig på
fjärranalys.
MinSkog är en gemensam
tjänst för skogsägare och aktörer inom skogsbranschen.
I MinSkog har skogsägaren
tillgång till uppgifter om sin
egen skog.

Vad är skoglig
information och vad
används den till?
Den skogliga informationen
beskriver skogen på basen av
en figurfördelning som beskriver variationen i skogen. I skogen har vi olika utvecklingsklasser från ung plantskog till
förnyelsemogen gammalskog.
Skogen behöver skötas flera
gånger under sin omloppstid.
Den skogliga informationen
berättar var och hur skogen ska
skötas för att vi som skogsägare
ska kunna fatta bra beslut gällande skötseln av våra skogar
enligt våra målsättningar.
Många skogsägare jämför
tjänsten med en skogsbruksplan och reagerar på brister och
felaktiga uppgifter. MinSkog.fi
ska inte jämföras med en skogsbruksplan utan den är mera
som en ärendetjänst var man
sköter om sina skogsärenden.
Brister och felaktiga uppgifter
i tjänsten kan dels bero på att
den skogliga informationen
kan vara flera år gammalt terränginventerat material som
uppdaterats med den information som skogscentralen fått av
skogsägaren via anmälningar
om användning av skog eller
finansieringsansökningar för
vård av ungskog. Eller dels på
att materialet är ny skogsdata
som producerats med ny fjärr-

analysteknik. Det här kan vara
bra att vara medveten om när
man tar tjänsten i användning,
då kan man bättre acceptera
förekomsten av små felaktigheter. I takt med att ny skogsdata
produceras kommer kvaliteten
att höjas och felaktigheterna
minskar.

att skogsägaren kan ge tillstånd
för överföring av skogsdata åt
valda aktörer inom skogsvården och på så sätt underlätta
planeringen av kommande arbeten tillexempel med skogsvårdsföreningen.

Trots allt har tjänsten mycket
bra egenskaper och kan därför
varmt rekommenderas åt alla
skogsägare. Bra med tjänsten är

MinSkog.fi innehåller skogsägarens samtliga skogar och
åtgärdsförslagen för kommande fem åren. Viktigaste

Användbar

med skogsvården är att åtgärderna sätts in rätt tid och
skogen fortsätter sin tillväxt
utan tillväxtförluster. Det här
är en av de sakerna som är bra
med MinSkog som påminner
om brådskande arbeten och
hjälper till att få skogen skött.
Den skogliga informationen
finns till för att användas och
avsikten med MinSkog är att
skogsägarna ska aktivera sig
och se till att skogarna blir skötta. Ingen annan än skogsägaren
själv kan ta beslutet att skogen
ska skötas. Skogliga aktörer så
som skogsvårdsföreningen kan
hjälpa till när skogsägaren inte
själv klarar av eller hinner sköta
om sin skog. Om skogsägaren
vill ha en riktig skogsbruksplan
så kan t.ex skogsvårdsföreningen göra det med hjälp av skogsdatan som fås från MinSkog.
Då kommer skogsvårdsföreningens skogsbruksplanerare
att besöka skogen och granska
samtliga figurer varefter en ny
skogsbruksplan kan samanställas.

Skogen i Finland

verkningsmängden är mindre
än tillväxten. Det finns med
andra ord stora avverkningsmöjligheter i våra skogar och
viktigaste är att gallringarna
utförs i tid. Speciellt viktigt har
det blivit i och med de återkommande stormarna som orsakar
skador på nyligen gallrade skogar. Skogar som sköts i tid står
i regel bättre ut mot blåsväder
och andra skadegörare.
Finland har i alla tider levt med
skogen och skogen har varit
en tillgång som vi ser som en
självklar sak men som många
av oss glömt bort. Vi är inte
längre lika beroende av skogen som tidigare generationer
har varit. Under årtiondens
lopp har skogarna skötts med
fackmannahjälp och vi har nått
stora framgångar. Skogarnas
tillväxt har ökat enormt. Vi
ska ta tillvara på vår egen naturrikedom, sköta om den och
se till att dess värde fortsätter
att växa.
Text: Tom Finnilä
Bild: Finlands skogscentral
- MinSkog

Skogen i Finland växer mer än
någonsin men den årliga av-

SÅ GER DU DITT SAMTYCKE I MINSKOG.FI
Skogsägarens e-tjänst MinSkog.fi hittar du på adressen www.minskog.fi

1. Logga in i tjänsten genom att klicka på 		

Logga in (Inloggning förutsätter elektronisk
identifiering av användaren. Skogsägaren kan
identifiera sig med bankkoder eller mobilcertifikat beroende på e-tjänst).

