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Bo Storsjö
bo@storsjo.fi     Tel 0400-320 342     Hedenvägen 322 bst 1, 64440 Ömossa

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
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Redaktionsråd: Johan Nynäs, Jan Slotte, Ann-Mari Snickars, 
John Berg, Tom Finnilä och Lisbeth Bäck 
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Upplaga: 15 600 exemplar
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Distribution: Till medlemmarna i Skogsvårdsföreningen 
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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”.

Vill Du ha ett eget exemplar av tidningen?
Kontakta Ann-Mari Snickars  020 413 7905 

Bästa skogsägare,
Vi har en både kall och varm sommar bakom 
oss och vädret har blivit mera ostadigt. Hösten 
står för dörren.

För föreningens del hoppas vi på lika bra fart 
på virkeshandeln som första halvåret. En fung-
erande virkesmarknad ger också stor aktivitet 
och efterfrågan på föreningens tjänster.

Som ni säkert vet kommer det att ske föränd-
ringar inom privatskogsbrukets organisatio-
ner. Revideringen av skogsvårdsföreningsla-
gen träder i kraft från och med årsskiftet. 
Uppbörden av skogsvårdsavgiften sker nu i 
höst för sista gången. Skogsvårdsavgiften har 
varit en avgift av skattenatur som skatteverket 
burit upp av alla som haft över 4 hektar skog. 
Avgiften har överförts till skogsvårdsförening-
arna och använts för befrämjande verksamhet, 
alltså rådgivning och skolning av skogsägarna. 
Skogsvårdsavgiften har spelat en avgörande roll 
när skogsnäringen byggts upp i vårt land efter 
kriget. Under tiden som skogsvårdsavgiften 
uppburits har virkesvolymen i våra skogar 
fördubblats.

Då uppbörden nu upphör har skogsvårdsför-
eningen rätt att uppbära en medlemsavgift av 
sina medlemmar. Medlemsavgiftens storlek 
kommer fullmäktige att slå fast på sitt möte 

i höst. Medlemsavgiften ska fortsättningsvis 
användas för att säkerställa föreningens verk-
samhetsförutsättningar. Alltså skogsvårdsför-
eningslagen fortsätter att gälla, skogsvårdsför-
eningarnas verksamhet fortsätter som tidigare, 
och vi kommer fortsättningsvis att finnas ute 
bland våra medlemmar för att betjäna dem 
med olika uppdrag samt som intressebevakare 
driva deras intressen. Intressebevakningens roll 
kommer att öka i och med en omändring av 
upplägget hur intressebevakningen organise-
ras. Tidigare skedde intressebevakningen via 
skogsägarförbunden, men nu finns en modell 
hur skogsvårdsföreningarna kan söka om 
medlemskap i centralorganisationerna SLC/
MTK och därmed få mera tyngd i intressebe-
vakningen. Intressebevakningen kommer att 
bli allt viktigare i framtiden då trycket från det 
övriga samhället ökar, bl.a. genom mark- och 
miljöpolitiska intrång och samhällets syn på 
beskattningen av vår naturresurs.

För att vi också i framtiden ska kunna arbeta för 
skogsägarnas bästa hoppas vi att vi har skogs-
ägarnas förtroende. Skogsvårdsföreningen är 
i högsta grad partisk. Vi driver skogsägarnas 
intressen.

Bo Storsjö
styrelseordförande

Berätta vad Du tycker!

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

Vinnare i Skogsägaren 2/14 blev Monica Nylund Nykarleby 
och Inger Backman i Närpes. Vi gratulerar vinnarna, t-skjor-
torna kommer på posten!

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

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

Vad vill Du läsa om i nästa nummer av  Skogsägaren?

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

Jag vill bli kontaktad av Skogsvårdsföreningen.  

Namn __________________________________________

Adress _________________________________________

Tel _____________________________________________

Skogsvårdsföreningen
Österbotten rf
Avtalskod 5018366
Info 65100
00003 Svarsförsändelse

Portot 
är betalt

SkogsÄgaren
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Virkespriser
Medelpriserna per avverkningssätt för de fyra senaste veck-
orna vecka 35/2014. I statistiken ingår den virkesmängd 
som skogsindustrin och de större privata sågarna köpt från 
privatskogarna.

Prisområdena i 
skogsforsknings-
institutets statistik 

Källa: Metla

 Timmer  Massaved  Småstock 
Område Tall Gran Björk Tall Gran  Björk Tall Gran
Södra Österbotten 57,46  55,81     - 18,37 17,98 17,58 26,80 26,73
Mellersta Finland 57,06 56,83 41,00 16,62 18,43 16,62     -     -
Hela landet 56,39 55,99 42,45 17,19 17,88 17,16 24,60 24,63

FÖRNYELSE, rotpriser, €/m3

 Massaved  Småstock  
Område Tall Gran Björk Tall Gran 
Södra Österbotten 14,89     - 14,79  21,18      -
Mellersta Finland 14,94 15,43 14,46  21,54      -
Hela landet 14,04 13,96 13,32  20,31      - 

I-GALLRING, rotpriser, €/m3

 Timmer  Massaved  Småstock 
Område Tall Gran Björk Tall Gran  Björk Tall Gran
Södra Österbotten 55,00 55,38     - 29,19     -  29,79    -      - 
Mellersta Finland 57,44 56,95     -  29,09 29,70 30,81    -       - 
Hela landet 57,96 57,91 44,43 28,43 31,03 31,24 35,43      - 

LEVERANSPRISER, €/m3

Virkeshandeln håller på att 
vakna till liv efter semestrarna. 
För tillfället råder en avvaktan-
de stämning. Förutsättningar 
finns för en hyfsad virkeshan-
del i höst ifall man utgår från 
att virkesförbrukningen i år 
ligger på samma nivå som un-
der fjolåret. Betalningsförmåga 
borde industrin ha, då alla de 
tre storas resultat under det 
andra kvartalet var bättre än 
under motsvarande tid i fjol.

Hittills i år har virkeshandeln 
varit livligare än avverkning-
arna i Finland. Detta har lett till 
att rotlagren har växt. Under 
de senaste månaderna har ut-
budet på virke varit högre än 

efterfrågan och priserna har 
gått neråt sedan i våras.   

Skogsforskningsinstitutet 
Metla publicerade i början 
av juni en uppdatering av 
sin konjunkturprognos för 
skogssektorn för 2014. Metlas 
prognos är positiv ur de fin-
ska skogsägarnas synvinkel 
sett. Skogsindustrins produk-
tionsökning ökar de inhemska 
marknadsavverkningarna till 
58 miljoner kubikmeter i år. 
Det skulle vara alla tiders re-
kord. De genomsnittliga rot-
priserna kommer enligt Metlas 
prognos att ligga på fjolårets 
nivå. Dessutom förväntas vir-
kesimporten sjunka till 10 mil-

Industrin gör hyfsat resultat 
– virkesmarknaden avvaktar

joner kubikmeter. De ryska 
motsanktionerna förväntas inte 
påverka importen av virke från 
Ryssland.

Alltid kontrakt först

Läget på energivedsmarkna-
den är mycket osäker av fle-
ra orsaker. Av dessa orsaker 
kan nämnas en mild vinter, 
energipolitiska beslut, en bra 
torvsommar osv. Bland annat 
är det stora bekymmer med 
avsättningen på helträd, grot 
och stubbar. Med andra ord 
gäller samma sak som med 
övriga sortiment.  Försäkra 
dig om att du har avsättning 
för dit virke genom att göra le-

veranskontrakt före du inleder 
avverkning. 

Annars finns det risk för att 
du inte har en köpare av vir-
ket när du äntligen fått ut det 
till vägkanten. Detta gäller 
speciellt energivirke, helträd. 
Skogsvårdsföreningen samar-
betar med lokala värmepro-
ducenter. Dessa anläggningar 
kräver oftast en bättre råvara. 
Därav är avsättningsmöjlig-
heterna på kvistat energivirke 
bättre än på helträd, Grot och 
stubbar. 

I dagsläget är det skillnader i 
efterfrågan beroende på var i 
Österbotten man befinner sig. 

Kom alltid ihåg att ta kontakt 
med din lokala skogsvårdsin-
struktör när du planerar vir-
kesaffär. Endast skogsvårds-
föreningen har koll på de olika 
köparna på det lokala planet. 

Text: Jan Slotte
Foto: Lisbeth Bäck

” Försäkra dig om att du 
har avsättning för dit virke 
genom att göra leverans-
kontrakt före du inleder 

avverkning. 
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I den södra delen 
av Österbottens 
Skogsvårdsförenings 
område, har bävern bli-
vit mer allmän under 
det senaste decenniet. 
Skogsvårdsinstruktör 
Anders Kaivo-oja får allt 
fler telefonsamtal från 
skogsägare som undrar 
hur de ska hantera de 
skador som bävrarna 
förorsakar. En av de 
som råkat ut för detta är 
Håkan Teir-Siltanen.

Håkan är Korsholmsbo se-
dan många år tillbaka, men 
är hemma från Skaftung. Här 
har familjen byggt sitt som-
marhus och hit har Håkan även 
koncentrerat alla sina skogs-
fastigheter, som han köpt upp 
under åren. 

Hobbyskogsbruk i 
hemtrakterna

- Vi bor både i Smedsby och 
här i Skaftung, ler Håkan. Som 
pensionär är det svårt att få 
tiden att gå i en lägenhet, så jag 
är ofta här eller ute i skogen. 
Skogsintresset har vuxit med 
åren, och det första fröet såddes 
av hans morfar.
- Idag är jag hobbyskogsbruka-
re med egen traktor och skogs-
kärra. Så mycket ved använder 

Bäverns inverkan på skogsbruket
vi inte, men jag vill att mina 
skogar är välskötta och efter 
den senaste stormen tog jag 
själv ut alla stormskadade träd, 
berättar Håkan, som också an-
litar skogsvårdsföreningens 
tjänster till både avverkning, 
röjning, plantering och gall-
ring. 
- Att hinna med allt själv vore 
en omöjlighet, konstaterar 
Håkan, som idag äger cirka 380 
hektar skog i sina hemtrakter.
Han är för tillfället i färd med 
att ombilda sina fastigheter till 
en samfällighet med tanke på 
framtiden.
- Det rekommenderas idag 
av myndigheterna och vill 
man förhindra en spjälkning 
av fastigheterna är det en 
bra väg att gå, anser Håkan. 
Lantmäterikostnaderna betalas 
av staten och en samfällighet 
beskattas heller inte lika hårt 
som en privat skogsägare. När 
man lyfter pengar är det färdigt 
skattade medel och vill man 
kan man låta en yrkesman för-
valta samfälligheten, förklarar 
Håkan. 

