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Under den gångna vintern har vi åter blivit påminda 
om vikten av att ständigt vara på vår vakt gällande be-
vakningen av skogs- och markägarintressen. För till-
fället är förslaget till etapplandskapsplan 4 för Nyland 
under arbete och till det första utkastet har bland an-
nat kommuner och institutioner kunnat avge utlåtan-
de. Planförslagets innehåll är till flera väsentliga delar 
synnerligen ofördelaktigt med tanke på skogsbrukets 
framtid. Förslaget innehåller diffusa beteckningar vars 
verkliga syften och påverkan för t.ex. skogsbruket för-
blir oklara. Även sättet som det kommit till på förbryl-
lar i synnerhet skogsägarna.

Förslaget innehåller en beteckning som skall stå för 
områden som är synnerligen viktiga med tanke på na-
turens mångfald, den s.k. luo-beteckningen. Det låter 
oskyldigt och tjänstemännen på Nylands Förbund lå-
ter förstå att det inte är något dramatiskt och att be-
teckningen inte kommer att påverka skogsbrukets för-
utsättningar på ett dylikt område. Utredningsmetoden 
som ligger till grund för beteckningen bygger på en ana-
lys som kallas zonation. Det är en datorbaserad analys-
metod som bygger på ett synnerligen invecklat och om-
fattande program. Datamaterial matas in från bland 
annat fältanalyser och programmet kalkylerar ifall vill-
koren för beteckningen uppfylls. Om så sker får om-
rådet en skyddsbeteckning utan att någon inventerare 
nödvändigtvis varit på ort och ställe fysiskt för att kon-
trollera områdets särprägel. Denna metod har resulte-
rat i att förslaget innehåller cirka 20 000 hektar med 
områden som har luo-beteckning, av vilka många dess-
utom till väsentliga delar är helt vanlig ekonomiskog.

Ur markägarsynvinkel kan det inte godkännas att 
det i samhällsplaneringen uppkommer skyddsbeteck-
ningar på lättvindiga grunder. Trots att det vidhålls 
att en landskapsplan inte har bindande verkningar vet 
vi alla att då kommunerna gör upp sina generalpla-

ner ser de vilka beteckningar som existerar i andra ti-
digare uppgjorda gällande planer. När sedan skydds-
beteckningarna fastställs i en godkänd general- eller 
delgeneralplan är det fullständigt rättsbindande. Till 
exempel skulle ett sådant område inte längre lyda un-
der skogslagen utan alla normala skogsbruksåtgärder 
skulle underkastas minst kommunala myndigheters 
tillståndsprövning; vissa åtgärder sannolikt även statli-
ga ämbetscentralers godkännande. Nämnas bör att alla 
dessa begränsningar saknar ett fungerande ersättnings-
system för bland annat det ekonomiska bortfall som de 
skulle förorsaka den enskilda markägaren.

Det faktum att myndigheterna på olika sätt lyckas 
finna så mycket som 20 000 hektar synnerligen viktiga 
naturvårdsområden är i sig redan ett bevis på att skogs-
ägarna genom sin normala skötsel av skogarna värnar 
om olika naturvärden. Då myndigheterna väljer arbets-
metoder som inte går ut på att jobba tillsammans med 
markägarna är risken stor att följderna blir de motsat-
ta; med rädsla för strikta begränsningar kanske många 
gör förhastade ingrepp i områden där bättre alternativ 
kunde finnas genom en ömsesidig dialog mellan skogs-
ägare och myndigheter.

Skogsreviret har varit och är ständigt aktiv i olika 
ärenden som har med medlemmarnas skogsbruk att 
göra. Revirets tjänstemän, både fältpersonal och den 
administrativa kontorspersonalen, arbetar regelbundet 
med olika intressebevakande uppgifter som påverkar 
förutsättningarna för just Ditt skogsinnehav. Bland an-
nat därför lönar det sig att vara medlem i Skogsreviret, 
ingen annan skogsaktör bryr sig om denna helhet. Det 
räcker dock inte med det arbete som reviret utför. Som 
enskild skogsägare bör var och en bevaka sina intres-
sen som berör den egna skogsegendomen och i synner-
het under inkommande höst avge utlåtande beträffan-
de förslaget till etapplandskapsplan 4.
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heller bättre och möjligheter att för-
medla exportvirke till vettiga priser 
fanns inte. Trots det svåra läget på vir-
kesmarknaden kunde allt revirvirke 
ändå placeras. Den korta vintern gjorde 
dock att en del  vinterstämplingar mås-
te skjutas upp. 

Revirets totala virkesförmedling be-
stående av såväl rundvirke som flis upp-
gick under år 2015 till 695 448 m3. Re-
viret förmedlade knappt 15 000 m3 
mindre än planerat. Medelpriserna på 
timmer sjönk under året med 1-2 €/m3 
till följd av att det fanns ett överutbud på 
sågade varor. Under hela året rådde det 
även ett kontinuerligt överutbud på mas-
saved kring Östersjöområdet. Medelpri-
serna på massaved sjönk med 0,50–1,50 
€/m3. Priset på cellulosa hölls på en re-
lativt hög nivå, men tyvärr återspeglades 
inte detta på massavedspriserna. Efter-
frågan på energived var mindre än nor-
malt, men tack vare ett långvarigt samar-
bete med flera värmeverk kunde revirets 
pris på energived ändå hållas ganska sta-
bilt. År 2015 var det nominella medel-
rotpriset två procent lägre än året innan.

