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Skogsprogrammet för Österbotten 2021-2025 sammanfattning
”Välbefinnande ur en välmående skog skapar välfärd”
Så definierade det österbottniska skogsrådet vid sitt möte den 7 oktober 2019 visionen om hur man vill
använda och förvalta Österbottens skogstillgångar under den kommande femårsperioden. Uttrycket är
slående och beskriver alla de dimensioner som är förknippade med skogsbruket i dag. Skogen är en
egendomsform som ska skötas och förvaltas. Den förväntas också ge inkomster till ägarna och alla de aktörer
som arbetar i skogen och i förädlingsprocessen. Bevarandet av natur- och miljövärden är en integrerad del
av skogsvården. Skogen är också en del av lösningen i klimattalkot och miljöpolitiken, där målet är att binda
så mycket kol i fast form som möjligt.
Därför är det naturligt att tyngdpunkterna i Österbottens regionala skogsprogram ligger på de frågor som
upplevs viktiga för oss allihopa. Till dessa hör ökad satsning på naturvård, vatten- och miljövård. En ny
utmaning för skogsbruket är hur vi ska lyckas skapa skogar som både fungerar som kolsänka och är
beständiga mot insektsangrepp, klimatförändringar och kraftiga svängningar i väderleken. Det här är
målsättningar som getts mera utrymme i programmet.
Parallellt med detta bör vi uppmärksamma skogsbrukets traditionella behov som exempelvis
skogsbilvägnätet och logistiken för tunga transporter. I landskapet finns en stor del kust- och skärgårdsskog
samt torvmarker, vilket är utmanande både med tanke på drivningskedjorna och på naturhänsynen. Att
vintrarna blir kortare eller att köldperioder helt uteblir, innebär att man måste överväga lättare fordon eller
utrusta maskinparken för större bärighet.
Ungdomarna är den grupp vi oftast sätter vårt hopp till när vi pratar om framtiden. Kommande generationer
ska axla sitt ansvar och förvalta skogen på ett sätt som passar både dem själva och omvärlden. Därför är det
viktigt att vi lyckas skapa intresse hos ungdomarna att via utbildning, fritidsintressen och yrkesliv skaffa sig
gedigna kunskaper om skog och natur. Kunskaperna behövs för att hålla skogsbruket ekonomiskt lönsamt,
för att med sakkunskap delta i samhällsdebatten om användningen av skogen och samtidigt hitta nya
användningsområden för den förnybara råvaran.
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1 Inledning
Finlands skogscentral gör på uppdrag av Jord- och skogsbruksministeriet med fem års mellanrum upp
regionala skogsprogram. Regionerna som utarbetar egna program är fjorton till antalet och följer i stort sett
de gamla landskapsgränserna. Avsikten är att varje region ska kunna sätta sin egen prägel på hur man vill
använda och förvalta sitt eget skogskapital.
Stommen för de regionala skogsprogrammen utgörs av nationella och internationella lagar och avtal som
reglerar användningen av skog, och deras koppling till miljöpolitik och naturhänsyn. Dessa finns åskådligt
beskrivna i den nationella skogsstrategin 2025 där man använt två genomgående teman samt åtta olika
tyngdpunktsområden. Genomgående teman är skogsdata och plattformsekonomi, samt växelverkan och
kommunikation. De åtta tyngdpunktsområdena är:


Resurseffektiv och hållbar skogsvård



Naturvård i ekonomiskogar och skogarnas biologiska mångfald



Klimatsäkert skogsbruk



Skogsvägar och skogarnas tillgänglighet



Nya träbaserade produkter



Naturturism, naturproduktsbranschen och andra naturrelaterade tjänster



Kompetens och utbildning



Internationell skogspolitik och EU-påverkan.

I programmen kan landskapen identifiera sina egna särdrag, sätta upp en vision om hur man vill använda
och utveckla olika delområden, samt föreslå åtgärder för att uppnå detta. Utvecklingen i varje landskap och
resultatet av åtgärderna följs upp genom offentlig statistik och indikatorer som utvärderas på samma sätt i
hela landet.
Det regionala skogsprogrammet i Österbotten för perioden 2021-2025 har utarbetats av det regionala
skogsrådet, bestående av 15 ordinarie medlemmar med personliga suppleanter. Programarbetet inleddes
hösten 2019 och som stöd för arbetet har man genomfört enkäter till intressegrupper, hållit öppna
seminariedagar och workshoppar samt under hela processens gång tagit emot respons utifrån. Förslaget
skickades på utlåtanderunda sommaren 2020 och den slutliga versionen godkändes av skogsrådet i oktober
2020.
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2 Skogsbranschen idag, omvärldsanalys och framtidsvisioner
Skogssektorn i dag är ingen isolerad företeelse utan den är i högsta grad exponerad för samhällets
megatrender. Förändringarna finns bra beskrivna i den nationella skogsstrategin och omfattar förändringar
i världsekonomin, befolkningstillväxt, flyttningsrörelser, klimatet, ekosystemen, den teknologiska
utvecklingen och mycket annat. Det betyder att en anpassning måste ske, inte enbart på våra egna villkor,
utan även på ett sätt som kan accepteras av vår omvärld och våra kunder.
Klimatfrågorna, naturvården och skogens roll som världens lungor har satt sin prägel på den internationella
skogspolitiken. Finland har på många sätt varit ett föredöme för andra länder i fråga om skogsvård. Nu
gäller det att vara lika alerta inom nya delområden som koldioxidbindning, biologisk mångfald och
bioekonomi. Inom landet har vi en flyttrörelse som gör att allt fler skogsägare bor i tätorter eller äger sin
skog på distans.
Skogssektorn i Österbotten
I landskapet Österbotten finns enligt den senaste riksskogstaxeringen (RST12) 568 000 hektar
skogsbruksmark när även skyddsområdena räknas med. Skogsmarksarealen i produktion är 516 000 hektar.
Enligt Naturresursinstitutets beräkningar är den årliga tillväxten i medeltal 6,4 kubikmeter per hektar. Hela
landskapets tillväxt uppskattas till 3,4 miljoner kubikmeter per år och den årliga avgången i
storleksordningen 2,4 miljoner kubikmeter. Det totala virkesförrådet i skogarna uppgår till 69 miljoner
kubikmeter.
Antalet skogsägare som äger skog ensamma eller i form av dödsbon eller beskattningssammanslutningar är
stort, över 17 000 stycken. Medelstorleken på en privatägd skogsfastighet är därför liten, under 30 hektar. I
alla strategier för utveckling av skogsbruket anses det att fastigheternas medelstorlek bör öka för att det
ska uppstå synergieffekter och bättre lönsamhet.
I Österbotten finns två stora förädlingsenheter i Jakobstad (UPM) och Kaskö (Metsä Group), vars
virkesanskaffning sträcker sig långt utanför landskapets gränser. Dessutom finns två stora användare av
energived, Alholmens Kraft i Jakobstad och Vaskiluodon Voima i Vasa. Användningen av träenergi i växthus
och landskapets värmecentraler är i samma storlek som ett större kraftverk. Koncentrationen av stora
användare medför att det används och förädlas långt mer gagnvirke och energived än vad som avverkas i
landskapet. Antalet sysselsatta inom skogssektorn uppgår totalt till cirka 2 600 personer (skogsbruk,
träförädling, industri) och skogssektorns sammanlagda omsättning är 1,2 miljarder euro. Merparten av
denna kommer från massa- och pappersindustrin.
I Österbotten finns det 3 164 stycken särskilt viktiga livsmiljöer enligt skogslagens § 10. Tillsammans utgör
de 1 131 hektar. Genom miljöstödsavtal som är i kraft 2020 är cirka 8,5 procent av lagobjekten skyddade.
Antalet särskilt viktiga livsmiljöer baserar sig på de uppgifter som registrerats i Finlands skogscentrals
kartsystem.
Läs mer: Skogsägandet i Österbotten
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3 Programmets målbild och vision
Det regionala skogsprogrammet omfattar i hög grad visionerna i den nationella skogsstrategin. Det innebär
att vi tillsammans ska komma överens om åtgärder som behövs för att utveckla skogsbranschen mot vissa
strategiska mål. Dessa mål är:


Finland är en konkurrenskraftig omvärld för skogliga affärsfunktioner



Skogsbranschen och dess strukturer förnyas och diversifieras



Skogarna används på ett aktivt, mångsidigt och ekonomiskt, ekologiskt, socialt och kulturellt
hållbart sätt.

Skogsägare, entreprenörer och industrin tillsammans med myndigheter har en viktig uppgift i att skapa en
gynnsam grund för näringar med ursprung i den skogliga miljön. Det innebär att verksamheten på sikt ska
vara lönsam, att vi ska kunna förnya oss med jämna mellanrum och att vi kan använda skogsresurserna på
ett sådant sätt att det kan accepteras ur de flesta synvinklar. Konsensus om användningen ska främst finnas
mellan skogsägarna, entreprenörer och förädlingsindustrin, men även samhället i övrigt har synpunkter.
Det kommer sig av att skogen har fått en allt större betydelse inom miljö- och klimatpolitik samt naturvård.
Bevarandet av värdefulla livsmiljöer och naturvärden, och skydd för hotade växt- och djurarter är en
integrerad del av skogsvården i dag. Skogens förmåga att binda kol från atmosfären är en av nycklarna i
klimattalkot. Statsmakten stöder aktivt skyddsåtgärder som görs på frivillig väg, och via Metso- och Helmiprogrammen kan markägaren få ersättning.
Vårt mål med detta program är således att skapa en strategi för hur skogen och naturtillgångarna ska
användas på bästa möjliga sätt. Den ska ge inkomster åt sin ägare, lön för arbetet åt företagen och
dessutom utgöra den viktigaste byggstenen i naturens ekologiska kretslopp. Kort sagt; ett komplicerat
pussel där varje bit är lika viktig.
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4 Utvecklingsmål och åtgärder för skogsbranschen
Utvecklingsmålen för skogsbranschen är strukturerade enligt uppdelningen i den nationella skogsstrategin
med två genomgripande teman (4.1 och 4.2) och åtta åtgärdshelheter.

4.1 Skogsdata och plattformsekonomi
Skogsdata i form av laserskannat material har funnits tillgängligt sedan 2010 och täcker i dagsläget nära 100
procent av privatskogarnas areal. Tolkningen av det digitala materialet blir alltmer exakt och innehåller
basuppgifter om exempelvis trädslag, rågränser, beståndets ålder och virkesvolym men identifierar även på
en grov nivå skyddsobjekt och potentiella naturvärden.
Skogscentralen uppdaterar kontinuerligt denna information med justeringar exempelvis om årlig tillväxt,
avverkningar och anmälda skogsvårdsåtgärder via Kemera-systemet. Redan nu är det möjligt att sköta
många ärenden digitalt via anmälningar i MinSkog.fi. I framtiden hoppas vi att informationsinsamlingen ska
bli ännu mer interaktiv genom att kombinera uppgifter i realtid från aktiviteter i skogen. Till dylika hör
exempelvis skogsrådgivarnas granskningar och inventeringar, körlistor från skogsmaskiner och uppgifter
om vägnätets skick via transportföretagens logistikplanering. En ökad användning av digital information om
naturvärden ger också bättre möjlighet att beakta dessa direkt vid åtgärder i skogen.
Målet är att den information som samlas in ska finnas allmänt tillgänglig för användarna på ett enkelt och
effektivt sätt. Insamlingen och förädlingen av skogsdata har visat sig vara ett effektivt hjälpmedel både i
kartläggningen av skogstillgångar och i användningen och förvaltningen av dem. Teknologiutvecklingen
möjliggör nya användningsområden för skogsdata, och skogsbranschens fackmän befinner sig i
nyckelställning när det gäller att få ut information om användningsmöjligheterna till fältet. Skogsbrukets
olika skötselmetoder kunde ympas in i skogsdatasystemet för att exempelvis simulera effekterna av
kontinuerlig beståndsvård på skogsbrukets långsiktiga ekonomi och beståndsutveckling.
Vision


Skogsdata täcker 100 procent av landets privata skogsareal



Skogsdatainnehållet blir alltmer interaktivt och uppdaterat i realtid



Skogsägarna kan på ett enkelt sätt tillgodogöra sig informationen



Skogsdata underlättar beslut gällande förvaltning, skogsbruk och skyddsåtgärder
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Åtgärder


