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Ledare

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

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

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

Bästa skogsägare,
God fortsättning på det nya året. 2014 kommer att bli ett år med många nya utmaningar
för oss alla. Tidigare har åren rullat på i en
jämn takt, men nu under innevarande år ska
en hel del beslut som gäller privatskogsbruket tas.
I höst är det sista gången vi betalar den obligatoriska skogsvårdsavgiften och efter det
är all verksamhet som föreningen bedriver
affärsverksamhet. Tidigare var det den befrämjande verksamheten man fick använda
skogsvårdsavgiften till. Vi hoppas naturligtvis att skogsägarna också i framtiden ska ha
förtroende för den verksamhet föreningen
bedriver och använda sig av våra tjänster. I
stort kommer väl nog tjänsteutbudet att vara
detsamma som tidigare, men kanske lite justeringar på vissa tyngdpunktsområden. Nu
under det här året kommer vi från föreningens
sida att kontakta de passiva skogsägarna som
inte varit i kontakt med den nya föreningen
och erbjuda dem tjänster för skötsel av sitt
skogsinnehav.
Under det här året ska också modellen för
skogsägarorganiseringen slås fast. Ännu
återstår flera frågor om det praktiska genomförandet att lösa. Men om alla parter är eniga
i sin målsättning tror jag att det kommer att
lösa sig.

Bo Storsjö
bo@storsjo.fi

Tel 0400-320 342

Vid årsskiftet trädde den nya skogslagen i
kraft. Den nya lagen ger skogsägarna mer valfrihet vid skötsel av den egna skogen. Men det
är en frihet med ansvar. Skogsägaren måste
alltid se till att ny skog är på kommande.
Anvisningar hur den nya lagen ska tillämpas
kommer nu under vintern och våra fackmän
kommer att få skolning hur den nya lagen
praktiskt ska tillämpas. Jag tror inte det kommer att ske några dramatiska förändringar i
det praktiska skogsbruket utan man fortsätter
som tidigare. Visserligen finns det skogsägare
som har andra än ekonomiska målsättningar
med sitt skogsinnehav som kommer att ha
nya möjligheter med den nya lagen.
Ännu i början av året har det varit ovanligt
milt och regnigt. På många håll har regnandet
försvårat avverkningen i skogen. Helst undviker man spårbildning vid drivningen, men
i vissa fall kan det inte undvikas, speciellt om
man har vindfällen som ska tas om hand. Det
som nu står högst på önskelistan är måttlig
köld utan alltför mycket snö.
Med hopp om gott vinterföre.
Bo Storsjö
styrelseordförande

Hedenvägen 322 bst 1, 64440 Ömossa

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 fyra muggar från Skogsvårdsföreningen.

Vinnare i Skogsägaren 4/13 blev Kenneth Stråka i Hirvlax och Christer Sundqvist i
Helsingfors. Vi gratulerar vinnarna, väskorna kommer på posten!

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

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

Vill Du ha ett eget exemplar av tidningen?

________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________

Portot
är betalt

Kontakta Ann-Mari Snickars 020 413 7905
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INVESTERA I SKOG
Skogsvårdsföreningen
Österbotten har efter årsskiftet
tillsammans med samarbetspartners ordnat diverse aktiviteter kring att investera i skog.
Drygt 70 intresserade åhörare
har medverkat i skogsinvesteringskvällar i Jakobstad och
Kristinestad. Deltagarna har
fått ta del av virkeshandelsöversikt och skog som investeringsobjekt av föreningens
personal, Jan Slotte respek-

tive Ann-Mari Snickars. Patrik
Haglund från United Bankers
Oy har presenterat möjligheten
att investera i skogsobligationer.
Investeringstemat fortsätter i
februari med ett samarbete med
Expo Österbotten och ett deltagande i Placeringsmässan 2014,
som ordnas i Vasa Stadshus
torsdagen den 13.2.2014 kl.
9-16.30. Vi medverkar med

I N B J U D A N
Värde
Arvo

egen monter och som en av
föreläsarna på mässan.

K U T S U

20€

Från Skogsvårdsföreningen
sida vill vi tacka er skogsägare
och trogna läsare med fritt
inträde till Placeringsmässan
2014. Vi och många andra
företag finns på plats, ta en
sväng via stadshuset i Vasa, så
ses vi där.
Text: Ann-Mari Snickars

SIJOITUS 2014

FÖRELÄSNINGAR PÅ PLACERINGSMÄSSAN 13.2.2014

PLACERING 2014 I WASA

SAL II, 3 vån.
10.30 Hajautus kansainvälistyvässä maailmassa
Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj
11.00 Mistä reaalituottoa matalan
korkotason ympäristössä?
UB Real Assets
11.20 Vuokra-asunto sijoituskohteena
Suomen Vuokranantajat ry
12.00 Henkivakuutukset sijoittajan työvälineenä
Lähitapiola Private Banking
12.30 Kiinteistömarkkina-analyysi sekä neuvot
hyvän kiinteistösalkun rakentamiseen
WH-Invest
13.00 FIM - ota huippuresurssit käyttöösi
FIM
13.30 Näkymät vuodelle 2014,
tältä sijoitussalkkumme näyttää
Sp-Rahastoyhtiö
14.00 Ålandsbanken Asuntorahasto,
ainutlaatuinen tapa sijoittaa asuntoihin
Ålandsbanken
15.00 Hur ska man diversifiera på
globala marknader?
Seligson & Co Fondbolag Abp
15.30 UPM-Förändring med nya krafter
UPM

SAL I, 2 vån.
09.30 Avauspuheenvuoro
Miapetra Kumpula-Natri, riksdagsman
10.30 P2P - Räntorna på rekordnivå
Fixura Ab Oy
11.00 Skog som investeringsobjekt
Skogsägarna Österbotten
12.00 Suomen parasta varainhoitoa
Aktia Private Banking
12.30 Ålandsbanken Bostadsfond,
ett unik sätt att placera i bostäder
Ålandsbanken
13.00 Pörssisäätiön Sijoituskoulu
Pörssisäätiö
14.00 Vacon Oyj - Kestävä kasvuyhtiö
Vacon Oyj
14.30 Uusi Vaihde muutokseen
UPM
15.00 Utsikter för 2014,
såhär ser vår placeringsportfölj ut
Sp-Fondbolag

-

Mässa och föreläsningar / Messut ja luennot
Vasa stadshus / Vaasan kaupungintalo
to 13.2.2014 kl / klo 9-16.30
Fyll i och byt till fribiljett eller anmäl dig avgiftsfritt på
www.vaasansijoitusmessut.fi.
Täytä ja vaihda pääsylippuun veloituksetta tai rekisteröidy kävijäksi
etukäteen veloituksetta: www.vaasansijoitusmessut.fi.
Förnamn/Etunimi

Efternamn/Sukunimi

Företag/Yritys

Titel/Tehtävänimike

Gatuaddress/Katuosoite

Postnr./Postinro

Postanstalt/Postitoimipaikka

Telefon/Puhelin

Email/Sähköposti

Jag vill inte ha marknadsföringsmaterial om
Placeringsevenemanget. / Minulle ei saa lähettää
markkinointimateriaalia Sijoitustapahtumasta.

Arrangör / Järjestäjä, 06 318 5150

SKOGSFASTIGHETER TILL SALU
Kronoby, Hopsala

Närpes, Pörtom

>> del av Backnäs 22:14, ca 34,5 ha
Anbud senast 21.2.2014. Tilläggsuppgifter, Tom Finnilä, 050 517 8918

>> Wägar 15:16, 11,4 ha
>> Wägar 16:32, 4,676 ha
>> del av Wägar 16:20, ca 5,3 ha
>> del av Strand 16:21, ca 2,6 ha

Kronoby, Hästbacka

>> Lågbacka 33:4, 18,385 ha

Närpes, Övermark

Kronoby, Nedervetil

>> Österback 1:83, 4,72 ha
Anbud senast 14.2.2014. Tilläggsuppgifter, Mikael Franzén, 0500 628 702

>> Lövbacka 3:70, 9,02 ha
>> Järvelämet 3:69, 1,0 ha

Kristinestad, Lappfjärd

Kronoby, Nedervetil-Norrby

>> del av Dalgrens-Haavisto 31:0, ca 4,8 ha
Anbud senast 21.2.2014. Tilläggsuppgifter, Markus Stenborg, 0400 947 995

Vörå, Koskeby

>> Irenelund 41:4, 2,181 ha
Anbud senast 14.2.2014. Tilläggsuppgifter, Hilding Södergård, 0500 560 418

Korsholm, Österhankmo

Kristinestad, Härkmeri

>> Sprängmo 6:56, 10,586 ha

Kristinestad, Uttermossa

>> del av Hemfjärden 4:167, ca 13,9 ha
Anbud senast 14.2.2014. Tilläggsuppgifter, Mats Linnsén, 050 544 2703

>> Norrvik 5:17, 13,09 ha
Anbud senast 14.2.2014. Tilläggsuppgifter, Anders Kaivo-oja, 040 544 1449

Malax, Övermalax

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

>> Jutmo 13:102, 2,6 ha
>> del av Törn 13:24, ca 5,9 ha

Malax, Petalax

>> Västermossen 16:166, 4,2 ha
Anbud senast 14.2.2014. Tilläggsuppgifter, Kim Back, 050 403 9401

Värderingar och ytterligare information på:

www.skogsfastigheter.fi

Skogsägarna

Ab Skogsfastigheter AFM
Ab Skogsfastigheter AFM

>> Imberg 44:13, 7,91 ha
>> Raunio 35:20, 3,415 ha
>> Salmi 35:12, 3,49 ha
>> Salmi II 35:14, 3,67 ha
>> Erämaa 11:137, 1,735 ha

•

Kvarngatan 15, 65100 Vasa

ÖSTERBOTTEN

•

skogsfastigheter@svf.fi

•

tel. 0500 568 804

•

www.skogsfastigheter.fi
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Släktens skog till nytta och nöje
Benita Salonen från Vasa förvaltar en skogslägenhet i Vörå som funnits inom familjen i generationer. Det här är en riktig solskenshistoria och det är först efter att man besökt platsen som man förstår varför den är så betydelsefull för Benita.
- Skiftet, som är drygt fyra
hektar stort, har jag fått som
förskott på arvet av mina föräldrar, börjar Benita Salonen.
Min mamma ärvde det av sin
mamma som ärvde det av sin...
Mina föräldrar har förvaltat
skogen men när orken tynade
pratade de med oss barn och så
beslöts att jag skulle få överta
det. För ungefär två år sedan
tog min pappa med mig dit, vi
gick runt skiftet, kontrollerade
råmärken och så frågade han
om jag ville fortsätta att sköta
skogen här.
- Vad jag är glad för att han frågade det! Jag vill verkligen det.
- I mitt vuxna liv har jag varit
bosatt i Oravais, Smedsby och
Vasa, fortsätter hon. Men jag
kommer från Vörå från början
och räknar det som min hembygd. Föräldrahemmet är sålt.
Jag känner så mycket för platsen – just för att den gått i arv
i min släkt och för att skogen
finns i Vörå.

