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1 Sammanfattning
De regionala skogsprogrammen för 2021-2025 är utvecklingsplaner och arbetsprogram för respektive
landskaps skogssektor. Programmen har skrivits i samarbete med de regionala skogsråden.
Skogsprogrammens innehåll har godkänts av skogsråden i slutet hösten 2020.
Målen i de landskapsvisa skogsprogrammen kommer från områdets utvecklingsbehov och målen i den
nationella skogsstrategin.
Nylands skogsprogram 2021-2025 anger branschens mål och åtgärder för att nå programmets viktigaste
mål, hållbarhet, i Nyland. Hållbarhet innebär att branschens utveckling granskas till lika delar utifrån dess
ekonomiska, ekologiska, sociala och kulturella effekter. Programmets mål och åtgärder, kriterierna och
indikatorerna i uppföljningen och konsekvensbedömningen har beretts mot bakgrunden av detta.
Nylands skogsprogram förankrar den nationella skogsstrategins tyngdpunktsområden och förädlar dessa till
landskapets egna mål och praktiska åtgärder.
Även om den nationella skogsstrategin har stark betoning på en förnyelse av branschen vill Nylands
skogsprogram under den kommande programperioden också betona grundfrågor inom skogsbruket,
faktaunderbyggt högklassigt kunnande och god skogsvård som bygger på forskning och evidens. I Nyland
innebär förnyelsen av branschen speciellt de möjligheter som digitaliseringen ger att utveckla nya
produkter och tjänster och att ta ungdomarna i beaktande inom olika temaområden.
I Nylands skogsprogram har vi speciellt velat lyfta fram kommunikationens roll när vi satt målen och
föreslagit åtgärder. I programmet vill vi göra skogen känd som en lösning, inte som ett problem. De nya
verktygen som finns för kommunikation möjliggör en stor användbarhet och växelverkan.
När det nya skogsprogrammet tagit form har vi funderat speciellt på kontinuiteten i branschen. Ungefär en
fjärdedel av Finlands unga bor i Nyland. Vi vill stärka de ungas intresse för skogen.
Nylands skogsprogram tar också upp klimatdebatten och betonar möjligheterna att ersätta produkter och
bränsle av fossila råvaror med träbaserade material.
Skogsprogrammets innehåll har lagts upp i ett brett samarbete och under ledning av Nylands skogsråd.
Ansvaret för att verkställa programmet är gemensamt, varje aktör och varje skogsägare gör sin egen
konstruktiva insats. Skogsrådet gör årligen upp arbets- och kommunikationsprogram, där det definierar de
viktigaste temana, målen och planerade åtgärderna.
Det här skogsprogrammet täcker inte allt, men det beskriver i vilken riktning man vill att skogsbranschen i
Nyland utvecklas. Skogsrådet följer upp hur de viktigaste målen i programmet uppnås.
Uppföljningsinformationen analyseras, och vid behov kommer det att göras uppdateringar i programmet.
Det här skogsprogrammet fortsätter från tidigare skogsprograms målsättningar och genomförda åtgärder.
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Nylands skogsprogram 2021-2025 publiceras också som en digital version på webbplatsen
www.skogscentralen.fi. I den digitala versionen ingår rikligt med bakgrundsmaterial som beskriver
programmets innehåll närmare och en interaktiv kanal för respons.

2 Bakgrunden till programmet
Som underlag för beredningen av Nylands skogsprogram har vi samlat bakgrundsinformation av olika
expertorganisationer. Åsikter, föreslag och kommentarer har samlats in genom enkäter, workshopsarbete,
seminarier i ett aktivt arbete med skogsrådet. Både i workshopparna och i seminarierna deltog en stor
skara aktörer med intresse för det nyländska skogsbrukets framtid. Förutom traditionella skogsaktörer
deltog forskningsinstitut, läroinrättningar, intresseorganisationer i branschen, kommuner och städer,
landskapsförbundet, NTM-centralen, naturorganisationer, föreningar, privata företag och skogsägare – från
sammanlagt över fyrtio olika organisationer.
Nylands skogsråd godkänner skogsprogrammet, främjar och följer med verkställandet och uppdaterar vid
behov innehållet under programperioden.
”De nya förväntningarna och behoven uppmanar hela skogsbranschen till förnyelse och ger samtidigt nya
möjligheter att öka välbefinnandet.” (Nationella skogsstrategin)
Nylands skogsprogram vill uppmuntra till positivt tänkande och handlande när det gäller att trygga
artrikedomen i skogarna, sträva efter klimatneutralitet, göra näringarna mångsidigare, öka den allmänna
acceptansen för skogsbruket och trygga den ekonomiska aktiviteten och kontinuiteten i branschen.
Programmet uppmuntrar till utveckling av nya tekniska innovationer och lösningar och helt nya
företagsformer.
Nylands skogsråd vill basera programmets innehåll på så aktuell, väl underbyggd information som möjligt.
Det är lätt hänt att starka känslor för in diskussionen på mindre konstruktiva spår. De finska 4Hungdomarnas starka anförande på Vi pratar om skogen-evenemanget i Böle, där de konstaterade att
diskussionen om skogssektorn är polariserad och önskade en konstruktiv och lösningsinriktad atmosfär, är
ett rättesnöre för det här programmet.
Användningen av högklassig och granskad bakgrundsinformation öppnar helt nya dimensioner i
utvecklandet av digitaliseringens verktyg. I Nyland kan den här förädlade kunskapen användas på många
sätt. Med hjälp av skogsdata och geodata är det möjligt att bedöma hur avverkningar och
skogsvårdsåtgärder påverkar skogens kolbindning, hur ändrade markanvändningsformer och planläggning
påverkar skogsbruket, vilka möjligheter skogen ger att övergå från fossila råvaror och fossil energi till
förnybara råvaror och förnybar energi.
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Skogsbranschen i dag, omvärldsanalys och framtidsvisioner
Omvärldsbeskrivning på riksnivå
Visionen i den nationella skogsstrategin som uppdaterades våren 2019 är ”Hållbar skötsel och användning
av skogarna skapar ökad välfärd”.
Dess strategiska mål är: 1) Finland är en konkurrenskraftig omvärld för skogliga affärsfunktioner, 2)
Skogsbranschen och dess strukturer förnyas och 3) Skogarna används på ett aktivt, mångsidigt och
ekonomiskt, ekologiskt, socialt och kulturellt hållbart sätt.
Den uppdaterade nationella skogsstrategin beaktar de aktuella målen i Agenda 2030 gällande hållbar
utveckling och innefattar också aktuella nationella principbeslut och strategier kring användningen av skog,
till exempel om bioekonomi, klimat, energi och biologisk mångfald. Strategin följer också
regeringsprogrammets innehåll. Enligt den nationella skogsstrategin kommer de pågående globala
förändringarna i betydande grad att förändra den omvärld som skogsbranschen verkar i. Megatrender som
påverkar skogsbranschen är förändringar av de ekonomiska tyngdpunkterna i världen, de allt knappare
naturresurserna, klimatförändringen, en minskad biologisk mångfald, ökad efterfrågan på energi särskilt i
tillväxtländerna och en snabb teknisk utveckling, särskilt digitaliseringen. I synnerhet klimatförändringen
diskuteras mycket i medierna. Hur ska vi anpassa oss till klimatförändringen och hur kan vi bekämpa den ur
skogssektorns perspektiv? Användningen av skog, skogens kolsänka och skogens kollager har fått stor
uppmärksamhet.
Förändringarna i omvärlden understryker behovet av att trygga hållbarheten och att sammanjämka de
ekonomiska, ekologiska, sociala och kulturella hållbarhetsaspekterna i skogsbranschen och i de regionala
skogsprogrammen. När de nya programmen gjorts upp har man breddat perspektivet från
skogsbruksanvändning till att omfatta också annan användning av skogen och omsorg om miljön och den
biologiska mångfalden.
De regionala skogsprogrammens lägesbeskrivningar, mål och åtgärder har grupperats enligt
projektportföljen i den nationella skogsstrategin. Temana i projektportföljen och därmed i de regionala
skogsprogrammen är:


Skogsdata och plattformsekonomi (genomgående)



Växelverkan och kommunikation inom skogsbranschen (genomgående)



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
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Kompetens och utbildning