Skolning och information

Revirets tjänstemän medverkade under 
året i olika kurser och möten med ak-
tuell revirinformation. I mars höll re-
viret öppet hus i samtliga kontor och 
i oktober deltog reviret i en skogsdag 
i Mörskom. Den 15 oktober ordnades 
på Kimitoön en skogsfärdighetstävling 
för skogsägarna, gemensam för hela re-
virområdet. Revirtidningen utkom två 
gånger under året. Informationen kom-
pletterades med artiklar i massmedia 
och facktidskrifter.

Fullmäktige och styrelse 
2015

Fullmäktige höll ett extra möte den 6.2. 
på Överby i Esbo. Styrelsens ordföran-

ÅrSkrönika 2015
Text: Magnus Wiksten

villigt fr.o.m. 1.1.2015. Med facit på 
hand stämde de på förhand gjorda 
uppskattningarna gällande medlemsan-
slutningen ganska bra. Medlemsanta-
let uppgick vid årets slut till drygt 75 
% av medlemsantalet 2014. Detta visar 
att reviret är en viktig part inom pri-
vatskogsbruket och att skogsägarna vill 
vara medlemmar i reviret.

Skogsskötsel

Skogsodlingsarealen var lite större än 
året innan och reviret förmedlade drygt 
1,41 miljoner plantor. Markbered-
ningsarealen ökade en aning under år 
2015 och uppgick till totalt 1 215 hek-
tar. Arealen utförd plantskogsskötsel 
och iståndsättning av ungskog hölls på 
samma nivå som tidigare år och utgjor-
de totalt ca 1 400 hektar.

Virkeshandel

Virkeshandeln på revirets område var 
ganska livlig under 2015. Flera sorti-
ment var svåra att placera p.g.a. otill-
räcklig efterfrågan i hemlandet. Inom 
Östersjöområdet var situationen inte 

Skogsindustrin

Ekonomins utveckling i Finland och på 
de för skogsindustrin centrala export-
marknaderna var anspråkslös. Byg-
gandet ökade inte inom landet och inte 
heller på många exportmarknader. Ef-
terfrågan på tryck- och skrivpapper 
minskade ytterligare. Jämfört med det 
allmänna ekonomiska läget klarade sig 
den finska skogsindustrin klart bätt-
re. Skogsindustriprodukternas andel 
av den finska exporten ökade. Att eu-
ron försvagades i förhållande till dol-
larn förbättrade konkurrenskraften på 
exportmarknaden. Dessutom rådde en 
positiv anda kring investeringar som 
ökar användningen av virke. 

Exporten av papper minskade med 
ett par procent, men det genomsnittliga 
priset gick upp ett par procent. Export-
priset på kartong bibehölls på 2014 års 
nivå, exportmängden ökade däremot. 
I ett historiskt perspektiv var exporten 
av cellulosa på en hög nivå. Exportpri-
set på sågvaror sjönk med fyra procent 
och exportmängden ökade med fyra 
procent. Kinas andel av exporten öka-
de anmärkningsvärt. Lönsamheten för 
den finska cellulosa- och pappersindu-
strin var som helhet bra, den mekanis-
ka industrin hade det svårare. 

Skogsindustrins produktion i Fin-
land år 2015 sjönk med ett par procent 
jämfört med året innan. Papper och kar-
tong producerades strax över 10 mil-
joner ton, vilket är ungefär en procent 
mindre än år 2014. Produktionen av 
cellulosa var på samma nivå som året 
innan, det vill säga sju miljoner ton. 
Produktionskapaciteten för cellulosa ut-
nyttjades fullt ut. Produktionen av såg-
varor minskade med tre procent och låg 
på 10,6 miljoner kubikmeter år 2015.

Frivilligt medlemskap

Medlemskapet i reviret blev helt fri-
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de Otto von Frenckell började med att 
konstatera, att mötet är en inledning av 
en ny era. Reviret står inför stora ut-
maningar, som vi kommer att klara av.

Till mötesordförande valdes Mår-
ten Malmström. Fullmäktiges viktigas-
te beslut gällde godkännandet av revi-
rets nya stadga, vilket var nödvändigt 
enligt den nya lagen om skogsvårds-
föreningar. Fullmäktige  fastställde och 
tog i bruk den nya stadgan med ome-
delbar verkan. Patent- och registersty-
relsen hade granskat och godkänt revi-
rets nya stadga i medlet av januari.  

Fullmäktige valde, enligt den nya 
stadgan, ny styrelse för perioden 2015-
2016. Till styrelsemedlemmar valdes 
Otto von Frenckell, Gösta Lundström, 
Peter Simberg, Kaj Sjölund, Mikael Ny-
gård, Kim Männikkö och Stefan Selén.