Kontaktade
skogsvårdsföreningen
Benita kontaktade skogsvårdsinstruktör Hilding Södergård i
Vörå, som bekantade sig med

skiftet och gjorde upp ett åtgärdsförslag. Skogsskiftet är i
behov av gallring.
- Det är ett vackert område med
tjock mossa på marken och
orörd mark. Efter moget övervägande beslöt vi att inte låta
avverka med skogsmaskin i det
här skedet utan vi röjer själva
i maklig takt och kör ut energivirket till vägen med skoter
eller fyrhjuling. Jag ville inte
”söndra” marken. Eftersom
det här är mera än en skog för
mig vill jag njuta av miljön så
länge det går.

Det har alltid varit
”hyttan”
Benitas föräldrar, Gunnel och
Bengt Blom, har skött skogsskiftet. I slutet av 1960-talet
kalhöggs skiftet, som då var en
granskog, och bland annat togs
virke härifrån när Bengt byggde egnahemshus i Smedsby.
- Ungefär samtidigt byggde
min egen familj hus och vi
använde också virke härifrån.
Och så hämtade vi förstås julgranarna från Vörå.
I början av 1970-talet planterades ny tallskog så idag är det

fråga om en fyrtio år gammal
skog som växer här.
- Mina föräldrar vistades här,
gallrade och röjde, drack kaffe
och pausade. Då kom pappa på
idén att köpa en avlagd kiosk
i Vasa och tog hit som lider.
Någon tid efteråt byggde han
ett nytt lider och kiosken blev
pausstuga. Den har i alla tider
kallats ”hyttan”.

Vi hjälps åt
Benita berättar historien under
tiden vi kör bil till Vörå. När
vi kommer fram går vi in i
skogen längs en stig. Efter en
stund närmar vi oss en mera
öppen plats och där – där står
”hyttan”.
Kära nån! Ett litet, litet rött
hus med terrass och staket och
kvast vid trappan. Intill ett lider, fler stigar och en lekplats.
En alldeles underbar plats mitt
i den tysta skogen.
Benita sopar framför dörren
och berättar.
- Just här kring ”hyttan” har vi
gallrat mest nu till en början –
för att få in solstrålar och för
att minska mängden mygg.
Och där, säger hon och pekar,

Benita Salonen har sitt eget paradis mitt i skogen.
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Här finns lekredskap åt barnbarnen. En gunga, en plats för ”repgång i sidled” och en repstege
hon tar ut till sommaren.

Barnbarnens egna korgar som de fyller med kottar och bär.

har vi röjt för en väg där vi kan
köra med skoter och fyrhjuling.
Med vi menar hon henne själv,
hennes exman som alltid tyckt
om skogsarbete, de vuxna sönerna och så barnbarnen Ida
och Emma.
- Vi hjälps åt. Det här är en ypperlig fritidssysselsättning. Ett
bra sätt att upprätthålla kondition och få frisk luft. I ”hyttan”
kan vi koka mat, värma oss
eller ta middagsvila.

sitta här på någon kvist. Och
så planerar vi att göra små
stentroll som vi ska gömma i
små skrymslen.

- Ibland åker jag hit en stund
utan att uträtta något. Det är
fridfullt och så tyst att man
till och med hör tystnaden.
Om solen skiner därtill är det
perfekt, ler hon.
En gång bjöd hon hit släkten.
Då hade de bland annat pilkastningstävling.
Hon berättar också om barnbarnens stora förtjusning när
de är här.

- De trivs. Leker sommartid,
skidar och sitter på släden vintertid. De plockar kottar och
bär. Går på upptäcktsfärd eller
ligger på madrasser på terrassen. Ida är åtta år och Emma
är fem.
- Vi ska göra en naturstig. Vi
har redan tillverkat spindelnät
av en plastspindel och metalltråd, en uggla av en sil,
syltburkslock till ögon och metalltråd som fötter. Den ska få

Stormen har fällt några träd.

Ibland gör skogen en ödmjuk.
Därför lönar det sig
att försäkra den.
Skogen hör till naturen och naturen är
oförutsägbar. Lyckligtvis kan våra skogsförsäkringar lätt skräddarsys och tack vare
vår gedigna skogsexpertis är de branschens
bästa. Tilläggsinformation får du i närmaste
kontor eller på adressen op.ﬁ/skog.

Framgång tillsammans.

Deltog i kurs för kvinnor
Hon var en av de kvinnliga
skogsägarna som deltog i röjningskurs och motorsågskurs
för kvinnor i höstas, där också
skogsvårdsföreningen var en
av arrangörerna.
- Det var intressant. Bra utbildning men kunde med fördel ha
varit längre. Jag känner att jag
kan hantera röjsågen bra men
är ännu osäker att dra igång
och använda en motorsåg. Jag
har inte tillräckligt med armstyrka. Jag vill köpa en liten och
nätt motorsåg som jag känner
mig bekväm med. För jag kommer ändå inte att fälla några
stora träd så jag klarar mig med
en såg som inte är så kraftfull.
Benita arbetar som företagets
bankrådgivare på Nordea i
Vasa. Det har hon gjort i 35 år.
Hon har uppnått pensionsålder
men arbetar gärna lite till.
- Jag tycker om ”mina” kunder
och arbetskamrater och är nöjd
varje morgon över att få gå till
jobbet.
På fritiden tycker hon om olika
slags skapande verksamhet och
pyssel. Hon handarbetar och
vistas gärna i naturen.

Hur mycket jobb som
helst
Vi vandrar in i skogen en bit.
Lite här och där finns små virkeshögar som väntar på att
bli utkörda. Det är början av
januari och marken är fortfarande mjuk. Där blir det tätare
skog och vi märker att stormen
fällt några träd. Här finns ingen
brist på arbete för den som vill
röja och gallra. Granar, som sått
sig själva, växer tätt och hon
visar spår av där älgarna tagit
för sig av mindre träd.
- Just nu växer inte så mycket bär här. Mossan har tagit
över. Det är för gammal skog.
Däremot har jag hittat lite
svamp, säger hon.
- Den där ska bort, säger hon.
Den där blir inte heller till något, säger hon och pekar. Här
finns tall, gran och någon asp
här och där.
Sedan bjuder hon på kaffe i
”hyttan” och det var så mysigt,
så mysigt.
Hon önskar förstås att hennes barn och barnbarn ska få
samma känsla för skogen, den
känsla som hon själv har, och
att de ska ta över den efter
henne.
Text och foto:
Lisbeth Bäck/ Kustmedia Ab
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Röjning och gallring i skogen
-Hur och varför?

Som skogsägare har du säkert funderat på varför skogsvårdsinstruktören igen gav dig rådet att röja plantskogen eller gallra din
30–40-åriga ungskog. Det är ju bara kostsamt i tid och pengar och inkomsterna bli inte stora per hektar. Enklast vore att låta naturen
sköta sitt, men lika enkelt vore det också att göra ett skötselavtal med skogsvårdsföreningen.
Skogbruket har i vårt land hittills handlat om att man odlar skog i samma ålder, d.v.s.
beståndsskogsbruk. Med de
åtgärder som görs i skogen
eftersträvas inledningsvis en
tillväxt på de bästa plantorna
och då träden blir längre eftersträvas en tillväxt på träd med
de bästa stockstammarna. Man
försöker få en jämn skog över
vissa områden, s.k. figurer. En
figur är ett område där träden
liknar varandra och behandlas
på samma sätt. Efter att träden
vuxit i 70-100 år avverkas en eller flera figurer på en gång och
en ny generation träd planteras
eller sås.
Beståndsskogsbruk har tills
nu varit den enda metoden,
men efter årsskiftet är det
också möjligt med ett annat
skogsbruk s.k. kontinuitetsskogsbruk. Detta innebär att
man på ett och samma område odlar skog av olik ålder
och att ingen slutavverkning
görs. Kontinuitetsskogsbruk
är en nygammal metod som ni
kommer att få läsa mera om i
kommande nummer.

Röjning i
plantskogsstadiet
I plantskogsstadiet är trädplantorna under ca 7 meter.
När plantorna är kortare än 3
meter är de utsatta för många
faror, exempelvis älgskador på
tall och björk, knäckesjuka på
tall, frostskador på gran, sorkskador, risk för att dränkas av
vatten m.m. Kring barrträdsplantor kan det också växa
upp lövträdsplantor som är
högre än barrträden. Inom 5
år efter en plantering borde en
s.k. brunnsröjning ske kring
barrträdsplantorna, detta för
att rädda största delen från att
kvävas av lövträdsplantorna.
Tyvärr gör brunnsröjningar
alltför sällan. Skogsägare väljer
istället att vänta tills plantskogen är över 2 meter hög, eftersom man först då får statliga
bidrag för röjningen.
Normal plantskogsröjning sker
då plantorna är mellan 2,5-4
meter höga. Då sparar man
de drygt 2000 bästa plantorna
och röjer bort övriga. Vilken
planta som sparas beror på om
marken är bördig eller mager.
På mager mark är tall det bästa
alternativet och på bördig mark
är granen ett bättre alternativ.

Därtill tas olika naturhänsyner
i beaktande såsom att spara enbuskar och att lämna kantzoner
orörda vid blötare områden
m.m.
Kostnaderna för röjning, efter att statligt bidrag erhållits, är mellan 150-500 €/ha.
Skillnaden beror på hur arbetsdrygt arbetet är.

Första gallringen i
skogen
När plantorna växt ca 30-40 år
och träden är mellan 12-15 meter höga är det dags för en första gallring. Efter att en röjning
i plantskogsstadiet gjorts har
nya plantor växt upp mellan de
plantor som lämnat kvar. Före
man kan göra en första gallring
i skogen med gallringsmaskinen, måste man ingen röja lite
med röjsågen.
Beroende på längden och huvudträdslaget lämnas vid en
första gallring mellan 800-1200
av de bästa stammarna kvar.
Mängden virke som tas bort
är ca 40 m3/ha. Inkomsten för
detta är ca 500 €/ ha men därifrån ska röjningsarbetet dras
bort så drygt 300 €/ha lämnar
kvar. I skogen lämnar nu kvar
ca 110 m3/ha skog och växer.

En oskött gallringsskog ca 40 år.

Andra gallringen
När träden igen växt till sig och
blivit ca 50-65 år är det dags
för en andra gallring. Träden
är då knappa 20 meter höga
och skogen beräknas innehålla
ca 20-30 % stock och resten är
massaved.
Vanligen behövs ingen röjning
mellan träden före en andra
gallring i skogen. I en andra
gallring lämnas de största och
bästa stammarna kvar och antalet är 400 – 600 stammar/
ha. Om de näststörsta stammarna växer mycket bra tar
man ibland bort de allra största
stammarna och bygger vidare
på de näststörsta stammarna s.k. höggallring. Fördelen
med höggallring är att totalt
tas mera stockar ur skogen,
vilket bidrar till mera euron i
plånboken. Nackdelen är att
slutavverkningen skjuts upp
med drygt 10 år.
Mängden virke som tas ut vid
en andra gallring är drygt 60
m3/ha. Inkomsten blir ca 1500 €

En skött gallringskog ca 45 år
eftersom en del är stock. Kvar i
skogen står ca 160 m3/ha virke
varav 30 % är stock.