Trivs kring träsket

Skogsintresset omfattar i hans 
fall även övriga familjen – man 
plockar både bär och svamp 
samt jagar. Håkan själv har 
jagat älg varje år sedan 1971 och 
skogen erbjuder även rekrea-
tion på andra sätt. 

- Det ger en viss tillfredsstäl-
lelse att se hur den växer och 
förändras efter ett ingrepp. 
Som äldre har man fått mer 
tid att titta och lyssna i skogen, 
konstaterar Håkan.

Det var vid ett sådant tillfälle 
som han för åtta till tio år sedan 
för första gången lade märke 
till spår efter bäver. 
- Sedan dess har de förö-
kat sig explosionsartat här 
kring Storträsket, som ägs av 
Skaftung och Sideby skifteslag.
Träskområdet omfattar totalt 85 
hektar, sedan tillkommer tillflö-
den och avrinning. Träsket har 
två utlopp, Rågårdsdiket utgör 
huvudutlopp. Det grävdes upp 
på 1860-talet och har fördjupats 
på 1920- och 1960-talet. 

Kan få plantorna ersatta

Rågårdsdiket har varit den vik-
tigaste livsnerven i fallet. 
- Nu när man tittar ner i di-
ket ser man att det är något 
märkligt, eftersom det är helt 
torrlagt. Längre upp finns fan-
tastiskt fina konstruktioner 
byggda av vår vän bävern, ler 
Håkan.

Han är imponerad av bävrar-
nas byggen, som är skickligt 
gjorda av både kvistar, lera och 
sten, så att inget vatten alls kan 
flöda genom dem. 

BÄVERN (Castor Fiber) 

• Den största gnagaren i landet, kroppslängd 65–105 centi-
meter, svansen 22–38 centimeter, vikt 12–33 kilogram.

• Stammen försvann närmast på grund av överdimensio-
nerad jakt, men inplanterades senare på nytt. Man har in-
planterat två arter i Finland: europeisk bäver (C.f. fiber) och 
kanadabäver (C.f. canadensis).

• Lever på bark från asp och björk, skott och blad, även öv-
riga lövträd och buskar, ibland tallbark.

• Europeisk bäver föder vanligen två till tre ungdjur åt gång-
en.

• Lever i närheten av vattenansamlingar där den vid strand-
linjen bygger sin bo av grenar, kvistar och slam. 

• Bävern är känd för att den skapar dammbyggnader och 
samlar bäckarnas vatten och bildar dammar. På så sätt sä-
kerställer bävern ett jämt vattenstånd och att boets ingång 
alltid ligger under vattenytan.  

• Den kan fälla ett träd som är 20 centimeter tjockt på bara 
några timmar. 

• För jakt på europeisk bäver behövs av Finlands viltcentral 
beviljad jaktlicens. Jakten på kanadabäver är licensfri.

• Jakttider: Hela landet 20.8.2014 — 30.4.2015 Europeisk 
bäver; Med stöd av Finlands viltcentral beviljad jaktlicens 
enligt JL 10 §
Hela landet 20.8.2014 — 30.4.2015 Kanadensisk bäver

INFO
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- En bit därifrån har de gnagt 
av nästan alla björkar på ett 
område på cirka en halv hektar. 
Det var stora, fina björkar, och 
även asp, med en diameter på 
upp till 35 centimeter. Jag ham-
nar nu att markbereda ytan och 
förnya den, dock med gran 
istället, eftersom bävern inte 
äter barrträd, berättar Håkan. 
I dylika fall har man som skogs-
ägare möjlighet att få plantorna 
betalda, men skadorna för-
orsakar ändå ett ekonomiskt 
bortfall.
- Är det en 40-50 år gammal 
skog är det en stor tillväxtför-
lust – några stockar går inte att 
få ut ur den skogen, utan allt 
blir massaved. I mindre skogar 
blir det energived av det skada-
de virket, förklarar skogsvårds-
instruktör Anders Kaiv-oja. För 
att få plantorna ersatta behövs 
en ansökan om finansiering - 
en så kallad kemeraplan -som 
sänds till skogscentralen, till-
lägger Anders, som värderat 
skadorna för Håkans del.

Jaktlicens krävs

Det är inte enbart gnagandet 
som orsakar skador – bäverns 
dammbyggen kan också ställa 
till med översvämningar i sko-
gen. 
- I år har jag klarat mig utan 
detta tack vare torkan, men 
ifjol låg en del potatisodlingar 
under vatten i området, och 
inrinningen till träsket belastas 
också av dammbyggen. Även 
stränderna kring träsket börjar 
bli angripna, vilket tyder på att 
vi har en ganska stor popula-
tion här nu, gissar Håkan. 

Det är tillåtet att riva dam-
marna mellan den 15 juni och 
den 15 oktober men jakten är 
licensbelagd. Europeisk bäver, 
som är den art vi har här, får en-
dast jagas med specialtillstånd 

beviljat av Viltcentralen, och 
Håkan har även prövat detta.
- Man får några licenser under 
begränsad tid på begränsat om-
råde, men då det gäller bäver, 
som är aktiv främst i gryning 
och skymning, är det svårt att 
jaga på det viset. Det var dess-
utom samtidigt som älgjakten 
pågick så ingen orkade riktigt. 
Det blev inget resultat men året 
innan fälldes flertalet bävrar 
med licens inom Storträskets 
vattenområde.

Svåra att räkna

Fisken drabbas också av bä-
verns dammbyggen. Träsket 

har fungerat som en lekplats 
för fisken, men på grund av 
dammarna kan fisken nu inte 
längre stiga upp för diket. 
- Bävern är ett vackert djur 
och den får gärna finnas i vår 
fauna. Men den har få naturliga 
fiender och en viss avskjutning 
borde tillåtas på utsatta områ-
den, anser Håkan. 

Anders uppskattar att bävern 
finns på ett område mellan 
Ömossa och Södra Lappfjärd 
i nuläget, men en spridning 
norrut är inte omöjlig.  
Enligt årets inventering finns 
det minst 2400 europeiska bäv-
rar och minst 3700 kanaden-

siska bävrar i hela Finland. 
Europeisk bäver finns i nästan 
hela Satakunta, i delar av land-
skapet Södra Österbotten och i 
Kristinestad i Österbotten. Den 
kanadensiska bäverstammen 
är kraftigast i landets östra 
delar. Europeisk bäver är en 
inhemsk ursprungsart medan 
den större kanadensiska bä-
vern planterades ut i Finland 
på 1930-talet. Numera anses 
den vara en skadlig främman-
de art.

Vilt- och fiskeriforskningscen-
tralen beräknar bäverstammar-
nas storlek vart tredje år och 
uppskattningarna bygger på 

uppgifter om antalet aktiva 
vinterbon som samlas in via 
jaktvårdsföreningarna.

Text: Anna Sand/Kustmedia 
Ab

Foto: Anna Sand & Anders 
Kaivo-oja

Bävern är den största gnagaren i landet, och kan förorsaka skogsägaren stora ekonomiska förluster. Än så länge är dess spridning i Österbotten dock begränsad. 
Bävern kan fälla ett träd som är 20 centimeter tjockt på bara några timmar.

Håkan och Anders studerar bävrarnas bobyggen längs dikeskanten
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Magnus tror på tillväxt 
Magnus Holmström, mjölkbonde och skogsägare i Komossa, hade under en längre tid lekt med tanken att gödsla sin skog. - Äger man 
lite skog, borde man åtminstone få det man har att växa bra, berättar Magnus.  Tankar blev till verklighet och efter midsommar lät 
Magnus gödsla sin skog i Röukas, Vörå.

Göds l ingsprocessen  in -
leddes på våren med att 
Skogsvårdsföreningens Guy 
Djupsjöbacka gjorde en göds-
lingsplan. Objektet som skulle 
gödslas var en 30 - 40-årig skog 
tall- och granskog, 22 hektar 
mo mark och 12 hektar torv-
mark. En första gallring var 
genomförd och skogsdikena 
var i gott skick. 

Stöd för gödsling

På torvmarken visade barrana-
lysen att barrens fosforhalt var 
låg, därför föreslogs gödsling 
med Rauta PK, som innehåller 

fosfor och kalium i huvud-
sak samt en del spårämnen. 
Emedan torvmarken var så 
bördig att inget kväve behöv-
des så kan gödslingen kallas för 
vitaliseringsgödsling. Avsikten 
med vitaliseringsgödsling är 
att rätta till obalansen i nä-
ringstillgångarna. Gödslingen 
är också då berättigad till stat-
ligt kemerastöd. Stödet är 55 
% med skogsbruksplan och 
45% utan. Finns en skogsbruks-
plan är stödet för spridningen 
55 % av normkostnaden på 
0,11 €/kg. Utan skogsbruks-
plan är spridningsstödet 45 %. 
Minimiareal är 1 ha för stöd.

När ska man gödsla?

Det vanligaste är att man 
gödslar drygt tio år före slut-
avverkning för att bygga upp 
virkesförrådet inför avverk-
ningen. Då är det mest den 
dyrare stockandelen som 
ökar. Ifall gödsling sker tidi-
gare görs första gödslingen 
vanligen efter att första gall-
ringen utförts. Spridningen 
kan utföras på barmark från 
början av maj till slutet av 
september.  

Vilket bestånd kan man  gödsla?

All skog är inte värd att gödslas. En del marker består 
mest av grus och stenar och där försvinner gödseln 
bort med första regnet. En del marker är redan så kvä-
verika att träden inte kan ta till sig mera näring. I andra 
bestånd blir tillväxtökningen så liten att en gödsling 
inte lönar sig. Barrskog på fast mark lämpar sig bäst för 
gödsling.  

Skogar över 80 år ska man undvika att gödsla samt 
unga plantskogar. På torvmarker skall vattenhushåll-
ningen vara i skick. Det är viktigt att ha träd med livs-
kraftiga kronor. Träd med svaga kronor, exempelvis i 
försenade gallringar, har svårt att ta igen sig efter en 
gödsling.

Detta möjliggjorde att Magnus 
var berättigad till KEMERA-
stöd för gödsling av torv-
marken. Tack vare stödet fick 
Magnus på ca 12 hektar, vita-
liseringsgödseln finansierad 
till hälften samt arbetskostna-
derna understödda till 30 %. 
Gödslingen på resterade 22 
hektar finansierade Magnus 
själv.