Fullmäktige fastställde revirets med-
lemsavgift för år 2015 som en avgift be-
stående av grundavgift och en hektarba-
serad avgift. Grundavgiften fastställdes 
till 25 € per medlem och arealavgiften 
till 3,00 €/hektar. Den maximala med-
lemsavgiften fastställdes till 1 000 €. 
För stödande medlemmar och andra 
medlemsgrupper, som t.ex. delägare i 
dödsbon och samägda skogar fastställ-
des medlemsavgiften till 25 €/år.

Efter mötet gav NSP:s verksamhets-
ledare Bjarne Westerlund en kort över-
sikt om förändringarna i det nya stöd-
systemet för lantbruket. 

Fullmäktiges vårmöte hölls den 
26.3. på Överby i Esbo. I egenskap 
av styrelseordförande öppnade Otto 
von Frenckell mötet och hälsade delta-
garna välkomna. Ordföranden börja-
de med att konstatera att det stundan-
de riksdagsvalet och tiderna efter det 
kommer att påverka skogsbruket och 
landsbygdsnäringarna på många sätt. 
Förhoppningen är att regeringspro-
grammet även beaktar primärnäringar-
na så att förutsättningarna för en fort-
satt verksamhet kan garanteras. 

Skogsbeskattningen kommer att bli 
en viktig fråga efter valet. Skogsindu-
strin har redan en tid lobbat aggressivt 
för att det skall införas en ny skatt på 
skog som liknar fastighetsskatt. Orsa-
ken är att industrin vill försäkra sig om 

att den också i framtiden får tillgång till 
billig råvara. Skogsindustrins framgång 
och konkurrenskraft är naturligtvis 
viktig för hela samhället, men kalky-
lerna kan inte grunda sig på ett reso-
nemang som går ut på att skogsägarna 
blir tvungna att avverka skog för att de 
skall kunna betala skatt.

Till mötesordförande valdes Mår-
ten Malmström. Verksamhetsberät-
telsen och bokslutet för år 2014 fast-
ställdes och andra stadgeenliga ärenden 
behandlades. 

Efter mötet höll riksdagsman Tho-
mas Blomqvist ett anförande under 
rubriken ”Med lag skall land byggas”. 
Anförandet var en politisk betraktelse 
om de beslut som Riksdagen har fattat 
gällande de olika skogsrelaterade lagar-
na. 

Höstmötet hölls den 10.12. på Över-
by i Esbo. Under öppningen av mö-
tet konstaterade styrelsens ordförande 
Otto von Frenckell, att medlemsanslut-
ningen blev större än väntat och att re-
virets verksamhet kan fortsätta ungefär 
som förut. Det är nu synnerligen viktigt 
att reviret klarar av att ge önskad ser-
vice åt kunderna. Ett kontinuerligt vir-
kesflöde är en grundförutsättning för 
hela den skogliga verksamheten. Det-
ta har reviret klarat av till både skogs-
ägarnas och virkesköparnas belåtenhet. 

Ordförande avslutade sin inledning 
med att konstatera att virkesmarknaden 
nu är turbulent och osäker. Om vi bara 
kan se lite längre framåt så kommer allt 
att se betydligt ljusare ut. Nyinveste-
ringarna inom cellulosaindustrin, bätt-
re konjunkturer på sågvarusidan och en 
större efterfrågan på energived kommer 
att bli verklighet inom något år. 

Till mötesordförande valdes Otto 
von Frenckell. Till revisor för revision 
av revirets räkenskaper och förvaltning 
år 2016 valdes Bengt Nyholm, CGR 
och till revisorssuppleant revisionssam-
fundet Ernst &   Young Ab. Fullmäk-
tige fastställde revirets medlemsavgift 
och förrättningsavgifter för 2016. Av-
gifterna blev oförändrade från tidiga-
re år. 

Styrelsen höll under året samman-
lagt nio möten. Otto von Frenckell 
fungerade som ordförande och Gösta 
Lundström som viceordförande.

Ekonomi

Revirets ekonomi förväntades bli an-
strängd i och med att läget på virkes-
marknaden var bekymmersamt och 
den lagstadgade skogsvårdsavgiften 
upphörde att existera. Intäkterna från 
virkesförmedling, drivning samt skogs-
vård och värderingar uppgick till 1,9 
miljoner euro, vilket var knappt 10 000 
euro mindre än budgeterat. Under 2015 
uppbar reviret 542 652 euro i medlems-
avgifter, vilket betyder en minskning 
på inkomstsidan med ca 150 000 euro 
jämfört med tidigare skogsvårdsavgift. 
Revirets totala kostnader för år 2015 
minskade med 148 000 euro jämfört 
med år 2014.  Bokslutet för år 2015 vi-
sar ett överskott på 86 844 euro (242 
685 euro år 2014). 

Efter att den nya lagen om skogs-
vårdsföreningar trädde ikraft blev det 
igen möjligt för reviret att äga virkes-
handelsbolag. Reviret köpte under året 
tillbaks samtliga aktier i Skogsreviret 
Nyved Ab. 