Det planerade inventeringsprogrammet 2020-2025 fullföljs



Skogsdatakvaliteten förbättras genom ibruktagandet av ett nytt inventeringssystem



Uppdateringen av skogsdata effektiviseras genom att man tar i bruk nya datakällor



Användningen av skogsdata främjas och skogsbranschens förståelse för materialets
användningsmöjligheter ökar

8 (25)

Regionala skogsprogrammet, Österbotten

23.11.2020

4.2 Växelverkan och kommunikation inom skogsbranschen
Internationellt sett är Finland helt beroende av acceptans och förståelse från omvärlden för vårt skogsbruk.
Nationellt sett bör vi ha lagar och handlingsplaner som med iakttagande av krav på ekologisk, kulturell och
social hållbarhet reglerar på vilket sätt vi använder våra skogar. Och regionalt sett bör vi lära oss
argumentera för att skogsbruket är såväl en stöttepelare i samhällsekonomin som en källa till rekreation
och naturupplevelser.
Därför behövs kunniga förespråkare och korrekt information om skogsbranschen på alla nivåer. Debatten
om skötselmetoder, avverkningsvolymer, naturvärden och skogens inverkan på klimatet blir lätt en
tummelplats för forskare och samhällspåverkare där den som har de mest radikala åsikterna får mest
spaltutrymme. Skogsägarkåren, de som i grund och botten bestämmer över sin egendom, har en mera
tillbakadragen roll.
Kommunikationen mellan de olika nivåerna och samhällets aktörer ska bygga på förtroende och öppenhet
för gemensamt överenskomna spelregler. Förståelse för skogsbrukets behov behövs inom beslutsfattande
och miljöpolitiken. Samhällsplaneringen och dess inverkan på förutsättningarna att idka skogsbruk och
primärnäringar har i detta program behandlats som ett genomgående tema. Med samhälleliga beslut
avgörs långt in i framtiden på vilka områden och i vilken omfattning skogsbruk kan bedrivas. Markägarna
bör aktivt delta i processen.
Vision


Skogsbranschen upplevs som en alltid aktuell, välskött näringsgren som har en aktiv roll i miljö- och
klimatpolitiken



Omvärlden har förståelse för hur vi sköter skogen



Skogsägare och skogsrådgivare kan med sakkunskap delta i samhällsdebatten som gäller skog



Yrkeskarriär inom skogsbranschen lockar

Åtgärder


Goda exempel lyfts fram i medierna



Kommunerna informeras om skogsbrukets verkningar gällande arbetsplatser, företagsetableringar



Skogsbranschen genomför en informationskampanj för att belysa skogens roll för hälsa, natur, miljö
och klimat



Beslutsfattare informeras om skogsbrukets behov i samband med samhällsplanering och
infrastruktur
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4.3 Resurseffektiv och hållbar skogsvård
4.3.1 Skogsvård
Nuläge
Tillväxten i de österbottniska skogarna har i många år varit större än uttaget. Den största orsaken till detta
är att det finns en stor andel skog i åldern 20-60 år med hög tillväxt. Många skogsägare försummar röjning
och första gallring. Vård av ungskog är oftast förknippad med kostnader eller kräver manuell insats. När
perioderna med frusen mark blir kortare försvåras tillgängligheten till skiftena, och drivningsförhållandena
är ett problem för uttaget av virke.
God skogsvård är en investering i skogskapitalet som tryggar framtida avverkningsmöjligheter. Under den
senaste femårsperioden har man röjt drygt 6 000 hektar plantbestånd per år. Plantbeståndens kvalitet har
blivit lite bättre, men utebliven röjning är ännu ett problem. Andelen yngre plantbestånd i gott skick är
cirka 59 procent, men andelen goda äldre plantbestånd endast 25 procent. Utebliven slyröjning vid optimal
tidpunkt har även i bra anlagda plantbestånd lett till kvalitetsförluster och byte av huvudträdslaget. Första
gallringar har under den senaste femårsperioden utförts på ungefär 8 000 hektar per år. Det här räcker inte
eftersom andelen klenare gallringsbestånd i gott skick är endast 20 procent.
Vision
Optimalt utförd skogsvård ökar, så att tillväxten höjs och kolsänkan stärks. Skogsägarna utnyttjar fullt ut
möjligheterna till statsstöd. Snabba och kostnadseffektiva förnyelsearbeten ger plantbeståndet en bra start
och minskar behovet av slyröjning. Man använder lämplig markberedningsmetod och förädlat frö- och
plantmaterial. Naturlig förnyelse används när det finns förutsättningar för det. Markberedningens
tillväxtökande effekt håller i årtionden, vilket ökar kolbindningen. Kontinuerlig beståndsvård används på
lämpliga marker.
Skogsvårdsåtgärder i rätt tid har stor betydelse för skogsbrukets totalekonomi.
Behovet av plantbeståndsvård är enligt riksskogstaxeringen under den följande femårsperioden 70 000
hektar, och av det är hälften brådskande. Förstagallringsbehovet är under den följande femårsperioden
nästan 100 000 hektar, varav en tredjedel är brådskande. Den stora andelen torvmarksskog kräver
specialhänsyn vid skötsel, avverkning och vattenvård. Enligt ägarens mål för skogsskötseln bör en så stor
del av skogsmarken och tillväxten som möjligt kunna användas, på ett eller annat sätt.
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Åtgärder
1 Plantbestånden och de unga skogarna sköts


Plantbeståndens och de klenare gallringsbeståndens kvalitet blir bättre



Skogsbruksorganisationerna informerar aktivt om plantbeståndsvårdens positiva effekter på
lönsamhet och klimat