2. Efter att du har identifierat dig och godkänt

fastigheterna, flyttas du automatiskt till Startsidan i MinSkog.fi. Gå till fliken Ärenden och välj
Utlämnande av skogsdata.

3. Du kan välja utlämnade av skogsdata antingen
genom att klicka på länken Utlämnande av
skogsdata, eller genom att välja fliken
Utlämnande av skogsdata.

4. På sidan Utlämnande av skogsdata listas alla de

skogsfastigheter vars uppgifter du granskade och
godkände när du loggade in i tjänsten. Du kan ge
samtycken som gäller dessa fastigheter genom
att klicka på länken Ge samtycke.

5. Listan visar vilka aktörer som erbjuder tjänster i

den kommun som fastigheten finns och i din
hemkommun samt statusen på samtyckena. Du
kan ge samtycke till att läsa eller överföra information. Du kan ändra statusen på ett samtycke
genom att ändra tidigare val och klicka på Spara.
Källa: Finlands skogscentral
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- Vad gäller tunga skogsförbättringssidan har vi många projekt på gång här i området. Och Kristian Gäddnäs tar nu över när jag slutar, säger Stig
Högnabba i Terjärv.

Skogen som både arbete och fritid
När mötet med Stig
Högnabba äger rum har
han två veckors tjänstgöring åt skogsvårdsföreningen kvar.
- Då är cirkeln sluten, ler
han. Jag slutar den sista
augusti och jag har arbetat skogsvårdsföreningen sedan 1 september
1980.
Två år före anställningen vid
Terjärv skogsvårdsförening utexaminerades Stig Högnabba
som skogsbruksingenjör i
Ekenäs.
- Jag var studiekamrat med
Stefan Enegren, även han
mångårig instruktör inom föreningen, säger han.
- Efter examen arbetade jag
också ett år åt Metsäliitto, som
utdrivare i Kronoby, men
när min föregångare Gunnar
Nyman slutade här blev tjänsten ledig och jag fick den.

Servat flera generationer
Terjärv skogsvårdsförening
var en självständig förening
fram till 2009. Stig Högnabba
har servat flera generationer
skogsägare och hade många år
kontoret hemma, till en början
i lägenheten i den före detta
bankfastigheten i byn. År 1984
övertog han hemgården och
familjen flyttade dit liksom
skogsvårdsföreningens kontor som förlades till vindsvåningen.

- År 1991 började föreningen
hyra den kontorslokal vi har
idag.
Han arbetade ensam fram till
2012, när han övergick till den
så kallade tunga skogförbättringssidan, vägar och diken,
efter Henrik Nylund. Marcus
Stenborg övertog då Stigs plats.
- Att få en arbetskamrat på
kansliet var positivt och nu när
vi är datoriserade har det varit
bra att kunna fråga och få hjälp
av någon som är uppväxt med
datorer.
- De senaste åren har jag haft vägar och diken mellan Karleby
och Nykarleby på mitt ansvar
när det gällt nya projekt.
Enligt Högnabba är vägnätet
ok i området.
- På 1960 talet byggdes skiftesvägarna. Sedan dess har de
åtgärdats och förbättrats flera
gånger, först på 1980-talet och
så nu de senaste åren. Vi har
flertalet projekt på gång, till
exempel ett där vi arbetar med
en 23 kilometers skiftesväg
som blir klar i år eller nästa år.

Omfattar nu
mekaniseringen
Det var annorlunda förr.
- Vi hade telefontid varje
morgon mellan sju och åtta.
Efter det bar det oftast ut till
skogs och nästa gång jag var
anträffbar var på kvällen när
jag kom hem och hade satt sig
vid middagsbordet. Då började
telefontrafiken. Så var det tills
vi fick de första bärbara telefo-

nerna, stora som kappsäckar,
skrattar han.
Kansliarbetet sköttes ofta
kvällstid och Stig minns när
likvidlistorna skulle balanseras på penni och skickas in
till skogscentralen en gång i
månaden.
- Det var tider det.
- Jag är lite gammalmodig och
hade svårt att ta till mig mekaniseringen av skogsbruket när
den kom. Det var svårt att acceptera att stora grejer skulle in
på gallringsytorna, säger han.
På kala ytor var det annat där
det fanns rum att svänga.
- Men nu, nu har jag omfattat
att också gallringar sköts maskinellt och även annan modernisering inom skogsbruket.
- Vi stämplade och stämplade
och jag vet inte hur vi hann göra
något annat. Många skogsägare
var självverksamma då och vad
jag minns hade jag mera stämplingsuppdrag åt privata skogsägare än åt firmor. Vi ”ploma”
i snön och tittade ofta uppåt
på träden. Det har nacken tagit
stryk av.
Han tycker att det varit ett fritt
arbete under ansvar och han har
kunnat Terjärvskogarna utantill.
- Att driva en självständig förening är som att driva ett eget
företag.