Slutavverkningskedet
När träden är mellan 75-100
år är skogen förnyelsemogen,
på bördigare mark tidigare
och på magrare mark senare.
Förnyelsemoget träd betyder
att man kan avverka. När de
gamla träden avverkats, plan-

teras nya träd. Det finns inget
som hindrar en skogsägare från
att låta träden växa sig ännu
större och dyrare om man så
vill. Olika skador på träden
kan dock bidra till att mängden
kubikmeter eller euro inte ökar
fastän många år kommer till.
Vid slutavverkningen får man
se resultatet i mängden stock
och euro utgående från hur
man vårdat sin skog från första

början. Mängden virke som
produceras under ca 90 år är
rätt lika mellan en skog som ej
vårdats och en skogs som vårdats med omsorg. Skillnaden
är dock stockandelen som i
ovårdad skog är mycket mindre, eftersom träden under
uppväxten har tagit skada
av konkurrensen från andra
träd, dött och förmultnat. I en
vårdad skog har de kvalitetsmässigt sämre, svagare och
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Skogsåret med KAJ

Heimani är mer än några hektar
Att förklara vad det innebär att ha heimani i skick är inte lätt. Det första det faller
på för många är att de inte vet vad ordet
betyder. Även om de vet det så finns det
många som inte förstår innebörden.
En partylåt i Österbotten. Vad ska den handla om? Varje
dag hör man exakt likadana låtar från världsstjärnor
på radion om hur roligt det är att dansa och vilken
crazy natt det ska bli. Men det funkar liksom inte i
Österbotten. Vill man fånga kärnan i nattlivet måste
det vara något annat. Det är inte champagne som
flödar, inte är det heller glamoröst och framförallt är
det inte samma spelregler.
Det är en småsunkig uf-lokal. Det är arbetslampor som
Jonas gjort om till strobo, för han är ju utbildad elmontör från YA och kan sånt. Det är klirrande plastkassar
och fyrkantiga lådor som töms snabbare än man hinner säga ”Nu byri vi ta”. Du imponerar inte på damerna
med vad som helst heller. Men ett säkert kort, det du
alltid kan lita på som gör att du självsäkert vågar dig
fram till henne, är att du vet att du har heimani i skick.
När vi skrev låten ”Heimani i skick” var det sådana tankar vi hade. Vi analyserade det inte desto mer just då,
men det klarnade efterhand. Det är klart att låten är
ironisk, men inte enbart. Det är en parodi, men också
en hyllning, till allt som är Österbotten. Att ha heimani
i skick är ett uttryck. En enkel fras som säger mer än
hundra ord. Vi får ofta frågan av folk som inte är från
Österbotten vad ”Heimani” egentligen betyder. Då har
vi den svåra uppgiften att förklara det. Första gången
jag skulle svara på den frågan så sa jag: ”Heimani e
alltså... Heimani. Vet du?”
Det är ett så självklart ord att det är svårt att förklara
för den oinvigde. Visst kan man säga att det betyder
”Hemmanet” men det ordet har ingen innebörd för en
som levt hela sitt liv i en lägenhet i Helsingfors. Det är ett
värdeladdat ord. Fyllt av vördnad. Respektingivande.

döende träden tagits tillvara vid
gallringarna. De bättre träden
har getts utrymme att växa till
grova, fina träd av bra kvalitet. En annan skillnad mellan
vårdad och ovårdad skog är att
det tar längre tid att uppnå önskad medeldiameter för ovårdad
skog. Uppskattningsvis närmare
10-30 år till får man vänta på en
slutavverkning om skogen inte
vårdats under tillväxten.
En slutavverkning i ovårdad
skog ger 1/3 stock och resten
massaved. Om totalmängden är
250 m3/ha är stockens andel således är 85 m3/ha a´53 € = 4505 €
samt massaveden 165 m3/ha a´18
€ = 2970 € eller totalt 7475 €/ha.
En slutavverkning i en skött
skog ger drygt 2/3 stock och
resten massaved. Med samma
totalmängd som ovan är stocken
således 175 m3/ha a´55 € = 9625 €
samt massaveden 75 m3/ha a´20
€ = 1500 € eller totalt 11125 €/
ha. En vårdad skog ger således

Att ha heimani i skick betyder inte att man är rik, äger
mest skog eller något sånt. Även den som bara äger
några små futtiga hektar kan ha heimani i skick. Det
handlar om att veta vad man har. När någon frågar kan
du inom 30 sekunder rabbla upp hur många hektar du
har, var och i vilket skick. Är det dags för kalhuggning,
plantering, brunnsröjning eller gallring? Är det dags att
låta åkern stå i träda eller att byta kornet mot ryps? Men
eftersom du är österbottning kommer du knappast
att berätta för någon vad du har, för det ska de skita i.
Var och en sköter sitt utan att man ids fråga om någon
annans. Poängen ar att du vet det själv. Du har koll.
Att ha heimani i skick handlar om trygghet. Oavsett
vad som händer med världsekonomin så äger du
din lilla skogsplätt och det gör att du kan sova som
ett litet barn om natten. Förutom då det stormar, då

50 % mera i euro vid slutavverkningen plus att man fått
inkomster från de tidigare utförda gallringarna. Stammarnas
storlek i en vårdad skog är större
vilket också bidrar till ett högre
pris/m3. Detta eftersom det är
förmånligare att avverka grövre
stockar och grövre stockar ger
grövre sågvaror.

”

En slutavverkning
i vårdad skog ger
2/3 stock, medan en
slutavverkning i ovårdad
skog ger 1/3 stock

Ekonomiskt är det förstås bäst att
vara den generation i tur som får
slutavverka skogen under den
långa omloppstiden då skogen
hunnit ägas av 3-5 generationer.

I ett skogsinnehav finns det ju
ofta olika figurer med träd i alla
åldrar, så alla kan generationer
få sin beskärda del av skogens
avkastning. Målsättningen för
de flesta skogsägare har varit
att vårda skogen och överlåta
den i ett bättre skick till nästa
generation än vad den var då
man själv övertog skogen. Det
är ett mycket bra tankesätt som
varje skogsägare borde anamma.
Inom finansvärlden är det vanligt att man talar om egendomsförvaltning då man placerar i
olika aktier, fonder, fastigheter
m.m. för att få en bättre avkastning. Det samma gäller inom
skogsvärlden. En god skogsvård
ger bra avkastning och är en
bra förvaltning av egendomen.
Tilläggsbonusen är dessutom
att det är trevligt att vistas i sin
alldeles egna välvårdade skog.
Text och foto: John Berg

oroar du dig för den där största granen som du skulle
hugga nästa år, den som skulle bli så fint virke. Bara
inte vinden tar den… Ordet vindfall ger dig kalla kårar
längs ryggraden och du blir lika arg som när en flock
älgar härjar i din fina tallplantering. Älgjävlar. Stora
håriga marodörer.
När någon då frågar vad Heimani betyder försöker vi
svara så gott det går. Heimani är det du äger, det behöver inte vara mycket, men det är ditt. Det är trygghet
och stabilitet. Det förändras långsamt och du vet vad
du har. Det är det där lilla extra som ger dig självförtroende. Det är det som funkar när du vill imponera.
”Hallåja, bara så du veit. Ja har heimani i skick.”.
KAJ

Skogsvårdsföreningen
gillar KAJ
Under året kommer ni skogsägare att få ta del av
humorgruppen KAJ:s landsbygdliga humor via
Skogsägartidningen. Tidningen kommer att förgyllas
med en fräsch och rapp skoglig kolumn på KAJ:s vis.
Humorkillarna kommer under året att filosofera kring
den österbottniska skogsägarens med- och motgångar.
KAJ har en bred åhörarskara och har under det gångna
året uppmärksammats för sin kreativitet och humor
genom att tilldelas Leif Sjöström-priset. Humorgruppen
består av Vöråpojkarna Kevin Holmström, Jakob
Norrgård och Axel Åhman.
Skogsvårdsföreningen samarbetar med humorgruppen KAJ, vilket ni kommer att märka av ute i bygden.
De skogar vi huserar i kommer att märkas med en
”Heimani i skick” skylt.
Text: Ann-Mari Snickars
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Verksamhetsledarens översikt

Virkeshandelsöversikt

HEIMANI I SKICK!
Gott nytt år alla skogsägare. Vi är inne på ett nytt år. Ett år med nya möjligheter. Fjolåret var ett lyckat skogsbruksår. Ett år då vi hade vädrets
makter på vår sida, frånsett de sista sex veckorna på året. I början av året
kunde maskinparken arbeta på frusen mark och snötäcket var så pass
tunt att våra skogsarbetare kunde arbeta hela året. Sommaren och hösten
var relativt torra så marken bar de tunga skogsmaskinerna. Detta syns i
klart ökade arealer skogsvård jämfört med år 2012. Ett faktum som syns
också i skogsvårdsföreningens siffror. Affärsverksamhetens omsättning
ökade nämligen med hela 15 %, jämfört, med år 2012. Resultatmässigt
kan vi uppvisa ett litet plus. Härifrån är det bra att gå vidare.
Det här är också ett speciellt skogsbruksår på så sätt att vi har en ny skogslag. En lag som skall ge skogsägaren större valmöjligheter och friheter.
När det gäller skogsbruk måste man komma ihåg att det är långsiktig
verksamhet. Vi ser resultaten av det vi gör idag först om tiotals år, kanske
först om hundra år. Därför är ansvaret stort. Frihet under ansvar är det
som gäller. Ansvar för att också kommande generationer skall kunna
dra nytta av Finlands gröna guld, något som inte var självklarhet för
hundra år sedan.

Virkeshandelsmässigt var fjolåret hyfsat. Virkesförsäljningsmängden i Österbotten
överskred 1 miljon kubikmeter. Innevarande år förväntas inte komma med några
stora överraskningar. Förväntningarna är att efterfråga, utbud och prisnivå hålls
ungefär på samma nivå som i fjol. Positivt är att användningen av tallmassa och
timmer kommer att öka på sikt i och med UPM:s investeringar i Jakobstad under andra kvartalet i år, och i och med att Keitele Forest köpte Myllahon Sahas
konkursbo i Alajärvi och startar upp anläggningen på nytt.
Det återstår att se på vilket sätt dessa investeringar påverkar virkesströmmarna
och virkesefterfrågan i närregionen. Ett annat frågetecken är också hur användningen av energived utvecklas. Den lokala användningen förväntas vara stabil
men frågan är sedan mera eller mindre politisk om man ökar användning av
energived på bekostnad av stenkol.

Sålda virkesmängder i Österbotten

Diskussionen kring den nya skogslagen har främst kretsat kring kontinuitets skogsbruk. Kontinuitets skogsbruk innebär att man driver upp
ett olikåldrigt bestånd. Kalhyggesfritt skogsbruk är en annan benämning.
En modell som kanske är lätt att marknadsföra men i praktiken svår att
utföra. Modellen lämpar sig kanske för vissa objekt men kräver en noggrann planering. Dessutom, att övergå från ett likåldrigt skogsbruk till
olikåldrigt skogsbruk sker inte över en natt utan är en lång process som
tar tiotals år. Den som föredrar olikåldrigt skogsbruk framom likåldrigt
gör det med andra motiveringar än rent ekonomiska.
Skogsvårdsföreningen har inlett ett samarbete med humorgruppen KAJ,
som ni får ta del av i varje nummer av tidningen Skogsägaren under detta
år i form av artiklar skrivna av gruppen. Längs med vägkanterna där
föreningen har projekt på gång kommer det att dyka upp plakat med
slogan ”Heimani i skick”. Vår uppmaning till alla skogsägare är att se
till att skogen mår bra och växer, genom en aktiv skogsvård.
Jan Slotte
verksamhetsledare

I statistiken över sålda virkesmängder i Österbotten ingår de mängder som
skogsindustrin köpt in under året. Totalt köpte skogsindustrin in strax under en
miljon kubikmeter virke från de Österbottniska privatskogarna.
Statistikens täckning ökade i och med att de större privata sågarnas köpmängder
ingår i siffrorna från och med hösten 2013. Fortsättningsvis saknas de virkesmängder som mindre lokala köpare använder och köper in. Totalt sett uppgick
virkeshandelsmängden därmed till strax över en miljon kubikmeter år 2013.
Text: Jan Slotte

Virkespriser
Medelpriserna per avverkningssätt för de fyra senaste veckorna
vecka 4/2014. I statistiken ingår den virkesmängd som skogsindustrin och de större privata sågarna köpt från privatskogarna.