Hjortdjursstammen hålls inom överenskomna gränser



Statsstöden för ungskogsvård och energivedsuttag utnyttjas till fullo

2 Skogens tillväxt ökar


Beskogning av mark som inte är i aktiv jordbruksanvändning



Kvalitetsfördelarna i förädlat frö- och plantmaterial utnyttjas



Gödsling på lämpliga marker



Vattenvård och reglering av vattennivån

3 De uthålliga avverkningsmöjligheterna utnyttjas


Geografisk information används i drivningsplaneringen



All skogsmark kommer under aktiv förvaltning



Det säkerställs att skyddsnivån för skogsmarken är god

4.3.2 Statens stöd till skogsbruket
Skogsägarna kan ansöka om Kemerastöd (finansiering av hållbart skogsbruk) för skötselåtgärder. Avsikten
med stöden är att uppmuntra ägarna att utföra åtgärder som förbättrar skogens hälsa, säkerställer
plantbestånd eller anses fördelaktigt med tanke på natur och miljövård. Från statligt håll vill man genom
stöden säkerställa att vi har ett högkvalitativt skogsbestånd även i framtiden. Skogsägarna får en del av sina
kostnader täckta via stöden. Jord- och skogsbruksministeriet beviljar årliga anslag, och Kemeramedlen
fördelas av Skogscentralen efter ansökningar från markägarna. Det ligger i branschens intresse att utnyttja
dessa stödmedel fullt ut. De kan användas till allt från plantbeståndsvård till byggande och underhåll av
skogsvägar. Även naturvårdsändamål och miljöstöd får allt större tyngd. Inför framtiden har det aviserats
om förändringar i nuvarande stödsystem.
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Tabell 1: Målsättningar för skogsvårdsåtgärder perioden 2021 - 2025

Realistiska mål för skogsvården
(Kemeraåtgärder) perioden 2021 - 2025

Hektar/år

Tidig vård av plantskog

3700

Vård av ungskog

4500

Plantbeståndsvård

8000

Vård av torvmarksskog

2000

Askgödsling

500

Skogsägarna kan nu ansöka om bidrag för följande ändamål:


Stöd för tidig vård av plantbestånd



Stöd för vård av ungskog



Stöd för hopsamling av klenträd



Stöd för skogsvägar



Stöd för vård av torvmarksskog



Stöd för vitaliseringsgödsling av skog



Miljöstöd



Stöd för vård av skogsnaturen
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Vision


Skogsägarna är medvetna om stödmöjligheterna och använder dessa fullt ut



Stödmedel kan omfördelas och användas där de bäst behövs



Staten stöder aktivt skogsvårdande åtgärder

Åtgärder


Skogsbranschen informerar aktivt om stödformerna



Digital ärendehantering intensifieras



Aktivering av väglag för underhåll och skötsel av skogsbilvägar

4.3.3 Målsättningar för skogsfastigheter och skogsägarstruktur i Österbotten 2025
Skogsbruksarealen i Österbotten uppgår totalt till 568 000 hektar. I detta ingår även skyddsområden.
Största delen av arealen, eller 460 000 hektar, ägs av privatpersoner. Antalet skogsägare är över 17 000,
vilket gör att medelarealen per ägare är liten. Både i den nationella skogsstrategin och på regional nivå
anser man att medelstorleken på skogsinnehavet bör öka. Statsmakten har aktivt stött sådana ambitioner
genom skattemorötter som skogsavdrag, företagaravdrag och gåvoskattelättnad de senaste åren.
Grunden för ett aktivt skogsbruk innebär att ägarna ska ha kunnande och intresse att förvalta sin egendom.
Det omfattar både teoretiska och praktiska kunskaper och kan likaväl betraktas som ett genomgående
tema i alla åtgärdshelheter. Ett på lång sikt ekonomiskt bärkraftigt skogsbruk innebär vanligen även en
tillräckligt stor areal för att ge regelbundna inkomster.
Samhällets megatrender gör att en allt större del av ägarna bor långt borta från sin skog. Det gör att sättet
man sköter skogen på förändras, liksom formen för ägandet. Behovet av rådgivning och köptjänster ökar i
takt med avståndet. En del söker alternativ i form av skötselavtal med entreprenörer, eller ansluter sig till
samfällda skogar. Den företagsmässiga aspekten ökar i takt med storleken på skogsinnehavet och även
aktiebolag bildas för att sköta gårdsbruk och skogsfastigheter.
Generationsskiften som genomförs i tid har stor betydelse för lägenhetens totalekonomi och aktiviteten i
skogen. I Österbotten med sin höga andel privatägda skogar bör informationsverksamheten och
rådgivningen till de små skogsägarna ges speciell uppmärksamhet. Tillgången till högklassiga och
informativa skogsdata som underlag för beslut bör garanteras för alla.
Läs mer: Skogsägandet i Österbotten
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Vision


Privata skogsinnehavets areal ökar, och likaså ökar samfällda skogars areal



Skogsägarnas medelålder stiger inte åren 2019 → 2025



Aktiva och kunniga skogsägare

Åtgärder


Andelen skogsfastigheter som får ett aktivt lokalt ägande ökar



Åtgärder för att genomföra generationsskifte på skogsfastigheter i tid uppmuntras



De samfällda skogarnas totala areal ökar



Minskning av passivt ägande och dödsbon eftersträvas



Lagstiftning som sätter tidsgräns för upplösning och delning av dödsbon eftersträvas



EU-finansierade projekt och aktiviteter där fastighetsstruktur och ägoförhållanden
uppmärksammas