Arbete och fritid
Skogen har varit hans arbete
och hans fritid.
- Det finns inget annat som
intresserat mig på fritiden

även om det varit mitt jobb.
Jag arbetar aktivt i egen skog
och vi har enbart ved som
värmekälla i huset så veden
ska hem ur skogen också. För
mig är det ändå ett sant nöje
att skogsarbeta så länge jag
duger till det.
Han tycker om att plocka bär.
- Blåbären är plockade men
hallonen och lingonen väntar
ännu på mig i skogen.
Och så ska familjehunden ha
sin beskärda del av daglig
motion.

Noggrann och punktlig
Vid senaste årsskifte kom
Kristian Gäddnäs med i arbetslaget och han är den som
efterträder Stig.
- Jag fyllde nyligen 60 men
valde att gå i pension nu. Dels
för att det känns tryggt när
Gäddnäs är här som kan förvalta och fortsätta arbetet. Och
dels för att jag ser möjlighet
i att sköta egen skog medan
jag ännu har den fysiska förmågan.
Hälsan har inte alltid varit den
bästa. Han har förslitningsskador i axlar och nacke och
en ständig huvudvärk som
läkarna säger att han får lov
att leva med.
- Jag har inte heller den läggningen att jag riktigt kunnat
slappna av när jag varit ledig.
Jobbet har jag alltid haft med
mig och jag vill vara noggrann
och punktlig.

Bra arbetsplats
Familjen består av fru Eivor
och två döttrar, fast den ena
inte är här på jorden mera.
Den 24 juli 2003 omkom hon
ombord på Viking Line på väg
till Sverige. Hon åt en köttbit
som fastnade i svalget och hennes liv gick inte att rädda. Hon
blev 21 år.
Stig låter blicken vila på något
långt bort där ute för en liten
stund.
- Sorgen tär och går aldrig över.
Så fokuserar han igen och säger.
- Det återstår att se hur jag
trivs som pensionär. Jag säger
som min före detta kollega
Anders Kronqvist. Nu ska jag
börja vara ledig på lördagarna.
Vanligen har jag arbetat i egen
skog då men om jag får göra
det fem dagar i veckan framöver kan jag gott vara ledig på
helgerna, ler han.
Hans sista arbetsdag var det
kaffebjudning och uppvaktning på skogsvårdsföreningens
kontor. Hundra tårtbitar hade
skurits upp men de räckte inte.
Ungefär 130 kom.
- Det var en fin dag. Och skogsvårdsföreningen har varit en
bra arbetsplats, avslutar han.
Text och foto:
Lisbeth Bäck/ Kustmedia Ab
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Notiser
Skogsdag i Solf i juni

ÅRETS CERTIFIERINGSREVISON

Skogsvårdsföreningen ordnade en välbesökt skogsdag i Solf 17.6. I fokus var vård
av ungskog. Maskiner och arbetsredskap för såväl proffsbruk som för privat bruk
presenterades. Ett par av skogsvårdsföreningens egna entreprenörer visade prov
på maskinell gallring och röjning. Flera av de närvarande skogsägarna kommenterade att resultatet efter den maskinella röjningen såg bra ut. Skulle man inte
se maskinen i aktion utan betrakta ytan efteråt skulle det vara svårt att säga att
arbetet har utförts maskinellt. Röjningen utfördes med en maskin av modellen
Tehojätkä. Någon undrade om röjningsmaskinen till eftermiddagen blir lika trött
i benen som en röjare.