Gödslingen

Under dagarna tre göds-
l a d e s  s k o g e n  m a s k i -
nellt. Entreprenören Peter 
Hässjebacka från Kronoby var 

på plats och styrde utköraren 
med en centrifugalspridare 
fram längs krokiga körstråk. 
Det fanns befintliga vägar i 
skogen efter första gallringen, 
utmaningen var att finna dem. 
Magnus kände dock till sin 
skog och dess dolda körvägar 
och guidade Peter fram mellan 
träden. 

Peter berättar att då skogen 
gödslas maskinellt borde det 
vara drygt 20 meter mellan kör-
vägarna. Centrifugalspridaren 
sprider 10-15 meter på var sida. 
Hässjebacka uppskattar att han 
i medeltal gödslar en hektar i 

timmen, beroende på skiftet 
och körvägarnas förgreningar. 
Guy Djupsjöbacka berättar att 
två olika gödseltyper sprids 
ut i Röukas, på mo marken en 
gödselblandning av kväve och 
fosfor och på torvmarken en 
fosfor kaliumblandning. Tack 
vare den torra försommaren 
och snöfria vintern var torv-
markens bärighet bra under 
spridningsarbetet.

Börjar med en gång

Guy berättar att gödsling var 
vanligt på 70- och 80-talet, 
men att han nu igen märker 

Magnus Holmström med sönerna Aron och William planerar tillsammans med Guy Djupsjöbacka och Peter Hässjebacka dagens gödsling.
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Hur går en gödsling till?

Vid större sammanhängande bestånd kan man gödsla 
med en helikopter. Vid småskalig spridning kan man an-
vända sig av traktor med centrifugalspridare. Har du någ-
ra enstaka hektar som du vill gödsla går det utmärkt att 
göra detta för hand. 

Ifall gödsling sker på torvmark är det ofta fråga om att 
rätta till näringsobalansen. Oftast är det för lite fosfor, 
kalium eller bor i marken. Då är det möjligt att få statligt 
KEMERA-stöd för gödslingen. På torvmark sker ofta göds-
ling med helikopter för då behövs inga körvägar. Emedan 
inget kväve sprids så kan då även plantskogar gödslas. 

Vad kostar det att gödsla?

Gödsel och spridning kostar 
tillsammans ca 350 € / ha. 

Kan man gödsla fler gånger?

Skogen kan man gödsla om och 
får samma tillväxteffekt som 
första gången. För att få maxi-
mal lönsamhet borde det gå 
10-15 år mellan gödslingarna. 

Vad blir resultatet?

På fast mark är det oftast ont om kväve. Efter en 
gödsling anlägger träden flera barr och barren blir 
dessutom längre och kraftigare. Träden kan då lätt-
are fånga upp solljuset och tillväxten blir större. 

Tillväxteffekten varar i 10-15 år, därefter återgår till-
växten till samma nivå som före gödsling.  Eftersom 
det tar 10-15 år för träden att få ut det mesta av 
gödslingen, bör man inte gallra eller slutavverka 
före effekten gått ut.  Gödsling bidrar till större vir-
kesmängd och slutavverkningen kan tidigareläggas. 
Pengamässigt satsar du en euro och får tre euro till-
baka.
 

av en ökad efterfrågan. – Det är 
främst större och yngre skogs-
ägare som kontaktar mig kring 
gödsling. Problemet är att det 
i Österbotten handlar om små 
skiften. Man borde få med gran-
narna och gemensamt gödsla 
större helheter och på så sätt 
få ner kostnaderna, säger Guy. 
Peter Hässjebacka uppskattar 
att han ifjol gödslade kring 350 
ha i norra Österbotten. 

S k o g s ä g a r e n  M a g n u s 
Holmström ser framemot att se 
vad effekten blir. Han kommer 
nu att följa med gödslingens re-
sultat i 10-15 år och sen bedöma 

Fem ytor anlades. Tre på mo mark och 
två på torvmarken. Åldersmässigt var be-
stånden rätt lika. Det blir nu intressant att 
se hur växtbetingelsen ändrar. Redan nu 
märker man att barr volymen ökat mest 
på torvmarken. Den byggs upp för nästa 
växtperiod. 

På de områden som gallrades senaste 
höst och vinter beräknas, enligt normala 
tillväxttabeller, följande gallring att bli av 
om ca 10 år. Gödslingen kan ändra på den 
beräkningen.

OM PROVYTORNA

huruvida gödslingen var en 
lönsam investering. – Sen är det 
upp till mina söner Aron och 
William att avgöra om de vill 
gödsla en andra gång, berättar 
Magnus.  

Snabbt resultat

Djupsjöbacka berättar att han 
efter gödslingen återvänt till 
den gödslade skogen redan 
nu har barren blivit kraftiga-
re.  Nästa år förväntar han sig 
ännu mer. Markvegetationen 
förändras också genom göds-
lingen och bärproduktionen 
kan komma att gynnas. 

Vi återkommer till Magnus 
Holmströms skogsfastighet i 
framtiden för att se effekten 
av gödslingen på olika om-
råden. Skogsvårdsföreningen 
har tagit ett antal provytor på 
området, så att man kan följa 
med tillväxten över tiden. 

Text: Ann-Mari Snickars
Foto: Ann-Mari Snickars & 

Guy Djupsjöbacka

SKOGSFASTIGHETER 
TILL SALU

Ab Skogsfastigheter AFM
Skogsägarna
ÖSTERBOTTEN

Larsmo, Eugmo
 >> del av Strand 9:103, ca 11,2 ha
Tilläggsuppg. Johnny Fagerholm, 040 736 4547, anbud senast 19.9.2014

Pedersöre, Överesse
 >> Backlunds 6:53, 18,96 ha
Tilläggsuppg. Tom Lundqvist, 0500 161 695, anbud senast 19.9.2014

Vörå, Rökiö
 >> del av Degerbacka 12:35, ca 12,7 ha
Tilläggsuppg. Hilding Södergård, 0500 560 418, anbud senast 3.10.2014

Vörå, Kimo
 >> Rämiko 15:57, 9,466 ha
Tilläggsuppg. Guy Djupsjöbacka, 050 553 1232, anbud senast 3.10.2014

Korsholm, Replot
 >> Stenros 2:93, 4,9 ha
 >> del av  Stenman 2:99, ca 3,2 ha
Tilläggsuppg. Anders Hjortman, 0500 272 910, anbud senast 19.9.2014

Malax, Övermalax
 >> Sundin 46:14, 3,810 ha, anbud senast 19.9.2014
 >> Stenström 46:5, 2,22 ha, anbud senast 3.10.2014
 >> Elsa 9:98, 9,87 ha, anbud senast 3.10.2014
Tilläggsuppg. Kim Back, 050 403 9401

Malax, Yttermalax
 >> Norrskog 21:47, 6,29 ha
Tilläggsuppg. Kim Back, 050 403 9401, anbud senast 3.10.2014

Malax, Petalax
 >> Blom 15:38, 13,756 ha
 >> Hägg 15:36, 17,34 ha
Tilläggsuppg. Mats Linnsén,  050 544 2703, anbud senast 19.9.2014

Närpes, Väster-Yttermark
 >> del av  Rönnkvist 11:32, ca 11 ha

Närpes, Övermark
 >> del av  Björkstrand 20:58, ca 8,6 ha
Tilläggsuppg. Kjell Huldén, 0400 669 245, anbud senast 19.9.2014

TOMT FÖR EH-HUS
Korsholm, Replot
>> del av Stenman 2:99, ca 0,6 ha. 
Minimipris: 30 000 €. 
Tilläggsuppg. Anders Hjortman, 0500 272 910, anbud senast 19.9.2014

Ab Skogsfastigheter AFM • Kvarngatan 15, 65100 Vasa • skogsfastigheter@svf.fi 
tel. 0500 568 804 • www.skogsfastigheter.fi 

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 för-
kasta givna anbud. 

Värderingar och ytterligare information på:
www.skogsfastigheter.fi 
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Varför finns det skogsvårdsföreningar?
- Skogsvårdsföreningar finns till för att hjälpa skogsägare med 
de mål hon/han har. Vi sköter intressebevakning, rådgivning 
och producerar tjänster.

Varför grundades föreningarna?
- Föreningarnas bakgrund i Finland tar oss tillbaka till början 
1900-talet, när vi hade ett skogsbruk som var utarmat. Det 
var då skogsägarna gick samman, bildade sammanslutningar 
och började jobba för att förnya blädningsskogarna. 
Skogsvårdsföreningslagen kom till på 1950 – talet. Det var då 
man började med rådgivning och målmedvetet byggde upp ett 
effektivt skogsbruk.
- Fram till idag har tillväxten i Finlands skogar fördubblats från 
den tiden och detta är grunden till vår välfärd idag påstår jag.

Vad gör Skogsvårdsföreningen Österbotten?
- Vi producerar tjänster som skogsägare behöver för att bedriva 
skogsbruk. Vi styrs och drivs enligt principen att skogsägarnas 
intressen kommer först.
- Vi har en omfattande rådgivningsverksamhet och producerar 
som gäller allt som berör skogsbruk: intressebevakning, 
värdering, fastighetsförmedling, generationsväxlingar, 
utbildningsverksamhet. Men också praktiskt arbete som 
plantering, avverkning, röjning, dikning och så vidare.

Vad då intressebevakning?
- Skogsvårdsföreningen Österbotten sköter intressebevakning 
till förmån för medlemmarna främst på det regionala och lokala 
planet.
- Från och med 2015 är uppbyggnaden så att  
skogsvårdsföreningen blir medlem av Svenska 
lantbruksproducenternas centralförbund (SLC) som sköter den 
nationella och internationella intressebevakningen i samråd 
med MTK.
- MTK har en skogslinje med tiotals anställda som har till 
uppgift att bevaka lagberedningar och se till att skogsägarnas 
intressen uppfylls. När lagändringar behandlas hörs Maa- ja 
metsätaloustuottajain Keskusliitto (MTK).
- Det är svårt att konkretisera intressebevakning. Om den 
fungerar bra märker vi inte av den. Om den inte fungerar hörs 
det.

Vad betyder rådgivningsverksamhet?
- Det betyder att medlemmar kan vända sig till föreningen 
och be om råd i skogliga frågor. Det kan gälla virkeshandel, 
skogsvård, skogsbeskattning eller naturskydd. Det kan gälla 
funderingar över var man som borde göras på ett skifte som 
man till exempel nyligen ärvt, funderingar kring värdering av 
skog eller generationsväxling. Till exempel.