Försök med fastighetsarrondering i Österbotten inleds



Rådgivning ges till små och passiva skogsägare

4.4 Naturvård i ekonomiskogar och skogarnas biologiska mångfald
Målet med naturvården är att förbättra nivån på skyddet av ekologiska värden, skogliga livsmiljöer och
utrotningshotade arter. Den ökade valfriheten för skogsägare att själva bestämma över åtgärder i sin skog
ger ett stort spektrum av valmöjligheter. Skogsägandets struktur förändras, och i takt med det kommer nya
intressen med i bilden. Tack vare statsmaktens ökade satsning på natur- och miljövärden i form av
exempelvis Helmi- och METSO-programmen kan den ekonomiska ersättningen för frivilligt skydd vara ett
bra alternativ till traditionellt skogsbruk.
Skogsägarna bör ha tillräckliga kunskaper för att kunna överväga naturvård som åtgärd och se den som en
del av helheten i sin skog. Skogsbranschens aktörer har ett ansvar i att förmedla kunskapen. För att nå
målen behöver vi samarbete och kommunikation så att naturvården upplevs som en integrerad del av
skogsbruket. Kvalitativa, täckande och uppdaterade skogsdata är en grundförutsättning i denna process
eftersom markägarna genom dem enkelt blir medvetna om skyddsvärda objekt i egen skog.
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Naturhänsyn är en del av skogsvården
Vision 2025: I Österbotten finns kunniga aktörer och entreprenörer som strävar efter en gemensam linje
och en gemensam terminologi för naturobjekt. Områdets skogsägare har kunskap om naturvårdande
åtgärder och skapar en efterfrågan. Naturobjekt, naturvårdsträd, död ved, iståndsättningsdikningar och
andra vattenvårdsfrågor tas i beaktande på ett bra sätt vid avverkningar, förnyelse och markberedning i de
privatägda skogarna i Österbotten. Skogarnas ekologiska kvalitet och vattenvårdssituationen är bättre. Till
området naturhänsyn hör även fornminnen och skogens kulturarv. Dessa är automatiskt skyddade enligt
Lagen om fornminnen och PEFC-certifieringen.
Åtgärder


Åtminstone ett examenstillfälle för skogsbrukets naturvårdskort ordnas per år



Utbildning ges för områdets aktörer kring teman som naturhänsyn, kontinuerlig beståndsvård,
vattenvård, skogsskötsel och avverkning i skärgårdsmiljö, sulfatjordar och geodata-verktyg ordnas
årligen



Naturhänsynsvandringar ordnas för skogsägare



Naturhänsyn och vattenvård diskuteras på teammöten och personalträffar



Skogscentralen, aktörerna och ELY-centralen håller regelbundna möten för att uppdatera
åtgärdsplanerna inom vattenvården och diskutera gemensamma projektideer.



Utbildning i användningen av digitala naturdata, speciellt artkännedom (Laji.fi, lajiturva) ordnas



Naturvårdstemat lyfts fram i medlemstidningar

Det frivilliga skyddet av skog ökar
Vision 2025: De österbottniska skogsägarna och skogsbranschens aktörer identifierar frivilligt skydd mot
ersättning som en möjlig åtgärd eftersom de är medvetna om vilka möjligheter skydd ger, vilka de
finansieringsdugliga objekten är, och vilka tidsbestämda och permanenta avtalsalternativ som existerar.
Skogsbranschens aktörer hjälper skogsägarna att göra ansökningar. METSO-programmets skyddsmål (20082025) uppnås i Österbotten och vi verkställer ökat frivilligt skydd även genom Helmi-programmet.
Åtgärder


Skogsägarna informeras om frivilligt skydd i samband med rådgivning, i medlemstidningar, på
evenemang och dylikt



Om möjligt används extern finansiering för marknadsföringskampanjer



Utbildning ordnas med jämna mellanrum så att områdets aktörer känner igen skyddsvärda objekt,
kan berätta om avtalsalternativen, kan göra miljöstödsansökningar och förmedla objekt till NTMcentralen
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Mängden planerad och verkställd naturvård ökar
Vision 2025: Kemera-finansierade naturvårdsprojekt verkställs årligen i Österbotten. Helmi-programmet
medför nya möjligheter för naturvård och vi är aktivt med även i det arbetet. Naturvård verkställs också
genom utvecklingsprojekt med extern finansiering. Vad gäller vattenvård prioriterar vi i Österbotten arbete
på sulfatjordar samt skötsel av torvmarksskogar. Vad gäller återställande av livsmiljöer prioriterar vi
torvmarker. Naturvårdande hyggesbränningar utförs, där även grupper av naturvårdsträd bränns.
Åtgärder


Tillgängliga Kemera-naturvårdsprojektmedel binds upp i projekt. Skogscentralen planerar
naturvårdsprojekten och för projekten till projektsök. Kunniga aktörer verkställer projekten med
Kemera-finansiering



Österbottens skogliga aktörer deltar aktivt i utvecklingsprojekt och känner till alternativa metoder
för reglering av vattennivån. Under skogsprogramperioden försöker vi få olika projekt till regionen
med vattenvård och iståndsättning som teman.

4.5 Klimatsäkert skogsbruk
Begreppet klimatsäkert skogsbruk har flera dimensioner. Det första vi kommer att tänka på är skogens
förmåga att motstå plötsliga väderomslag med stormar och regnperioder, och resistens mot
insektsangrepp. Det andra är att skogstillgångarna också är en del av jordklotets lungor. Användningen av
skog ska anpassas till Finlands klimatpolitik och största möjliga bindning av kol. Och för det tredje, varje
slutprodukt och energiform tillverkad av trämaterial binder kol och minskar användningen av fossila
bränslen.
Nuläge
Med tanke på skogens förmåga att binda kol är nuvarande åldersstruktur rätt bra. 45 procent av bestånden
är 40 år eller yngre. Andelen bestånd där volymtillväxten är störst, det vill säga grövre gallringsbestånd, är
ungefär 25 procent. Skogen fungerar nu som en kolsänka och även framledes om vi fortsätter att använda
virke på samma nivå som åren 2016-2018.
I den närmaste framtiden är rotröta, barkborreskador, hjortdjursskador och snö- och vindskador de största
skadorna som följer av ett varmare klimat och extrema väderförhållanden. Skaderisken ökar i synnerhet för
granen. Tallen dominerar i alla utvecklingsklasser men andelen gran är också betydande.
En minskning av avverkningarna ökar skogens kolsänka på kort sikt, men på längre sikt kan en begränsning
av avverkningar inverka negativt på kolsänkan. Orsakerna till detta är främst en på sikt avstannande tillväxt
och minskat uttag av virke som binder kol på lång sikt.
Läs mer: Kalkylator för kolsänka
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Vision
Kunskapen om skogens kolbindning och kollager ökas liksom om skogsvårdens betydelse när det gäller att
bromsa klimatförändringen och anpassa skogsbruket till ändrade förhållanden. Målet är att hålla
skogsarealen så stor som möjligt genom att beskoga trädlös mark. Skötseln av torvmarksskog och skog på
sur sulfatjord kräver specialåtgärder. Riskerna kan minimeras genom att öka andelen blandskog och
plantera gran endast på sådana ståndorter där den kan rekommenderas.
Åtgärder