Årets certifieringsrevison sker i månadsskiftet september oktober. 29.9 och 30.9
kommer revisorerna Christian Hornborg och Janne Levula från DNV att granska
att skogsbruket i Österbotten uppfyller kraven i PEFC certifieringen. Fältrevisionen
kommer att utföras i kommunerna Korsholm, Vasa och Vörå.
Text: Jan Slotte

SKOGSVÅRDSFÖRENINGEN
LEVERERADE TILL SOMMARMÖTET

Med röjningsmaskinen Tehojätkä röjdes under skogsdagen ett tätt
ungskogsbestånd. Besökarna kunde från skogsbilvägen på nära håll se
maskinen i aktion.
Som prov på hur gallringsarbetet kan underlättas för självverksamma skogsägare
presenterade Syketec och Vörå Maskin och Traktor varsin stegmatad skördare.
Dessa skördaraggregat kan enkelt monteras efter en lantbrukstraktor med en vanlig
skogskran. Om man så vill kan man redan i skogen kapa den egna brännveden
till önskad längd. Två olika märken av skogsvagnar med kran fanns utställda.
De traktorer som användes under dagen var av märket Valtra. Nygård maskin
förevisade röjnings- och motorsågar.

Skogsvårdsföreningen levererade den lövträdsflis som användes till
gång- och transportleder vid Gammallaestadianernas sommarmöte på
Söderfjärden i slutet av juni.

Under skogsdagen kunde besökarna mellan arbetsdemonstrationerna
vila sig en stund och ta en kopp fältkaffe vid Skogsvårdsföreningens tält.
Storthors Rör/Biovärme Finland hade en monter med en flispanna i funktion. De
besökare som trots det varma och soliga vädret var frusna kunde värma sig en
stund i denna monter. Skogsvårdsföreningen bjöd på fältkaffe och korv i det egna
tältet. Här kunde man även delta i en gissningstävling och se på olika skogsplantor
från Mellanå Plant. Utlottningsprisena vanns av Jens Långgård, Håkan Ekman,
Karl-Erik Majors. Skogsvårdsföreningen tackar alla utställare och besökare. Vi
återkommer med fler skogsdagar.
Text & foto: Dan Kullman

Flisåtgången blev större än beräknat då gånglederna till en följd av
regnet omvandlades till gyttjestråk. Totalt användes drygt 4000 löskubikmeter flis.
Text: Dan Kullman
Foto: Dan Kullman & Lisbeth Bäck
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Kryssa med

SkogsÄgaren 3/15
Namn:_____________________________________________________________
Lös Skogsvårdsföreningens kryss, gjort av Rolf Söderback i Mariehamn. Bland alla som lämnat in den rätta
lösningen senast den 7.11.2015, dras en vinnare. Skicka ifyllt kryss till: Skogsvårdsföreningen, PB 186, 65101
VASA. Kryssvinnaren i 2/2015 blev Gunvor Bäck i Singsby, vinsten kommer på posten.

Adress:_____________________________________________________________
Telefonnummer:_____________________________________________________
Epost:______________________________________________________________
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REDO INFÖR VINTERN!
TA HAND OM DINA
HUSQVARNA-MASKINER

HUSQVARNA-svärdpaket
Kit med ett svärd och två kedjor.
325, 1,3/1,5 mm, 13″

Pris (inkl. moms):

Nu är det dags att pyssla om ﬁna Husqvarna-maskiner efter en tuff säsong. Gör din Husqvarna Automower®, Rider
eller Traktor redo att möta våren. Låt oss göra en ordentlig
vinterservice så är de i garanterad toppform när det är
dags att börja klippa och vårstäda i trädgården igen.

49€ (Norm. 69€)
BYTESERBJUDANDE!

HUSQVARNA 543XP G

Lätt och effektiv såg för professionella skogshuggare och kunniga markägare. Låg vikt, hög
kedjehastighet och låg bränsleförbrukning.
Utrustad med komfortabel handtagsvärme.

Pris (inkl. moms):
(Norm. 700€)

VARMT TILL
KALLT PRIS

Byt till en ny
Technical-dräkt

100€ rabatt, då du köper Technical
skyddsjacka och -byxor.

HELA DRÄKTEN NU: 469€
(Jacka 259€ och byxor 310€)

630€
Industrivägen 1, Jakobstad
06 789 8570, www.erikssons.fi

HUSQVARNA 545FX/T, 555FX/T

Stark, lättmanövrerad skogsröjare med
stor kraft och snabb acceleration.
Nu grundservice på köpet, värde 100 €.

Pris från (inkl. moms):

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

SERVICE
PÅ KÖPET

900€
Tegelbruksvägen 7, Närpes
06 224 1020, Fax 224 1916
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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 cm • 2,2 kW/3,0 hk • 4,3 kg
3

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.
259 €

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

Kylarreparationer för alla fordon
Bilsläpvagn- och
båttrailerförsäljning

Varta-ackumulatorer
125 Ah
170 Ah

175 €
215 €

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