Aatos blev pensionär på våren och hål-
ler på att vänja sig vid den nya tillvaron. 
”Några gånger har jag varit och hjälpt 
till då pojken haft ett arbetsfält med 
träd som skulle fällas mellan husen. 
Då är det bra att vara två när man fäl-
ler. Kommande vinters ved har jag klu-
vit och staplat” berättar Aatos. Redan 
som 14-åring var Aatos och hjälpte sin 
far i skogsarbetet. ”De första motorså-
garna var tunga och användes närmast 
till att fälla och kapa stammarna, kvist-
ningen gjordes med yxan. Sågarna på 
den tiden var inte så pålitliga som da-
gens sågar och sågkeden gick ständigt 
av. Med en vass juster-såg gick arbetet 
lika snabbt” minns Aatos. ”Dagens mo-

aatoS Sorvali blev penSionär 
efter 50 År med SkogSarbete

Text: Torolf Finnbäck

Karl ”Kalle” Andersson är född och 
uppvuxen på Byön i Pernå skärgård. 
”Huvudsakligen livnärde vi oss på fis-
ke och skogsarbete på holmarna. Som 
fjortonåring var jag med far på skogsar-
bete på Herrskär. Virket kördes ut med 
häst. Efter militärtjänstgöringen jobba-
de jag elva år på det statliga telefonbo-
laget Tele. 1985 började jag som hug-
gare på skogsreviret i Borgå” berättar 
Kalle om hur han kom in på skogsbran-
schen. ”De första åren högg jag på vint-
rarna och fiskade på somrarna. Senare 
blev lönsamheten med fiskandet sämre 
och jag fortsatte på heltid med skogsar-
betet. Det var svårt den första tiden, för 
varje gång jag på våren hörde måsar-
nas skrik längtade jag till havet” minns 
Kalle. ”Mycket har ändrat under årens 

kalle anderSSon  
längtar till havet

Text: Torolf Finnbäck

derna sågar är av en annan kvalitet, ar-
betet löper bara man håller sågkeden 
vass. Då i början av karriären fanns det 
inte några skyddskläder, till all lycka så 
har jag aldrig skadat mig. Hörselskydd 
var den första skyddsutrustning som jag 
använde. För att hålla kroppen i skick 
har jag alltid använt varma kläder. Det 
rådet gav min far och enligt det har jag 
levt” berättar Aatos. Som avslutning 
vill Aatos gärna ge ett råd åt skogsägar-
na. ”Plantskogarna skall skötas i rätt 
tid. Det är sorgligt att se hur en plante-
rad tall- eller granplantskog kan förstö-
ras av att man låter slyskogen ta över. 
Med en tidig slyröjning sparar man i ar-
betskostnader och får skogen i skick!”  

lopp. I dag använder vi mera röjsågen 
än motorsågen. Det har blivit mera hyg-
gesrensningar och plantskogsröjningar, 
motorsågen används vid överståndar-
avverkningar och specialavverkningar. 
Arbetsredskapen har blivit bättre; så-
garna är mera driftssäkra, lättare och 
bensinsnålare. När far köpte första mo-
torsågen så vägde den 12 kg och hade 
en skild växellåda som drev sågkedjan. 
Med tilläggsutrustning kunde man byg-
ga om den till en röjsåg” minns Kalle. 
”Det är väl ett tecken på att man börjar 
vara pensionsmogen när man har gall-
rat sin första plantering! Nu skall det 
igen bli mera tid för fiske och för att 
sköta den egna skogen” avslöjar Kalle 
om sina planer som pensionär.
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I början på sjuttiotalet kom Veijo till 
Sköldvik på arbete.  År 1973 var det ar-
betskonflikt på rederiet. Under strejken 
var Veijo och hjälpte sin svärfar med 
planterings-arbeten på reviret. Efter ar-
betskonflikten var Veijo endast några 
veckor kvar på arbete i Sköldvik inn-
an har började som huggare på revi-
ret på heltid. ”Jag har jobbat på reviret 
över 43 år som huggare! Arbete har det 
alltid funnits och med alla har jag alltid 
kommit bra överens” berättar Veijo om 
sin yrkeskarriär. Redan som ung var Vei-
jo i skogsarbete. ”Jag var tolv år gam-

veijo korkalainen  
blir penSionär

Text: Torolf Finnbäck

mal när jag var med min far i skogsar-
bete. Som femtonåring var jag med min 
far som hästkarl på ett arbetsfält åt Enso. 
Far hade otur och stötte sina revben. Han 
hamnade på sjukledigt och jag fick ensam 
köra skiftet färdigt. Efter armén körde jag 
en tid stockbil” minns Veijo sina år inom 
skogsbranschen. ”Som pensionär skall 
jag med husvagn bekanta mig med hem-
landet. Sedan blir det förstås att hjälpa till 
med skogsarbeten åt släkten i hemkom-
munen Nurmes” avslöjar Veijo om sina 
framtidsplaner. Veijo fyller 67 år på hös-
ten och blir pensionär i början av juni.
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Skogsägare, ställ upp!
Kom med i främsta linjen och besluta om bl.a. vårt service-
urval och prissättning tillsammans med andra skogsägare. 
Ställ upp som kandidat genast eller senast 14.10.2016.

Tilläggsinformation om skogsvårdsföreningar 
och valet på adressen www.mhy.� .

FULLMÄKTIGE
VAL

4.–25.11.2016

Skogsvårdsföreningarnas

MetsänomistajatSkogsägarna

STÄLL UPP! 