Var finns ni?
- Vi är indelade i aderton geografiska områden längs den 
Svenskösterbottniska kustremsan. Verksamhetsområdet är 
mellan Sideby i söder och Karleby i norr. Fysiska kontor, 13 
stycken, har vi mellan Lappfjärd och Kronoby.
- Alla områden har en ansvarig skogsvårdsinstruktör. Därtill 
sköts stödfunktioner som drivning och skogsförbättring av fyra 
personer. Verksamhetsområdet är indelat i tre operativa team.  
- Om man äger skog i Sideby verkställs projekt och ansvar utgå-
ende från närmaste kontor och skogsvårdsinstruktör. Däremot 
betjänar alla kontor med material, kartor och dylikt oavsett var 
skiftet finns inom området.

Hur stor sysselsättare är Skogsvårdsföreningen 
Österbotten?
- Vi är en förening men samtidigt ett företag och stor sysselsättare, 
med över hundra årsverken per år.
- Vi omsätter cirka åtta miljoner euro per år. Personalen 
och fackmännen vid de olika kontoren är 25 till antalet, 
skogsarbetarna ute på fältet ett trettiotal året om plus lika många 
under barmarksäsongen. Skogsentreprenörerna uppgår till ett 
femtiotal året om, och de i sin tur kan ha en eller flera anställda.

OM 
SKOGSVÅRDSFÖRENINGEN

SKOGSVÅRDSFÖRENINGEN ÖSTERBOTTEN
I SIFFROR
460 000  hektar skogsbruksmark finns inom föreningens område

16 136  medlemmar har Skogsvårdsföreningen Österbotten

7500  skogsägare inom föreningens område äger mindre än 4 hektar skog

155  euro föreslås bli medlemsavgift 2015 för skogsägare som äger över 
   50 hektar skog

105  euro föreslås bli medlemsavgift 2015 för skogsägare som äger mellan 
   20 och 50 hektar skog

100  årsverken per år är föreningens sysselsättande effekt

55   euro föreslås bli medlemsavgift 2015 för skogsägare som äger mindre  
   än 20 hektar skog

23   hektar är medelarealen på skogsfastigheterna i svenska Österbotten

18   geografiska ansvarsområden finns mellan Sideby och Karleby och  
   omfattar föreningens område

13   fysiska kontor med föreningspersonal mellan Lappfjärd och Kronoby

3   tre operativa team: Norr, Mellan och Söder. 

2   taxor kommer att finnas på föreningens tjänster från 2015. En för dem 
   som inte är medlemmar och en förmånligare för medlemmar.

1   virkesaffär med hjälp av en föreningens fackmans anbudsbegäran och 
   objektiva prisjämförelser kan spara in medlemsavgiften flera gånger om

JAN SLOTTE, verksamhetsledare
svarar på frågor om föreningen
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Behövs skogsvårdsföreningarna?
- Ja. Det behöver finnas en motpart till exempelvis skogsindustrin, och 
deras intressebevakningsorganisation Skogsindustrins rf. 

Vem kan vara medlem i skogsvårdsföreningen?
- Alla som äger skog och som erlägger medlemsavgift. Ingen är för stor 
eller för liten för oss. 
- Vi behandlar våra medlemmar opartiskt sinsemellan men kör 
skogsägarnas intressen väldigt partiskt.

Lönar det sig att vara medlem?
- I förslaget till medlemsavgift för 2015 är avgiften för den som äger över 
upptill 20 hektar skog 55 euro. För den summan sköts intressebevakningen, 
får man gratis rådgivning, möjlighet att delta i kurser/utbildningar och 
medlemstidningen SkogsÄgaren fyra gånger per år.
- I avgiften ingår även medlemskap i gruppcertifieringen, som 
skogsindustrin kräver idag, och som möjliggör försäljning av certifierat 
virke till vilken köpare som helst.
- Så mitt svar är: Ja – det lönar sig.

Vad kostar era tjänster?
- Prissättningen är enligt rådande marknadspriser. Föreningen som sådan 
har inga vinstintressen. Vi ser alltid till skogsägarens bästa.
- Från och med 2015 kommer våra tjänster att ha två taxor: en för icke 
medlemmar och en förmånligare för medlemmar.

Samarbetar ni med skogsindustrin?
- Det gör vi och skogsindustrin är en viktig samarbetspart.
- Våra medlemmars avsättning för virke är A och O för ett lönsamt 
skogsbruk.

Ska man satsa i skog?
- Det finns en stor efterfråga på skogsfastigheter som kommer till salu. 
Det visar att det finns tilltro till skogsmark som näring men också som 
investeringsobjekt.

Vad är nytt i nya skogslagen?
- Den reviderade skogslagen innebär större frihet och ger fler alternativ för 
skogsägare när det gäller åtgärder i skogen.
- Inom skogsvårdsföreningens arbete påverkas vi inte mycket. Vårt 
arbetssätt för bästa ekonomi i skogsbruket är inte slumpmässig utan 
baseras på långvarig forskning och erfarenhet. 

Och skogsvårdsföreningslagen?
- Revideringen av den innebär att skogsvårdsavgiften avskaffas. Den 
har tidigare varit obligatorisk för skogsägare med över fyra hektar skog 
medan medlemskap i en skogsvårdsförening varit frivilligt. Nu knyts 
medlemsavgiften till medlemskap och vi kommer att ännu bättre kunna 
betjäna skogsägare.

- Denna tidning sänds till alla som äger mellan två och fyra hektar skog. 
En blankett ingår i deras tidning med vilken de kan ansluta sig som med-
lem och får gratis medlemskap det här året till slut + årets sista tidning av 
SkogsÄgaren. Nästa år föreslås medlemsavgift för små skogsägare vara 55 
euro.

Hur passar skogsbruk in i vårt samhälle där mycket handlar 
om kvartalsekonomi?
- Det passar inte alls. Inom skogsbruk kan man inte tänka kortsiktigt. Det 
du planterar idag skördar du om ungefär nittio år. All skötsel under tiden 
ska planeras väl och utföras bra. Skogsskötsel höjer värdetillväxten då 
timmer, inte massaved, är nyckeln till lönsamhet inom skogsbruk. Det är 
viktigt att tänka långsiktigt när det gäller skog.

Hur ser du på framtiden för skogsvårdsföreningarna?
- Med tanke på att självverksamheten minskar kommer det alltid att finnas 
behov av vår rådgivning och våra tjänster. 
- Medlemmarna bär föreningens verksamhet och jag upplever att 
skogsägare har förtroende för oss. Därför att vi bryr oss!

Text och foto: Lisbeth Bäck
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Skogsägarna
ÖSTERBOTTEN

Välkommen till oss!
TEAM NORR - Skogsvårdsintruktörer

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

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

Kronoby 
Kronobyvägen 8
68500 KRONOBY

ANDERS KRONQVIST
040 746 3528

Karleby, Nedervetil 
(Skriko och Jolkka)

Kronoby
Kronobyvägen 8 
68500 KRONOBY

TOM FINNILÄ
050 517 8918

Kronoby, Lepplax

Terjärv
Södra Terjärvvägen 9 
68700 TERJÄRV

MARKUS STENBORG
0400 947 995

Terjärv, Nedervetil

Larsmo  
Näsvägen 2 D 
68560 EUGMO    

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

Ytteresse 
Bärklarsvägen 3 
68810 YTTERESSE

TOM LUNDQVIST
0500 161 695

Purmo, Kållby, Östensö, 
Lappfors, Esse

Vasa
Kvarngatan 15
65100 VASA

MATS LINNSÉN
050 544 2703

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

Vasa  
Kvarngatan 15 
65100 VASA    

ANDERS HJORTMAN
0500 272 910

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

HILDING SÖDERGÅRD
0500 560 418

Vörå
(förutom Norra Vörå)

Vörå
Vöråvägen 38
66600 VÖRÅ

GUY DJUPSJÖBACKA
050 553 1232

Oravais, Maxmo, 
Norra Vörå

Vörå
Vöråvägen 38
66600 VÖRÅ

THOMAS JÅFS
050 526 2152

Petalax, Norra Pörtom, 
Vasa

Malax
Magasinvägen 2 B3 
66100 MALAX 

MIKAEL FRANZÈN
0500 628 702

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

Pörtom
Centrumvägen 15
66270 PÖRTOM

Övermark
Vasavägen 1615
64610 ÖVERMARK

JOHAN SVEDSTRÖM
040 503 8321

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

Närpes 
Östragränden 4 
64200  NÄRPES 

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

Närpes 
Östragränden 4 
64200  NÄRPES 

ANDERS KAIVO-OJA
040 544 1449

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

Lappfjärd
Lappfjärdsvägen 729 
64300 LAPPFJÄRD

TEAM MELLAN - Skogsvårdsintruktörer

TEAM SÖDER - Skogsvårdsintruktörer

LEDNING OCH KANSLI

JAN SLOTTE
050 544 2690

Verksamhetsledare, 
fastighetsförmedlare 
AFM

Vasa  
Kvarngatan 15 
65100 VASA    

ANKI SVENN
020 413 7910

Kontorsföreståndare,
fastighetsförmedlare 
AFM

Vasa  
Kvarngatan 15 
65100 VASA    

Vasa  
Kvarngatan 15 
65100 VASA    

ANN-MARI SNICKARS
020 413 7905

Ab Skogsfastigheter AFM

EIVOR SUNDQVIST
020 413 7920

Kanslist, skogsarbetare 
och virkesutbetalningar

Ytteresse 
Bärklarsvägen 3 
68810 YTTERESSE

Lappfjärd
Lappfjärdsvägen 729 
64300 LAPPFJÄRD
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Vägar & diken

www.skogsvardsforeningen.fi     |    fornamn.efternamn@svf.fi
www.facebook.com/skogsagarna

Nykarleby
Sollefteågatan 5 
66900 NYKARLEBY

JOAKIM HOLMQVIST
0400 180 581

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

JAN-OLOF ERIKSSON
0400 260 239

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

Nykarleby
Sollefteågatan 5 
66900 NYKARLEBY

KIM BACK
050 403 9401
Teamledare
Yttermalax, Övermalax, 
Bergö

Malax
Magasinvägen 2 B3 
66100 MALAX 

JOHAN NYNÄS
0500 167 489

Korsnäs, Töjby, Träskböle

Korsnäs
Vikingvägen 14 
66200 KORSNÄS

Drivningstjänst

JENS HELENELUND
0500 560 648

Vörå-Sideby

Närpes 
Östragränden 4
64200  NÄRPES 

Daniel Jansson
050 520 3870

Karleby-Nykarleby

SKOGSVÅRDSTJÄNSTER

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

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

Vägar och diken
• planering och förverkligande

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

Gödsling
• planering och förverkligande
• arbetsredskap
• ansvar för förverkligandet

EXPERTTJÄNSTER

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

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

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

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

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

VIRKESHANDELSTJÄNSTER

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

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

Drivningstjänst
• planering, övervakning och förverkligande vid 
  virkesdrivning

STIG HÖGNABBA
040 670 8595

Karleby-Nykarleby

Terjärv
Södra Terjärvvägen 9 
68700 TERJÄRV

JOHN BERG
0400 561 343

Vörå-Sideby

Pörtom
Centrumvägen 15 
66270 PÖRTOM
 

Vägar & dikenDrivningstjänst

Ytteresse 
Bärklarsvägen 3 
68810 YTTERESSE
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S k o g s v å r d s i n s t r u k t ö r e r 
finns på alla områdeskontor 
inom Skogsvårdsföreningen 
Österbotten och de är välbe-
kanta med sina områden och 
medlemmar.  
- Personalen sätter sin egen 
prägel på arbetet och arbetssät-
ten kan variera från område till 
område. Men våra tjänster och 
äkta vilja att betjäna skogsägare 
är dock de samma inom hela 
föreningens verksamhetsom-
råde, börjar Mats Linnsén.