1. Skogens förmåga att lagra kol ökas
Möjligheterna att öka skogens tillväxt, hälsa och hållbarhet utnyttjas bättre genom att


använda förädlat frö- och plantmaterial



snabbt anlägga plantbestånd efter avverkning



tidsmässigt anpassa skogsvårdsarbetena optimalt



öka tillväxten med gödsling



beskoga mark i underproduktion

2. Beredskapen att anpassa oss till klimatförändringen stärks


Användningen av kontinuerlig beståndsvård på lämpliga marker främjas



Användningen av fungerande vattenvårdslösningar effektiviseras



Fossila bränslen ersätts med trä



Beredskapsplan görs för plötsliga förändringar i vädret och skogens hälsa uppgörs

3. Skogens hälsa förbättras


Andelen blandskog ökas för att bättre motstå storm, regn, snö och insekter



Granens och tallens rotröta bekämpas effektivt



Vitaliseringsgödsling utförs på lämpliga objekt
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Klimatneutral energi från skogen
Att öka andelen förnybar energi är ett viktigt mål i Finlands energi- och klimatpolitik. Också Österbottens
landskapsplan har satt som mål att landskapet är självförsörjande på energi år 2040. Förutsättningarna för
den träbaserade energiproduktionen bör tryggas eftersom den är en av de mest kostnadseffektiva
energiformerna i vårt land. En stor del av energiråvaran uppkommer som biprodukter från annan
vidareförädling. Klenvirke tas även tillvara i samband med vård av ungskog, vilket har positiva effekter på
virkeskvalitet och kolbindning. Användningen av träbaserad energi skapar arbetstillfällen, främjar
handelsbalansen och höjer försörjningsberedskapen inom energiproduktionen.
Vision


Produktionen av inhemsk träbaserad energi ökar



Träbaserade råvaror ersätter fossil energi



Nya träbaserade energiprodukter utvecklas

Åtgärder


Stenkol ersätts med träbaserade bränslen



Träbaserade bränslens konkurrenskraft i fjärrvärmeproduktion bibehålls



Träbaserade bränslens användning i uppvärmningen av egnahemshus utvecklas



Småskalig elproduktion som är baserad på träbaserad energiråvara främjas



Det görs en pilotmodell på ett träbaserat energisjälvförsörjande bostads- eller industriområde som
inkluderar ny teknologi inom energilagring



Tillämpningar för biogasproduktion baserad på skogs- och jordbruksbaserade råvaror kombinerat
med rötningsbart samhällsavfall främjas



Utvecklingsprojekt behövs för att utveckla exempelvis askhanteringen från värmecentraler, hitta
ersättande modeller för råvarumix i samband med utfasningen av torv och kartlägga den
ekonomiska nyttan av lokalt producerad energi
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4.6 Skogsvägar och skogarnas tillgänglighet
Privatvägar och nätet av skogsbilvägar utgör stommen för tunga transporter mellan råvaruproduktion och
förädlingen. Det är en nödvändighet att skogsmarken kan nås alla årstider, och maskinparken blir hela tiden
större och tyngre. Större fordon är både effektivare och miljövänligare, men ställer också andra krav på
vägnätets skick än den tid de byggdes för. Hanteringen och transporter kräver bredare vägar, större
svängradie, och det behövs last- och lagringsplatser för virket.
Vägnätet och transportlederna i Österbotten bör underhållas och förbättras med tanke på
landsbygdsnäringarnas och skogsbrukets behov. Behov finns även i samband med räddningsaktioner,
skogsbränder, rekreation, och naturturism. En flaskhals på mindre vägar är bärförmågan på broar som
dimensionerats för lättare fordon. Dessutom inverkar menföre och den kortare tiden med frusen mark på
möjligheten att transportera virke. Logistikkedjan för virkestransporter omfattar såväl traditionella
skogsbilvägar, bygdevägar, riksvägar som järnvägs- och sjöleder. Underhåll och byggnation av skogsbilvägar
i landskapet har en längre tid varit blygsamma. Grundlig förbättring av skogsbilvägar borde ske på
åtminstone 60 kilometer per år och det borde byggas nya på 5 kilometer.
Väglagens aktivitet är avgörande för vägarnas skick och underhåll. Det ligger därför i allas intresse att
beslutsprocessen inom väglagen fungerar. Det finns Kemera-stöd att söka för byggande och förbättringar
av skogsbilvägar men processen är komplicerad. Dessutom kunde antalet aktörer som erbjuder dylika
tjänster vara större. Ett verktyg som kan erbjudas väglagen är användningen av elektroniska databaser för
att samla och erbjuda information om vägnätets standard och användarvillkor.
Vision


Österbotten har ett heltäckande nät av skogsbilvägar och transportleder som uppfyller den tunga
trafikens krav på transporter året om. I detta ingår välskötta vägar, terminaler för mellanlagring,
vänd- och mötesplatser samt aktuell lägesinformation till trafikanterna.



Väglagen aktiveras och skötseln förbättras. Statsstöden för byggande och underhåll av vägar
används fullt ut.

Åtgärder


Aktivering av väglag genom projekt eller utbildning



Information om stödmöjligheter



Förbättring av vägarnas skick och användbarhet genom utnyttjande av elektronisk data



Satsningar på förbättrad infrastruktur för att trygga mångsidig användning av skog, genomförandet
av räddningsaktioner, naturturism och andra landsbygdsnäringar



Kartläggning av vägnätets och vägbroarnas skick som underlag för beslut och åtgärder



Information om användningen av appen Metsään Tie
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4.7 Nya träbaserade produkter
Att hitta nya användningsområden för skog som råvara har satts i fokus i den nationella skogsstrategin
2025. För det första har förädlingen av den inhemska förnyelsebara råvaran en stor samhällsekonomisk
betydelse. För det andra har trämaterialet egenskaper som gör att det passar ypperligt in i den
internationella miljöpolitiken. Det binder kol, det är återanvändbart och kan användas som biobränsle.
Industrin har en ständigt pågående forsknings- och utvecklingsverksamhet för att hitta nya lösningar som
bygger på biomassa och för att hitta användningsområden för dem. Det storskaliga byggandet har tagit fart
genom att nya byggkomponenter som CLT och LVL (Cross Laminated Timber, Laminated Veneer Lumber)
tagits i bruk. Höghus och offentliga byggnader i trä får en allt större marknadsandel. Beslutsfattarnas
förståelse för träets egenskaper och möjligheter som byggmaterial är avgörande när det gäller beslut om
offentligt byggande.
Produktutveckling och lansering av nya koncept är förknippade med ekonomiska risker. Därför är
samarbetet med forsknings- och utbildningsenheter, högskolor och organisationer som VTT och olika
finansiärer viktigt. Externt finansierade projekt och nätverk för utveckling av småföretag spelar en stor roll.