Skogsägare, ställ upp!
Kom med i främsta linjen och besluta om bl.a. vårt service-
urval och prissättning tillsammans med andra skogsägare. 
Ställ upp som kandidat genast eller senast 14.10.2016.

Tilläggsinformation om skogsvårdsföreningar 
och valet på adressen www.mhy.� .

FULLMÄKTIGE
VAL

4.–25.11.2016

Skogsvårdsföreningarnas

MetsänomistajatSkogsägarna

STÄLL UPP! 
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heimSkogen mobil  
SkogSbrukSplan

Heimskogens egenskaper:

•	 Skogsbruksplanens figurkarta och exakta uppgifter
•	 T.ex. avverknings- och skötselförslag som temakartor
•	 Exakta och kvalitativa terrängkartor och flygbilder med fastighets-

råar över hela Finland
•	 Stöd för programmet även utan nätförbindelse (offline-läge)
•	 Visning av din egen position
•	 Nya egenskaper utvecklas hela tiden
 
Applikationen till din Android-, iOS- eller Windows Phone -apparat 
hittas på Google Play, App Store eller Windows Store med sökordet 
Heimskogen.

Med en personlig aktiveringskod som man får från Skogsreviret laddar 
man ner skogsbruksplanen i Heimskogen. Kartaktiveringskoden fylls i 
första gången man öppnar programmet.

Man kan också bekanta sig med Heimskogen genom att pröva demo-
skogsbruksplan som finns i tjänsten.

Heimskogen kräver att skogsägaren har en uppdaterad skogsbruksplan 
i Skogrevirets databas. Kontakta reviret för att få en föråldrad plan 
uppdaterad eller för att göra upp en helt ny plan. Även andra organisa-
tioners skogsbruksplaner kan med skogsägarens tillstånd överföras till 
revirets databas.

Tilläggsinformation:
ulrika.wahlberg@revir.org 044-7140986 (Team1, 2, 3)
tomas.korkman@revir.org 0400-825655 (Team 1, 2, 3)
ulla.inkeroinen@revir.org 050-5376598 (Team 4, 5)
stefan.borgman@revir.org 040-1588815
    

Heimskogen är en avgiftsfri tjänst 
för Skogsrevirets medlemmar
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förändringar i kemera-StödSyStemet 
och i lagen om bekämpning  

av SkogSSkador
DEN NYA KEMERA-LAGENS FORDRINGAR OCH STÖDBELOPP

Arbetslag Stöd €/ha Minimi 
areal

Minimi 
figur

Avlägsnade 
stammar 
min st/ha

Kvarvarande 
stammar 
max st/ha

Plantbeståndets 
höjd efter åtgärd

Beståndets max 
diam. före och 
efter åtgärd

Min. mängd 
tillvarataget 
klenvirke

Tidig vård av ungskog 160 1 ha 0,5 ha 3000 5000 0,7-3 meter

Vård av ungskog 230 2 ha 0,5 ha 1500* 3000 över 3 meter under 16 cm

Vård av ungskog och 
tillvaratag. av klenvirke

430 2 ha 0,5 ha 1500* 3000 över 3 meter under 16 cm 35 m³

* stubbdiametern på de avlägsnade stammarna minst 3 cm

Rotrötebekämpning

I den gamla Kemera-lagen fanns be-
kämpning av rotröta med som ett ar-
betsslag som skogsägaren kunde få er-
sättning för. I den senaste revideringen 
av lagen slopades arbetsslaget. Rotröte-
bekämpning är nu enligt lagen om be-
kämpning av skogsskador obligatorisk 
för avverkaren på riskområden mellan 
tiden första maj och sista november. 
Alla barrträd vars stubbdiameter över-

stiger tio centimeter omfattas av lagen. 
Om man vid en förnyelseavverkning för-
nyar det gamla barrträdsbeståndet med 
ett lövträdsbestånd så behöver stubbar-
na inte bestrykas med bekämpningsme-
del. Stubbrytning eller hyggesbränning 
godkänns inte som rotrötebekämpning. 
Enligt revirets styrelses beslut betalar 
skogsägaren på revirets område 70 €  
per hektar för bekämpning av rotrö-
ta vid maskinell avverkning. Priset in-
kluderar medlet och kostnaderna för 

spridandet. I avverkningsredovisningen 
syns rotrötebekämpningen som en skild 
rad på kostnadssidan.



aSiatiSka  
lÅnghorningen

Den asiatiska långhorningen är en ska-
deinsekt som ursprungligen härstam-
mar från Asien. Långhorningens larver 
lever i lövträd och dödar till slut dessa. 
Skadeinsekten räknas som en väldigt 
invasiv art världen över. 

Honan lägger sina ägg direkt under 
barken på trädet där larven sedan äter 
sig in i trädet och skapar gångsystem 
under vintern. Dessa gångar kan också 
vara inuti kvistar och inte enbart i trä-
dets stam. Under våren har larven ut-
vecklats till fullvuxen insekt varefter 
den tar sig ut ur trädet och flyger vida-
re för att fortplanta sig. Dessa runda ut-
gångshål är ca 1 cm i diameter. Träden 
kan vara angripna i flera år innan de 
börjar visa tecken på försvagning och 
det kan ta upp till tio år innan träden 
dör. Långhorningen är som fullvuxen 
2,5 - 3,5 cm lång och är glansigt svart 
med vita prickar.