Internationell skogspolitik och EU-påverkan

I den uppdaterade nationella skogsstrategin 2025 konstateras: ”De regionala skogsprogrammen genomför
den nationella skogsstrategin i landskapen.” ”I de regionala skogsprogrammen betonas landskapens egen
syn på utvecklingsobjekten inom skogsbranschen, och förhandlingar om programmens koppling till
landskapsprogrammen och landskapsstrategierna förs med landskapen. Programmen kan också inverka på
styrningen av finansiering av utvecklingsprojekt inom EU:s strukturfond och landsbygdsprogram till de
projekt som anses viktigast för näringarna samt den biologiska mångfalden och vattenvården.”
CAP27-planen (den nationella strategin), som ersätter Programmet för utveckling av landsbygden i
Fastlandsfinland, och de regionala verkställighetsplanerna som ska ersätta de regionala
landsbygdsprogrammen bereds under 2020 och träder enligt planerna i kraft från och med början av 2021.
I förnyelsen av landsbygdspolitiken betonas speciellt bekämpningen av och anpassningen till
klimatförändringen, djurens välfärd och hur nya jordbrukare kan lockas till branschen. Till
tyngdpunktsområdena hör också att upprätthålla jordbrukarnas inkomstnivå och att utveckla landsbygden
och riskhanteringen.
De regionala verkställighetsplanerna och de regionala skogsprogrammen har liknande tyngdpunkter och
mål, till exempel bekämpningen av och anpassningen till klimatförändringen och utvecklingen av
landsbygden. I Nyland förenas olika program i klimatfrågorna, speciellt kring användningen av skog och
strävan att lösa dessa utmaningar. Också ett helhetsbetonat vattenskydd med granskningar av
tillrinningsområden och kontroll av kvaliteten på vattenvården inom enskilda projekt är speciellt viktiga.
Gemensamt för programmen är också skogsbruket och andra skogsrelaterade näringar som inkomstkällor
för skogsägarna samt all annan utveckling som upprätthåller landsbygdens livskraft, till exempel att
förbättra vägnätet av lägre vägklasser, utveckla landsbygdsföretag, öka användningen av trä inom
byggandet, stärka barnens och ungdomarnas relation till skogen, värna om den biologiska mångfalden och
stöda utbildnings- och sysselsättningsmöjligheterna.
Därför är det extra viktigt att se programmen som en helhet som främjar en livskraftig landsbygd.
Finansiering av landsbygdsutveckling används också till att verkställa utvecklingsåtgärderna som ingår i
skogsprogrammet.

3 Den nyländska skogsbranschens nuläge, omvärldsanalys och
framtidsvisioner
Nyland skiljer sig betydligt från de övriga landskapen i några avseenden. Bebyggelsen i vårt land
koncentrerar sig i allt snabbare takt till tillväxtcentra, och i södra Finland är koncentrationen snabbast i
huvudstadsregionen. Varje år ökar Nylands invånarantal med ungefär 20 000 personer, alltså ungefär lika
många som bor i en vanlig finländsk småstad. Det ökande invånarantalet sätter press på
markanvändningsplaneringen att reservera områden för byggande, infrastruktur, tjänster och rekreation.
Anmärkningsvärda mängder skogsmark omvandlas och tas i annan användning än skogsbruk. Den årliga
avskogningen i landskapet är ungefär 1 000 hektar.
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Det finns cirka 35 000 stycken privatägda över två hektar stora skogsfastighetshelheter i Nyland. Det har
inte skett några större förändringar i antalet de senaste åren.
Landskapet Nylands landareal är 910 000 hektar. Av det är 62 procent, alltså 564 000 hektar,
skogsbruksmark (skyddsområden medräknade). 521 000 hektar är skogsmark, och av det är 85 procent i
virkesproduktion, 10 procent används delvis för virkesproduktion och 5 procent är utanför
virkesproduktionen. Nylands areal utgör 3 procent av hela Finlands landareal och 2,6 procent av hela
skogsarealen.
Enligt den tolfte riksskogstaxeringen (RST12, mätningar 2014-2018) uppgår den totala virkesvolymen i de
nyländska skogarna till 86 miljoner kubikmeter. Medelvolymen på skogsmark är 163 kubik per hektar.
Mängderna skiljer sig inte betydligt från resultaten i den föregående riksskogstaxeringen (RST11, mätningar
2009-2013). Cirka 3,5 procent av hela Finlands virkesförråd finns i Nyland. Beståndens biomassa (stammar,
grenar, stubbar, rötter) uppgår till sammanlagt över 61 miljoner ton.
Skogens tillväxt är på skogsmark 3,76 miljoner kubikmeter per år (RST12, Luke), alltså i medeltal 7,2 kubik
per hektar per år. Virkesuttaget var 2,96 miljoner kubikmeter år 2019. I medeltal har uttaget varit 3,25
miljoner kubikmeter per år under åren 2015-2018. Den totala avgången 2019 var 3,62 miljoner kubikmeter.
(Naturresursinstitutet Luke)
De nyländska skogarnas nuvarande utvecklingsklassfördelning gör det möjligt att upprätthålla nuvarande
avverkningsnivå under den kommande programperioden. (Luke)

bild 1 Fördelning av utvecklingsklasser, tillväxt/avgång och avverkningsscenarier

Om den nuvarande markanvändningen fortsätter och avverkningarna hålls på i medeltal samma nivå som
tidigare kommer de nyländska skogarna att fungera som en kolsänka. Snabba förnyelseåtgärder för att
åstadkomma fulltäta plantbestånd och vård av unga gallringsskogar så att de hålls livskraftiga bidrar till att
öka kolsänkan.
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Under den gångna femårsperioden har det gjorts förstagallringar på cirka 30 000 hektar. Under den
kommande femårsperioden är behovet nästan 60 000 hektar. (Naturresursinstitutet)
Plantbeståndsvård har utförts på drygt 30 000 hektar under den gångna femårsperioden. Den kommande
femårsperioden är behovet över 55 000 hektar, varav drygt 20 000 hektar är brådskande.
(Naturresursinstitutet)
Mängden död ved i Nyland i dag är 6,1 kubikmeter per hektar, vilket är 1 kubikmeter per hektar mer än i
den föregående riksskogstaxeringen. (Naturresursinstitutet)
Om avverkningarna hålls på samma nivå som 2016-2018 kommer virkesförrådet att växa med cirka 3
miljoner kubikmeter till år 2045 (Naturresursinstitutet)
Användningen av fasta träbränslen i Nylands värme- och kraftverk är för närvarande cirka 1,3 miljoner
kubikmeter på årsnivå. Av den mängden är hälften skogsbiomassa och hälften olika biprodukter från
träförädlingen.
Landskapets egen tekniska potential för skogsbioenergi är cirka 900 000 kubikmeter per år. Den totala
användningen av skogsenergi kommer att öka kraftigt under de kommande åren.
Naturresursinstitutets uträkningar visar att nettoutsläppen av växthusgaser skulle vara nära noll under den
kommande tioårsperioden i ett scenario med den högsta uthålliga avverkningsmängden. Under senare
perioder kommer skogen och virkesförrådet att fungera som kolsänkor, men i ganska liten grad.
Nettoutsläpp av växthusgaser och kolsänkor, milj. CO2 ekvivalentton/år i landskapet Nyland 2016-2045
(Luke)

bild 2 Utsläpp av växthusgaser i olika avverkningscenarier
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Enligt den nationella skogsstrategin bör man också fästa större vikt vid att trygga den biologiska
mångfalden och andra ekosystemtjänster än de virkesproduktionsmässiga samt samordningen med
virkesproduktionen när användningen av virkesråvara ökar. Dagens metoder för naturhänsyn i
ekonomiskog är ett steg i rätt riktning men de kan utvecklas ytterligare och bli mångsidigare. Naturhänsyn
bör vara en självklar del av all skogsvård.

4 Det nyländska skmogsprogrammets målbild och strategi
”Välfärd ur en välmående skog”
Nylands skogsprogram strävar efter att stärka skogsbranschens hållbarhet under programperioden. Målet
ska nås genom högklassig kompetens och genom en effektivisering av skogs- och naturvårdsåtgärder som
prövats och konstaterats vara bra. En skött skog mår bra, är mångsidig och ekologiskt hållbar, samtidigt
som den ger ekonomisk avkastning. Dessutom inverkar den positivt på klimatet genom att binda och lagra
kol.
Nylands skogsprogram strävar efter ett klimatsäkert skogsbruk. Den aktiva ekonomiska verksamheten
kompenseras med allt effektivare naturvårdsåtgärder. Riktade insatser inom plantbeståndsvård och vård av
ungskog får skogen att växa bättre och gör den mindre känslig för skador.
Debattklimatet i Nyland ska vara öppet och grunda sig på korrekt information, vara interaktivt och inriktat
på lösningar. Skogen lyfts fram som en lösning, inte ett problem.
Skogsprogrammet satsar speciellt på skogen som bärare av kulturella värden. Vi värnar om att vanor, praxis
och relationer kring användningen av skogen går vidare till kommande generationer på ett sätt som passar i
tiden.
Nylands skogsprogram stöder målen som satts i den nationella skogsstrategin.
Strategins vision ”Hållbar skötsel och användning av skogarna skapar ökad välfärd” betonar den mångsidiga
välfärd som skogen har att ge, och att skogen erbjuder lösningar för människors och hela samhällets behov.

5 Utvecklingsmål och åtgärder för skogsbranschen i Nyland
Skogsdata och plattformsekonomi
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I det genomgående temat Skogsdata och plattformsekonomi gör man skogs-, natur- och miljödata allt mer
tillgängliga, mer användbara och lättare att kombinera med andra informationskällor. Tillgången till
exaktare geodatamaterial främjar den digitala utvecklingen. Dessutom blir det möjligt att utveckla nya
verktyg för skogs- och naturvård och att förbättra planeringen, verkställandet och effekterna av
skogsbranschens tjänster.
De skogsdata som Finlands skogscentral upprätthåller täcker 85 procent av den privatägda
skogsbruksmarken i Nyland. Dessa data blir mer täckande för varje år och deras kvalitet och tillförlitlighet
förbättras tack vare en snabbare inventeringsmetod som utnyttjar den nyaste tolkningstekniken. Bland
annat skogsbolag, landskapsförbundet, kommuner, städer, NTM-centralen, Lantmäteriverket och
Miljöcentralen har information i anslutning till användningen av skog. Genom att kombinera med
Skogscentralens eller Skogscentralens och andra aktörers källmaterial är det möjligt att förädla
informationsprodukter och -tjänster för många olika ändamål. Förutom traditionella bestånds-,
avverknings- och skötseluppgifterna finns det natur- och viltinformation och information om vattenskydd,
fastighetsstruktur och skogsvägar att tillgå.
Vision 2025: Olika aktörers information om skogen finns i så stor utsträckning som möjligt i en öppen
databas, samlad på en plats, lätt att hitta och så att alla kan ha nytta av den. Informationen är så täckande,
aktuell och regelbundet uppdaterad som möjligt. De tillgängliga databaserna främjar utvecklingen av
innovativ företagsverksamhet i landskapet.