Vision


Det offentliga träbyggandet ökar, speciellt i tätorter



Det industriella träbyggandet ökar, företagens affärskoncept utvecklas



Nya träprodukter och träbaserade produkter utvecklas, speciellt sådana som kan ersätta ickeförnybara material

Åtgärder


Överbyggnader till betongbyggnader och höghus görs i trä



Utveckling av träprodukter för renovering av byggnader främjas



Utveckling av träprodukter för utomhusändamål som lekplatser, utegym främjas



”Success stories” lyfts fram för att visa på fastighetsprojekt där man använt nya energisnåla
byggnadsmetoder i trä



Kommunala beslutsfattare informeras om fördelarna med att bygga i trä



Modeller som identifierar ekonomiska och hälsobaserade effekter av byggande och boende i trähus
utvecklas



Möjligheterna att tillverka träbaserade textilier i Österbotten utreds



Projekt som hjälper företagen att hitta nya marknader för befintliga produkter eller utveckling av
helt nya produktsortiment med trä eller biomassa som bas initieras
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4.8 Naturturism, naturproduktsbranschen och andra naturrelaterade tjänster
Finland och dess regioner har en outnyttjad potential i det som vi kallar naturturism, Green Care och
Wellness. Likadant är det med insamling och förädling av bär, svampar och andra produkter som
härstammar från skogsmiljö. Grundförutsättningarna är goda, vi har rena vattendrag, frisk luft och ostörda
landskap. Den österbottniska skärgårdsmiljön är på många sätt unik. Allemansrätten ger oss rätt att röra
oss i natur och miljö.
Österbotten är glest befolkat och besökarantalet på många turistanläggningar, vandringsleder och
evenemang är lågt. Samma utmaning gäller för många av de företag som förädlar eller kommersialiserar
naturprodukter. Volymerna är små, hemmamarknaden liten och hanteringen säsongsbetonad. Samtidigt är
det svårt att hitta tillräckliga resurser för en expansion eller marknadsföring mot de marknader där
tillväxtpotential finns.
Det finns utrymme för ett utökat samarbete mellan skogsbranschen och företagen inom
naturproduktbranschen. Det gäller allt från hyra av markområden till skapande av värdekedjor och
samarbetsnätverk för större volym. En kompetenshöjning hos aktörerna och deras underleverantörer
behövs för att förbättra produktinformationen och skapa stabilare hanteringskedjor. Eko-certifiering av
skogsmarken och produkterna krävs för trovärdighet på den internationella marknaden. Och mobila
applikationer och utökad skogsdata kan ge större användning av vandringsleder och synlighet för
naturproduktföretagare. Samarbete med etablerade aktörer inom turistbranschen kan ge verksamheten
stadga.
Vision


Förutsättningarna för naturturism och hälso- och välmåendetjänster i samarbete med skogssektorn
förbättras



Nätverkandet och samarbetet mellan aktörerna intensifieras



Företagen får hjälp att skapa synlighet och finslipa koncept för affärsutveckling

Åtgärder


EU-finansierade projekt skapas för att bygga upp nätverk mellan aktörer och skogsägare



Vandringsleder, cykelleder och snöskoterleder kartläggs och informationen synliggörs via
interaktiva funktioner



Möjligheterna för jakt- och fisketurism utvecklas. Hjortdjursstammen är stark i Österbotten och
jakten kan ske i samarbete med Viltcentralen och lokala föreningar



Kommersialisering och export av naturprodukter utvecklas i samarbete med livsmedels- eller
kosmetikaindustrin



Kompetensen hos aktörerna höjs, exempelvis genom plockningsutbildning



Nätverk kartläggs och bildas mellan företag inom Green Care-sektorn och välmående
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4.9 Kompetens och utbildning
Begreppet kompetens och utbildning är ett genomgående tema för hela skogsbranschen. Det innefattar
kunskap hos skogsägaren att fatta beslut om sin egendom, och det förutsätter gedigna kunskaper hos
entreprenörer och rådgivare att utföra det praktiska jobbet. För att branschen ska utvecklas krävs
dessutom en ständigt pågående forskning och produktutveckling.
Det viktiga är att tillgången till arbetskraft säkerställs genom tillräckligt antal sökande och
utbildningsplatser, både i praktiskt inriktade yrken och i universitetsutbildningar. Resurserna för utbildning
på svenska bör tryggas så att det i kustområdet finns fackmän som kan kommunicera med kunderna på
deras eget språk. Samarbetet mellan utbildningsenheterna och arbetslivet ska vara interaktivt och anpassat
efter företagens behov. Samtidigt förbinder sig företagen att erbjuda praktikplatser och ge den första
kontakten till arbetslivet. Föräldrar och yrkesvägledare har en viktig uppgift i att förmedla en positiv bild av
skogsyrkena som en framtidsbransch.
Kompetensen bör byggas på med fortbildning och kursverksamhet för befintlig personal. Lagar och
förordningar som gäller naturhänsyn, miljövård och certifiering förändras kontinuerligt och det praktiska
förverkligandet görs vanligen av maskinföraren.
Skogsägarna förväntas vara insatta i olika former av skogsskötselåtgärder, lönsamhetsberäkningar och
alternativ vid generationsskiften. Det finns ett aktivt intresse att delta i kurser och utbildning som hjälper
dem att sköta och förvalta sin skog. Kurserna kan vara både av praktisk natur, som röjning, gallring eller
underhåll av utrustning och mera teoretiskt inriktade som Kemera-stöd och beskattningsärenden. Även
behovet av kurser för funktionärer inom väglag har lyfts fram.
Vision