I-GALLRING, rotpriser, €/m3
Massaved		
Område
Tall Gran Björk
Södra Österbotten
15,47 15,22
Mellersta Finland
14,62 14,69 14,43
Hela landet
14,40 14,60 14,07

Småstock		
Tall
Gran
21,94
20,83 21,69

FÖRNYELSE, rotpriser, €/m3
Timmer		
Område
Tall Gran Björk
Södra Österbotten
56,92 55,61 36,07
Mellersta Finland
57,77 57,78 41,19
Hela landet
56,70 56,98 41,53

Massaved		
Tall
Gran Björk
18,57 18,39 17,75
17,17 18,74 17,56
17,42 18,36 17,35

Småstock
Tall
Gran
26,60 26,34
26,39
25,30 25,28

Massaved		
Tall
Gran Björk
29,06 30,78 29,21
30,27 29,82 30,97
29,40 30,21 30,03

Småstock
Tall
Gran
32,98
40,21 40,71
35,99 37,75

Källa: Metla

Prisområdena i
skogsforskningsinstitutets statistik

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

Timmer		
Tall Gran Björk
53,96 53,65
70,12 67,58 44,44
63,73 63,12 45,81
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Utbredda stormskador i Norra Österbotten
Stormen Seija förorsakade inte fullt lika mycket förödelse i skogarna jämfört med stormen Tapani för två år sedan. I Österbotten var
stormskadorna mest omfattande i området Terjärv och Nedervetil, där Markus Stenborg är skogsvårdsinstruktör.
Markus har arbetat som skogsvårdsinstruktör i tre år nu, sedan januari 2011, då arbetet
med att röja upp efter julannandagsstormen 2010 pågick.
Hans ansvarsområde består
av Terjärv och ungefär halva
Nedervetil.

Mer utbredda än för två
år sedan
- Då var stormskadorna i
Nedervetil nästan obefintliga
– värst i det här området drabbades då Högnabba, minns
Markus. Nu är skadorna spridda över ett större område, men
mängdmässigt motsvarar de
ungefär skadorna för två år
sedan.
Enligt Markus beror de spridda vindfallen främst på att de
blåste som hårdast just här, och

inte på några andra orsaker.
Att marken ännu var mjuk gör
ändå träden extra känsliga vid
storm.
- Rotvältor är bättre med tanke
på prisavdraget för markägaren. En rotvälta kan fortfarande
användas som stock, medan
träd som brustit endast duger
som massaved och far illa snabbare än en rotvälta.

Prisavdrag av flera
orsaker
Det är arbetskrävande att
upparbeta virke i en stormskadad skog, även med avverkningsmaskiner, vilket påverkar virkespriset negativt.
Omkullblåsta träd har ofta
sprickor i stammen som inte
syns före uppsågning, vilket
också är en orsak till att det

Markus Stenborg är skogsvårdsinstruktör
i norra Österbotten.

Kranman KP1110 skogsvagnspaket
- Warn el-vinsh, fjärrstyrd
- Eget batteri, vajerkran, stödfot, stödhjul
- Längd 3000-4200 mm

Nu! 3219 €, moms 0 %

görs prisavdrag på virke från
stormskadade skogar.
- Är det frågan om mindre mängder vindfall är det förstås bra om
markägaren själv har möjlighet
och kunskap eller vana att utföra
arbetet, anser Markus.
Ska skogsentreprenörerna ta
hand om skadorna maskinellt
används oftast gallringstaxa
på områden som skall kalavverkas och i gallringar kan man
räkna med ett prisavdrag på
5-7 euro per kubikmeter. Råkar
man ha ett avverknings- eller
gallringskontrakt som ännu
är i kraft sker det maskinella
efterarbetet till samma pris som
i kontraktet, och oberoende
är det ofta enklast att anlita
samma firma som tidigare använts om det är frågan om en
yta som nyligen gallrats.

Ska vara klart till
sommaren

Skogsägare som har en omfattande skogsförsäkring får
stormskadorna ersätta till sitt
fulla belopp, även ersättning
för kvalitets- och tillväxtförluster. Om skogen är så förstörd
att den ska förnyas ersätter
försäkringen kostnaderna för
planteringen och planteringsarbetet.
- Har man ännu inte varit ut
och undersökt hur stormen
farit fram i ens skog är det hög
tid att göra det – innan det
kommer mer snö, poängterar
Markus. Målet är att alla stormskador ska vara åtgärdade till
sommaren för att undvika att
virket far illa.
- Just nu har entreprenörerna ganska stressigt men jag
tror det kommer att lyckas,

Timmer från en rotvälta klarar sig längre än timmer från brustna träd.

Kranman KP1120 skogsvagnspaket

- KS-590 hydraulaggregat med Honda motor
- Fjärrstyrd hydr.vinsch, vajerkran, stödfot, stödhjul
- Längd 3000-4200 mm

Nu! 4290 €, moms 0 %
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Kranman T1700 4WD hydraulisk
skogsvagn

- 3,3 m räckvidd, 100% 4-hjulsdrift
- Längd 3000-3900mm

Nu! 8590 €, moms 0 %

men självklart lämnar alltid
några enstaka fall, konstaterar
Markus.
Överlag är virkeshandeln rätt
livlig nu på hans ansvarsområde och det görs kontinuerligt
nya anmälningar och uppdragen strömmar in.
- Det huggs mer än ifjol, och jag
tror att det beror på den långvariga snöbristen. Det blir mer
gjort per timme för markägarna
då det är lättare att färdas i skog
och mark.
Text: Anna Sand/Kustmedia
Ab
Foto: Anna Sand samt Markus
Stenborg

Stormskadad skog i norra
Österbotten

Kranman dumperflakinsats med
hydraulisk kipp
- Passar till alla Kranmans hydraulvagnar

Nu! 2279 €, moms 0 %
Tegelbruksgatan 45, VASA
Försäljning: (06) 3577 850, Service: (06) 3577 852
vard. 8–17, lö. 8–13, www.konenygard.fi
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Välkommen till oss!
TEAM NORR - Skogsvårdsintruktörer
ANDERS KRONQVIST
040 746 3528

TOM FINNILÄ
050 517 8918

MARKUS STENBORG
0400 947 995

Karleby, Nedervetil
(Skriko och Jolkka)

Kronoby, Lepplax

Terjärv, Nedervetil

Karleby

Kronoby

Hakalaxgatan 41
67100 KARLEBY

Kronobyvägen 8
68500 KRONOBY

Terjärv

Södra Terjärvvägen 9
68700 TERJÄRV

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

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

Ytteresse

Larsmo

Näsvägen 2 D
68560 EUGMO

Bärklarsvägen 3
68810 YTTERESSE

TEAM MELLAN - Skogsvårdsintruktörer
HILDING SÖDERGÅRD
0500 560 418

GUY DJUPSJÖBACKA
050 553 1232

MATS LINNSÉN
050 544 2703

ANDERS HJORTMAN
0500 272 910

THOMAS JÅFS
050 526 2152

Vörå
(förutom Norra Vörå)

Oravais, Maxmo,
Norra Vörå

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

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

Petalax, Norra Pörtom,
Vasa

Vörå

Vörå

Vöråvägen 38
66600 VÖRÅ

Vasa

Vöråvägen 38
66600 VÖRÅ

Malax

Vasa

Kvarngatan 15
65100 VASA

Magasinvägen 2 B3
66100 MALAX

Kvarngatan 15
65100 VASA

TEAM SÖDER - Skogsvårdsintruktörer
MIKAEL FRANZÈN
0500 628 702

JOHAN SVEDSTRÖM
040 503 8321

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

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

Pörtom

Övermark

Centrumvägen 15 Vasavägen 1615
66270 PÖRTOM
64610 ÖVERMARK

Närpes

Östragränden 4
64200 NÄRPES

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

Närpes

Lappfjärd

Östragränden 4 Lappfjärdsvägen 729
64200 NÄRPES 64300 LAPPFJÄRD

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

Lappfjärd

Lappfjärdsvägen 729
64300 LAPPFJÄRD

LEDNING OCH KANSLI
JAN SLOTTE
050 544 2690

ANKI SVENN
020 413 7910

ANN-MARI SNICKARS
020 413 7905

EIVOR SUNDQVIST
020 413 7920

ING-MARIE MANNIL
020 413 7932

Verksamhetsledare,
fastighetsförmedlare
AFM

Kontorsföreståndare,
fastighetsförmedlare
AFM

Ab Skogsfastigheter AFM

Kanslist, skogsarbetare
och virkesutbetalningar

Kanslist, fakturering

Vasa

Kvarngatan 15
65100 VASA

Huvudkontor Vasa

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

Vasa

Kvarngatan 15
65100 VASA

Vasa

Kvarngatan 15
65100 VASA

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

Ytteresse

Bärklarsvägen 3
68810 YTTERESSE

Ytteresse

Bärklarsvägen 3
68810 YTTERESSE
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www.facebook.com/skogsagarna

Drivningstjänst

Vägar & diken

JOAKIM HOLMQVIST
0400 180 581

JAN-OLOF ERIKSSON
0400 260 239

MIKKO NYGÅRD
040 778 2407

STIG HÖGNABBA
040 670 8595

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

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

Karleby-Nykarleby

Karleby-Nykarleby

Nykarleby

Sollefteågatan 5
66900 NYKARLEBY

Ytteresse

Nykarleby

Terjärv

Bärklarsvägen 3
68810 YTTERESSE

Sollefteågatan 5
66900 NYKARLEBY

Södra Terjärvvägen 9
68700 TERJÄRV

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

Malax

Magasinvägen 2 B3
66100 MALAX

Vägar & diken

JOHAN NYNÄS
0500 167 489

JENS HELENELUND
0500 560 648

JOHN BERG
0400 561 343

Korsnäs, Töjby, Träskböle

Vörå-Sideby

Vörå-Sideby

Närpes

Korsnäs

Östragränden 4
64200 NÄRPES

Vikingvägen 14
66200 KORSNÄS

Pörtom

Centrumvägen 15
66270 PÖRTOM

EXPERTTJÄNSTER

SKOGSVÅRDSTJÄNSTER

VIRKESHANDELSTJÄNSTER

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

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

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

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

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

Virkesaffär med fullmakt
• offertbegäran och jämförelse av offerter med
beaktande av aptering och specialvirke
• uppdaterad prisuppföljning och prissättning av
avverkningsobjekt
• granskning och uppföljning av affärsvillkor
• övervakning av virkesdrivning samt mätning
• överlåtelse av virke, underskrift av mätintyg
Drivningstjänst
• planering, övervakning och förverkligande vid
virkesdrivning
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Förnyade skogslagen ger frihet
under ansvar
Finlands skogslag har förnyats och ändringarna trädde i kraft vid årsskiftet. Det är ett omfattande lagpaket där de nya paragraferna
upptar hela tretton A4-sidor. Vi tittar närmare på förändringarna med hjälp av några experter inom branschen.
Greger Erikslund är ledande
föredragande inom Kustens region vid Finlands skogscentral,
där man nu tillsammans med
annat fackfolk väntar på att få
ge utbildning i den förändrade
lagen. De sista förordningstexterna publicerades först till
Trettondagen. Han kan dock
redan nu peka på de mest betydande nyheterna i lagen.