Mål:
Nya informationsprodukter och -tjänster utvecklas i samarbete med olika aktörer. Produkterna används
över sektorsgränserna av både skogliga aktörer och andra organisationer kopplade till trä och natur, miljö
eller logistik.

Åtgärder:
1. En kartläggning av informationsprodukter och informationstjänster genomförs i Nyland som en del
av ett landsomfattande projekt
2. Företag och organisationer i Nyland tar aktivt med kunniga unga personer i utvecklingsarbetet
(t.ex. praktikantuppgifter)
3. Nyland deltar aktivt i det landsomfattande projektet för förenhetligande av databaser

Mål:
Skogsdata, naturinformation och geodata från olika källor kontrolleras så att deras riktighet säkerställs.
Endast faktainformation produceras och används.

Åtgärd:
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4. Gemensamt informationstalko. Nylands skogsråd följer med att skogsdata, naturinformation och
geografisk information är korrekt och användbar, och meddelar vid behov den som producerat
informationen om brister eller problem.

Växelverkan och kommunikation inom skogsbranschen
Vision 2025: Ett öppet och konstruktivt debattklimat råder i Nyland. Också teman som väcker känslor kan
diskuteras och alla synpunkter respekteras. Den skogliga kommunikationen bygger på verklig kunskap. Alla
moderna kommunikationsverktyg är i bred användning.
Växelverkan och kommunikation är ett av skogsprogrammets genomgående teman och det viktigaste
verktyget för att nå målen inom de andra delområdena.

Mål:
Skogssektorns mål och åtgärder förstås och är allmänt accepterade. Hållbar skötsel och användning av
skogen, skogsbaserade produkter och tjänster, skogsnaturens mångfald och annan miljönytta är kända
fenomen. Helhetsförståelsen om skogens betydelse och samhällsnytta ökar. Unga – alltså framtidens
forskare, experter och skogsägare – nås genom de kommunikationskanaler som de använder. Skogsrådet
följer med resultaten från Ungdomsbarometern, som publiceras varje år, gör analyser av förändringar i 1529-åringarnas värderingar och attityder och beaktar dessa i sin kommunikation till ungdomar. Växelverkan
mellan skogsägare och myndigheter utvecklas.

Åtgärder:
5. ”Temakommunikation”. Skogsrådet planerar ett kommunikationsprogram för varje år. Till
årsprogrammet väljs alltid ett par viktiga gemensamma huvudteman som de olika aktörerna håller
framme i sina egna kommunikationskanaler (t.ex. METSO, Helmi, vattenskydd)
6. Unga människor bjuds in att delta i planering och verkställande av skoglig kommunikation i Nyland
(en egen ”ungdomskanal”, webbkommunikation, praktikantarbete)
7. En gemensam mediedag för skogsbranschen ordnas en gång per år i Nyland, till exempel i samband
med Skogsdagarna
Uppföljning: Uppföljning av synligheten i medierna

Resurseffektiv och hållbar skogsvård

Regionalt skogsprogram, Nyland

26.11.2020

12 (38)

Under de senaste åren har avverkningsmöjligheterna utnyttjats nästan fullt ut i Nyland. Då avverkningarna
är stora framträder vikten av god skogsvård. Dåliga drivningsförhållanden är en utmaning året om.
Dessutom gör risken för hjortdjursskador att man ofta använder trädslag som inte passar växtplatsen. Som
en följd av det har granens andel ökat. Det leder till att risken för andra skogsskador ökar och den
biologiska mångfalden lider. Anmälningarna om användning av skog visar att mängden plock- och
luckhuggning fortfarande är liten. Deras andel av arealen planerade avverkningar har varit mindre än en
procent.
Under den gångna femårsperioden har plantbeståndsvård utförts på drygt 6 000 hektar per år
(Naturresursinstitutet RST12). Plantskogarnas skogsvårdsmässiga tillstånd har förbättrats en aning, men
brist på skötsel är fortfarande ett problem. Andelen unga plantbestånd av god skogsbruksmässig kvalitet är
60 procent, men i de grövre plantbestånden är andelen som är av god kvalitet bara 37 procent. Bristen på
slyröjning i rätt tid har lett till kvalitetsförluster också i väl anlagda plantbestånd, och i värsta fall har man
varit tvungen att byta huvudträdslag. Förstagallringar har gjorts på cirka 6 000 hektar per år
(Naturresursinstitutet RST12), vilket är för lite eftersom andelen yngre gallringsskog som är av god kvalitet
är så låg som 24 procent.

Plan för användningen av Kemera-medel i Nyland
Tabell 1 Det nyländska skogsprogrammets plan för användningen av Kemera-medel 2021-2025
Landskap

Tidig vård av
plantbestånd,
ha/år

Vård av
ungskog,
ha/år

Sammanlagt,
ha/år

Vård av
torvmarksskog,
ha/år

Grundlig
förbättring
av
skogsväg,
km/år

Byggande
av
skogsväg,
km/år

Vitaliseringsgödsling,
ha/år

Nyland

2 000

3 400

5 400

300

20

5

200

Beskogning,
ha/år

I Nyland har mängden avverkningar hållits på en rätt så jämn nivå på drygt tre miljoner kubikmeter per år.
Det är en liten bit under den största den största uthålliga avverkningsvolymen som kan upprätthållas. Hur
mycket som avverkas påverkas mest av efterfrågan på virkesmarknaden och av variationer i marknadsläget.
Programmet sätter inget mål för hur stora avverkningarna ska vara. Mängden avverkningar och
avverkningssätt, förändringar i strukturen av utvecklingsklasser och värden för beståndstillväxten hålls
under uppsikt under programperioden, och uppdateringar i programmets åtgärder görs utifrån
observationerna och analyserna om det behövs. Viktigast är det att följa med förstagallringarna. Man
strävar efter att effektivt ta igen de ogjorda gallringar som framgår av den tolfte riksskogstaxeringen.
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bild 3 Avverkningar per avverkningssätt i Nyland 2015-2018

Användningen av fasta träbränslen i Nylands värme- och kraftverk har varit cirka 1,3 miljoner kubikmeter
på årsnivå. Av det kommer hälften från skogen och hälften är olika slags biprodukter från industrin, till
exempel bark och flis. Strömmarna av skogsbiomassa följer inte landskapsgränserna. Skogsbiomassa
kommer till Nyland också från andra landskap och även i växande grad från utlandet. Nylands egen tekniska
potential för skogsbiomassa är cirka 900 000 kubikmeter per år. Landskapet är med snabb tidtabell på väg
att övergå från fossila bränslen, och träbaserade bränslen kommer att ersätta dem i värmeverken. De
totala förbrukningsmängderna kommer sannolikt att nästan trefaldigas jämfört med nu. Landskapets egen
potential räcker till för att ersätta bara en liten del av det ökade behovet.
Vision 2025: Mängden rätt tajmad och optimalt riktad skogsvård ökar i Nyland för att förbättra tillväxten
och stärka kolsänkorna. Samtidigt beaktar man aktivt hur olika åtgärder påverkar skogsnaturens biologiska
mångfald och vattenvården och förebygger skadeverkningar. Stödsystemen riktade till skogsägare används
fullt ut och stöder hållbar och resurseffektiv skogs- och naturvård.
Mål:
Ekonomiskogarnas tillväxt och hälsa kan främjas genom att man förnyar förnyelsemogen skog i tid. Snabb
förnyelse av slutavverkningsobjekt ökar beståndets tillväxt och kolbindningen i skogen, och minskar
behovet av tidig vård av plantbestånd. Vid förnyelsen används markberedning som passar växtplatsen, rätt
trädslag och förädlat frö- och plantmaterial. Naturlig förnyelse används när det finns förutsättningar för
det. Markberedningens positiva effekt på skogens tillväxt håller i sig i tiotals år, så den ökar skogens
kolsänka betydligt med tiden.
Åtgärder:
8. Skogens tillväxt ökar
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Anläggningen och återväxtvården av plantbestånd görs i tid



Områden i underproduktion beskogas så de blir produktiva



I skogsodlingen används förädlat frö- och plantmaterial



Vitaliseringsgödslingen och den beståndsvårdande gödslingen ökar i Nyland



Älg- och rådjursstammarna hålls på en tillräckligt låg nivå med viltvårdsåtgärder