I Österbottens finns kunniga skogsägare och skogsfackmän



Antalet sökande till utbildningsplatserna inom skogsbranschen ökar



Skogsbranschens image upplevs som positiv för näringsliv, klimat och miljö

Åtgärder


Utbildningsdagar och kurser för skogsägare och fackmän ordnas



Rekryteringen intensifieras och språkbad erbjuds



Barn och ungdomar informeras om skogens ekologiska kretslopp och inverkan på miljön



Koordinering med skolor om naturupplevelser och yrkesvägledning



Läroavtalsutbildning, arbetspooler och arbetsrotation



Skogsbranschen ordnar mediedagar där positiva saker lyfts fram

Regionala skogsprogrammet, Österbotten

23.11.2020

23 (25)

4.10 Internationell skogspolitik och EU-påverkan
Det sätt på vilket vi bedriver skogsbruk i Finland är ett resultat av internationella avtal om miljö och klimat,
kombinerade med nationella föreskrifter och ambitioner om hur vi själva vill använda skogen. Även om vi
själva tycker att Finland är en stor skogsnation så påverkas vi starkt av de överenskommelser som görs
inom EU och av FN. Saker som påverkat skogsbruket de senaste åren är till exempel LULUCF-avtalet, FN:s
miljökonvention och Agenda 2030. Finlands parlamentariska tyngd är liten och det är viktigt att vi kan
argumentera för våra skogstillgångar och användningen av dem så att det får acceptans av den stora
majoriteten.
Certifieringen (PEFC, FSC) av skogsmark och upprätthållandet av ett regelverk som bevisar att vi sköter och
brukar skogen på ett av alla parter accepterat sätt är ett viktigt steg i processen. I detta ingår alla de
dimensioner som finns beskrivna i den nationella skogsstrategin, att vi sköter skogen på ett ekologiskt,
ekonomiskt, kulturellt och socialt hållbart sätt.
Det regionala skogsprogrammet är ett verkställighetsprogram som sammanflätar internationella avtal och
nationella rekommendationer med regional särprägel. Det bevisar att landskapet bemödat sig om att skapa
konsensus om hur vi i Österbotten vill använda vår egen förnybara råvara.
Vision


EU och det internationella samfundet har förståelse för finländskt skogsbruk



Den internationella profileringen stärks



Skogsbranschen känner till vilka avtal och regler som påverkar oss



Certifieringens villkor uppfylls

Åtgärder


Intressebevakningen sköts på organisationsnivå



Informationsmöten på fältet ordnas



Utbildning och kurser för skogsägare och fackmän ordnas
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5 Genomförande av programmet
Genomförandet av visionerna och åtgärdsförslagen i Österbottens skogsprogram 2021-2025 vilar i första
hand på de aktörer och organisationer som varit med och utarbetat förslagen. Till dessa hör i första hand
skogsägare, förädlingsindustrin och entreprenörerna. Men även övriga samhällsgrupper drar nytta av
skogsnäringarna och en välmående miljö i skog och natur.
Verkställigheten av åtgärderna inleds hösten 2020 efter att programmet godkänts. Skogsrådet tar vid årets
sista möte ställning till de åtgärder som planeras inledas följande kalenderår. En del åtgärder kan
genomföras med organisationernas nuvarande resurser medan andra är beroende av externa
finansieringsmöjligheter. Det koordinerande ansvaret för verkställandet av programmet har det regionala
skogsrådet och Finlands skogscentral.

6 Uppföljning av programmet
Utvecklingen inom skogsprogrammets tyngdpunktsområden följs upp med hjälp av statistik som samlas in
på nationell nivå. Statistik erhålls främst av Naturresursinstitutet, Tapio, Lantmäteriverket och
Skattestyrelsen. Dessutom har Finlands skogscentral uppgifter om skogsägare, användning och skötsel av
skog samt beviljade Kemera-medel. Via dylik statistik kan man följa med utvecklingen kalenderårsvis inom
olika sektorer och landskap. Skogsrådet ger årligen ett utlåtande till direktionen för Finlands skogscentral
över hur man anser att verksamheten i Österbotten utfallit.

7 Programmets effekter
Programmets effekter på skogsbruket, samhället i övrigt samt natur och miljö har utvärderats av en
oberoende grupp på fem personer. Vid utvärderingen har man med beaktande av linjerna i den nationella
skogsstrategin tagit ställning till åtgärdernas inverkan ur ett socialt, ekologiskt, kulturellt och ekonomiskt
perspektiv.
Medlemmar:


Anders Hjortman, Svf, ordförande



Niclas Sjöskog, ÖSP



Frank Norren, NTM-centralen (landsbygdsavdelningen)



Carina Ek, NTM-centralen (miljöavdelningen)



Rodney Strandvall, UPM

Utvärderingsgruppens rapport finns som skild bilaga.
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8 Medlemmar i Österbottens skogsråd 2019-2023
Ordinarie medlem
Anders Lillandt, ÖSP, ordförande
Kristian Karlsson, Naturresursinstitutet
Stefan Pellas, Viltcentralen
Thomas Sundqvist, Metsä Group
Harriet Sundholm, Finlands svenska 4H
Jan Slotte, Svf, viceordf.
Christine Bonn, Österbottens förbund
Karin Kainlauri, NTM
Leena Rinkineva-Kantola, NTM
Henrik Östman, Yrkesakademin
Robert Lindqvist, Meto rf
Mats Söderlund, Vaskiluodon Voima
Anita Storm, Marthaförbundet
Johan Byggmästar, ekoföretagare
Anders Norrback, riksdagen

Suppleant
Tomas Långgård, ÖSP
Paula Jylhä, Naturresursinstitutet
Jaakko Hautanen, Viltcentralen
Markku Halinen, UPM
Kati Källman, Finlands svenska 4H
Kenneth Påhls, Svf
Pirjo Niemi, Österbottens förbund
Fredrik Ström, NTM
Vincent Westberg, NTM
Johnny Bertell, Yrkesakademin
Roger Jansson, UPM
Esa Koskiniemi, Vaskiluodon Voima
Jenni Haapala, Marthaförbundet
Bo Ahlqvist, Påras Ab Oy
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