Skogsägaren avgör
omloppstiden
- Skogsägarna får nu större valfrihet, men även större ansvar

för skogsskötseln. Principen
om hållbart skogsbruk kvarstår och den ”nya” lagen är
tydligare, erbjuder ett bättre
rättsskydd samt gör reglerna
klarare, konstaterar Greger.

betydelse ökar, eftersom lagen
erbjuder en större valfrihet,
poängterar Greger. En för tidig
avverkning kan på sikt innebära stora förluster för skogsägaren.

Ett mål med lagen är att öka
skogarnas mångfald, och en av
de största förändringarna är att
ålders- och grovleksgränserna
för en slutavverkning har slopats – det är nu skogsägaren
som själv avgör omloppstiden
för sin skog.
- Det här innebär att skogsvårdsrekommendationernas

Olikåldrigts skogsbruk
åter möjligt
Denna nyhet innebär dock
också en stor fördel - tack vare
att ålders- och grovleksgränserna slopas, kan man få mer
enhetliga ytor i sin skog vid
en avverkning, om exempelvis
en yta med yngre skog skiljer
två äldre ytor åt. Denna skulle
man tidigare ha varit tvungen
att låta stå orörd, medan den nu
kan avverkas samtidigt.
En annan stor nyhet är möjligheten till så kallat olikåldrigt skogsbruk, som tas med i
den förnyade lagen. Plock- och
luckhuggning blir igen möjligt
som beståndsvårdande avverkningar, men det finns olika täthetskrav på var och hur dessa
metoder kan tillämpas.
- Jag tror ändå att många skogsägare kommer att fortsätta
som förut och driva likåldrigt
skogsbruk, menar Greger.

Förnyelseanmälan
slopas

Greger Erikslund på Skogscentralen ser både för- och nackdelar med den förnyade skogslagen.

Kraven i samband med förnyelse har också förändrats.
Tidsfristen för förnyelse blir
längre, men förnyelseplikten

kvarstår om ytan är större än
0,3 hektar.
- Anmälan om förnyelse har
slopats – vilket innebär att vi
inte längre lika enkelt kan sköta
uppföljningen och kontrollera
vilka ytor som har förnyats.
Nya metoder måste därför tas
i bruk, och då är det frågan om
stickprov samt att ha en noggrannare uppföljning i de områden där det samtidigt görs
riktad fältinventering, förklarar Greger.
Förnyelseåtgärderna ska vara
gjorda inom tre år efter avverkning och plantskogen ska vara
0,5 meter hög utvecklingsduglig skog tio år efter förnyelseavverkningen. Plantorna får
inte hotas av annan vegetation
och då det gäller barrträd ska
tätheten vara 1 500 plantor per
hektar och lövträden 1 100 per
hektar. Dessa bestämmelser är
alltså nya.
Nytt är också beskrivningen
av utvecklingsdugliga träd.
De ska ha en livskraftig krona
och brösthöjdsdiametern ska
vara över sju centimeter. Ett
träd klassas som skadat om
skadorna under brösthöjd är
över 12 cm2 eller över brösthöjd
över 30 cm2. Andelen skadade
stammar får inte överstiga 15
procent.

Avverkaren får fördelar
För avverkaren innebär lagen
flera fördelar: Virkesutbudet

ökar, beståndsvårdande gallringar kan utföras aningen
hårdare och tiden för anmälan
om åtgärd förkortas från 14 till
10 dagar.
- För oss på Skogscentralen är det
en nackdel. Behandlingstiden
på 14 dagar var kort nog, och
när man med allt mindre resurser ska utföra samma arbete på
kortare tid, ökar riskerna, anser
Greger.
Rättskyddet för den som äger
avverkningsrätten förbättras i
lagen – om en plan för avverkningen har gjorts upp, ligger
ansvaret numera även hos planeraren och skogsägaren och
inte enbart hos avverkningsrättens innehavare som tidigare.
I den nya skogsskadelagen
stipuleras också tiderna för
avlägsnande av virke och även
energivirke inkluderas i lagen.

Nya livsmiljöer ska
beaktas
Flera särskilt viktiga livsmiljöer
har även tagits med i de nya
paragraferna – hit hör källkärr,
skogsfräkenkärr, hjortronkärr
samt i norra Finland brunmossar. Vissa åtgärder är tillåtna
på dessa livsmiljöer – det är
det värdefulla som ska bevaras.
- Problemet är att dessa miljöer
inte finns kartlagda och registrerade inom vårt område. Det
betyder nu att det en krävs en
inventering – ett arbete som
tar flera år i anspråk att utföra,
berättar Greger.
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Införandet av de nya livsmiljöerna kräver också att de som
agerar i skogen bör få utbildning i saken, så att de känner till och känner igen dessa
miljöer.

Föreningens syn på lagen
Anders Kaivo-oja är
skogsvårdsinstruktör i
Sydösterbotten och tror inte
att lagen i övrigt kommer att
innebär så stora förändringar.
- För en del av skogsägarna blir
plånboken förstås avgörande –
om man har ett akut behov av
medel och inga andra möjligheter finns än en avverkning,
trots att den är för tidig, så finns
nu möjlighet till det. Annars
kommer nog sunda förnuftet
att råda, tror Anders.

Han är dock tveksam till höggallring och plockhuggning,
som var den förhärskande
metoden fram till mitten av
1900-talet, då man började arbeta på att få bort den. För
många äldre skogsägare var
det fram till 1950-talet naturligt
att ta ut de bästa stockarna för
att få ut mesta möjliga pengar
ur skogen, utan att behöva
plantera ny.
- Säkert finns det ytor där man
kan tillämpa denna metod,
men man kan ju fråga sig hur
det ser ut i skogen efter att
en skogsmaskin tagit bort alla
stora träd. Finns det någonting
kvar att bygga på? Och hur blir
det till exempel med stamskador efter en sådan avverkning,
undrar Anders.

skog. Lönsamhetsbegreppet är
inte så enkelt, betonar Johnny.
Möjligheten att avverka mellanliggande eller angränsande
ytor, som inte tidigare hade
uppfyllt avverkningskraven,
ser Johnny som en stor fördel
som man bör ta tillvara.
- Möjligheten att förstora förnyelseytor vinner de flesta på,
anser han.

Skogen som säkerhet

Johnny Sved, skogsbruksexpert på Tapio, ser en stor fördel i
möjligheten att avverka mellanliggande eller angränsande
ytor, som inte tidigare hade uppfyllt avverkningskraven.
- Möjligheten att förstora förnyelseytor vinner de flesta på.

Ännu flera frågetecken

Anders Kaivo-oja är skogsvårdsinstruktör i Sydösterbotten.
Han tror att skogsägarna även i framtiden kommer att använda sunda förnuftet vid skötseln av sin skog.

Johnny Sved, skogsbruksexpert på Skogsbrukets
Utvecklingscentral Tapio, är
en av de som jobbat med de
nya skogsvårdsrekommendationerna till lagen. Han poängterar att de nygamla metoderna
vid olikåldrigt skogsbruk inte
enbart får handla om virkesskörd, utan skogsvård.
- Visst finns det områden där
detta kan vara lämpligt, men
det är krävande och förknippat med en del risker. Om man
vart femtonde år plockar ut alla
stockträd kan de ta slut till sist,
konstaterar Johnny.
Olikåldrigt skogsbruk bör enbart tillämpas på ytor lämpade
för detta.
- Drivningskostnaderna kan
jämföras med de vid en andra

gallring. Ett större frågetecken
är vad skogsägarna kommer
att få i betalt för detta virke det är det ännu ingen som vet,
poängterar han.
Det är inte heller självklart att
virkeskvaliteten blir så mycket
bättre, tillägger Johnny.

Lönsamt sträva till
enhetliga ytor
De slopade kraven på förnyelsemognad ser Johnny inte som
något större problem.
- I slutändan är det alltid
skogsägarens egna avkastningskrav som är avgörande
för omloppstiden. Om valet
står mellan att lyfta lån eller att avverka några år för
tidigt, kan det vara lönsamt
för skogsägaren att förnya sin

Det blir Skogscentralens roll
att övervaka att den ”nya” lagen följs. De nya metoderna
måste följas upp, drivningsskador och täthet vid tillämpning av olikåldrigs skogsbruk
måste kontrolleras. Å andra
sidan försvinner kontrollen av
att mognadskraven uppfylls
vid anmälan om förnyelse av
skog. I och med nyheterna i
skogslagen, ställs också frågan
om skogen som säkerhet vid
låntagning.
- Då kraven på förnyelsemognad slopats, är det möjligt att
bankerna gör en ny bedömning
i frågan, men det är deras sak.
Den säkra nivån på skogen
sjunker men de krav som finns
kvar i lagen säkerställer ändå
en viss nivå. Åtminstone här
vid kusten kommer skogen
även framledes att ha en viktig roll som säkerhet, anser
Greger.
Text: Anna Sand/Kustmedia Ab
Foto: Anna Sand samt
Margita Törnroth

ETT PLOCK UR NYA SKOGSLAGEN
• Större frihet för skogsägaren
• I kraft 1.1.2014
• Inga förnyelsegränser (diameter eller ålder)
• Grundytan bestämmer om det är beståndsvårdande avverkning eller förnyelseavverkning
• Olikåldrat skogsbruk, luckhuggning samt höggallring är möjliga beståndsvårdande avverkningar
• Flera särskilt viktiga livsmiljöer (Källkärr, Skogsfräkenkärr, Hjortronkärr)
• Tillåtna åtgärder i särskilt viktiga livsmiljöer definieras tydligare
• Skogsägaren, innehavaren av avverkningsrätten och avverkningen planerare har ett större ansvar
• Gränsen för ekonomiskt bortfall i samband med undantagslov i livsmiljöer
		
- 4 % av värdet på fastighetens utvecklingsdugliga trädbestånd som har ett rotpris eller 3000 €
• Skadeprocent (15 %) vid beståndsvårdande avverkning
• Spårbildning (20 % på momark, 25 % på torvmark)
• Tidsfrist för inlämnande av anmälan om användning av skog (14 dagar ->10 dagar)
• Förnyelseplikt då det avverkade området > 0,3 ha
• Förnyelseåtgärderna skall utföras inom 3 år
• Säkerställande av plantbestånd efter förnyelseavverkning (1,3 m -> 0,5 m), barrträd 1500 st/ha, lövträd 1100 st/ha
- 10 år efter förnyelseavverkning
- icke hotad av annan vegetation
• Godkännande av mindre värdefulla trädslag i plantbestånd
• Anmälan om anläggande av plantbestånd slopas