Hjortdjursskaderiskens inverkan på valet av trädslag vid förnyelsen utreds

Uppföljning: fördelningen av utvecklingsklasser, avverkningsmängder, avverkningssätt, förnyelsearealer
Mål:
Kostnadsökningen för skogsvård i förhållande till rotpriset på virke borde stoppas, så att skogsägarnas
intresse för skogsvård skulle öka. Genom att utföra avverkningar och skötselarbeten i rätt tid och utnyttja
aktuella skogsdata an man spara betydligt på kostnaderna.
Åtgärder:
9. De största avverkningsmöjligheterna som kan upprätthållas på ett hållbart sätt i Nyland utnyttjas
och kostnaderna för skötselarbeten optimeras


Geodata används så att det stöder virkesdrivning året runt och planeringen av
skogsvårdsarbeten (bl.a. drivningsduglighetskartor i allmän användning)



Skogsbruks- och skogsvårdsmetoderna blir mer mångsidiga, speciellt på torvmark

Mål:
Mängden slyröjning, röjning och förstagallring i rätt tid ökar i Nyland. Med plantbeståndsvård kan man
påverka trädslagsförhållandena och påskynda trädens grovleksutveckling. Därmed ökar möjligheterna att
använda gagnvirket för att tillverka långlivade produkter. Arbetet är också snabbare och förmånligare när
det utförs i rätt tid, så skogsbrukets lönsamhet förbättras. Under den kommande femårsperioden är
behovet av plantbeståndsvård enligt Naturresursinstitutets riksskogstaxering RST12 över 55 000 hektar,
varav behovet är brådskande på över 20 000 hektar. Under den kommande femårsperioden är behovet av
förstagallringar nästan 60 000 hektar, varav över 20 000 hektar är brådskande. Mängden ogjorda
avverkningar och skötselarbeten minskar.
Åtgärder:
10. Plantbestånden sköts och sätts i skick


Stöden som finns i incitamentsystemen används fullt ut



Utbildning och rådgivning

Uppföljning: Aktiv uppföljning av användningen av Kemera-medel
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11. Kampanjföring för plantbeståndsvårdens goda inverkan på virkesproduktionens lönsamhet och på
kolbindningen
12. Förbättring av plantbeståndens kvalitet


Biologisk mångfald, klimatsäkerhet och livsmiljöer för viltet beaktas i plantbeståndsvården



Informationsverksamhet, utbildning och uppföljning av arbetets kvalitet

13. I Nyland värnar man speciellt om yrkeskompetensen hos fältpersonalen


Utbildning

Uppföljning: antalet deltagare i utbildningarna

Skogsfastighets- och ägarstruktur
En resurseffektiv och hållbar skogsvård förutsätter en aktiv, hållbar och mångsidig skogsnäring.
Skogsfastigheterna är de enheter där skogen används och där fastigheternas ägare fattar beslut om
användningen av skog. En fungerande fastighets- och ägarstruktur är en grundläggande förutsättning för
livskraftigt skogsbruksföretagande.
Mål:
Arealandelen (%) för över 50 hektar stora privata skogsinnehav och samfällda skogar av all privatskog ökar
Mål år 2025 56%

(jfr år 2019 52,79%)



De samfällda skogarnas totala areal växer



Skogsägarnas medelålder stiger inte år 2019 → 2025 Mål 2025 57 år (jfr. 2019 57 år)



Generationsskiften på skogsfastigheter i god tid främjas



Andelen skogsareal som ägs av dödsbon minskar från 2019 → 2025 Mål år 2025 6,39% (jfr 2019
7,39%)



Skattesammanslutningarnas arealandel ökar inte, och andelen som ägs av dödsbon minskar



En tidsgräns för när dödsbon ska skiftas och avvittras skrivs in i lagstiftningen

Åtgärder:
14. Effektiv växelverkan och kommunikation som förmedlar information till skogsägarna om hållbara
lösningar i beslut om skogsfastighetsstruktur och skogsägarstruktur
15. Som stöd i beslutsfattandet används uppdaterade skogsdata
16. Ett EU-finansierat projekt med den nyländska skogsfastighets- och ägarstrukturen i fokus
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Planläggning
Landskapsplaner, detaljplaner och strandplaner påverkar skogsnäringen. Ofta utreds inte planläggningens
verkliga följder för skogsbruket. Beslut i planläggningen kan påverka skogsbruket betydligt. Skogsvårdsläget
kan försvagas och på lång sikt kan skogens kolbindning och förmåga att lagra kol äventyras när
skogsvårdsåtgärderna begränsas. Områden som reserveras för byggande och infrastruktur ökar
avskogningen.
Genom ökat samarbete mellan myndigheter, landskapsförbundet, markägarna och kommunerna ökar
samförståndet kring möjligheterna att idka skogsbruk, samtidigt som ekologiska och sociala mål beaktas.
Samtidigt är man medveten om hur olika skogsvårdsåtgärder påverkar kolbindningen, skogsbrukets
lönsamhet och skogsägandet.
Mål:


Vi utvecklar och ökar växelverkan och samarbetet mellan skogssektorn, skogsägarna,
markanvändningsplanerarna och kommunerna under och efter planläggningsprocessen



Vi stöder och hjälper kommunerna att förenkla sin praxis med tillstånd för miljöåtgärder i områden
där sådana behövs för att få fälla träd



Vi främjar konsekvensbedömningar av planernas konsekvenser för skogsbruket och utvecklar
modellösningar för bedömningen



Vi ökar markägarnas kunskaper om planläggning, planebeteckningar och om deltagande i
planläggningen

Åtgärder:
17. Ett samarbetsprojekt initieras för att utveckla bedömningen av planläggningens konsekvenser för
skogsbruket och utveckla bedömningsmetoderna. Kommunbesök där man diskuterar skogsbruk
och planläggning
18. Utbildning, samarbete, växelverkan och kommunikation
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Naturvård i ekonomiskogar och skogarnas biologiska mångfald
Naturhänsyn är en del av all skogsvård
Vision 2025: I Nyland är kunskapsnivån inom naturvård hög. Såväl de som arbetar i skogsbranschen som
skogsägarna är medvetna om naturhänsyn och genomför aktivt praktiska naturhänsynsarbeten. Vid
avverkning, förnyelse och iståndsättningsdikning i de nyländska privatskogarna är man bra på att beakta
naturobjekt, naturvårdsträd, död ved, livsmiljöer för vilt och vattenvårdsfrågor. Skogarnas ekologiska
kvalitet och vattenvårdssituationen förbättras.
Mål år 2025 (medeltal 2021-2024)

Utgångsläge (medeltal 2016-2018)

Antalet granskade naturobjekt och deras areal


inget mål, följs upp (naturhänsynsgranskningar)

7 st och 1,5 ha

Bevarandet av naturobjekt vid avverkningar


95 % (naturhänsynsgranskningar)

84,7 %

Kvaliteten på naturvårdsträden vid avverkningar


inget mål, följs upp (naturhänsynsgranskningar)

Mängden naturvårdsträd vid avverkningar och deras värde


10 m3/ha (naturhänsynsgranskningar)

5,2 m³/ha



15 st/ha (naturhänsynsgranskningar)

12,3 st/ha



152,1 €/ha

Vattenvårdens kvalitet vid virkesdrivning


Utmärkt eller bra: 100 %

Utmärkt eller bra: 100 %

Vattenvårdens kvalitet vid markberedning


Utmärkt eller bra: 100 %

Utmärkt eller bra: 100 %

Den totala mängden död ved


7 m³/ha (RST)

Mängden viltbuskage vid skogsvårdsåtgärder

6,1 m³/ha (RST12)

Regionalt skogsprogram, Nyland

26.11.2020



2 st/ha eller 1 % av arealen
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-----

Användning av checklistan för naturhänsyn


Används vid 70 % av alla åtgärder som beställs

-----

Åtgärder:
19. Provet för skogsbrukets naturvårdskort ordnas minst en gång per år i Nyland
20. Kursdagar för områdets aktörer ordnas årligen. Teman som bör tas upp är till exempel naturhänsyn
i det vardagliga skogsbruket, vattenvård, viltskogsvård och geodataverktyg
21. Fältexkursioner med naturhänsynstema ordnas för skogsägare åtminstone en gång per år
22. Naturhänsyn och vattenvård diskuteras på teammöten och motsvarande.
23. Naturhänsynsfrågor tas upp i skogsägarrådgivningen och i fack- och medlemstidningar

Det frivilliga skyddet av skog ökar
Vision 2025: Nylands skogsägare och aktörer i skogsbranschen ser frivilligt skydd mot ersättning som ett
alternativ; genom att vara medveten om vilka möjligheter skyddet ger, vilka objekt som duger till skydd och
vilka olika tidsbundna och permanenta avtalsalternativ som finns. Nyland har en budget för miljöstödsavtal
som motsvarar efterfrågan. Aktörerna i skogsbranschen hjälper skogsägarna med ansökningarna.
Skyddsmålen i METSO-programmet (2008-2025) nås i Nyland, och frivilligt skydd verkställs även genom
Helmi-programmet.
Mål

Utgångsläge

Miljöstödsbudget (Kemera) 700 000 €/år
Tidsbundna miljöstödsavtal
2021-2025

tot. 850 ha = 170 ha/år

2016-2019

328 ha

METSO-verkställande (tidsbundet + permanent skydd), Nyland
2008-2025:

8 310 ha

2008-2019:

4 370 ha

Åtgärder:
24. Skogsägarna informeras om frivilligt skydd vid rådgivning, i fack- och medlemstidningar, på
evenemang osv
25. En kommunikationskampanj inleds
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26. Utbildning anordnas regelbundet så att aktörerna i regionen kan identifiera objekt som lämpar sig
för skydd, berätta om avtalsalternativen för skydd, göra upp miljöstödsansökningar och förmedla
objekt till NTM-centralen

Mängden planerad och verkställd naturvård ökar
Målet med naturvården är att förbättra nivån på skyddet av skogslivsmiljöer och hotade arter. För
skogsägarna finns det många alternativa metoder för att skapa och bevara unika miljöer i den egna skogen.
Vision 2025: Kemera-finansierade naturvårdsprojekt genomförs planenligt varje år. Nyland har en budget
som motsvarar efterfrågan att använda till naturvårdsprojekt. De nya möjligheter som Helmi-programmet
ger för att genomföra naturvårdande arbeten utnyttjas fullt ut i Nyland. Naturvårdsarbeten utförs också
med hjälp av utvecklingsprojekt. När det gäller vattenskyddet betonas vikten av skyddszoner för vattnets
kvalitet och beskuggningen. Man satsar på vattenvårdsåtgärder speciellt där som vattendragen fortfarande
är i bra eller utmärkt skick, men rättar också till belastning som skogsdikningar orsakat. Speciellt lundar,
kärr och småvatten, till exempel bäckar, källor och skogstjärnar, är välkomna objekt för restaurering av
livsmiljöer. Mängden hyggesbränning ökas aktivt i Nyland.
Mål 2021-2025

Utgångsläge (2016-2019)

Stöd för projekt för vård av skogsnaturen (Kemera)
•

60 000 €/år

Kemera-naturvårdsprojekt, restaurering av livsmiljöer
•

4 st/år ja 20 ha/år

1 st och 5,4

Kemera-naturvårdsprojekt, vattenvårdsprojekt
•

2 st/år

0 st

Mängden hyggesbränningar
•

följs upp

Åtgärder:
27. De Kemera-naturvårdsmedel som finns att tillgå binds till projekt. Skogscentralen planerar
naturvårdsprojekt och lägger ut planerna att söka till projektsök. Kunniga aktörer verkställer
projekten
28. Nylands aktörer deltar aktivt i utvecklingsprojekt och i att rikta Helmi-finansieringen
kostnadseffektivt med tanke på den ekologiska nyttan
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29. Under skogsprogramsperioden försöker man få åtminstone ett utvecklingsprojekt till regionen med
tema vattenvård och ett med tema restaurering
30. Kommunikation, utbildning och rådgivning intensifieras
31. Samarbete och växelverkan intensifieras
32. Tillgängliga natur- och skogsdata utnyttjas i planeringen av åtgärder

Klimatsäkert skogsbruk
Med tanke på kolbindningen är skogarnas åldersstruktur rätt så bra i Nyland. Över 40 procent av arealen
utgörs av grövre gallringsskog, det vill säga skog i det skede då den växer som mest. 15 procent är
förnyelsemogen skog. Skogarnas nettoutsläpp av växthusgaser är åren 2016-2025 mycket nära skogens
kolbindningskapacitet, om avverkningsmängden hålls på samma nivå som 2016-2018, och situationen är
nästan den samma också med den största uthålliga avverkningsmängden som kan upprätthållas. Senare
fungerar skogen som en liten kolsänka med nuvarande avverkningsnivå.
Bland de största skaderiskerna som det varmare klimatet och de mer extrema väderfenomenen orsakar
finns granbarkborren, rotröta, snöskador och vindfällen, och delvis också hjortdjursskador. Av trädslagen
anses skaderisken för gran öka. Över hälften av de nyländska plantskogarna består av gran, medan det är
ont om lövträdsplantskog. Genom att få in mera lövträd kan man förbättra skogarnas förmåga att klara sig.
I Skogscentralens granskningar av kvaliteten på stubbehandlingen mot rotröta har resultatet bedömts som
gott i bara cirka 80 procent av de granskade objekten.
Rätt tajmad skogsvård, förädlat frö- och plantmaterial och beskogning av trädlösa områden ökar
kolbindningen och kolsänkan om tiotals år. Den skogsareal som försvinner under nybyggen och annan
markanvändning kan kompenseras med beskogning av andra områden. Om avverkningarna minskar ökar
skogens kolsänka omedelbart, men om några årtionden kan en begränsning av avverkningarna ha en
negativ inverkan på kolbalansen.
Kolsänka
Skogen är en kolsänka när den binder mer kol från atmosfären än vad den avger. Skogens kolsänka består
av det kol som beståndet använder till att bygga upp sin växande biomassa. Sänkan är större ju mer
biomassa beståndet producerar. Också marken är en kolsänka när mängden organiskt material i den ökar.
Kolkälla
En kolkälla är det motsatta fenomenet till en kolsänka. Ett trädbestånd kan vara en kolkälla om mängden
levande biomassa minskar till exempel till följd av skador och det frigörs koldioxid i atmosfären när de döda
delarna bryts ner. Jordmånen är en kolkälla om nedbrytningen av dess organiska material frigör mer kol än
vad som kommer till i jordmånen i form av förna.
Kollager
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Det finns två viktiga kollager i skogen: trädbeståndet och jordmånen. Ungefär hälften av
beståndsbiomassans torrsubstans består av kol, vilket innebär att lagret är större ju mer biomassa som
finns i skogen. Också av det organiska materialet i marken är ungefär hälften av torrsubstansen kol.
Kolbalans
Kolbalansen är differensen mellan kolflödena till och från skogen. Det största kolflödet till skogen är kolet
som träden och annan växtlighet assimilerar från atmosfären. De största kolflödena ut från skogen är
trädens andning, nedbrytningen av förna och äldre organisk substans i jordmånen samt biomassan som tas
ut vid avverkning.
Växthusgaser, utsläpp och sänkor milj. ton koldioxidekvivalenter
I landskapet Nyland 2016-2045
Luke (NT=störst nettoinkomst, SY=största uthålliga
avverkningsmängd, TH=verkställd avverkningsmängd)

Bild 4 Utsläpp av växthusgaser i olika avverkningsscenarier.

Vision 2025: Nylands skogar är skötta och livskraftiga, och garanterar på så sätt maximal bindning och
lagring av kol. Avskogningen är mindre än nu, under 1 000 hektar per år. Andelen blandskog har ökat
jämfört med nu. Den skogsbioenergi som finns att få på ett hållbart sätt tas till vara i landskapets egna
anläggningar, och askan från förbränningsprocessen återbördas till skogen som gödsling. I byggandet
favoriseras trä, och långlivade träbaserade nya produkter utvecklas och användningen av dem främjas. Man
är medvetna om riskerna för skogsskador, och det finns beredskap och sätt att minimera skadorna.
Klimatprogrammen som gjorts upp av olika instanser är i harmoni med varandra.
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Mål:
Vi ökar kunskaperna om hur kollagren och kolbindningen utvecklas i skogen, och om skogens och
skogsvårdens roll i att stävja och anpassa sig till klimatförändringen. Metoder som ökar skogens tillväxt
utnyttjas bättre än vad som görs i dag
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Åtgärder:
33. Uppmuntra och utbilda i användningen av koldioxidkalkylatorer
34. Skogsvårdsarbeten i rätt tid, användning av förädlat frö- och plantmaterial och snabba
förnyelsekedjor är normen
35. Utbildning, rådgivning och kommunikation om ovan nämnda ämnen
Mål:
Målet är att avskogningen ska minska och skogsarealen öka, till exempel genom beskogning av trädlösa
områden. Vid beskogningen väljs alltid de trädslag som är bäst lämpade för växtplatsen och högklassigt,
förädlat frö- och plantmaterial. Orsakerna till avskogningen utreds i samarbete med andra aktörer.
Åtgärd:
36. Ett beskogningsprogram startas för att kartlägga potentiella områden i landskapet som inte
används till skogsbruk i dag men som skulle kunna beskogas, beskogningen av dem inleds. (tydliga
kriterier sätts för objekten)
Mål:
Skaderisken kan minskas genom att man ökar andelen blandskog och har gran bara på ståndorter som är
lämpliga för gran. Medvetenheten om riskerna med obarkat barrvirke är större än den är i dag.
Kolbindningen ökas genom skogsvårdsåtgärder. Kunskap ger möjlighet att välja klimatsäkra
skogsbruksmetoder och därmed också förbättra riskhanteringen. Bland metoderna för att motverka
klimatförändringen finns åtgärder som påverkar kolbindningen både snabbt och på längre sikt. Med
skogsvård kan man snabbt påverka kollagren och kolsänkorna, det vill säga virkeskapitalet, beståndets
tillväxt, kvalitet och grovlek.
Åtgärder:
37. Utbildning och rådgivning som inspirerar och aktiverar till skogsvård
38. Kvalitetskontroll av arbetet för att bekämpa rotröta
39. Det finns moderna verktyg för uppföljning av skogsskador och skadegörare och för att informera
om skador
40. Minimering av skaderiskerna till exempel genom reglering av viltstammar som inverkar skadligt på
bestånden. I skogsdata söker man möjliga skadeområden (tall-/björkdominerade plantbestånd och
unga skogar) och i informationen om viltstammarna söker man stammens storlek. Genom att
kombinera olika information kan man rikta jakten till riskområdena
Mål:
Trä ersätter fossila bränslen och icke-förnybara råvaror. En metod som ökar kolsänkan snabbt är
skogsgödsling. Askan som uppstår vid förbränning förädlas till exempel till askgödsel som används i skogen.
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Åtgärd:
41. Ett utvecklingsprojekt där modellen ”skogen-flisning-transport-förbränning-aska-askgödseltransport-gödsling” görs till en fungerande och ekonomiskt lönsam process i cirkulärekonomi, både
vad materialanvändningen och logistiken beträffar
Mål:
Beredskapen att anpassa sig till klimatförändringen förbättras
Åtgärd:
42. Skogsbruksmetoder som bevarar en kontinuerlig krontäckning tas i större bruk på torvmark
43. Användningen av vattenvårdsåtgärder görs effektivare
44. Utbildning, rådgivning, kommunikation om ovan nämnda ämnen