Även i Finland har denna art nu på-
träffats, man har kunnat fastställa att 
den har kommit hit i förpackningsma-

terial av trä från Kina. Man har under 
2015 åtminstone två gånger upptäckt 
levande larver i dylika förpacknings-
material.

I oktober 2015 fann man de för-

sta angripna träden i Vanda; sam-
manlagt fann man 12 angripna björ-
kar. Evira har avgränsat ett område på 
ca 10 ha där man har avlägsnat alla 
angripna träd samt övriga riskträd.  

SkadeinSekter
Text: Daniel Larsén
Bild: Ville Welling
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Uppskattningsvis har det flisats ca 1000 
fliskubikmeter från området. Evira har 
dessutom infört en buffertzon på 2 km 
från de angripna träden vilket ger en 
sammanlagd areal på ca 15 kvadratki-
lometer.  Denna zon ska Evira överva-
ka fram till 2020 för att vara säkra på 
att det inte påträffas nya larver. Om så 
sker utvidgas zonen. 

Det angripna området består till 

granbarkborren
Förra sommarens väderlek bestod av låga temperatu-
rer och rikligt med nederbörd. Detta var ogynnsamt för 
granbarkborren och skadorna har hållits under kon-
troll. Uppföljningsfällorna har dock visat att det fort-
sättningsvis finns en större population i östra Nyland 
men att populationen i västra Nyland skulle ha mins-
kat. Ett typiskt fenomen de senaste somrarna har varit 
en fördröjd och utdragen svärmning. Hösten 2015 var 
varm och då kan även barkborrarna ha angripit träd. 
Det är vanligt att granarna i angripna bestånd hålls grö-
na under vintern, men torkar och börjar tappa barren 
under vårvintern. Man skall inte räkna med att det inte 
skulle finnas skador fastän vädret har varit till skogs-
ägarens fördel! Det är värt att göra ett besök till risk-
figurer nu under våren och försommaren samt att kon-
takta sin revirinstruktör om skador påträffas.

största delen av industri- och bostads-
områden men även privatägd skog. Re-
virets personal var med på ett möte 
med bl.a. Evira och skogsindustrin 
där man behandlade tillvägagångssät-
tet med den asiatiska långhorningen. 
Den största begränsningen som insek-
ten medför är att man inte får trans-
portera lövvirke ifrån det avgränsade 
området om det inte är flisat eller bar-

kat. Detta gäller inte processerat virke 
såsom sågvaror. 

Det är ytterst viktigt att insekten 
inte kommer åt att sprida sig till oli-
ka områden och får fotfäste i Finland. 
Detta skulle resultera i stora förluster 
inom skogsbruket. I Nordamerika t.ex. 
har skadeinsekten fått fotfäste och de 
direkta ekonomiska förlusterna rör sig 
årligen om tiotals miljoner dollar. 
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Riskområden för angrepp av granbarkborre 
21.4.2016 Källa: Finlands skogscentral

Mera än normalt

Märkbart mera än normalt

Rilkligt mera än normalt

	  

	  

	  

Kirjanpainajan	  iskeytymiselle	  alttiit	  alueet	  
21.4.2016	  Lähde:	  Suomen	  metsäkeskus	  
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Idag används i princip enbart två 
olika markberedningsmetoder för 
plantering i skogsbruket, harv-
ning och högläggning. Den sena-
re kan utföras kontinuerligt fram-
ryckande eller med grävmaskin. 

Bracke M25.a är en högläggare för 
montage på en medelstor basmaskin, 
t.ex. en skotare. Denna kombination för 
kontinuerlig framryckning är ett snabbt 
och kostnadseffektivt sätt att höglägga 
jämfört med att göra samma arbete med 
grävmaskin. Upp till 1,5 ha per timme 
kan markberedas med metoden, bero-
ende på terrängens beskaffenhet. Dess-
utom kan Bracke M25.a utrustas med 
såddaggregatet Bracke S35.a. Med den-
na kompletta maskin utförs hela återbe-
skogningen i ett moment. 

Konstruktion

Bracke M25.a är utrustad med ledade 
armar för att aggregatet ska kunna väja 

för stenar, stubbar och andra hinder. 
För anpassning till olika markförhål-
landen kan M25:an levereras med an-
tingen tre- eller fyruddiga rivhjul. Det 
treuddiga rivhjulet passar bäst när hu-
mustäcket är tjockt, medan det fyruddi-
ga passar där det är tunnare humus och 
när man vill ha fler planteringspunkter. 
Med det treuddiga rivhjulet är det nå-
got enklare att få till en bra inställning 
av maskinen vilket är bra om föraren är 
ovan och om antalet planteringspunk-
ter kan hållas lite lägre.

Alla Bracke Forests rivhjul är idag 
utrustade med enkelt utbytbara tand-
plattor, till skillnad mot den äldre typen 
av hjul som hade två eller tre små tän-
der på varje udd. Fördelen med tand-
plattan är att maskinen har lättare att 
forma till en bra hög. Utformningen av 
tandplattan gör att eggen behåller skär-
pan när den slits ner. Det goda resul-
tatet på högarna hålls optimalt under 
hela plattans livslängd. 