Han är skogsbruksingenjör i 
botten och har kompletterat sin 
utbildning med lantbrukarexa-
men. Han arbetade tidigare på 
Skogscentralen med bland an-
nat lagövervakning och skogs-
bruksplanering.

Arbete med frihet under 
ansvar

- Arbetet är omväxlande, från 
vecka till vecka, månad till må-
nad och årstiderna styr givetvis 
vilka uppgifter som är aktuella 

Vad gör föreningens fackman?
Skogsvårdsföreningens personal betjänar sina medlemmar. - Vi är 
så att säga på skogsägarnas sida, säger skogsvårdsinstruktör Mats 
Linnsén. Jag trivs med mitt yrkesval. Omväxlingen i arbetet passar 
mitt lynne och mitt intresse för att röra mig i skog och mark. Jag, 

i skogarna, beskriver han sitt 
arbete.
- Jag planerar mitt program för 
dagen och veckan. Jag rör mig 
mycket på fältet och har en del 
administrativa uppgifter att 
sköta på kontoret. Två av tre 
dagar kommer jag till kontoret 
på morgonen, den tredje åker 
jag direkt ut i terrängen.
- Vi arbetar enligt principen 
frihet under ansvar. Planerar 
våra arbetsdagar och har re-
sultatansvar med uppföljning 
regelbundet. Ett bra system 
tycker jag och fungerar både 
som piska och morot. Det är 
viktigt att ha mål och att följa 
upp dem.

Skogsvårdsinstruktörerna 
har sina egna ansvarsområ-
den och Mats beskriver sitt 
område som tidigare Solf och 
Kvevlax-föreningarnas områ-
de. Från Solf i söder till Vassor 
i norr men inte Replotlandet. 
Skogsägarnas inom området 
är omkring tusen till antalet.

De vanligaste tjänsterna

Han fortsätter.
- Rådgivning genomsyrar allt 
det vi gör. Skogsägare tar kon-
takt med oss, vi diskuterar och 
kommer fram till hur skogen 
ska skötas. Eller så tar vi kon-
takt med skogsägare och infor-
merar om vilka åtgärder som 
borde utföras i deras skog. Det 
är liksom ett mervärde för våra 
medlemmar.

Tillsammans kommer vi över-
ens om hur jobbet ska skötas, 
en del skogsägare är självverk-
samma men de minskar i antal.
De vanligaste skogsvårdstjäns-
terna som föreningen erbjuder 
är plantering och markbered-
ning, röjning och gallring samt 
det som gäller vägar och diken. 
Också tjänster kring gödsling, 
skogsserviceavtal och plant-
förmedling. Därtill virkeshan-
delstjänster och experttjänster 
som rör skogsbruksplan, vär-
deringar, fastighetsförmedling 
och utbildning.

En exempeldag

Mats visar en bunt papper på 
sitt skrivbord.
- Vid varje uppdrag eller ar-
betsbeställning skriver jag ut en 
karta med tillhörande arbets-
beskrivning över vad arbetet 
gäller. Jag besöker den aktu-
ella skogslägenheten, med eller 
utan skogsägare, kontrollerar 
råar, avgränsar och bandar. 

Han samlar gärna några upp-
drag i samma by till samma 
dag för att inte behöva köra 
fram och tillbaks så mycket.
- Som exempel – här om dagen 
var jag i Petsmo. Kontrollerade 
först ett skifte som ska markbe-
redas, om riset var avlägsnat 
och dylikt. Sedan träffade jag en 
skogsägare i Österhankmo som 
är i behov av en tomtgallring 
och vill köpa gallringstjänsten 
av skogsvårdsföreningen. Vi 
bekantade oss med tomten. 
Tomtgallring är inget vanligt 
skogsbruk och jag tycker att 
det är viktigt att markägaren 

som också upplevde laman i början av 1990-talet, har lärt mig 
uppskatta att jag har ett arbete att gå till. - Social kompetens är 
viktig i jobbet. Att kunna lite om mycket och hitta beröringspunk-
ter i samtalen med skogsägare. 

är med i något skede då man 
inte alltid kan föreställa hur det 
börjar se ut före arbetet kom-
mer igång. Ytterligare gjorde 
jag ett besök till ett område som 
ska röjas, där markägaren hade 
gjort en del själv men ville att 
vi skulle göra resten.  Samma 
dag utförde jag även ett värde-
ringsuppdrag på en brandyta.

Arbetsflödet 

Så här kan arbetsflödet kring 
en röjning gå till:
- Skogsägaren kontaktar mig. 
Sen finns det två alternativ: an-
tingen kommer han/hon själv 
med till skiftet eller så far jag dit 
och kartlägger området. Jag ger 
offert på arbetet, en helhetskal-
kyl där eventuella statstöd är 
inberäknade. Ifall skogsägaren 
inte är momsskyldig fyller jag 
färdigt i en momsblankett och 
sköter momsregistreringen. 
Jag instruerar skogsarbetarna 
och de tar itu med arbetet. På 
samma gång informerar jag 

Mats träffar Anders Lillqvist i Tölby. Familjen är i behov av en tomtgallring och vill köpa den tjänsten av skogsvårdsföreningen. Här kontrolleras platsen på ort och 
ställe. Vid besöket visade det sig att Lillqvist också var intresserad av att se över andra skiften så de kommer att träffas igen.



13SkogsÄgaren 3/2014

Mats Linnsén säger att han inte har något åtta till fyra-arbete. 
Han sköter sitt jobb flexibelt och jämkar både vid arbetsda-
gens början och slut när det behövs. 

skogsägaren om när arbetet 
påbörjas.

Instruktörerna fungerar som 
arbetsledare för entreprenö-
rerna.
- Jag har en gallringsentrepre-
nör och två skogsarbetare till 
förfogande plus säsongsarbe-
tare och tillfällig personal som 
till exempel markbereder eller 
”klipper” energived. 
När ett arbete är slutfört sköter 
Mats arbetsredovisning, för-
bereder entreprenörsfakturor, 
betalar ut löner åt skogsar-
betarna. Därmed är projektet 
avslutat.
- Ungefär så fungerar det också 
när det gäller planteringar och 
hyggesrensningar. För det mes-
ta är det positiv respons jag får i 
mitt jobb. Många skogsägare är 
tacksamma och har förtroende 
för oss. Vi hjälper till där vi kan 
och tar reda på det vi inte vet. 
Ibland är det känsliga saker för 
dem som ska till exempel dela 
eller sälja skog.  
- Någon morrar till när vår 
faktura kommer. Här skulle 
jag föredra mera preciserade 
uppgifter då det facto häften 
går till statliga skatter.

Virkeshandel och 
värdering

- En stor del av min arbetstid 
just nu går åt till virkeshandel, 
offerter och anbud på rotskif-
ten åt dem som ska sälja skog. 
I praktiken kan det gå till så att 
skogsägaren tar kontakt och 
funderar på försäljning. Jag 
bekantar mig med ytan, kon-
trollerar kubikmängder och in-
begär offert från skogsbolagen. 
När anbuden kommer jämför 
jag offerterna och presenterar 
dem för skogsägaren, som fat-
tar säljbeslutet.
- För närvarande har jag un-
gefär tio tusen kubikmeter på 
anbudsrunda. 
- Om det handlar om en affär 
på låt oss säga 40 000 euro be-
tyder några procent en hel del 
pengar för skogsägaren. Här 
är vi opartiska och ser alltid till 
skogsägarens bästa.

Skogsvärderingar hör till 
uppgifterna. Skogsägare som 
önskar få sin skog värderad, 
mestadels i samarbete med 
bouppteckning men också an-
nars.

Skogsvårdsinstruktörerna bi-
står också AB Skogsfastigheter 
AFM hjälp med hjälp i för-
säljningsprocessen: värdering, 
rådgivning, skyltning, band-
ning.
- Det säljs mycket skog här i 
området. Sedan årsskiftet har 
jag haft tretton sådana upp-
drag, säger han.

Visa nästa generation!

GPS-teknik har med åren kom-
mit till stor användning vid 
rågångar och är ett viktigt ar-
betsredskap.
- Likaså skogsbruksplanerna 
som är ett viktigt instrument 
både oss och för skogsägare 

när åtgärder ska planeras och 
utföras på skiften. 

Linnsén betonar vikten av att 
föräldrar tar med sina barn 
ut till skogen. Visar dem och 
lär dem. 
- Det är synd att den praktiska 
kunskapen om skogsarbete 
tenderar att försvinna.
- Förr visste ”alla” hur man 
hanterade en såg och fällde 
ett träd.

Mats bor med sin familj i Solf. 
Han är månskenstorpare, har års-
kort till Sport ishockeymatcher i 
Vasa, är pratglad och social.
- Nåja, säger han innan vi åker 
ut på besök till en skogsägare 
i Tölby. Det här i stora drag. 
Vi betjänar skogsägare i både 
smått och stort. Och vi gör det 
så gärna!

Text och foto: Lisbeth Bäck

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

JOBO ST75

JOBO FP12

Syketec
Ad Silva

www.sykeharvesteri.fi
Tel. 040 7008796

Frontpump för effektivitets höjning
•	 tank 120 l (100 l),  

anpassningbar montering
•	 lastberoende pump  

35-65 cm3 (<130 l/min)
•	 fås som byggsats

SKOGEN KALLAR

GLÖM INTE!
Ni glömmer väl inte bort att returnera lånade 

planteringsredskap till oss?

Skogsägarna
ÖSTERBOTTEN
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Då du som skogsägare betraktade träden i ett skogsom-
råde för till exempel tre år sedan och jämför med idag 
tycker du ofta att inget har hänt sedan sist ifall inga 
åtgärder skett. Ifall det är en kort plantskog syns förstås 
höjdtillväxten bra men i en äldre skog syns ingen föränd-
ring med ögat mätt. Då går du till ditt morotsland där du 
sår, rensar, vattnar och skördar samma år. Skillnaden är 
enorm men så är också produkterna; virke och morötter 
olika. Du kan få vänta närmare 100 år före du kan skörda 
virket medan morötterna skördas varje år. 