Skogsvägar och skogarnas tillgänglighet
Enskilda vägar spelar en stor roll för landskapets tjänster och logistiska funktioner. Fungerande
trafikinfrastruktur också på lägre vägklasser innebär att man kan ordna funktioner som har att göra med
försörjningsberedskap, säkerhet, offentliga tjänster, befolkningen och med livskraften och näringslivet
tillräckligt bra.
Ett högklassigt nätverk av skogsvägar möjliggör utnyttjande av skogens alla användningsmöjligheter och
förbättrar förutsättningarna för näringsverksamhet också i en bredare bemärkelse. Ur ett socialt perspektiv
har underhåll och byggande av vägar positiva effekter på sysselsättningen och gör skogens natur- och
rekreationsvärden tillgängliga för alla. När det gäller de ekologiska effekterna är det viktigt att beakta hur
byggnads- och grundförbättringsåtgärderna påverkar värdefulla naturobjekt, miljöer och
vattenhushållningen. Man strävar efter att minimera skadeverkningarna som uppstår.
I Nyland är situationen med skogsvägnätet oroväckande. Arbetsmängderna både när det gäller byggande
av nya skogsvägar och grundliga förbättringar av gamla har minskat under hela den gångna
programperioden. Den senaste uppföljningsinformationen, från 2018, visar att bara 5 kilometer av målet på
totalt 40 kilometer blev verklighet. Det fanns Kemera-stöd att använda, men efterfrågan, planerare och
verkställare saknades.
Den avsevärda ökningen av skogsbioenergi, stora volymer, verksamhet året runt, längre tjälfria perioder
och tyngre transportfordon ställer allt högre krav på vägnätet i Nyland.
En mindre kartläggning av skogsvägarnas skick i slutet av 2019 gav vid handen att över hälften av
skogsvägnätet i Nyland var i nöjaktigt eller dåligt skick.
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Vision 2025: Virket sätts i rörelse och förbindelsenätverket är till alla delar högklassigt och fungerande.
Framkomligheten i landskapets transportnätverk upprätthålls och utvecklas professionellt.
Mål:
Genom effektiv användning av geodata hittar man flaskhalsarna när det gäller underhållet av vägnätet eller
administrationen av väglagens verksamhet
Åtgärd:
45. Ett utvecklingsprojekt där man genomför:
- En kartläggning av vägnätets skick (t.ex. med hjälp av appen Metsään Tie eller någon motsvarande digital
lösning, konditionsklassificering och observationer). Också broarnas skick kartläggs till tillämpliga delar.
Mål:
Underhållet av enskilda vägar och väglagens administration utvecklas i en mer professionell riktning
Åtgärd:
46. Aktivering av väglagen genom information och kommunikation (se ovan nämnda
utvecklingsprojekt) samt utbildning av skogsvägsproffs i planering, byggande, underhåll och
vägdisponentskap av hög kvalitet
Mål:
Stödsystemen (Kemera och det kommande incitamentsystemet för skogsbruket) utvecklas, och man ser till
att landskapet får de resurser som behövs
Åtgärder:
47. Vi informerar om de stöd som finns att tillgå
48. Vi stöder utveckling av processerna så att de blir smidigare
49. Intressebevakning i det egna landskapet, en representant från landskapet med i beredande
arbetsgrupper
50. Vi ser till att stödnivån bibehålls på åtminstone nuvarande nivå, och resurserna för planering och
verkställande utökas och utvecklas
Uppföljning: Kemera -mål/verkställande, euro och kilometer
Mål:
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Särskild uppmärksamhet fästs vid utvecklingen av järnvägsnätet. En effektiv och fungerande järnvägstrafik
minskar utsläppen och sänker kostnaderna. Om de nyländska värmeverkens behov fylls med inhemskt
bränsle kommer det att innebära betydande transporter av massa norrifrån, kanske ända från Kajanaland.
Med långa transportsträckor och stora volymer är järnvägstransporter det enda ekonomiskt förnuftiga
transportsättet.
Åtgärder:
51. Terminalkapaciteten bör utökas i Nyland, speciellt trafikens knutpunkter är potentiella
utvecklingsobjekt
52. Det verkliga behovet av lastnings- och behandlingsplatser för råvirke I Nyland utreds, och
skogssektorns behov fås tillräckligt eftertryckligt med i Trafikledsverkets utvecklingsprojekt
53. Aktivt deltagande i gemensam utveckling
Mål:
Vi är aktivt med och utvecklar produkter och tjänster inom det cirkulärekonomiska tänkandet i anslutning
till logistik
Åtgärd:
54. Ett utvecklingsprojekt där man undersöker möjligheterna att använda aska från förbränningen av
skogsbiomassa i regionen till exempel vid vägbyggande och som råvara i skogsgödselmedel. (jfr.
åtgärd 41)

Nya träbaserade produkter
I den nationella skogsstrategin är ett mål att stöda och påskynda utvecklingen av lösningar baserade på
biomassa och speciellt att öka användningen av trä som byggmaterial och produkter i massivt trä. Speciellt i
Nyland erbjuder utökat och påskyndat träbyggande många möjligheter de kommande åren.
Olika typer av träbyggnadsobjekt har verkställts eller kommer att verkställas i landskapet, till exempel
specialobjekt inom småhusbyggande, minnesvänligt byggande eller traditionellt byggande som
gemensamma projekt mellan kommunen och byggaren. Staden, företagen och stora aktörer i bygg- och
skogsbranschen kan också tillsammans genomföra till exempel projekt med kontors- och bostadsflervåningshus.
Behovet av nybyggen och ombyggnad kommer att vara fortsatt stort i Nyland de närmaste åren i och med
flyttrörelsen. Regeringen har också uttryckt att den vill fördubbla användningen av trä inom byggandet
under de följande fyra åren. Störst potential anser man finns i form av flervåningshus i trä. Betydande nya
stödformer är under planering för att sätta fart på den här utvecklingen, till exempel nya
finansieringsverktyg.
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Träbyggandets positiva effekter på klimatet, hälsan och sysselsättningen, energieffektivitet och
miljömedvetna kunder erbjuder en god referensram för att utveckla nya byggnadsmetoder och koncept i
Nyland. Dessa metoder kan även utvecklas till framgångsrika exportprodukter.
Vision 2025: Träbyggandet, både flervåningshus och småhus, har ökat betydligt i Nyland. Nya sätt att
verkställa byggnadsobjekt utvecklas i samarbete mellan aktörer och myndigheter. Byggnadsbestämmelser,
byggnadspraxis och lagstiftningen som styr byggandet har utvecklats så att de är smidigare och beaktar
träbyggandets särdrag bättre än tidigare.
Mål:
Ett helhetsprogram för träbyggnad har gjorts upp i samarbete i Nyland. Programmet innehåller både
bostadsbyggande i trä och till exempel konstruktioner i samband med infrastruktur.
Åtgärd:
55. I Nyland grundas ett forum som gör upp ett långsiktigt koncept för hur träbyggande ska främjas i
landskapet. Representanter för städer och kommuner, centrala aktörer i branschen och ett
behövligt antal representanter för forskningen på området bjuds in. Forumet länkar ihop
landskapets alla regionala program som tangerar byggande.
Mål:
Olika typer av skalbara exempelobjekt är under planering och har byggts. Det finns en medvetenhet om
livscykeltänkande, miljöaspekter och cirkulärekonomi när byggprojekt dras igång.
Åtgärd:
56. Ett regionalt utvecklingsprojekt med bred bas, som skapar nätverk för aktörer, informerar och
kommunicerar med beslutsfattare om möjligheterna inom träbyggnad och tillsammans med
myndigheter utreder vilka utmaningar byggnadsbestämmelserna medför.
Uppföljning: Nya påbörjade träbyggnadsobjekt
Mål:
Träbyggandets klimateffekter i Nyland utreds med en exakthet på kommunnivå. I utredningen granskar
man ur markanvändningsplaneringsperspektiv omvandlingen av skogsmark för byggande och annan
markanvändning (avskogning) och å andra sidan träbyggandets kolbindningseffekt.
Åtgärd:
57. Ett utvecklingsprojekt inleds