NYA SKOGSLAGEN
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Kolsvart energipolitik
EU:s klimat och energipolitik är instabil. Endast drygt fyra år efter att EU kom överens om det historiska 2020 paketet, överväger kommissionen att öppna det. Det är mycket troligt att EU frångår de separata målen för förnybar energi och EU förbinder sig endast till ett
allmänt mål, nämligen att minska utsläppen av växthusgaser. De stöd som investeringar i förnybar energi fått verkar irritera i Europa så
pass att man är redo att offra dessa, fastän användningen av stenkol i det ”miljövänliga” EU kraftigt ökar.
År 2011 betalade EU enligt
kommissionen egna bedömningar 61 miljarder euro i olika
skatte- och investeringsstöd för
kärnkraft och fossila bränslen.
Stödet till förnybara energiformer var under samma år
endast hälften av detta, eller 30
miljarder euro. Man kan allstå
med fog fråga sig vad EU:s energi- och klimatpolitik baserar
sig på och vem som lobbar i
bakgrunden?
Visst kan man också i vårt hemland. När man byggde upp
systemen med inmatningstariffer var tanken att bibehålla det
gamla stödsystemet som alternativ för aktörerna. Tanken var
att också ta sådana elproducenter i beaktande som inte kan

eller vill ta del av inmatningstarifferna. Katainens regering
skrotade dock det gamla systemet direkt. Som följande energilinjedragning höjde regeringen på torvskatten. Följden
av detta, i kombination med att
marknadspriset på utsläppsrätter kraftigt gick ner, blev att
stenkol är det förmånligaste
bränslet i kondenskraftverk till
och med i inlandet.
Användningen av stenkol har
ökat med 50 % under ett år. Som
en följd av skattehöjningen på
torv måste den inmatningstariff som utbetalts för energivirke sänkas. Av den anledningen
har energivirkets konkurrenskraft gentemot stenkol avsevärt försämrats. Genom redan
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gjorda beslut kommer läget
ytterligare att försämras 2015,
när beskattningen på torv ytterligare skärps. Naturen, bytesbalansen och sysselsättningen
påverkas negativt av att energivirke ersätts med stenkol.
När detta sprider sig till den
kombinerade el- och värmeproduktionen, kan man prata
om en egen förvållad nationell
miljökatastrof, för vilken man
betalar ett oskäligt högt pris då
bytesbalansen försämras.
I sitt nyaste förslag till linjedragningar för energipolitiken höjde regeringen målet för
vindkraft med en tredjedel från
det tidigare redan ambitiösa
målet. Av vindkraftsmålet har
endast en bråkdel av vind-

kraftsprojekten framskridit
trots massiva stödlöften. Den
förra regeringens bioenergibeslut var i sig ganska givmilt för
vind – 60 % av stöden med endast 15 % av målen. Nu börjar
det var dags att öppna det paketet. Gungbrädan men energivirke och torv måste upphävas.
Stöd riktade till vind bör flyttas
till att stöda användningen av
energived. Det skulle förbättra såväl sysselsättningen som
nationalekonomin. Samtidigt
finns orsak att fixa den så kal�lade inmatningstariffen för sågar.

nits någon som tagit ansvar
för energivedsanvändningen.
De kommande två vintrarna
får utvisa om användningen
av energived fortsätter att öka
eller om denna trend kommer
att vända till följd av politiska
beslut. Det minsta man kan begära av de politiska beslutsfattarna är att man kan gardera sig
för sådana lägen då ekonomin i
Europa inte går på högvarv och
utsläppshandeln inte styr mot
en renare energiproduktion.

Användningen av energivirke
har hittills ökat i enlighet med
målen, fastän det på den politiska spelplanen inte har fun-

skogsobligation i/2014

UB:s populära Skogsobligation har nu en ny skräddarsydd struktur, anpassad enligt rådande marknadssituation. Skogs
obligation I/2014 erbjuder placeraren en hög, fast 5,7 %* årlig avkastning under de tre första åren. Efter detta är av
kastningen rörlig. Den årliga avkastningen under de fyra sista åren av lånetiden är 3 månaders euribor + 4 %-enheter*.
Räntan på kapitalet utbetalas kvartalsvis. Lånetiden för Skogsobligation I/2014 är ca sju år. Avkastningen baserar sig
på prissättningen av tre finska skogsbolags, UPMKymmenes, Stora Ensos och Metsä Boards, kreditrisk vid emissions
tidpunkten. Obligationen förfaller till sitt nominella värde om det under lånetiden inte inträffar någon kredithändelse
i ovannämnda referensbolag.
Fråga närmare: placera@unitedbankers.fi eller 09 2538 0320.
Teckningsperiod: 22.1.–13.2.2014 • Minsta teckning: 5 000 euro • Förfallodag: 9.4.2021

I nka n oramaa •

chef , kapItalförvaltnIng för prIvatkunder

Text: Mikko Tiirola, ordf.
MTK:S skogsdelegation
Foto: Patrik Majabacka

Obligationen är inte kapitalgaranterad. Placeraren kan förlora det placerade kapitalet helt eller delvis. Emittent är
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (SEB). Obligationen är behäftad med risk avseende emittentens återbetalningsförmåga. Ingen särskild säkerhet ställs för placeringen. Lånevillkorena och grundprospektet kan erhållas av försäljaren.
*Preliminär avkastning

Beställ vårt avgiftsfria nyhetsbrev: www.unitedbankers.fi
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BESTÄLL
PLANTOR!
Har du beställt plantor för vårens
och höstens planteringar?
Om inte kontakta din lokala
skogsvårdsinstruktör.
Skogsägarna
ÖSTERBOTTEN

Till beslutsfattare

Skogsvårdsföreningens
ståndpunkt vid
vindkraftsetableringar
Skogsvårdsföreningen har under den senaste tiden med oro noterat att
skogsägarnas intressen inte noteras i beslutsprocessen kring vindkraftsetableringar inom kommun, landskapsförbund och inom statliga instanser.
Vi vill därför påminna beslutsfattarna om för skogsägarna väsentliga
saker vid vindkraftsetableringar.
Vid linjedragningar skall jordkablar prioriteras där det är möjligt. Man bör
också utgå ifrån att vindkraftsbolagen samarbetar för att undvika onödiga
linjedragningar. En del av ersättningen som utbetalas till markägare inom
det så kallade vindupptagningsområdet bör också tillfalla markägarna
där linjerna dras, endast inlösningsvärdet är inte tillräckligt.
Markägarna ska ha beslutanderätt gällande vindkraftetablering på sina
marker. Markägarna besluter med vilka aktörer (vindkraftsbolag och
samarbetspartner) man samarbetar med. Det har konstaterats fall där
kommuner har gått förbi markägarna och gjort avtal eller haft ett nära
samarbete med vindkraftsbolag. Det är också viktigt att markägarna har
möjlighet att delta vid beredning av vindkraftsområden. När markägarna
i majoritet vill förverkliga vindkraftsområden på sina marker så bör beslutfattarna acceptera detta.
Bristande öppenhet i projektens inledningsskede kan onödigt fördröja och
försvåra genomförande av projekt. Vindkraftsbolag har exempelvis i all
tysthet gjort arrendekontrakt endast med den markägare på vars skifte
själva vindmöllan ska byggas. Detta förfarande tar skogsvårdsföreningen
kraftigt avstånd ifrån. Alla markägare skall erhålla ersättning inom det
så kallade vindupptagningsområdet. Bolag som inte har kontrakt med
majoriteten av markägarna bör inte beviljas byggnadstillstånd. Kommuner
och städer bör i sådana fall inte godkänna och/eller inleda markplanering.
Vasa 16.1.2014
Styrelsen för Skogsvårdsföreningen Österbotten rf.
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Notiser
NY LAGSTIFTNING KRÄVER CERTIFIKAT FÖR
ROTRÖTEBEKÄMPNING
Detta omfattar alla som säljer, hanterar, lagrar och ansvarar för drivning inom
skogsbruket. PEFC certifieringen förutsätter att rotrötan bekämpas. Rotstop
och Urea klassas som växtskyddsmedel och ny lagstiftning medför ett krav på
certifikat.
Under 2014-2015 kommer Yrkesakademin i Österbotten att ordna utbildning och
möljighet att avlägga examen för att alla aktörer inom skogsbruk skall erhålla
cerifikat. Skogsbrukslärare Henrik Östman kommer att ansvara för utbildningen
och har rätt av TUKES att utfärda certifikat. Utbildningskurserna är frivilliga.
Lag om växtskyddsmedel
1563/2011
Examenskrav för alla professionella
användare av växtskyddsmedel
Utbildningsystem 26.11.2013
En professionell användare ska
ha godkänd examen senast
26.11.2015

Examenskrav:
- De som i sitt yrke använder växtskyddsmedel i jordbruk, skogsbruk och
trädgårdsodling
- Skogsmaskinförare, anställda på skogsplantskolor, skötsel av plantbestånd, 		
flygspridning
- Grönområdesarbetare, golfplanskötare
- De som underhåller vägar och järnvägar
- Husbonde – dräng / entreprenör
- Också försäljare ska ha examen

SKOGSARBETARE/ SKOGSSERVICEFÖRETAGARE
Skogsbranschen behöver yrkeskunniga personer/ företagare som kan
utföra manuella skogsvårdsarbeten som plantering, plantskogsröjning,
förhandsröjning och specialavverkningar.
Yrkesakademin i Österbotten startar våren 2014 en skräddarsydd kurs
för Dig som trivs i skogen och som tycker om att arbeta självständigt
och planera det egna arbetet.
Antalet kursdagar ca.15 under tiden 10.4.2014 – 12.12.2014 ca. två dagar
per månad. Kursen ger Dig möjligheter att starta eget skogsserviceföretag
och arbete inom skogsbranschen.
Förfrågningar och förhandsanmälan: Pernilla Kvist, tfn 0500-863 671
eller pernilla.kvist@yrkesakademin.fi.

Text: Henrik Östman

Examen ska förnyas med 5 års
mellanrum

SKOGSDAG I
MALAX
Höstens serie med skogsdagar avslutades 5.11 i
Malax. Skogsägarna fick
bekanta sig med Ecologs
nyheter. Med var också
NFP, Marander (Stihl) och
Skogscentralen.

FACKMÄN PÅ SKOLBÄNKEN

YLE var också på plats och
gjorde interjuver för radioprogrammet Radar. Dagen
lockade över 100 besökare.

Skogscentralen ordnade två skolningsdagar för skogsfackmän (21-22.1) kring de
nya lagarna som trädde i kraft vid nyår. De 150 fackmännen som deltog fick bland
annat förkovra sig i den nya skogslagen, skogsskadelagen, virkesmätningslagen
och de kommande nya råden i god skogsvård.

Text: Jan Slotte
Foto: Jens Helenelund

Text: Jan Slotte
Foto: Christoffer Thomasfolk (SLC)

VÖRÅ MASKIN
o. TRAKTOR
Tel. 06 384 4600
Gsm. 0440-366 675

www.voramaskin.fi
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Notiser
FRÅGOR & SVAR
Hur klarar sig granplantor bland hallonbuskar?
Överlag är inte hallonbuskar farliga för granplantor. Det är däremot mjuka
gräsarter som kan lägga sig över plantorna och hindra dess tillväxt på våren.
Det är sålunda viktigt att grantoppen är fri på våren och kan börja växa. Granen
klarar sig betydligt bättre i gräset än tallen som är mera ljuskrävande.

UTBILDNINGSMÄSSA I NÄRPES

När ska man göra första röjningen i plantskog?