Trots allt finns det väldigt många likheter. I starten skall 
de små plantorna skötas och vartefter plantorna växer i 
storlek så skall de glesas ut så att de bästa får utrymme 
att bli stora. Då de växt färdigt så är det dags att skörda.

Jag skall försöka beskriva kretsloppet i skogen med både 
text och bilder. 

Text & foto: John Berg     
 

SKOGENS 
KRETSLOPP

FÖRNYELSEYTA

Allting börjar med en tom 
markyta.

YNGRE PLANTSKOG

Plantorna är under 1,3 m långa. Marken 
bereds så att förhållandena för plantan är 
optimala. Antingen med grävmaskin eller 
med skogstraktor och harv. 

Detta säkrar plantans överlevnad samt ger 
försprång emot gräs- och slyväxtlighet 
som kommer. Bilden visar tallar planterade 
denna vår. 

ÄLDRE PLANTSKOG

Plantorna är över 1,3 m långa. På torrare marker 
räcker det oftast med en plantskogsröjning då 
plantorna är 2 – 4 m långa. På fuktigare marker 
kommer det oftast mycket björk-, asp-, al- och 
videsly upp som snabbt kväver ner de planterade 
plantorna. 

För att få bästa tillväxten borde en röjning runt 
de planterade plantorna ske redan då de är ca 
1 m och en normal röjning över hela arealen då 
plantorna är 2 – 4 m långa. Bilden visar en röjd 
och skött äldre plantskog ca 10 år.

” Cirkeln sluts i och med för-
nyelseavverkning av den gamla 

skogen och en ny generation 
påbörjar sin bana.

I våra skogar och marker 
finns det många min-
nen från forna tider. 
Flesta av dem är svåra 
att urskilja hundratals år 
senare. Många fornmin-
nen har hittats och då 
och då dyker nya upp i 
samband med ingrepp i 
skog och mark. 

Fornminnen är skyddade 
av lagen och de bör bevaras. 
Fornminnen som hittas regist-
reras i fornminnesregistret 
med koordinater så att man 
enklare ska hitta dem. 

En sak som bör lyftas fram 
gällande fornminnen är att 
fornminnesregistret på nätet 
är än så länge tillgänglig enbart 
på finska. För svenskspråkiga 
kan det vara mycket svårt att 

Fornminnen i skogsbruket
hitta information och att förstå 
vad det betyder ifall man råkar 
hitta det. Eftersom fornminnen 
är skyddade av lagen så borde 
information om fornminnen 
finnas tillgängligt på båda in-
hemska språken. 

Rune Rönnqvist som är med 
i verksamheten för Larsmo 
lokalhistoriska arkiv och ama-
törarkeolog berättar att gamla 
dokument som kommer till 
arkivet är en viktig ledtråd vid 
upptäckande av nya fornmin-
nen som inte än blivit regist-
rerade.

Rönnqvist vill lyfta fram vik-
ten med att informationen om 
fornminnen som påträffas bor-
de delas ut åt aktörerna inom 
skogsbruket för att minimera 
risken att de förstörs. Främst 
gäller det sådana fynd som 

inte än finns i registret men 
som tillexempel amatörarkeo-
logerna känner till. Lika viktigt 
skulle det vara att när man 
inom skogsbruket påträffar 
något som kunde vara forn-
minnen så att informationen 
skulle nå arkeolog intresserade 
på området.

Uppmärkningen av befintliga 
fornminnen i terrängen är dålig 
och det är ibland svårt även 
för en sakkunnig arkeolog att 
urskilja fornminnen i skogen. 
När en fornlämning inte är 
märkt ut och den är svår att 
hitta även om känner till att den 
finns så kan det vara väldigt 
svårt att avgränsa den utanför 
skogsvårdsåtgärderna så att 
den inte förstörs.

Text: Tom Finnilä
Foto: Ann-Mari Snickars
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YNGRE GALLRINGSSKOG

Då plantskogen växt så att den är över 9 m lång 
så blir den till yngre gallringsskog. Då träden är 
ca 12-15 m långa borde en första gallring utföras. 
Åldern på träden är då 25-40 år Ungefär 40 m3/ha 
massaved tas ut. 

Ifall plantorna inte skötts tidigare så är man 
tvungen att göra första gallringen tidigare och 
virket blir till energived. Många och klena stam-
mar gör att nettot i € blir mindre än i en skött 
skog. Bilden visar en skog som första gallrats för 
ett år sedan.

ÄLDRE GALLRINGSSKOG

Då stockandelen av virkesinnehållet i gall-
ringsskogen stiger över 30 % kallas skogen 
för äldre gallringsskog. Även då sker en 
gallring som kallas för andra gallring. 

Virket som tas ut är ca 60 m3/ha varav 10-20 
% stock. Åldern på träden är mellan 40 – 70 
år. Bilden visar en gallrad skog som är drygt 
50 år gammal.

FÖRNYELSEMOGEN SKOG

Då tillväxten både i m3 och i € avtagit 
är skogen förnyelsemogen. På de allra 
bördigaste granmarkerna är träden då 
drygt 60 år och på de magraste mar-
kerna med tall är de då ca 120 år gamla. 
Tittar man då på årsringarna då trädet 
kapats kan de vara närmare 1 cm på 
bördig granmark men på mager tall-
mark kan de knappt skiljas från varan-
dra. 

Ju tunnare årstillväxten är desto bättre 
är virket i konstruktioner som kräver 
hållbarhet. I skötta skogar är virkesvoly-
men mellan 200-400 m3/ha varav 2/3 är 
värdefullt timmer. Bilden visar en ca 100 
års tallskog med graninslag som skötts 
litet och resultatet under 200 m3 varav 
ca hälften stock.

Beställ vårt avgiftsfria nyhetsbrev på www.unitedbankers.fi

Inka noramaa • chef, kapItalförvaltnIng för prIvatkunder

UB:s populära Skogsobligation har en skräddarsydd struktur som är anpassad till rådande marknadssituation. 
Skogs obligation IV/2014 erbjuder placeraren en hög, fast 5,25 %* årlig avkastning under de två första åren. Efter 
detta är avkastningen rörlig. Den årliga avkastningen under de fem sista åren av lånetiden är 3 månaders euribor + 
3,1 %-enheter*. Lånetiden för Skogsobligation IV/2014 är ca sju år. Avkastningen baserar sig på prissättningen av 
tre finska skogsbolags, UPM-Kymmenes, Stora Ensos och Metsä Boards, kreditrisk vid emissionstidpunkten. Räntan 
på kapitalet utbetalas kvartalsvis. Obligationens nominella kapital betalas tillbaka i sin helhet på förfallodagen om 
det inte under lånetiden inträffar någon kredithändelse i ovannämnda referensbolag.
Fråga närmare: placera@unitedbankers.fi eller 09 2538 0320. Teckning via internet: www.unitedbankers.fi.

Teckningsperiod: 25.8.–23.9.2014 • Minsta teckning: 5 000 euro

Obligationen är inte kapitalgaranterad. Placeraren kan förlora det placerade kapitalet helt eller delvis. Emittent är 
Danske Bank A/S. Obligationen är behäftad med risk avseende emittentens återbetalningsförmåga. Ingen särskild 
säkerhet ställs för placeringen. Lånevillkorena och grundprospektet kan erhållas av försäljaren.
*Preliminär avkastning. Den slutliga fasta och rörliga avkastningen bekräftas på emissiondagen.

skogsobligation iv/2014

O
B

L I G A T I O N

SKOGS

Numera kan också ett kalhyg-
gesfritt skogsbruk bedrivas. 
Där tar man vid gallringarna 
bort de allra största samt ska-
dade träd för att ge plats åt min-
dre träd. Därtill avverkas också 
max 0,3 ha stora ytor i skogen 
som då förnyas från kantträ-
den. Tanken är att virkesin-
komsterna skulle bli jämnare 
och utgifterna för plantering o 
röjning mindre. 

Svårigheterna är att hitta bra 
mindre träd att lämna kvar. 
Dessa bör efter avverkningen 
ha en bra topp, vara friska och 
växande samt ha kvistar åt 
alla sidor. Därtill har det varit 
problem med att få tall- och 
granplantor att växa under an-
dra träd och att gro på ytorna.

Denna metod är ny i våra för-
hållanden och de kommande 

åren får vi se hur och var denna 
metod lyckas och helt klart 
misslyckas. Metoden skall inte 
förväxlas med den blädning 
som skedde ända till 1940-talet 
då nuvarande metoder blev 
enda som gäller. Med bläd-
ning menas att man tog bort 
alla träd grövre än t ex 5 tum 
och det som lämnade skulle 
bli nästa generation. Tyvärr 
lyckades detta sällan emedan 

de träd som lämnade kvar var 
allt för dåliga och svaga att 
kunna producera de virkes-
mängder marken ger möjlighet 
till. Dessa skogar har sedan 
dess förnyelseavverkats och 
planterats med mycket goda 
resultat.

Text & foto: John Berg
           

Kalhyggesfritt skogsbruk
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Notiser

Finlands bästa 
betjäning* blev just 
t.o.m. 5% bättre. 
LokalTapiola ger enligt undersökningar Finlands bästa betjäning.* Och från och med 
2.6.2014 också Bonus upp till 5%. I ett bolag som till 100% ägs av kunderna drar vi alla 
nytta av förmånerna. Låt oss ta hand om varandra. 

*EPSI Rating 2013: Kvaliteten på LokalTapiolas betjäning upplevs som utmärkt; 1:a plats. Tjänsteleverantörer: LokalTapiola Ömsesidigt 
Försäkringsbolag, LokalTapiolas regionbolag, LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag. 

PLANTLAGRET I 
REPLOT FLYTTAR

För att få bättre förhållanden 
för lagring av plantor flyttar 
Skogsvårdsföreningens plant-
lager i Replot. Från och med 
september lagras plantorna på 
Vallgrundvägen 78 B. 

På adressen verkar företaget 
SYKETEC som tillverkar JOBO 
stegskördare och bakom deras 
gula plåthall förvaras plantorna. 
Dit kan även planteringsredskap 
återlämnas efter att planteringen 
är klar.