Naturturism, naturproduktsbranschen och andra naturrelaterade tjänster
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På riksnivå har det uppskattats att ungefär en fjärdedel av all turism i Finland skulle kunna klassas som
naturturism. Också utländska turister är intresserade av att uppleva den finländska naturen. Den rena
naturen är uppfriskande för sinnet, minskar stress och hjälper oss på många sätt att hållas i gott skick både
psykiskt och fysiskt.
Det bor ungefär 1,7 miljoner människor i Nyland. Under 2019 statistikfördes cirka 7 miljoner övernattningar
av turister i Nyland. Av alla utländska resenärers övernattningar i hela Finland registrerades 46 procent i
Nyland. Antalet turister ökade med cirka 7 procent i Nyland jämfört med 2018. Det finns en stor potential i
turismen, och i synnerhet naturturismen, i Nyland.
En mångsidig användning av skogen, produktion och utbud av naturprodukter och tjänster intresserar
skogsägarna och aktörerna som en del av skogsbruksverksamheten. Det finns en växande efterfrågan på
rena finländska naturprodukter, både i Nyland och på den internationella marknaden.
Naturprodukter kan också användas inom naturturismen till exempel i form av upplevelseturism. I Nyland
kan skogsägarna dra nytta av naturturism och av megatrenden inom livsmedel.
På den internationella marknaden är det lättare att få rena finländska naturprodukter sålda, och få ett
högre pris, om man kan påvisa att produkterna kommer från en ekocertifierad skog.
Naturinformation och geografisk information kan användas i nya digitala applikationer när tjänster
planeras.
Vision 2025: Nyland erbjuder en god grund för verksamhet och samarbete för företag inom naturturism,
välbefinnandetjänster och naturprodukter. Nya verktyg gör att utbud och efterfrågan möts bättre när det
gäller naturprodukter och skogslandskap. Utvecklade värdekedjor och förtjänstmodeller för skogsägare
skapar ny affärsverksamhet som bygger på skog och natur.
Mål:
Förutsättningarna för naturturism och skogsbaserade hälso- och välmåendetjänster och samarbetet med
skogssektorn förbättras.
Åtgärder:
58. Vi grundar EU-finansierade projekt för att utveckla naturturism- och naturproduktföretagens
verksamhet (så kallad vild mat och speciellt vilda örter blir allt populärare, men även mer speciella
naturprodukter från skogen, som koda och sav)
59. Naturturismen och tjänster kring naturturism stöds genom att de rutter som redan finns i naturen
utvecklas och upprätthålls
60. Certifieringen i naturproduktsbranschen uppdateras
61. Stammarna av vitsvanshjort och rådjur möjliggör för verksamhet i anslutning till jakt och viltvård
samt utveckling av hur råvarorna från viltet tas till vara. Resultaten från utvecklingsprojekt som har
med ämnet att göra används effektivt och behovet av eventuella fortsättningsprojekt utreds.
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Mål:
Vi främjar nätverkande bland skogsägare och förtag inom naturturismen och välbefinnandebranschen.
Åtgärd:
62. En ökad användning av naturtjänster och naturprodukter kräver nya verksamhetsmodeller, där
också skogsägarens intresse beaktas.
Mål:
Vi förbättrar förutsättningarna för verksamhet i naturproduktsbranschen och samarbetet med
skogssektorn
Åtgärd:
63. Utbildning, rådgivning, gemensam kommunikation

Kompetens och utbildning
Målet med temat är att främja samarbetet mellan forskning, näringsliv och utbildning. På så sätt kan man
utveckla kompetensen inom geodata, naturhänsyn i ekonomiskog, vattenvård, vård av torvmarksskog,
logistik, företagsamhet och användningsformer för skog som inte bygger på virkesproduktion.
Utveckling av lärmiljöer stöder en förnyelse av kvaliteten på förarutbildningen i skogsbranschen och
tillgången till förare.
Nya sätt att lära sig bör utnyttjas när de nya inlärningsbehoven ökar.
Vi ser till att skogsägarnas och skogsproffsen har möjligheter att skaffa sig den kompetens och de
specialkunskaper de behöver. Utbildning ordnas om aktuella och efterfrågade ämnen både på traditionellt
sätt och med nya digitala metoder. Webbinarieutbildningarna har visat sig vara effektiva, och med dem är
det möjligt att nå olika målgrupper på ett lätt sätt och att bygga upp interaktiva inlärningsevenemang.
Vision 2025: Unga i Nyland ser skogsbranschen som en intressant möjlighet att sysselsätta sig som expert,
skogsbrukare eller företagare. Det finns tillräckligt mångsidiga studiemöjligheter och företagen stöder
aktivt praktik och prao.
Det finns mångsidiga inlärningskoncept för skogsägare och skogsproffs. Det ordnas traditionella
utbildnings- och utfärdsevenemang om aktuella ämnen, och dessutom ett täckande utbud av utbildningar
på nätet (webbinarier). På sociala medier erbjuds utbildningsvideor om intressanta ämnen.

29 (38)

Regionalt skogsprogram, Nyland

26.11.2020

Mål:
Unga upplever skogsbranschen som intressant och har en riktig bild av de mångsidiga studie- och
arbetsmöjligheterna som skogsbranschen erbjuder. Lärarnas kunskaper om skogsbrukets möjligheter
fördjupas.
Åtgärder:
64. Aktiv kommunikation
65. Tävlingen Skogsnöten för skolelever ordnas varje år. År 2021 ordnas Skogsnöten för 40:e gången
(studieresa 05/2021). Skolelevernas skogsvecka ordnas också varje år (20:e gången 2021)
66. Företag och aktörer ordnar ett dagsevenemang för att göra skogsbranschen bekant för ungdomar
67. Finska forstföreningen ordnar evenemanget Skogsforumet för unga påverkare i Nyland
Mål:
Det finns tillräckligt med mångsidiga praktikant- och praoplatser för ungdomarna.
En skolkoordinator, ambassadör, har anställts i Nyland för att ansvara för ungdomskommunikationen,
utveckla samarbetet och hålla kontakten med skolorna och företagen i landskapet.
Åtgärd:
68. Praktikant- och prao-samarbete ingår i varje aktörs verktygslåda. Samarbetet mellan
läroinrättningar och företag utvecklas. Finansiering för utvecklingsprojekt söks för
koordinatorsprojektet.
Mål:
Samarbetet och växelverkan med skolor, 4H-organisationer, scouter och andra organisationer som verkar
med ungdomar utökas och fördjupas.
Det grundas en ”skogsskola” i Nyland, där ungdomar kan bekanta sig med skogen på ett praktiskt sätt.
Åtgärder:
69. Naturresursinstitutets forskningsskog i Klemetskog förädlas till en ”skogsskola” för unga
70. Skogsdagar och skogskurser för unga ordnas
Mål:
Kursutbudet för skogsägare och dem som arbetar i branschen hålls på minst nuvarande nivå.
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Vi kan erbjuda den senaste informationen om aktuella ämnen.
Utbudet av digitala utbildningstjänster utvidgas enligt efterfrågan.
Åtgärder:
71. Det etablerade utbudet av utbildning och evenemang hålls kvar och innehållet utvecklas med
aktuella ämnen (t.ex. Skogsdagarna)
72. Vi strävar efter att samla allt elektroniskt kursmaterial på en plats, som är lätt att hitta
73. Samarbetet mellan aktörerna som producerar utbildningsmaterial blir tätare
74. Aktuella ämnen, till exempel naturvård, vattenskydd, skogsvägskunskaper och interaktionsförmåga
som skogsproffs tas med i årliga utbildningsplaner