Skogsägarna Österbotten deltog i Utbildning och Framtid i Närpes
Simhall tisdagen den 28.1.2014. Under dagen kunde barn och ungdomar bekanta sig med Skogsägarna Österbotten och dess verksamhet.
På kvällen var barnens föräldrar inbjudna till evenemanget och fick
på samma sätt bekanta sig med Skogsägarna Österbotten.

Om man vill ha en förstklassig plantskog skall man årligen röja bort sly som
stör plantorna. Ju tidigare man börjar desto mindre arbete blir det per gång.
För plantskogsröjning har man möjlighet att få statsbidrag, s.k. KEMERA-stöd,
men då måste plantorna vara ca 2 m långa. Dessutom skall plantantalet efter
röjningen vara ca 2000 st/ha, d.v.s. ca 2- 2,5 m mellan plantorna.
Text: Johan Nynäs

Text: Jens Helenelund
Foto: Mikael Snickars

SKOGEN KALLAR
JOBO ST75

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

FULLMÄKTIGE GODKÄNDE VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET

JOBO FP12

Den 12 december sammanträdde föreningens fullmäktigemöte till stadgeenligt höstmöte.
Uppslutningen var väldigt bra då 33 fullmäktigeldamöter av 39 valda och hela styrelsen var
närvarande. Fullmäktige godkände styrelsens förslag till budget och verksamhetsplan för år
2014. Budgeten utgick från att skogsvårdsavgiftens arealavgift höjs till 2,32 €/ha, vilket är 7 %
av medelrotpriset. Grundavgiften fastställdes till 23,19 €.

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

Fullmäktige diskuterade också den förändrade intressebevakningen samt synen på stenkolsanvändning kontra bioenergi. Efter mötesförhandlingarna höll Anders Portin från Indufor ett
föredrag med rubriken ”Behövs finländskt virke i framtiden?”.
Text: Jan Slotte
Foto: Anki Svenn

Syketec
Ad Silva

www.sykeharvesteri.fi
Tel. 040 7008796
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Dags att deklarera för 2013
Det är dags att deklarera för skogsbruket för
2013. Alla har fått hemskickat 2C-blanketten
och de momsskyldiga
har fått periodskattedeklarationen. Har man
föregående år lämnat
in periodskattedeklarationen på nätet har man
bara fått en påminnelse
om att periodskattedeklarationen ska göras.
Är man momsskyldig ska
eventuell moms till staten vara
betald senast 28 februari och
både periodskattedeklarationen och 2C-blanketten inlämnad samma datum. Är du inte
momsskyldig får du lämna
in skogsdeklarationen i maj
tillsammans med den förhandsifyllda skattedeklarationen.
Inga förändringar har egentligen skett i skogsbeskattningen
sedan 2012.

Tom
periodskattedeklaration
skall lämnas in
Har du inte inkomster eller utgifter på skogsbruket och inte
heller har uppföljningsuppgifter såsom skogsavdrag och
utgiftsreserveringar behöver
du inte lämna in 2C-blanketten.
Periodskattedeklarationen ska
dock inlämnas även om ingen
moms finns att deklarera. I så
fall fyller du i 01 2013 12 2013
i punkterna 054 – 057 nere på
blanketten, undertecknar och
returnerar blanketten. I annat
fall blir man avförd från registret vilket kan bli en otrevlig
överraskning den dagen man
sedan har verksamhet.

Gör anteckningar
För skogsbeskattningen gäller
kassaprincipen, d.v.s. inkomster som man deklarerar ska
man ha kunnat lyfta under
kalenderåret och utgifternas
betalningsdatum bestämmer
deklarationsåret. Inkomst- och
utgiftsverifikaten sorteras i
kronologisk ordning, numreras och listas. I denna lista kan
man särskilja momsen klart
och tydligt. Dessa anteckningar
behöver inte göras enligt något
skilt formulär men på skogsvårdsföreningens hemsida
finns formulär att skriva ut
som kan hjälpa att organisera
skogsbrukets anteckningar.
Inga anteckningar sänds in till
beskattaren utan de sparas i 6
år. Anteckningarna är viktiga
också för att kunna härleda
avskrivningar, reserveringar,
skogsavdrag etc. Även motiveringar till varför man sätter
med vissa utgifter eller anskaffningar på skogsbruket är bra

att skriva ner så man har klart
att visa beskattaren den dag beskattaren begär en utredning.

Inkomsterna
Inkomsterna antecknas
alltid utan moms i punkterna 1 på 2C-blanketten.
Förskottesskatten som virkesköparen dragit bort beaktas
inte heller utan virkesvärdet
utan moms antecknas som inkomst. Förskott på en virkesaffär deklareras det år man fått
det. Sedan 2012 är ju även statstöden för ett hållbart skogsbruk beskattningsbar inkomst.

>> Se närmare

anvisningar på föreningens
hemsida www.svf.fi. Där
finns också blanketter för
anteckningar.

Värdet av leveransarbete
Värdet av det arbete som
skogsägaren själv utför för
att få leveransvirket till vägen
är inte kapitalinkomst utan
förvärvsinkomst. Värdet av
leveransarbetet räknas fram
på 2C-blankettens andra sida.
Här beaktas inte det arbete
som blivit utfört av entreprenörer. Entreprenadkostnaderna
antecknas i p 7.3 Övriga årsutgifter. I det fallet att man
gjort avverkningen själv och
grannen kört ut virket mot
faktura beräknas leveransarbetets värde endast för upparbetningsdelen (beredd mängd).
Medelkostnader för de olika
sortimenten finns i ifyllningsanvisningarna. Man får avverka 125 m3 utan att man blir
beskattad för förvärvsinkomsten. Även om man avverkat
mindre än 125 m3 ska värdet
av leveransarbetet uträknas
eftersom man får dra av värdet
från kapitalinkomsterna.

Skogsavdraget
Har man köpt skog 01.01.1993
eller senare har man rätt till
skogsavdrag. 60 % av anskaffningsutgiften som hänför sig
till skogsbruk är det maximala skogsavdrag man kan
utnyttja. Man kan utnyttja det
fritt på kapitalinkomster från
alla skogsfastigheter man köpt.
Dock inte på kapitalinkomster
från skog man fått som gåva
eller arv ifall inte gåvogivaren
har haft oanvänt skogsavdrag.
Skogsavdraget följer man upp
på sid 2. Årets skogsavdrag
räknar man fram genom att
summera alla kapitalinkomster
från punkterna 1, 3 och 4 och
drar av leveransarbetets värde
(punkt 2). Årligen kan man
utnyttja skogsavdrag till högst

60 % av årets kapitalinkomster.
Det minsta skogsavdraget man
kan göra är 1500 euro vilket
alltså kräver en kapitalinkomst
på 2500 euro.

Utgiftsreserveringar
viktiga för dödsbon
Gör man virkesaffärer är det
ofta så att inkomsterna kommer ett år och utgifterna i form
av markberedning och plantering kommer ett eller två år
senare. Vill man spara en del av
inkomsterna för att kvitta utgifterna emot gör man utgiftsreservering. Högst 15 % av kapitalinkomsterna minskade med
leveransarbete och skogsavdrag kan utgöra reserveringen.
Man har 3 år på sig att inkomst
föra reserveringarna. För en
enskild skogsägare blir det
samma slutresultat även utan
reservering eftersom man de
åren när man har endast utgifter får underskottsgottgörelse i
den personliga beskattningen.
Men för dödsbon och skogsägare boende utomlands är det
av yttersta vikt att reservera en
del av kapitalinkomsten tills
senare för att kunna dra av
de utgifter som kommer åren
efter avverkningen. Eventuell
förlust som dödsbon gör kan
inte gottgöras någonstans utan
hänger med i 10 år och finns det
inte under den tiden inkomster
finns inget att kvitta utgifterna
mot.

Utgifterna
Resekostnader kan man dra
av (0,25 euro/km) på basen av
kördagbok. Det gäller naturligtvis för resor mellan bostaden och skogen och eventuella andra resor för underhåll
av utrustning, skolningar etc.
Årsutgifterna samlas i punkt
7.3. Är du momsskyldig räknar
du här bara med den momsfria
delen. Momsen beaktas skilt
– se nedan. Är du inte momsskyldig drar du av utgiften
inklusive moms. Avdragbara
utgifter är allt som hänför sig
till skogsbruket. I vissa fall kan
det ju röra sig om delar av ut-

gifter som hänför sig till skogsbruket (ex telefon). I dessa fall
skriver man motiveringarna
i anteckningarna och räknar
fram den del som hänför sig
till skogsbruket.

Avskrivningar
Den årliga avskrivningsprocenten för maskiner är 25 %.
Grundförbättring och byggande av skogsvägar och iståndsättningsdikning betraktas
som investeringar och skall
avskrivas med max 15 % årligen. Den avskrivningen kan
man börja göra det år som ex
dikningsprojektet blir avslutat. Det kommer meddelande
från aktören när projektet är
klart och hur mycket skogsägaren har investerat. Före det
har emellertid flera räkningar
kommit så det gäller att minnas hur man beaktade de räkningarna. Har de eventuellt
redan dragits av i årsutgifterna
kan man inte sedan börja avskriva dem när meddelandet
kommer. Investeringar under 200 euro kan man dra på
en gång. Utgiftsrester under
200 euro avskrivs på en gång.
Beskattaren har för några år sedan skärpt synen på maskiner
som bokförs på skogsbruket.
Utrustningen som man tänker
bokföra på skogsbruket skall
bevisligen användas till övervägande del för skogsbruket.
Detta gäller främst traktorer,
fyrhjulingar och snöskotrar.
Praxisen är i stället att man
kan dra av timkostnader (p
7.3) för den tid man använder
dessa i skogsbruket. En dagbok
krävs där datum, ändamål för
användningen och timmarna
antecknas. För traktor kan man
dra av 11 euro/h och för skoter
och fyrhjuling 14 euro/h.

Momsen
I skogsbrukets anteckningar
har du som momsskyldig antecknat momsen i skilda kolumner. Då är det bara att räkna
ihop momsen på försäljningarna och föra den summan till
p 301 på periodskattedeklara-

Hälften av de bär
du plockar ges åt
skattebjörnen.
Så går det väl inte till.
Skogsvårdsföreningen ger
dig som skogsägare råd i
skogsbeskattningen och hjälper
dig med deklaration.
Fråga mer av din lokala fackman.
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tionen. Momsen från utgifterna
summeras och förs in på p 307.
Differensen mellan 301 och 307
antecknas i p 308. Blir summan
positiv har du fått mera moms
än vad du betalat via utgifterna
och differensen skall betalas in
till staten enligt de anvisningar
som kommit med blanketten.
Blir differensen negativ, d.v.s.
om du betalat mera moms på
utgifterna än vad du fått via
försäljningar skall du komma
ihåg att sätta ett minustecken.
Den summan får du tillbaka i
sin helhet från staten.