Text: Anders Hjortman
Foto: Ann-Mari Snickars

SKOGSDAGAR I HÖST
Kiisk byahem, Pedersöre
19.9 kl. 10:00-16:00
- Gallring och energived
- Skogsvårdsföreningen, Junnikkala, Yara, Sampo Rosenlew & Kone-Ketonen
Kontakt: Tom Lundqvist, 0500 161 695, tom.lundqvist@svf.fi

Skjutbanan, Norra Tjöck (skyltning från R8)
26.9 kl. 12:00-16:00
- Vård av ungskog och energived
- Förevisning av ETA-flispanna
- Skogsvårdsföreningen, Teho-Jätkä,  Energiforum & Storthors Rör
Kontakt: Kjell Huldén, 0400 669 245, kjell.hulden@svf.fi

Böte skogsbilväg, Karvat
3.10 kl. 13:00-16:00
- Vård av ungskog
- Skogsvårdsföreningen, Protec-Forest & Kone Nygård Maskin
Kontakt: Guy Djupsjöbacka, 050 553 1232, guy.djupsjobacka@svf.fi

Skogsvårdsföreningen bjuder på kaffe och grillad korv. För ytterligare infor-
mation kontakta skogsvårdsinstruktörerna på respektive plats. 

VÄLKOMNA!

Vem stal Heimani? 
Det verkar råda en stöldvåg i våra österbottniska skogar. Allteftersom vi hängt upp 
”HEIMANI I SKICK” skyltarna i skogarna har tjuvaktigt folk plockat ner dem. 

Är det så att det finns österbottniska skogsägare som har en ovårdad skog, av-
hjälps det inte genom stöld.  Heimani i skick får man genom att sköta skogen väl 
och förmår man inte göra det kan man kontakta oss på Skogsvårdsföreningen.  
Vem vet… kanske är det din skog som får en ”Heimani i skick” skylt.

Text: Ann-Mari Snickars
Foto: Hilding Södergård

Vasakontoret firar flytten med kaffe och tårta
Skogsvårdsföreningens huvudkontor i Vasa flyttar till Futura III i Runsor. 
Flyttbilen går i mitten av september och fr.o.m. 22.9 kan ni besöka oss 
på Företagarevägen 13 och andra våningen.  Vår nya postadress blir: 
Skogsvårdsföreningen Österbotten, PB 186, 65101 Vasa

Flytten firas med kaffe och tårta torsdagen 2.10 kl. 14-17. Vi önskar alla skogs-
ägare och samarbetspartners varmt välkomna!

Text & Foto: Ann-Mari Snickars

BILD

FRÅGOR & SVAR
Får jag någon ersättning om min skog delvis eller helt 
brinner upp?

Ersättning för brunnen skog får man endast om man haft 
en skogsförsäkring som täcker brandskada. Sedan beror 
det på om ansvarsfrågan utreds och om man får fastslaget 
vem som orsakat branden är det väl den som blir ersätt-
ningsskyldig.

Däremot är det klart att man som skogsägare är skyldig 
att stå för efterbevakningen av ett brandskadeområde. Det 
kan ju sträcka sig över en ganska lång tidsperiod och bli 
kostsam om man inte själv har möjlighet att övervaka hela 
tiden. Därför är det av stor vikt att man har en skogsför-
säkring som även täcker sådana kostnader.

Anders Hjortman
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Nytt från...

   Kyläjärvi skogsväg ( 1,3 km ) i Karleby. Grundförbättring påbörjades i juni.  
Efter att entreprenören Bengt Hongell plockat stenar ur vägkroppen och dikat vä-
gen kördes ett lager med makadam från närbelägen krosstation som utjämningla-
ger före ytlagret med bergskross. 

    Storbackvägen i Kållby håller även på att färdigställas. Byte av en större trumma, 
som redan levererats, återstår.

   Skogsby skogsvägar i Terjärv har genomgått grundförbättring under som-
marens loppp. Krosskörningen är för närvarande i sitt slutskede. Slutförandet sker 
under 2015.  

Nytt från...

Väg- och dikesprojekt

   Rödsö i Karleby och Nörråmossen i Lillby är områden där dikesföretag är under 
pågående arbete.

   Norrberget skogsväg i östra Lappfjärd inlämnat för finansiering. Ifall pengar 
finns så kan grävarbeten påbörjas i höst.

     Österskogen skogsväg i Sideby är i det närmaste färdig. Ett avslutningsmöte 
hålls i höst.

  Rainemoss dikesrensning i Nyby/norra Pörtom är nästan färdigt dikat, under 
10 % kvar att dika

    Valsberg dikesrensning i Övermark, de linjer som avverkades senaste vinter 
dikas som bäst. De oavverkade linjerna borde avverkas i vinter o dikningen sker då 
nästa sommar.

    Rimal dikesrensningsområde, avverkning av linjerna i vinter och dikning 
planerad sommaren 2015

    Pundars dikesrensning är planerad i terrängen och ett delägarmöte hålls nu 
i höst där planförslaget presenteras

    Pörsbäcken i Molpe, planeringen i terrängen klar, några fullmakter saknas 
ännu, ett andra möte hålls nu i höst där planeförslaget presenteras för delägarna

    Högdahl dikesrensning i norra Pörtom är nästan färdigt planerad i terrängen

    Kroksmossen dikesrensning i Yttermark, fullmakter av skogsägarna finns och 
planering i terrängen sker nu i höst

Text: Stig Högnabba och John Berg

Entreprenören Bengt Hongell

Verksamhetsledarens översikt

23 611. Ja så många skogsägare finns det i Österbotten enligt den senaste 
statistiken från skattestyrelsen. Den här tidningen når så gott som alla 
dessa. I din hand håller du nämligen ett nummer av skogsvårdsföreningens 
medlemstidning som utöver föreningens medlemmar också når en stor del 
av de 7 500 skogsägare som idag inte är medlem i skogsvårdsföreningen. 

Ifjol reviderades skogsvårdsföreningslagen. En av de största förändringar 
är att medlemskapet från och med nästa år inte mera är förknippat med 
skogsvårdsavgiften utan medlemskapet baserar sig på ren frivillighet. Om 
du betalat skogsvårdsavgift fortsätter medlemskapet automatsikt och för-
utsätter inga åtgärder från skogsägarens sida. Medlemmarna kommer från 
och med år 2015 att betala en medlemsavgift med vilken en del av fören-
ingens verksamhets finansieras. Grunderna för medlemsavgiften kommer 
förslagsvis att förenklas. Förslaget till medlemsavgift för år 2015 är 55 euro 
per år för skogsägare som äger under 20 hektar skog, 105 euro per år för 
skogsägare som äger över 20 hektar men under 50 hektar och 155 euro per år 
för de som äger över 50 hektar. Skogsvårdsföreningens fullmäktige faststäl-
ler slutligen medlemsavgiften för nästa år på sitt möte i slutet av oktober.

Vi hoppas givetvis att så många skogsägare som möjligt skall inse vikten av 
att skogsägarnas röst hörs såväl lokalt, regionalt, nationellt och internatio-
nellt och att vi kan bibehålla servicen ute i bygderna. Detta säkras genom 
en hög medlemsuppslutning i skogsvårdsföreningen. Att konkretisera vad 
intressebevakning och rådgivning egentligen går ut på är svårt. Men en 

SKOGSÄGARE - STORA OCH SMÅ
sak kan man med säkerhet säga. Det märks om säkert om den inte sköts. 
Tillsammans kan vi hjälpas åt, och se till att förutsättningarna finns till, att 
hålla ”Heimani i skick”.

Vi har ett livligt halvår bakom oss trots att vintern inte var den bästa tänk-
bara ur skogsbruksmässigt perspektiv. Det kommande halvåret döljs i 
dunkel, men det brukar det alltid vara såhär års. Allt står och faller på hur 
virkeshandeln och avverkningarna tar fart. Det är de här två faktorerna 
som håller skogsbruket igång. 

Om inga överraskningar sker kommer föreningen att göra ett bra resultat, 
rent operativt som ekonomiskt detta år. Vi har med andra ord goda förutsätt-
ningar att jobba vidare för skogsägaren i den förändrade verksamhetsmiljön.

I en organisation med 25 funktionärer sker det ständigt ändringar i personal-
styrkan. Vårt senaste tillskott i vårt team är skogsbruksingenjörsstuderande 
Daniel Jansson. Jansson kommer att ta över ansvaret för den operativa led-
ningen av drivningsverksamheten i det norra teamet, alltså mellan Karleby 
och Nykarleby. Denna verksamhet har på nämnda område varit en flaskhals 
i utvecklingen av vår verksamhet som vi nu hoppas kunna korrigera. Vi 
önskar Daniel välkommen.

Jan Slotte
verksamhetsledare
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Alla älskar vi villalivet. Eller? 
Många klagar att semestern 
förvandlas till ett arbetsläger 
värre än Gulag så fort man sät-
ter sin fot på sommarstugans 
tomt. Det är tomt gnäll, för 
många är den österbottniska 
arbetsmoralen en oerhört 
stark drivkraft. En kraft som 
ständigt kämpar mot otyget 
som kallas semester.

Gräset ska trimmas, häcken ska ansas, 
myrjäklarna har hittat in via stenfoten 
och måste gasas ut eller så är det dags 
att måla om. Arbetet tar aldrig slut på 
sommarstugan och om det mot för-
modan gör det så är nog alltid ”någon” 
framme och säger något i stil med ”Vi 
sko jo nåo verkligen behöv ett litit gullot 
lusthus me bryggon”. 

Då kanske det muttras och gnälls av 
”någon annan”, men det är tomma 
hot. Lusthuset kommer att resa sig vid 
bryggans kant när sommaren är slut. 
Semesterdagarna går åt till att planera, 
gjuta, bygga och måla. Du kanske inbil-
lar dig att det inte var så det var tänkt, 
men det var det. 

Arbetsmoral här och där

Ser du, vissa människor, i synnerhet 
skogsägare, är av den arten att de inte 
kan gå runt och ha semester. De hittar 
arbete åt sig. Inte alla, men många. Varje 
år har en viss kvot av timmar man inte 
gör något på, den varierar från person 
till person, men för den rastlöse är de 
lätt räknade. 

Sen beror det på hur du är funtad och 
om du har kunskapen att till exempel 
fälla ett träd. Nå just du som läser den 
här artikeln tvivlar jag inte på kan fälla 
ett träd, men för andra är det inte lika 
lätt. Jag kommer aldrig att glömma en 
gång när jag var ner till Helsingfors för 
att titta på en lägenhet när jag skulle 
börja studera. En äldre herre som ägde 
fastigheten hade offrat en timme av sin 
dag åt att visa mig runt i lägenheten. 
När timmen led mot sitt slut började 
han skynda på och jag frågade vart det 
var bråttom.