Bracke S35.a såddaggregat behand-

lar varje enskilt frö individuellt. Detta 
för att undvika onödiga kostnader på 
grund av hög fröåtgång och tidiga röj-
ningar. S35:an kan monteras på samt-
liga Bracke Forests markberedare och 
synkroniseras med markberedaren så 
att det bara sås där det är markberett. 
Frögivan anpassas efter basmaskinens 
hastighet och kan ställas in steglöst 
mellan 4 – 40 frön per meter. 

Maskinstyrning

Både Bracke M25.a och Bracke S35.a 
styrs från basmaskinens förarhytt. Via 
styrsystemet får föraren information 
om antal gjorda högar, körd sträcka, 
arbetstid, antal sådda frön per kanal 
och totalt, såddsträcka, etc. 

Föraren styr markberedaren med 8 
förvalda program som kan bytas under 
gång beroende på markens skiftningar. 
Såddaggregatet är synkroniserat med 
markberedaren och anpassar sådden ef-
ter hur markberedaren arbetar. 

Bracke M25.a 
– tvåradig högläggare

Text: Uittokalusto
Bild: Patrik Lindroos

Både områdets skogsägare 
och entreprenör Göran 
Strömberg har varit nöjda 
med Bracke M25.a.
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SkogSbruket och viltet
Text: Bjarne Andersson

Skogsbrukets målsättning bör vara att 
se till att det finns mat och skydd för 
viltet. Den stora utmaningen är vintern 
som utgör en flaskhals för många arter. 
På samma gång som vi arbetar med att 
förbättra förhållandena för viltet bör vi 
se till att hålla skadorna i ekonomibe-
stånden på rimlig nivå. En skogsägare 
som även är jägare har lättare att ac-
ceptera skador i bestånden än en icke 
jägare. Med vilthänsyn finns det alla 
möjligheter att samtidigt bedriva både 
virkesproduktion och viltproduktion. 
Vilthänsyn och skogsbruk kräver två 
skilda strategier. I fråga om klövvil-
tet gäller det att minimera skador på 
plantskog medan man för småviltet och 
skogshönsen måste se till att bevara och 
förbättra livsmiljöerna.

Klövviltet

Dagens skogsbruk producerar massor 
med foder för klövviltet, älg, vitsvans-
hjort, dovhjort och rådjur. Problemet är 

hur skadorna skall minimeras i plant-
bestånden. Här krävs det samarbete 
med jägarna så att klövviltstammarna 
håller lämplig nivå. Jaktvårdsförening-
arna är i nyckelställning då det gäller 
att bevilja licenser medan jägarna har 
kunskap om läget i bygderna.

Skogsägarens ansvar är sedan att 
se till att tiden från planta till älgsäker 
höjd, 5-6 meter, blir så kort som möjligt. 
Det sker bäst genom gräs- och slybe-
kämpning medan plantorna är små. Jag 
har nått goda resultat genom att hålla 
tallbestånden fria från lövsly tills de nått 
älgsäker höjd. Detta för att inte locka 
klövvilt till plantbeståndet. Därefter har 
den egentliga plantgallringen skett.

Lövsly som viltfoder bör istället 
lämnas på sådana figurer som ligger så 
långt från de känsliga plantbestånden 
som möjligt. Äldre granplantbestånd, 
granbestånd, impediment, högspän-
ningsgator och områden längs skogsbil-
vägar kan vara lämpliga områden. Sly 
av rönn, vide, asp och björk är begär-

liga foderväxter för klövviltet. Genom 
att kapa lövträden med jämna mellan-
rum skapar man nytt viltfoder från rot- 
och basskott.

Det finns således åtgärder som kan 
lindra skadegörelse på plantor men det 
är ingen garanti. Tallbestånd som upp-
kommit genom naturlig förnyelse har 
dock goda chanser att lyckas medan all 
förnyelse av björk är ytterst problema-
tisk. Älgen är här den stora boven. På 
områden med stark rådjursstam är tall- 
och granplantor utsatta för betning de 
första åren. Här lönar det sig att bygga 
ett skjuttorn bredvid förnyelseytan och 
under några år skjuta bort de rådjur 
som specialiserat sig på skogsplantorna.

Skogshönsen

Trots att skogshönsen inte har så stor 
betydelse ur jaktsynpunkt i våra kust-
bygder är det viktigt att de finns. De 
ger en indikation på mångfalden i våra 
skogar och varje gång man ser ett upp-
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flog är det en fin upplevelse. Skogsbru-
ket står inför en stor utmaning att till-
godose skogshönsen, tjäder, orre och 
järpe, med tillräckligt goda livsmiljö-
er. Skogshönsen behöver skydd i form 
av undervegetation. Födosöket under 
sommarhalvåret utgör inget problem 
för skogshönsen medan kraven på goda 
vinterbiotoper är stora. Dessutom stäl-
ler tjädern speciella krav på spelplatsen.