Arrenden deklareras på
jordbruksblankett 2
Även om en skogsägare inte
äger jordbruksmark kan man
hamna att fylla i jordbruksblankett 2. Det gäller i de fallen att
man har förädling av skogsprodukter i större skala eller
om man erhåller arrenden för
skogsmark. Det mest aktuella
är arrenden från vindkraftsparker. Dessa arrenden antecknas
i punkt 220 på sid 2.
Numera går det bra att deklarera både skogsbruket och momsen på nätet. För det behöver
du bankkoder. Du kan alltså
endast deklarera dit personliga
och det gemensamma skogsbruket med den äkta hälften på
detta sätt. Dödsbon och andra
sammanslutningar behöver
Katso-koder för att deklarera
på nätet. Men pappersversionen går ännu bra att lämna in.
Adressen för skogsdeklaration är www.suomi.fi. Slå in
2C i sökfönstret så hittar du
fram. Adressen för momsdeklarationen är www.skatt.fi/
skattekonto.
Text: Anders Hjortman

>>

Lär dig hur du
deklarerar, delta i vår
skogsbeskattningskurs
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Nytt från...
Väg- och dikesprojekt

I Pedersöre, Kållby kan förbättringen av Storbackvägen inledas i sommar.

Skogsvårdsföreningen
Österbottens
verksamhet inom vägförbättring och
iståndsättningsdikning har sedan föreningens start år 2009 stadig ökat.
Skogsvårdsföreningen erbjuder också
hjälp med uträkning av vägenheter samt
övriga administrativa tjänster för väglag.
Här följer ett plock över kommande, pågående och avslutade projekt.

I Petsmo har ett dikesrensningsprojekt under namnet Molnkärr blivit färdigt
grävd i december 2013. Kvar är redovisningen samt bidragsutbetalningen.
I Korsholm är åtminstone 2 dikerensningsprojekt på gång. Rimal dikesrensning
har beviljats statligt bidrag. Största delen av linjerna torde avverkas i vinter. Pundars
dikesrensningsplanen är klart planerad i terrängen och nu kvarstår att få planeringen
till ”pappers” varefter ett markägarmöte följer och efter det finansiering av projektet.

I Kronoby har Nörråmossen-Östermark dikesrensningsplans finansieringsbeslut godkänts. Dikeslinjerna väntas bli avverkade i vinter. Dikning vidtar sommaren-hösten 2014.
I Pedersöre, Forsby har terrängarbeten på Stormossens dikesrensningsföretag
slutförts. Möte för intressenterna ordnades i september där dikeskarta och kostnadsförslag framlades. Planen väntar nu på finansieringsbeslut. Dikeslinjerna och
avverkningarna i anslutning till dem utförs under denna vinter.
I Pedersöre, Lillby pågår iståndsättningsdikning av Kåtamossens- (Entreprenör:
Peter Holmäng ) och Kornjärv dikesplaner (Entreprenör: Mattias Nyqvist).
I Karleby är Rödsö-, Runttujärvi- och Ilvesmossens dikesrensningsplaners finansiering godkända och dikning kan inledas på de områden där avverkning av linjerna
är klar. Entreprenör för samtliga planer är T&B Hongell. Vägförbättringen i Kyläjärvi
kommer att inledas sommaren 2014 då finansieringsbeslutet förhoppningsvis har
erhållits.
I Larsmo, Holm pågår för närvarande rensning av diken mellan Fagernäs- och
Karlebyvägen (John Lassfolk entreprenör). Terrängarbetena på Holm del 2 (västra
sidan) är avslutade. Presentation av planen för skogsägarna hölls i november vid
Bjärgas.
I Terjärv har intressenterna för Sandvik-Manderbacka skogsväg beslutat om
att ansöka om förbättring av nämnda väg. Kostnadsberäkning och finansieringsansökan inlämnas närmaste tiden. Målet är att kunna inleda arbetet i år.

I Malax har vägprojektet Älmisjuto blivit färdigt. Kvar är att hålla ett avslutningsmöte samt sista bidragsraten efter det. Dikesrensningen i norra Pörtom: Västerback
dikesrensning är avslutad och inlämnad för utbetalning av sista stödraten. Österom
Nyby är dikesrensningen på Rainemossen igång. Beroende på hur mycket marken
fryser till så torde projektet bli klart till sommaren 2014.
I Närpes, Övermark har Valsbergets dikesrensning beviljats bidrag. I vinter sker
resten av avverkningarna längs dikeslinjerna och grävning torde ske sommaren/
hösten 2014 ifall allt blir avverkat före.
I Korsnäs har dikesplaneringen på Harvungön påbörjats på senhösten ifjol.
Planeringen fortsätter troligen sommaren 2014 eller ifall isväg görs redan i vinter.
Emedan detta projekt är på en holme är det avverkningarna av dikeslinjerna o
gallringarna som helt bestämmer tidtabellen. Att vänta på isväg kan ta flera år och
alternativet att flytta virket med pråm till fastlandet verkar inte heller enkelt. Vi tar
gärna emot goda förslag på lösningar. Därtill är ett dikesprojekt längs Pörsbäcken:
från Kipprot mot Storsjöträsket och Flyet på gång och nästan klart planerat. Ett möte
för berörda skogsägare torde bli i början av februari.
I Kristinestad är 2 skogsvägar på gång. Norrbergets skogsväg är under planering och delägarmöte hålls snart. Österskogen skogsväg i Sideby är nästan färdigt
grävd och förlängningsdelen kommer att grusas under de närmaste veckorna på
frusen mark. Den gamla vägdelen grusas på sommaren och det översta gruslagret
på förlängningen grusas nu på hösten eller senare på frusen mark vintern 2015.
Text: Stig Högnabba och John Berg

Yrkesakademin i Österbotten ordnar i samarbete med Skogsvårdsföreningen Österbotten
och Finlands skogscentral, region Kusten följande kurser:
Skogsbeskattning, 3 h föreläsn. och 3 h självstudier

Skogsarbetare/ skogsserviceföretagare, 15 dagar

Onsdag 6.2.2014
Onsdag 13.2.2014
Onsdag 20.2.2014

Torsdag 10.4.2014

Replot, Bernys
Pedersöre, Hotell Polaris
Närpes, Logen

Program: Skattedeklaration för skogsbruk, momsredovisning och skatteplanering
Gödsling med träaska

Program: Grunder i skogsbruk, förnyelse, naturvård,
skogsvård, hantering av manuella arbetsredskap, virkeskvaliteter, företagsekonomi, specialavverkningar
Stubbrytning

April 2014

Pedersöre

Program: Gödsling med träaska, gödslingsdemonstration

Program: Skogsbränslen i Finland, stubbrytningens
för- och nackdelar, avsättningsmöjligheter, kvalitetskrav, utrustning, praktisk demonstration av stubbrytning

Julgransodling

Skogsplantering för kvinnor

Våren 2014 när vädret tillåter

April 2014

Korsholm

Program: Odlingsmark- och material, skötsel och
klippning, marknad och ekonomi
Röjning för kvinnor – praktisk uppföljningsdag

April 2014

Korsholm

Program: Röjningsteknik, röjningsdemonstration,
praktisk röjning

Gamla Vasa

Maj 2014

Korsholm

Program: Skogsodling, plantering, tall- och granplantering på markberedda och icke markberedda
områden, planteringsövningar
Kvinnfolk – nu drar vi till skogs

Våren 2014

Pedersöre

Program del I: Skogsbrukets betydelse för Finland,
tidsaxel skogsskötsel, skogslagstiftning, skogsbrukets
organisationer
Program del II: Vedelda rätt
Program del III: Röjning 3 h + 6 h

Certifikat för rotrötebekämpning inom skogsbruket

Våren 2014
Enligt den nya lagen om växtskyddsmedel gäller skyldigheten att före 26.11.2015 avlägga examen med avseende
på växtskyddsmedel. Skyldigheten gäller inom skogsbruket alla som använder och hanterar urea och rotstop.
Kursavgift 25 € + intyg 25 €.
Program: Lagstiftning, certifiering, varför rotrötebekämpning?, vem berörs?

Deltagaravgift:
25 €/kursdag
Förfrågningar och förhandsanmälan:
Pernilla Kvist, tfn 0500-863 671 eller
pernilla.kvist@yrkesakademin.fi
www.yrkesakademin.fi
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De populära yrkesröjsågarna

yrkessågsmodeller

Miljövänliga

Stihl FS 260 CE

med M-TRONIC styrsystem på både
motor- och röjsågar

Erbj.

Stihl MS 241 motorsåg

Stihl FS 410 CEK

• 42,6 cm3 • 2,2 kW/3,0 hk • 4,7 kg

Erbj.

649 €

Erbj.

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

Stihl FS 460 CEMK
Erbj.

899 €

Stihl FS 490 CEMK

Stihl MS 261 CM

Erbj.

699 €

• Volym 50 cm3
• Effekt 2,8 kW
• Vikt 5,2 kg

Populära Stihl MS 200
sågens efterföljare:

Stihl MS 201

Världens lättaste
proffssåg

999 €

Ultralätta motorsågar

Stihl MS 170 D

• Volym 35,2 cm3
• Vikt 3,9 kg
Erbj.

599

199 €
Erbj. 299 €

• Volym 30 cm3 • 4,2 kg Erbj.

€

Stihl MS 181

• Volym 32 cm3 • 4,3 kg

SERVICE OCH RESERVDELAR TILL VALTRA TRAKTORER OCH SAMPO-ROSENLEW SKÖRDETRÖSKOR

klustret för skog och trä

SERVICE AV JOHN DEERE TRAKTORER OCH SKÖRDETRÖSKOR
Kylarreparationer för alla fordon
Valtra/Shell
smörjoljor

arbetar för ett rationellt skogsbruk och vidareförädling i alla former
-

799 €

NYHET! M-TRONIC nu också på MS 261 CM

Erbj.

Skogscentralen
Woodpoint
Energiforum 2014
Hållbart byggande

699 €

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

Bilsläpvagn- och
båttrailerförsäljning
Moto-svärd och kedjor

Varta-ackumulatorer
125 Ah
170 Ah

175 €
215 €

Försäljning av
JAPA vedmaskiner

Cirkelv. 15,
65100 Vasa
marten.lovdahl@skogscentralen.fi - tfn 020 772 6280 - www.skogscentralen.fi

En fiberanslutning från Dynamo Net är en
klok investering vars värde bara växer.
Internet

Telefon

Spel
Video
Facebook

www.dynamonet.fi

TV

Närpesvägen 2 • Tel. 0440-22 42 43
info@dynamonet.fi • www.dynamonet.fi

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

Ett nät - alla tjänster

Nytta eller nöje – allt via en kabel!

tel. 318 2950
0500-364 688

Det är inte en slump att 63% valt oss som
samarbetspartner i skogsärenden.

ÅRLIG RÄNTA

LokalTapiola är störst på skogsförsäkring
i Finland och en specialist på säkerhet.
Vi satsar på skadeförebyggande arbete
och riskhantering. För priset av några
timmerstockar försäkrar du din skog mot
nästan alla naturskador.
Kom in och diskutera med oss!

Aktia Bank erbjuder flera bra alternativ för att sköta om och
öka din förmögenhet. Erbjudandet gäller då du kombinerar
depositionen med Aktias övriga sparprodukter.
Fråga mer om våra depositionserbjudanden och boka tid
för en lönsam träff på www.aktia.fi eller på tfn 0800 0 2470.
tills vidare,
kan ändras enligt marknadsAktia Bank erbjuder fleraErbjudandet
bra alternativ gäller
för att sköta
om ochdepositionsräntan
öka
din förmögenhet. Erbjudandet
gäller dåAktuell
du kombinerar
depositionen
situationen.
information
om depositionsräntan finns på www.aktia.fi.
med Aktias övriga sparprodukter.

Välkommen till Aktia!

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

Ser en människa i varje kund.