Internationell skogspolitik och EU-påverkan
För att förbättra förutsättningarna för hållbart skogsbruk och skogsbaserade näringar genomförs riktlinjer
som gäller internationell skogspolitik och EU-påverkan samt främjande av möjligheter till internationell
affärsverksamhet.
Med åtgärderna inom temat strävar vi efter att trygga förutsättningarna för skogsbranschen och hållbart
skogsbruk och efter att skogsbranschens betydelse i klimat- och energipolitikernas beslut ska vara känd.
Den goda förvaltningen i anslutning till skog och hållbart skogsbruk stärks, och mänskliga rättigheter
främjas. Tryggandet av den biologiska mångfalden i skogarna med hjälp av det internationella samfundet är
aktivt och effektivt.
Programmet för grön utveckling, den Gröna giv som EU-kommissionen inlett, är ett omfattande och
ambitiöst åtgärdspaket. Genom det strävar EU efter att Europa ska vara klimatneutralt år 2050, som första
världsdel. Målet är att minska utsläppen betydligt, investera i spetsforskning och innovationer och bevara
Europas natur.
Meningen med programmet för grön utveckling är att hela EU:s ekonomi ska bli hållbar med tanke på
framtiden så att övergången till grön ekonomi gynnar både medborgare och företag. Till den stora helheten
hör både jordbruk, energifrågor, trafik, finansieringsfrågor, industri och EU:s relationer till övriga världen.
De lagstiftningsförslag som ingår i programmet för grön utveckling inverkar på många sätt också i Finland
och Nyland.
Av initiativen i programmet för grön utveckling är framför allt handlingsprogrammet för cirkulärekonomi,
strategin för industripolitik och EU:s nya skogsstrategi som kommissionen har lovat presentera i år, viktiga
för Finland.
Nylands skogsprogram vill också påminna om sambandet med skogs- och landsbygdsprogram på EU-nivå
och vara med och påverka hur programarbetet utvecklas.
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Landsbygdsprogrammen fungerar som utvecklingsredskap för EU:s landsbygd. Ur landskapsprogrammet
kan man bevilja utvecklingsfinansiering till utbildningar och informationsförmedling samt finansiering av
landsbygdsföretagande för att inleda företagsverksamhet. Stöd beviljas dock inte direkt till skogsbruket,
utan till utvecklingsprojekt som främja kompetens, innovationer och samarbete. Stöd kan också beviljas till
företagsverksamhet som tjänar skogsbruket och som investeringsstöd för vidareförädling av produkter från
skogen. Skogscentralens verksamhet med utvecklingsprojekt bygger till stor del på finansiering från
Landsbygdsprogrammet.
Den lagstiftning och de bestämmelser som EU beslutat om och de avtal som EU godkänt binder dess
medlemsländer. EU:s regelverk och avtal för att förhindra utarmningen av naturen, för att motverka och
förbereda sig på klimatförändringen och för att utveckla landsbygden påverkar de skogspolitiska målen på
nationell nivå och åtgärderna för att nå målen också i Finland. En utmaning i praktiken är att sammanjämka
olika hänsyn i användningen av skogen så att man samtidigt beaktar den biologiska mångfalden,
anpassningen till klimatförändringen och utvecklingen av landsbygden.
De regionala skogsprogrammen är verkställighetsprogram på landskapsnivå, där EU-regelverk och -avtal,
nationella beslut och regionala beslut bildar en helhet. Ju bättre de regionala skogsprogrammen
sammanfaller med EU:s styrning och den nationella styrningen, desto naturligare blir det att verkställa dem
som en del av helheten med andra program på landskapsnivå. Nylands skogsprogram granskas och
uppdateras vid behov också i det här avseendet. Uppdateringsinformation söks genom aktiv kontakt med
EU-parlamentarikerna och med tjänstemän vid ministerierna och EU-kommissionen.
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6 Skogsprogrammets konsekvenser
Nylands skogsråd har tillsatt en grupp för att bedöma konsekvenserna av skogsprogrammet (Se bilagan
Konsekvensbedömning). Alla medlemmarna i gruppen gjorde sina egna bedömningar, och Juha Niskanen,
som var sekreterare för gruppen, sammanfattade dem. Effekterna av åtgärderna i varje enskilt strategiskt
projekt bedömdes som en helhet. Konsekvensbedömningen granskas under programperiodens gång och
uppdateras vid behov.
Konsekvensbedömningsgruppen:
Pekka Kallio-Mannila

Stora Enso

Paula Horne

PTT

Sirpa Kärkkäinen

Finska forstföreningen

Johnny Sved

Novia

Tapani Veistola

Finlands naturskyddsförbund, Nylands distrikt

Robert Andersson

Södra skogsreviret r.f.

Om varje strategiskt projekt och de viktigaste åtgärderna i projektet har det gjorts en bedömning enligt
modellen nedan
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bild 5 Tabell som använts i konsekvensbedömningen

Utkastet till skogsprogram var på utlåtanderunda i juni-augusti 2020.
Utifrån de 19 utlåtanden som kom in har vi finslipat skogsprogrammet till dess slutliga form.
Följande organisationer gav utlåtanden:
Naturresursinstitutet (Luke)
Skogsindustrin rf
Lantmäteriverket
Raseborg stad
Etelä-Suomen Koneyrittäjät
Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM
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Nylands förbund
Jord- och skogsbruksproducenternas centralförbund (MTK)
Stora Enso Abp, Forest-divisionen
OTSO Metsäpalvelut Oy
Finlands viltcentral
Suomen 4H-liitto
Nylands NTM-central
Finlands naturskyddsförbund
Träskända stad
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC rf
Borgå stad
en privatperson per e-post
en anonym privatperson som svar i webropol-enkät
(också två utlåtanden som kom in efter utsatt tid har beaktats: Pääkaupunkiseudun Metsänomistajat PKMO
ry och en privatperson)

7 Verkställande och uppföljning av programmet
Skogsrådet beslutar vilka delar av programmet som ska betonas ett visst år, och följer årligen med hur
målen och åtgärderna verkställs. Skogsprogrammets innehåll uppdateras och kompletteras vid behov
under programperiodens gång.
Medlemmar och suppleanter i Nylands skogsråd:
Medlemmar i Nylands skogsråd

suppleanter

Merja Heikkilä, skogslinjen, MTK

Asta Sarkki, skogslinjen, MTK
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Jari Hynynen, Naturresursinstitutet

Saija Huuskonen, Naturresursinstitutet

Visa Eronen, Viltcentralen

Antti Piironen, Viltcentralen

Pekka Kallio-Mannila, Stora Enso

Thomas Sundqvist, Metsä Group

Petra Ingo, Finlands svenska 4 H

Jaakko Nippala, Suomen 4H-liitto

Robert Andersson, SLC

Anders Wasström, SLC

ordf. Ahti Hurmalainen, PKMO ry

Sinikka Mononen, PKMO ry

Jukka Sippola, Loimu ry

Eveliina Pokela, Loimu ry

Ulla-Mari Karhu, Nylands förbund

Janne Tamminen, Nylands förbund

Anssi Korsström, Hakevuori Oy

Gunilla Holmberg, Meto-Yrittäjät

Iida Kämäri, Nylands NTM-central

Olli Miettinen, Nylands NTM-central

Maria Konsin-Palva, Nylands NTM-central

Jussi Ylitalo, Nylands NTM-central

Kaj Hällfors, Novia

Johnny Sved, Novia

Ville Parkkinen, Koskitukki Oy

Peter Blomqvist, Maskinföretagarna rf

Paula Horne, Pellervo ekonomisk forskning

Marjo Maidell, Pellervo ekonomisk forskning
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Programmet verkställs inom ramen för vad olika förvaltningsområden och organisationer har
personresurser och ekonomiska resurser till. Skogsbranschens aktörers, företags och skogsägares egen
finansiering är en viktig del av verkställandet av åtgärderna i programmet. I verkställandet av programmets
utvecklingsåtgärder har utvecklingsprojekt som genomförs med stöd från EU:s strukturfond och
motsvarande fonder en speciellt stor betydelse.

I uppföljningen av programmet används följande indikatorer:
RESURSEFFEKTIV OCH HÅLLBAR SKOGSVÅRD
Avverkningar enligt avverkningssätt
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Skogsodling
Skogsgödsling
Tidig vård av plantbestånd, plantbeståndsvård och vård av ungskog
Vård av torvmarksskog (iståndsättningsdikning)
Vitaliseringsgödsling (inkl. askgödsling)
Beskogning av impediment och övergivna åkrar
NATURVÅRD I EKONOMISKOG OCH BIOLOGISK MÅNGFALD
Antalet projekt för vård och restaurering av livsmiljöer (Kemera + annan finansiering)
Antalet vattenvårdsprojekt (Kemera + Helmi-programmet + EU-projekt)
KLIMATSÄKERT SKOGSBRUK
Användningen av skogsflis
SKOGSVÄGAR OCH TILLGÄNGLIGHET
Byggande och grundlig förbättring av skogsvägar
I den digitala versionen av skogsprogrammet finns mer uppföljningsinformation.
Organisationer som deltagit i verkstäderna och seminarierna:
Nylands skogsråd, Ab Mellanå Plant Oy, Biowatti Oy, Södra skogsreviret rf, FS4H, Hakevuori Oy, Träskända
stad, Karan kartano, Maskinföretagarna rf, Koskitukki Oy, Loimu rf, Naturresursinstitutet, Lantmäteriverk,
METO-Yrittäjät ry., MHY Uusimaa, Metsä Group, Metsä Premium Oy, Metsäteho Oy, Skogsindustrin rf.,
Jord- och skogsbruksministeriet, MTK, 4H, Novia, Oy Forsby Gård Ab, Pääkaupunkiseudun metsänomistajat
ry PKMO ry., Borgå stad, Posintra Oy, Raseborgs stad, Fnska forstföreningen rf, SLC, Skogsreviret Nyved Ab,
Skogssällskapet Finland, Suomen Agrometsä Oy, Finlands naturskyddsförbund, Finands viltcentral, Stora
Enso Abp, Arbetseffektivitetsföreningen, Nylads NTM-central, Nylands förbund, UPM Abp, VTT,
Miljöminiseriet, Finands skogscentral, södra serviceområdets experter, studerande Roosa Hautala (4H),
studerande Venla Kaplas (4H) och privatpersoner med intresse för skogsprogramsarbetet
Bilagor
Konsekvensbedömning
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Länkar
Lag om Finlands skogscentral
Finlands nationella skogsstrategi 2025 – en uppdatering
Den europeiska gröna given
METSO-programmet
Helmi-programmet
Tienhoito.fi
Metsäinfo, Naturresursinstitutet

Källinformation

Lag om Finlands skogscentral
Naturresursinstitutet: RST11, RST12
Jord- och skogsbruksministeriet: Nationell skogsstrategi 2025, en uppdatering
Finlands skogscentral: skogs- och naturdata, Kemera-verkställighetsstatistik,
avverkningsuppgifter, anmälan om användning av skog
Nylands förbund: Nylandsprogrammet 2.0
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