Vid plantgallring och normala gall-
ringar i tallbestånd bör vi sträva efter 
att lämna grupper med 3-5 mindre gra-
nar som skydd för skogshönsen dit de 
kan fly då till exempel duvhöken an-
faller. Även skogsharen är i behov av 
skydd vid fara. Vid hyggesrensningar 
före avverkningar är det viktigt att läm-
na kvar all undervegetation som inte 
hindrar avverkningen. I allmänhet stör 
inte granbuskar som är kortare än en 
halv meter. Man sparar ju även bensin 
och tid då man inte gör onödigt arbete.

Alen är vanligen inte uppskattad fo-
derväxt av klövviltet. Däremot är den 
ett viktigt trädslag i järpens livsmiljö. 
Detta för att alens hängen och knop-
par utgör järpens favoritföda om vin-
tern. Vid plantgallring av granbestånd 
kvarlämnas ett 50-tal alar per hektar, 
gärna i grupper bestående av 5-10 träd. 
Det är viktigt att al och gran bildar ett 
blandbestånd för att järpen skall ha 
nytta, alarna ger maten medan granen 
ger skyddet. I avsaknad av al fungerar 
björk som ersättare.

Björken har dessutom en viktig 
funktion då dess knoppar och hängen 
utgör vinterföda för orrarna. Genom 
att lämna minst 3-5 björkar på öpp-
na platser får orrarna bra matställen. I 
närheten av betningsbjörkarna får inte 
finnas stora granar eller granskog på 
närmare än 30-40 meters avstånd. Det-
ta för att orrarna skall hinna reagera 
och fly vid rovfågelangrepp.

Tall och tallbestånd är viktiga för 
tjädern då den äter tallbarr under vin-
tern. Betningstallarna kan ses på långt 
håll då de är glesare i kronan, man hit-
tar även spillning under dem på våren. 
Tjädern väljer ut betningstallar där bar-
ren har högt näringsinnehåll. Tjäderns 
vinterföda är inget problem då vi har 

gott om frö- och skärmställningar med 
tall. Även yngre tallbestånd duger och 
exempelvis 30-åriga tallar används som 
betningstallar, huvudsaken är att kvis-
tarna är så grova att de bär en fågel 
som väger 4,5-5,0 kilo.

Aspen, i synnerhet gamla träd räk-
nas som viktiga naturvårdsträd. Tjä-
dern utnyttjar aspen några veckor un-
der hösten då den betar asplöv i syfte 
att förbereda krävan för vinterns tall-
barrsdiet.  

Tjäderns spelplats bör bevaras så 
långt som det är möjligt. Ibland kan 
dock en gallring vara till fördel i syn-
nerhet om den börjar bli för tät. Man 
kan göra en försiktig gallring på hela 
området eller så avverkar man i etapper 
mellan vartannat körstråk så att för-
ändringen inte blir för stor. Efter någ-
ra år avverkas det resterande området. 
Närliggande områden bör också gall-
ras och skötas så att spelplatsen kan ut-
vidgas i framtiden eller bli ett alternativ 
om något händer med den nuvarande.     

Generell hänsyn

Enen är bra ur viltvårdsynpunkt, klöv-
vilt äter kvistarna medan fåglar, exem-
pelvis orren, äter bären. Busken ger 
även skydd för småviltet och skogshön-
sen. Jag lämnar i stort sett alla enbuskar 
kvar då jag röjer eller avverkar. Sälgen 
betas av klövvilt. Den viktigaste uppgif-
ten har sälgen dock för att den blom-
mar tidigt, på bar kvist, och är därför 
till glädje för humlor och bin.

Blåbärsriset är en viktig viltvårds-
växt, klövviltet betar det begärligt med-
an det ger skogshönsen både mat och 
skydd. Tjädern häckar vanligen intill 
områden med mycket blåbärsris. Blå-
bärsriset ger skydd åt kycklingarna som 
dessutom lever de 2-3 första veckorna 
på mätarlarver vilka de hittar under 
blåbärsbladen. Blåbärsris, blad, knop-
par och bär är viktig föda för både 
kycklingar och vuxna fåglar. 

Blåbärsris trivs bäst i skötta bestånd 
i åldern 30-60 år medan det saknas i 
för täta eller för glesa bestånd. Litet 
oroväckande är det att skogsområden 
som har täckande blåbärsrisvegetation 
minskade från 1950-talet till år 2000 
från 18 procent till 8 procent. Glesa be-
stånd och eventuellt kvävenedfall inver-
kar.

Kantzoner mot impediment, våt-
marker, odlingar och mellan olika be-
stånd är viktiga livsmiljöer för viltet. 
Dessa kan skötas som speciella viltkor-
ridorer mellan olika bestånd.

Tjäder och järpe har mycket speciel-
la krav på sin livsmiljö. Så länge vi har 
dessa arter i våra skogar har vi lyck-
ats med mångfalden. Man kan säga att 
tjäder och järpe är paraplyarter, d.v.s. 
många andra arter drar nytta av goda 
tjäder- och järpbiotoper.

Med god planering behöver inte 
vilthänsyn i skogsbruket kosta några 
stora summor. Här gäller även det gam-
la talesättet att om man inte kan äta sig 
mätt så kan man inte heller slicka sig 
mätt.