- Jag har hyrt in en skogshuggare 
till mitt lande, så ja måste dit och visa 
honom runt, sade mannen. 
- Jasså riktigt en skogshuggare, är 
det avverkning gallring eller röjning på 
gång? svarade jag intresserat.

Skogsåret med KAJ

- Nej det är nog bara en besvärlig 
liten björk som ska fällas, den skymmer 
kvällssolen, svarade han på sin kling-
ande nyländska.

Jag stirrade lite för länge på ho-
nom, försökte ta in vad jag nyss hört. 
Skogshuggare… För en björk? Har han 
ingen motorsåg? Är han enkel i hu-
vudet? Kunde det faktiskt vara så att 
han hyrde in någon för att fälla en liten 
futtig björk. För att vara österbottning 
är jag otroligt ohändig, men det skulle 
aldrig i min vildaste fantasi falla mig in 
att betala någon för att fälla ett träd på 
min egen tomt! Ska man fälla ett träd så 
nog fan gör man det själv. 

Nej, även bland oss österbottningar 
som inte är händiga och inte har riktiga 
jobb finns det vissa principer. Något 
som finns i allas vårt österbottniska 
DNA är behovet att ”arbeit åv se”. Jag 
minns speciellt en vacker höstdag i min 
ungdom när jag tydligt kände att denna 
dag skulle gå i arbetets tecken. Jag vis-
ste inte hur eller varför, men på något 
sätt kände jag hur sysslorna ropade 
mitt namn. Efter att jag gått omkring på 
gården en stund insåg jag till min stora 

besvikelse att de flesta projekt var för 
stora för mig att ta itu med.

Men istället för att deppa ihop och hasa 
mig till arbetskraftsbyrån sa min inre 
egenföretagare till mig (alla har en, min 
är en 53-årig man vid namn Bengt med 
en målerifirma och övertidstimmar som 
skulle skrämma vilken nio till fem job-
bare som helst) att gå ut i skogen och 
hugga ner en gammal gran, sälja den till 
UPM och få pappersindustrin på fötter. 

Det sket sig. Trots Bengts inspirerande 
ord. Jag hittade ingen såg eller yxa så jag 
tog en hammare istället. Granarna var 
alldeles för stora. Det slutade med att 
jag satt på knä och hamrade i grannens 
björkplantering. Jag hann fälla fem tre-
årsbjörkar innan någon stoppade mig. 

Vad lär vi oss då utav detta?

Jo: ”E tar läng ti hugg ner träd me in 
hammar. Men viktigast e att e gar å att 
do jär e själv”.

KAJ

Tegelbruksgatan 45, VASA
Försäljning: (06) 3577 850, Service: (06) 3577 852 

www.kranman.fi 

Kranman FL250V dumpervagn
- Hydraulisk kippfunktion
- 1200kg lastkapacitet

Nu! 4390 €, inkl. moms 24%

Kranman T1600 skogsvagn 
- Längd 3000-3900mm
- Hydrauliskt kran med 3,3 m räckvidd

Nu! 6990 €, inkl. moms 24%

Kranman T1700 4WD skogsvagn 
- Hydraulisk kran med 3,3 m räckvidd
- 100% 4-hjulsdrift
- Längd 3000-3900mm
Nu! 10990 €, inkl. moms 24%

Kranman T1750 4WD skogsvagn 
- Hydraulisk kran med 3,5 m räckvidd
- 100% 4-hjulsdrift, ramstyrning
- Längd 3000-3900mm
Nu! 13990 €, inkl. moms 24%

Kärror till fyrhjulingen!
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Ser en människa i varje kund.

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
trä� på www.aktia.fi eller på tfn 0800 0 2470.

Välkommen till Aktia!

ÅRLIG RÄNTA

Aktia Bank erbjuder flera bra alternativ för att sköta om och 
öka din förmögenhet. Erbjudandet gäller då du kombinerar 
depositionen med Aktias övriga sparprodukter. 

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

Erbjudandet gäller tills vidare, depositionsräntan kan ändras enligt marknads-
situationen. Aktuell information om depositionsräntan finns på www.aktia.fi.

Välkommen till Aktia!

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

SERVICE OCH RESERVDELAR TILL VALTRA TRAKTORER OCH 
SAMPO-ROSENLEW SKÖRDETRÖSKOR
SERVICE AV JOHN DEERE TRAKTORER OCH SKÖRDETRÖSKOR

Valtra/Shell 
smörjoljor

Moto-svärd och kedjor

Kylarreparationer för alla fordon

Bilsläpvagn- och 
båttrailerförsäljning

Varta-ackumulatorer

125 Ah 175 €
170 Ah 215 €

Stihl MS 181
• Volym 32 cm3 • 4,3 kg

Cirkelv. 15,
65100 Vasa

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

tel. 318 2950
0500-364 688

med M-TRONIC styrsystem på både 
motor- och röjsågar

299Erbj. €

• 42,6 cm3 • 2,2 kW/3,0 hk • 4,7 kg

Erbj.

€

Stihl FS 410 CEK

Stihl FS 490 CEMK

Erbj. €799

Erbj. €999

Stihl FS 460 CEMK
Erbj. 899 €

599

649

699

Erbj.

€

€

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

Stihl MS 241 motorsåg

Populära Stihl MS 200 
sågens efterföljare:

NYHET! M-TRONIC nu också på MS 261 CM

Ultralätta motorsågar

Miljövänliga yrkessågsmodeller De populära yrkesröjsågarna

Stihl MS 201

• Volym 35,2 cm3

• Vikt 3,9 kg

• Volym 50 cm3

• Effekt 2,8 kW
• Vikt 5,2 kgErbj.

Världens lättaste 
proffssåg

Stihl MS 261 CM

Stihl MS 170 D 
• Volym 30 cm3 • 4,2 kg Erbj. €199

Försäljning av 
JAPA vedmaskiner

Stihl FS 260 CE
Erbj. €699

KOM IHÅG!
Försäljning av STIGA & 
VIKING trädgårdsmaskiner. 
Gräsklippare m.m.

Framgång tillsammans.

Ibland gör skogen en ödmjuk.
Därför lönar det sig 
att försäkra den. 

Skogen hör till naturen och naturen är 
oförutsägbar. Lyckligtvis kan våra skogs-
försäkringar lätt skräddarsys och tack vare 
vår gedigna skogsexpertis är de branschens 
bästa. Tilläggsinformation får du i närmaste 
kontor eller på adressen op.fi /skog.



20 SkogsÄgaren 3/2014

 

Yrkesakademin i Österbotten ordnar i samarbete med Skogsvårdsföreningen Österbotten 
och Finlands skogscentral, region Kusten följande kurser:

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

Röjning, 9 h                                                                                            
Teori/grunder 17.09.2014  kl. 18–21 ABC, Vasa                                                                                               
Praktisk röjning 27.09.2014  kl. 10–15                                                                          
Föreläsare: Peter Österåker
Anmälan senast 12.09.2014 

Vedelda rätt! 
24.9.2014 kl. 19–21 ABC, Kristinestad                      
Program: Ved som bränsle. Hur mycket energi 
finns i ved och betydelsen av att använda torr ved? 
När skall träden fällas och hur skall veden lagras?                                                                                                                                
Föreläsare: Anders Wikberg
Anmälan senast 21.9.2014 

Specialfällning av träd/Trädklättring 
23–24.09.2014  
Föreläsare: Teppo Suoranta
Anmälan senast 18.09.2014 

Motorsågskurs, 12 h                                                                                      
Teori/grunder 01.10.2014 kl. 18–21 ABC, Vasa                                               
Service och underhåll 08.10.2014 kl. 18–21 vid YA!                                                                 
Praktisk motorsågshantering 11.10.2014 kl. 10–15                                    
Föreläsare: Peter Österåker
Anmälan senast 26.09.2014 

Samfällda skogar, 
3 h föreläsningar och 3 h självstudier
06.10.2014 kl. 18–21 Hotell Vallonia, Smedsby                                       
07.10.2014 kl. 18–21 Hotell Polaris, Pedersöre                                               
Program: Samfälld skog som ägandeform kan vara ett 
bra alternativ för distansägande, urbana skogsägare 
eller pensionärer.                     
Föreläsare: Mårten Lövdahl   
Anmälan senast 02.10.2014 

Generationsväxling, 
3 h föreläsningar och 3 h självstudier                                                                                                     
13.10.2014 kl. 18–21 Hotell Vallonia, Smedsby                                       
15.10.2014 kl. 18–21 Hotell Polaris, Pedersöre                                                    
Program: Information om olika alternativ i samband 
med generationsväxlingar, arv och gåvor.                                                                                                                               
Föreläsare: Mårten Lövdahl   
Anmälan senast 09.10.2014 

Motorsågskurs för kvinnor, 9 h
Teori/grunder 22.10.2014 kl. 18–21 
Hotell Polaris, Pedersöre                                                                                         
Praktisk motorsågshantering 25.10.2014 kl. 10–15                                               
Föreläsare: Peter Österåker
Anmälan senast 17.10.2014 

Certifikat för rotrötebekämpning                                                                                              
31.10.2014 kl. 8–13 YA! i Gamla Vasa                                                             
07.11.2014 kl. 8–13 YA! i Gamla Vasa
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. Intyg 25 €.
Program: Lagstiftning, certifiering, varför rotrötebe-
kämpning? Vem berörs?    
Föreläsare: Henrik Östman
Anmälan senast 28.10.2014 

Motorsågskurs, 12 h                                                                                   
Teori/grunder 05.11.2014 kl. 18–21
Hotell Polaris, Pedersöre                                                             
Service och underhåll 12.11.2014 kl. 18–21                                                                 
Praktisk motorsågshantering 15.11.2014 kl. 10–15.                                                   
Föreläsare Peter Österåker
Anmälan senast 31.10.2014 

hur står 
det till med 

din skog?
MinSkog.fi är en mötesplats för skogsägare och skogliga aktörer. 

Du som är skogsägare hittar här förslag på avverkningar och 
skötselåtgärder med uppskattade kostnader och intäkter.  

Dessutom kartor över din skogsfastighet, flygbilder, naturobjekt, 
åtgärdsförslag samt uppgifter om skogliga aktörer i din egen region. 

Använd MinSkog.fi när du planerar och verkställer skogsarbeten.

Gå in och kolla om din skog redan finns med på 

 www.minskog.fi

Får Vi loV? 
Beställ MinSkog.fi eller logga in och  

ge aktörer lov att  se dina skogsdata 
– du kan vinna fina priser!

www.minskog.fi/far-vi-lov

Kampanjen sker i samarbete med:

Kundtjänst: 029 432 407 | kundtjanst@skogscentralen.fi | www.skogscentralen.fi


